
  
4.

 o
ld

al

2.
 o

ld
al

3.
 o

ld
al Átadták a Munkácsy 

Mihály Magyar Házat5.
 o

ld
al

2021. június 9.  • XXV. évfolyam, 23. szám • Karpatinfo.net • Ára: 8,00 hrivnya

Figyelem!
Fizesse elő a Kárpátinfót!

Index 08776
Legyen Ön is a partnerünk!

Folytatás a 3. oldalon

Család, biztonság – 
új életesély

Folytatás a 3. oldalon

A jövőbe vetett hit tart 
meg bennünket

Követni, pásztorolni, 
gyümölcsöt teremni

Eladó háza, lakása?
Ha nÁlunK HirdEt, aprója megjelenik: 
a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

+380 (66) 285 0 283

,,ne legyünk hulló 
falevelek!,,

Hit, nemzet, 
megújulás

nemzetközi fuvarozással foglalkozó cég  
(magyarországi telephellyel) 

soFőröKEt keres!

Jelentkezés: 
E-mail: bertam@bertamsped.hu
Mobil:  +36 (30) 29 05 499

Fix magyar-olasz 
viszonylatok, 

nem Európai unió! 

akár minden 
hétvégén itthon 
vagy, rugalmas 

munkarend 
választható!

Fizetési Átlag 
530-620 ezer HuF között. 

Kiemelt bérezést és 
bejárási támogatást biztosítunk! 
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Megható pilla-
natokban igen-
csak bővelke-

dett az az alkalom, ame-
lyen a két évtizeddel ez-
előtt létrejött Sámuel 
Alapítvány áldásos tevé-
kenységéért adtak hálát, 

s melynek helyszíne a be-
regszászi református temp-
lom volt. 

Megalakulásakor a szer-
vezet az elhagyott, eltaszí-
tott gyerekek családba kerü-
lésének elősegítését tűzte ki 
legfőbb céljául. A mögöttünk 

hagyott húsz év alatt az iste-
ni gondviselésnek és a sze-
rető emberi szíveknek kö-
szönhetően kilenc családtí-
pusú gyermekotthon jött lét-
re, és több mint száz gyerek 
talált meleg családi fészekre, 
mondta el megnyitó beszédé-

ben Sipos Géza, a szervezet 
elnöke. Aki nemcsak a szü-
lőknek mondott köszöne-
tet, hanem azoknak a gyü-
lekezeteknek is, ahol a csa-
ládi közösségek létrejöttek. 

A magyarság egyik leg-
nagyobb tragédiá-

jára emlékezve, a törté-
nelmi Magyarországot 
szétdaraboló, s a ma-
gyar nemzetet több állam 
fennhatósága alá szorító 
101 évvel ezelőtt aláírt 
békediktátum évfordu-
lóján a magyarok szerte 
a nagyvilágban megem-
lékezéseket tartottak jú-
nius negyedikén. 

Nincs magyar ember, 
akinek ne fájna Trianon. 
Ezen a napon azonban ma 
már nem csupán a múlt sé-
relmei fölött kesergünk, de 
ünneplünk is. Ünnepeljük 
azt, hogy minden nehéz-
ség, megpróbáltatás elle-
nére megmaradtunk, s nem 
csak voltunk, vagyunk, 
de hitünk szerint leszünk 
is. Az elszakított nemzet-
részek közösségét ebben 
erősíti a tizenegy évvel ez-
előtt elfogadott törvény is. 

Húszéves a Sámuel Alapítvány

Elültették az összetartozás fáját a beregardói Perényi Kultúrkúria 
parkjában
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 A nemzeti kisebbségek szer-
vezeteivel folytatott találkozók 
során a bizottság csupán nagy-
vonalakban tájékoztatott az elő-
készületben lévő kisebbségi tör-
vénytervezetről, amelyet „önszor-
galomból” készítettek el, mivel az 
ukrán kormány „Az ukrán mint 
államnyelv funkcionálásának biz-
tosításáról” szóló törvény záró és 
átmeneti rendelkezéseit (amely 6 
hónapban szabta meg a nemze-
ti kisebbségekről szóló törvény 
megalkotását) nem hajtotta végre. 
A bizottság igyekezetét 
azzal motiválta, hogy az 
1992-ben elfogadott ki-
sebbségi törvény elavult, 
illetve az időközben el-
fogadott törvényekkel 
ellentétes megfogalma-
zásokat tartalmaz. 

Mint arról Dmitro 
Ljubinec bizottsági el-
nök tájékoztatott, a talál-
kozókon elhangzott, il-
letve írásban benyújtott/
megküldött javaslatok 
alapján az illetékes par-
lamenti bizottság 2021. 
június 2-án közzétette a 
hivatalos weboldalán az 
általuk kidolgozott ter-
vezetet, amelyhez jú-
nius 4-ig (később meg-
hosszabbították június 7-ig) lehet 
javaslatokat benyújtani. 

2021. június 4-én az előzetes 
regisztráció alapján egy Zoom-
konferencia keretében került sor 
a tervezet társadalmi megvitatásá-
ra. A téma iránti érdeklődést mu-
tatja, hogy a fórum munkájában 
egyidőben több mint 130 szakér-
tő vett részt, köztük az illetékes 
minisztérium képviselői, az em-
berjogi és az államnyelvi biztos, 
Magyarország és Bulgária nagy-
követsége, az EBESZ ukrajnai 
missziója.

Ezúton szeretnénk köszöne-
tet mondani dr. Tóth Mihály al-
kotmányjogásznak, az UMDSZ 
tiszteletbeli elnökének, hogy a 
rövid határidő ellenére vállalta 
a törvénytervezet szakmai elem-
zését, illetve egy javaslatcsomag 
elkészítését. A dokumentumot az 
UMDSZ és a KMKSZ közös ter-
vezetként továbbította a parla-
menti bizottsághoz, a benne fog-
laltakhoz csatlakoztak az orosz, 
a román, a moldáv, illetve a finn-
ugor nemzeti kisebbségek civil 
szervezetei is.  

A tervezet megvitatásába be-
kapcsolódott dr. Tóth Mihály, 
az UMDSZ tiszteletbeli elnöke, 
Barta József, a KMKSZ alelnö-
ke és Szilágyi Lajos, a KMPSZ 
beregszászi járási elnöke. 

Az írásban is megfogalmazott 
javaslatokat dr. Zubánics László, 
az UMDSZ elnöke terjesztette a 
fórum elé. Ezek közül a legfon-
tosabbak:

– a bizottság által bemutatott 
törvénytervezetből teljes egészé-

A nemzeti kisebbségekről szóló törvénytervezet 
jelen formájában nem elfogadható!

Mint arról már korábban beszámoltunk, Ukrajna Legfelső Taná-
csának emberjogi, a Donyeck, Luganszk megyék, a Krími Auto-
nóm Köztársaság, Szevasztopol város ideiglenesen megszállt terü-
leteinek deokkupációjával és reintegrációjával, a nemzeti kisebbsé-
gekkel és a nemzetiségek közötti kapcsolatokkal foglalkozó parla-
menti bizottság tagjai 2021. május 21–31-e között tájékozódó kör-
úton vettek rész, amely során más kérdések mellett az előkészület-
ben lévő kisebbségi törvény tervezetét ismertették a nemzeti kisebb-
ségek képviselőivel. Május 31-én az Ungvári Nemzeti Egyetem rek-
tori hivatalában egy közel háromórás konferencia keretében a kár-
pátaljai nemzeti közösségek (magyar, ruszin, roma, szlovák, német) 
civil szervezeteinek képviselői tájékoztatták a parlamenti bizottsá-
got mindennapjaikról, illetve az őket foglalkoztató kérdésekről. Az 
UMDSZ nevében dr. Zubánics László elnök tartott rövid előadást, 
illetve adott át írásos javaslatokat a törvénytervezethez.

ben hiányoznak az anyanyelven 
való oktatásra vonatkozó passzu-
sok, ezzel a szerzők gyakorlatilag 
alkotmánysértést követnek el, lé-
vén az alaptörvény garantálja eze-
ket a kisebbségi jogokat;

– ugyancsak hiányoznak a ter-
vezetből az anyanyelv használatá-
nak alkotmányos jogai;

– a törvénytervezet nincs össz-
hangban a nemzetközi joggal, il-
letve a hatályos törvénnyel az ős-
lakos népek és a nemzeti kisebbsé-
gek kompakt lakóhelyei integritá-

sának megőrzésével kapcsolatban. 
Ez azt jelenti, hogy Ukrajna és az 
egyes adminisztratív-területi/köz-
igazgatási struktúrája átalakításá-
nál és újak létrehozásánál az állam 
és annak képviselői maguk döntik 
el, hogy mit tekintenek „ésszerű és 
arányos intézkedésnek”.

– a tervezetből teljes egészében 
hiányoznak a nemzeti kisebbségek 
képviselői „effektív közéleti rész-
vételét” biztosító kitételek.

A fentiek mellett a tervezetből 
teljes egészében hiányoznak a to-
ponímiáknak (földrajzi megneve-
zések) a nemzeti kisebbségek nyel-
vén való használatát és megjelení-
tését biztosító jogok. A kisebbségi 
törvény javasolt szövege gyakor-
latilag mellőzi, vagy csupán kivo-
natosan veszi át azon nemzetközi 
kötelezettségvállalások szövegét, 
amelyeket Ukrajna Legfelső Taná-
csa is jóváhagyott. Ezek az Euró-
pa Tanácsnak a nemzeti kisebbsé-
gek védelméről szóló keretegyez-
ménye, illetve a regionális vagy ki-
sebbségi nyelvek európai chartája. 
Ugyancsak hiányoznak azok a me-
chanizmusok, amelyek szabályoz-
nák a nemzeti kisebbségek részvé-
telét a helyi és az országos állami 
szervek munkájában. 

A kisebbségi nyelvhasználatnak 
a tervezetben való szabályozása pe-
dig a gyakorlat szintjén nem más, 
mint a korábban elfogadott „Az uk-
rán mint államnyelv funkcionálá-
sának biztosításáról”, „Az oktatás-
ról”, „Az általános középfokú okta-
tásról” szóló törvények, illetve más 
ágazati törvényeinek egyetlen do-
kumentumban való „újraszabályo-

zása, bebetonozása”. A fentne-
vezett törvények többek között 
azt írják, hogy a kisebbségi tör-
vényben fognak foglalkozni a ki-
sebbségi nyelvhasználati jogok-
kal, ugyanakkor ebben a terve-
zetben pedig leírják, hogy min-
denben a már elfogadott ágazati 
törvény a mérvadó. 

A tervezet gyakran ellent-
mond önmagának is. Többek 
között a 10. cikkelyben kimond-
ja, hogy mindenkinek joga van 
véleményét kifejezni anyanyel-
vén, illetve azon megfelelő in-
formációkhoz hozzájutni. A 11. 
cikkely 5. pontja azonban azt 
írja, hogy azon kiadványok (új-
ságok, könyvek) esetében, ame-
lyeket nem az állami, vagy a he-
lyi önkormányzat támogatásával 
jelennek meg, kötelező a terje-
delem/éves összpéldányszám 
50 százalékát ukrán nyelven is 
megjelentetni.  

Summa summarum: a je-
len törvénytervezet elfogadása 
esetén sérülnének a nemzeti ki-
sebbségeknek az Alkotmány és 
a nemzetközi kötelezettségválla-

lások által biztosított jogai, ezért 
azok jelen formában a nemzeti 
kisebbségek számára elfogad-
hatatlanok.

Zubánics Lászlónak azon 
javaslatára, hogy a nemzeti ki-
sebbségek jogaira vonatkozó 
alkotmányos normákat, illetve 
a Legfelső Tanács által jóváha-
gyott nemzetközi vállalásokat 
is vegyék be a törvénytervezet 
szövegébe, Dmitro Lubinec 
úgy reagált, hogy ennek első-
sorban formai akadályai van-
nak. Ami a nemzeti közössé-
geknek a politikai életben való 
részvételét illeti, a bizottsági 
elnök szerint Ukrajna hatályos 
törvényei lehetővé teszik min-
denki számára, hogy választá-
sok valamennyi szintjén (par-
lamenti, helyi önkormányza-
ti) részt vegyen, mandátum-
hoz jusson. Amennyiben ez 
nem sikerül, az adott közösség 
fordulhat a lakóhelyük szerin-
ti körzetből mandátumhoz ju-
tott képviselőkhöz, hogy kép-
viseljék érdekeiket. 

A tanácskozás több mint há-
rom és fél órán keresztül zajlott, 
amely során több értékes, illetve 
formális javaslat hangzott el, így 
többek között az általunk benyúj-
tott javaslatok támogatásáról. A 
beérkezett javaslatok, módosítá-
si indítványok alapján elkészül 
a bizottság által a Legfelső Ta-
nácshoz benyújtandó normaszö-
veg-tervezet. Az, hogy mit fogad 
majd el a parlament, elsősorban 
politikai akarat kérdése…

-fogarasi-

Váradi Natália, a Genius Jó-
tékonysági Alapítvány igazga-
tója ünnepi beszédében először 
a tíz évvel ezelőtti kezdetekről 
szólt, arról, hogy az akkor ki-
tűzött célok ma is nagyon idő-
szerűek. Hisz a kisebbségi lét-
ben egy erős, kellő öntudattal 
felvértezett értelmiségi réteg 
nemzetmegtartó erővel bír. To-
vábbra is nagyon fontos, hogy 
egyetlen tehetség se vesszen el. 
Váradi Natália örömmel nyug-
tázta, hogy tevékenységük-
re nagyon korán felfigyeltek: 
2012-ben már nemzeti jelentő-
ségű intézménnyé váltak, 2016 
óta pedig európai tehetségpont-
ként működnek. A Kárpátalján 
létrehozott nyolc tehetségpont 
munkájába már a kezdetektől 
fogva több mint háromszáz pe-
dagóguskolléga kapcsolódott 
be, akik az elmúlt tíz esztendő 
alatt több ezer gyerek tanulását, 
szellemi és lelki fejlődését se-
gítették elő. Jellemző az alapít-

ványban végzett munka nagy-
ságára, hogy a legutóbbi nyá-
ri programokba közel 700 gye-
reket sikerült bevonni. Váradi 
Natália köszönetet mondott 
munkatársainak, a pedagógus-
kollégáknak, a tehetségpontok 
koordinátorainak tehetségsegí-
tő és -azonosító munkájukért. 
A jelenlevő fiatalokhoz szólva 
pedig így fogalmazott: bebizo-
nyosodott, hogy közös erőfe-
szítéssel – Ady Endre szava-
it idézve – el lehet jutni az Ér-
től, ettől a kis pataktól egészen 
az óceánig. 

„Saját kultúránk és nyel-
vünk megélése és szabad hasz-
nálata az otthonosság érzetét 
kelti bennünk. A tehetség fel-
fedezése, útjának egyengetése a 
pedagógus egyik legfontosabb 
feladata” – áll abban a levélben, 
amelyet Potápi Árpád János ál-
lamtitkár küldött a tehetségnap 
résztvevőihez, s melyet Bujdo-
só János, a Nemzetpolitikáért 
Felelős Államtitkárság főosz-
tályvezetője olvasott fel. Aki 
bejelentette az örömteli hírt: a 
2021/22-es tanévben újabb hat 
tehetségpont finanszírozására 
nyílik lehetőség. 

Jubileumi Tehetségnap a Genius szervezésében

Az Értől az óceánig
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriumában 
színes gálaműsor keretében került sor a X. Genius Tehetségnap 
megtartására. Amelyen többek között kihirdették az Ady End-
re Ösztöndíjpályázat és az Alkoss kedvedre rajzpályázat nyerte-
seit, átadták a KMPSZ tantárgyi vetélkedőin előkelő helyezést 
elért diákoknak a tehetségtallérokat. Továbbá megnevezték a 
2020/21-es tanév Kárpátaljai Zrínyi Ilona Szakkollégium ösz-
töndíjasait. A Bodnár Gábor Alapítvány jóvoltából a bátyúi és a 
péterfalvai tehetségpontok olyan eszköztámogatásban részesül-
tek, amelyek a robotikaképzés fejlesztését segítik elő. 

Bocskor Andrea európai par-
lamenti képviselő, Bódis József 
államtitkár és Grezsa István mi-
niszteri biztos videóüzenetben 
fejezték ki jókívánságaikat. Va-
lamennyien azt hangsúlyozták, 
hogy az itteni tehetségek fel-
karolásában megteremtődik az 
esély a kárpátaljai magyarság 
megmaradásához. Mindannyi-
an hozzátették, a tehetség fele-
lősséggel tartozik önmagáért is.

Szilágyi Mátyás, Magyaror-
szág Beregszászi Konzulátusá-
nak főkonzulja a mély hivatás-
tudattal rendelkező pedagógusok 
munkáját emelte ki. Bege Krisz-
tina ungvári magyar konzul sike-
rekben gazdag életutat kívánt fi-
ataljainknak a kiválóságok kár-
pátaljai ünnepén. 

Fontos, hogy megtaláljuk 
életünkben azt a célt, amely az 
egyéni boldoguláson túl a kö-
zösség felemelkedését is szolgál-
ja, hangsúlyozta köszöntőjében 
Orosz Ildikó, a Rákóczi Főisko-

la és a KMPSZ elnöke. A tehet-
ség isteni ajándék, egyben fele-
lősség is, mutatott rá Csernicskó 
István, a főiskola rektora, aki ar-
ról szólt, hogy az intézmény kü-
lönös gondot fordít a tehetséges 
diákok szakmai fejlődésének biz-
tosítására.

Tíz évvel ezelőtt hatalmas bá-
torság kellett ahhoz, hogy elin-
duljon a Kárpátalja magyalakta 
településeit teljes egészében át-
fogó program, emlékeztetett rá 
Molnár László, a KMKSZ kul-
turális titkára. Meggyőződésünk, 
hogy az élet számos területén ha-
sonló bátor kezdeményezésekre 
van szükség.

A gálaműsorban többek kö-
zött fellépett a Rezeda néptánc-
csoport, a Fülemüle Band, a 
Nereszen néptáncegyüttes. Gyö-
nyörködhettünk Paládi Máté, La-
dányi Réka és Sárady Bence zon-
gorajátékában, Illés Fanni vers-
mondásában, Dzjapko Rebeka 
énekhangjában, Stók Szabolcs 
hegedűjátékában. Az ünnepség 
végén a Genius Alapítvány ve-
zetője együttműködési szerző-
dést írt alá a partnerszervezetek 
képviselőivel.

Kovács Elemér
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Család, biztonság – új életesély
Húszéves a Sámuel Alapítvány

Az egyházközségek különbö-
ző akciókkal támogatják a csa-
ládokat, s arról sem szabad el-
feledkeznünk, hogy a Kárpát-
aljai Református Egyház tagjai 
imádságos háttérrel szintén részt 
vállalnak az életükben. Az elnök 
szólt arról is, hogy sikerült pél-
dás együttműködést kialakítani 
a gyermekfelügyeleti hatóságok-
kal, amelyek mindenben segítik 
az alapítvány munkáját. 

Adjunk hálát azért, hogy ne-
künk szerető Istenünk van, aki 
gondoskodik rólunk. S adjunk 
hálát azért is, hogy működik ná-
lunk egy olyan alapítvány, ame-
lyik kitárta a szívét az elhagyott 
gyermekek előtt, fogalmazott 

igehirdetésében Zán Fábián Sán-
dor református püspök. A nem-
rég megtartott összetartozás nap-
ja kapcsán arra emlékeztetett, 
hogy isteni parancs, hogy lak-
juk be szülőföldünket, őrizzük, 
munkánkkal gazdagítsuk közös-
ségeinket. Imádkozzunk azért, 
hogy ne jussunk olyan sorsra, 
hogy amit kölcsön adtunk vagy 
elvettek tőlünk, azt vissza kel-
lene kérni. 

Erdei Péter, Magyarország 
Beregszászi Konzulátusának ve-
zető konzulja felhívta a figyel-
met arra, hogy a Sámuel Alapít-
vány által felkarolt családokban 
keresztyén szellemiségű neve-
lés folyik, ezért is fontos a tá-
mogatásuk. Kórós Attila ung-
vári magyar konzul a külképvi-
selet nevében további gyümöl-

csöző együttműködésről biztosí-
tott. Babják Zoltán, a Beregszászi 
kistérség polgármestere rámutatott, 
hogy a koronavírus-járvány megne-
hezítette ezeknek a családoknak az 
életét is, ám ők látható módon áll-
ták a mostani erőpróbát, így ezzel is 
példát mutatnak másoknak. Orosz 
Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola elnöke elis-
meréssel szólt arról a bátorságról, 
ami ahhoz kellett, hogy húsz évvel 
ezelőtt az alapítvány megálmodói a 
semmiből létrehozzanak egy ilyen 
nagyívű és nemes kezdeményezést. 
A szeretetet és az elfogadást is ta-
nulni kell, ami sokszor nem megy 
könnyen, mutatott rá Jakimelina 
Szvitlana, a megyei gyámügyi fő-
osztály vezetője. A sámuelesek eb-
ben is az élen járnak. 

Ezután következett a családok 
bemutatkozása. Szívszorító pilla-
natoknak lehettünk tanúi, miközben 
megrázó történeteket hallottunk ar-
ról, hogy milyen tépelődés, aggodal-
maskodás előzte meg egy-egy gye-
reknek a családba fogadását. Hisz 
ezek mind olyan felelős döntések, 
amelyeket nem lehet visszavonni. 
Sokak szemébe könny szökött, ami-
kor a Füzesi családban nevelkedő 
egyik fiúgyermek így fogalmazott: 
mi nem vér, hanem szív és lélek sze-
rinti család vagyunk. Valamennyi itt 
elhangzott vallomás hiteles és meg-
győző tanúságtétel volt Isten mér-
hetetlen kegyelméről és az emberi 
szív és lélek önzetlenségéről, nagy-
ságáról. A családok képviselői nagy 
szeretettel köszöntötték Sipos Gézát, 
aki hamarosan hatvanadik születés-
napját ünnepli. 

A gyülekezeti teremben tar-
tott sajtótájékoztató során Sipos 
Géza beszámolt róla, hogy az 
alapítvány az eltelt évek során 
18 gyermek örökbefogadásában 
működött közre. Hálatelt szívvel 
gondolunk arra, hogy jelentős 
részben szervezetünk működé-
sének köszönhetően vált feles-
legessé Kárpátalján egy állami 
árvaház fenntartása. 

Taracközi Ferenc, a be-
regszászi református gyüleke-
zet vezető lelkésze, az alapít-
vány megálmodója ismertet-
te azt a tervet, hogy valameny-
nyi kárpátaljai magyar nyelvű 
médium bevonásával média-
kampányt szerveznek, amely-
ben bemutatják a Sámuel Ala-
pítvány tevékenységét vala-
mennyi rendelkezésre álló plat-
formon. Az alapítvány ezzel 
a gyermekmentés szolgálatá-
nak kíván egy újabb lendüle-
tet adni, és meggyőzni a még 
most hezitálókat, hogy fogad-
janak családjukba gyerekeket. 

Hisz nagyon sok gyer-
mek van, aki most még 
valahol a jobb élet re-
ményében várja a befo-
gadást. 

Margitics János be-
osztott lelkész arról tájé-
koztatott, hogy az online 
térben hol és miként ér-
hetők el az alapítvány 
tevékenységét és a csa-
ládok életét bemutató ol-
dalak. Ezt követően a kü-
lönböző médiumok kép-
viselői ünnepélyes ke-
retek között aláírták az 
alapítvány vezetőjével 
az együttműködési szer-
ződést.

Zárszavában Nagy 
Béla, a Kárpátaljai Re-
formátus Egyház főgond-

noka arra emlékeztetett, hogy a 
Sámuel Alapítvány tevékenysé-
ge voltaképpen hitvallás és egy-
ben hálaadás a Mindenható felé, 
aki lehetővé tette ennek a húsz 
esztendeje tartó hatalmas mun-
kának az elvégzését és annak re-
ményteljes folytatását. Bebizo-
nyosodott, hogy kis dolgokkal 
is hozzá lehet járulni a nemes 
ügy továbbviteléhez. Közössé-
geink további sorsa szempontjá-
ból korántsem mindegy, hogy a 
családokban milyen szellemiség 
uralkodik, onnan milyen lelküle-
tű gyermekek kerülnek ki. Amit 
ránk bízott az Úr, azt mindig sze-
retettel tegyük, s akkor biztosak 
lehetünk benne, hogy Isten ál-
dása kíséri majd tevékenysé-
günket, mutatott rá a főgondnok. 

Kovács Elemér

A jövőbe vetett hit tart meg 
bennünket

Elültették az összetartozás fáját a beregardói Perényi Kultúrkúria parkjában

A Magyar Országgyűlés kimond-
ta: „a több állam fennhatósága alá 
vetett magyarság minden tagja és 
közössége része az egységes ma-
gyar nemzetnek, melynek állam-
határok feletti összetartozása va-
lóság”. Ezért nyilvánította június 
4-ét, az 1920. évi trianoni béke-
diktátum napját a Nemzeti Ösz-
szetartozás Napjává.

A Pro Cultura Subcarpathica 
(PCS) civil szervezet idén a 
beregardói Perényi Kultúr-
kúriában tartott megemlékezést, 
melynek keretében az intézmény 
parkjában elültették az összetar-
tozás fáját is. 

A résztvevőket Pallagi Mari-
anna, a PCS ügyvezető igazgató-
ja köszöntötte, majd Szilágyi Má-

tyás, Magyarország Beregszászi 
Konzulátusának misszióvezető-
je fogalmazta meg gondolatait a 
kettősség érzésének jeleit – gyász 
és összetartozás – magán vise-
lő megemlékezés kapcsán. A fő-
konzul annak a meggyőződésének 
adott hangot, hogy kevés nemzet 
bírta volna elviselni a Trianon 
okozta traumát, a magyar nemzet 
viszont szilárd hite, a jövőbe ve-
tett bizakodása révén a megma-
radás példájává lett. A kárpátal-
jai magyarság pedig ebben még 
inkább élen jár, hisz a legsanya-
rúbb sors jutott neki osztályrészül, 
mégis megtartotta anyanyelvét, 
kultúráját, identitását. Magyaror-
szág nemzeti kormánya pedig to-
vábbra is támogatja abban, hogy 

elért sikereit, jogait megtarthassa, 
hogy megmaradhasson szülőföld-
jén magyarnak. Nem a múltba ré-
vedünk, nem a gyászba temetke-
zünk, hanem bízunk a jövőben, a 
megmaradásban – ez a mai nap 
üzenete, fogalmazott a diplomata.

A közös nyelv, a közös kultú-
ra, a közös történelem olyan szo-
rosan összeköt bennünket, hogy 
azt semmi nem tudja szétszakí-
tani – ezt jelenti nekem, ezt üze-
ni nekünk az összetartozás nap-
ja, sommázott Csernicskó István, 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola rektora. 

Az ünnepi köszöntéseket kö-
vetően a Beregardóban található 
egykori Perényi-kúria felújított, 
múlt évben átadott kultúrközpont 
bázisán működő Tulipán Tanoda 
Magyar Művészeti Iskola (igaz-

gatója Kiss Julianna) péterfalvai 
tagozatának növendékei adtak lé-
lekemelő műsort Kokas Erzsébet 
és a Kokas Banda vezetésével, a 
kígyósi Debrei Gabriella és Rádik 
Krisztián pedig kalotaszegi tánc-
cal lepte meg a résztvevőket. 

Az ünnepi műsort követő-
en Szilágyi Mátyás főkonzul, 
Csernicskó István rektor, Vincze 
István, a Beregszászi kistérség 
alpolgármestere és Pallagi Mari-
anna, a PCS igazgatója a Perényi 
Kultúrkúria szépen felújított 
parkjában elültették az összetar-
tozás fáját. Amely remélhetőleg 
sokáig hirdeti majd a Szózat sza-
vaival: „Megfogyva bár, de tör-
ve nem, él nemzet e hazán”.

Kovács Erzsébet

A megemlékezőkhöz először 
Szilágyi Mátyás, Magyarország 
Beregszászi Konzulátusának fő-
konzulja szólt. A Magyar Parla-
ment által bő évtizeddel ezelőtt 
szentesített összetartozás napja 
nemzetként való megmaradás 
hite hatja át és élteti tovább, fo-
galmazott a diplomata. Az ad-
digi gyásznap új értelmet nyert: 
nem a siránkozásra és a múlt-
ba révedésre ösztönöz bennün-
ket, hanem arra, hogy szilárdan 
higgyünk a Kárpát-medencé-

Megemlékezés a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége szervezésében

Hit, nemzet, megújulás
A harangok más alkalmakkor imádkozásra hívnak, vagy kereszte-
lőre, esküvőre, temetésre. Ezen a napon a Kárpát-medencében élő 
magyar egyházközségek harangjai a megemlékezés fontosságára 
figyelmeztettek. Ahogy tette a beregszászi római katolikus temp-
lom harangja is. Arra emlékeztetett, hogy 101 esztendővel ezelőtt 
a nagyhatalmak kényük kedvére felszabdalták országunkat, ki-
sebbségi sorsra kárhoztatva magyarok millióit. 

ben élő magyarság jövőjében. Eh-
hez felül kell emelkedni a széthú-
záson. Megannyi történelmi tapasz-
talat bizonyítja, hogy összefogással 
még a legnehezebb akadályokat is 
sikerrel le tudja győzni a nemzet. 
Szilárdan hiszünk egyházaink meg-
tartó erejében, amelyek bizakodást 
és reményt sugallanak, fejezte be 
beszédét a külképviselet vezetője. 

Jakab Eleonóra, a Beregszászi 
Keresztény Értelmiségiek Szövet-
ségének elnöke szintén egyházaink-
nak a nemzet megtartásában játszott 

szerepét emelte ki. A keresztény ér-
telmiség egyik fő feladata a krisztu-
si hit terjesztése. Ebben kell még erő-

södnünk. Nekünk, kárpátaljai ma-
gyaroknak és a Kárpát-medencében 

élő tejtestvér népeknek elegendő ta-
pasztalatunk van a világos válaszhoz, 
amely csak a nemzeti önazonosság 
megszilárdítása lehet. E változó vi-
lágban hagyományaink megőrzése, a 
nemzeti kultúra és az anyanyelv vé-

delme a legfontosabb feladat. A ma-
gyar lélek fénye, tüze, melege a ha-

zaszeretet. Drága kincsünk – szü-
lőföldünk, Kárpátalja. A magyar lé-
lek szárnya a szabadság. Nekünk, 
keresztényeknek könnyű, mert a 
mi Istenünk a szabadság Istene, 
minket maga Krisztus tett szabad-
dá. Ma együtt emlékezünk nemze-
tünk történelmének fájdalmas ese-
ményére. Ha viszont ébren tartjuk 
nemzeti hagyományainkat, öröksé-
günket, ha értjük történelmünk bá-
torító igazságait, akkor megmara-
dunk, fogalmazott az elnök. 

A megemlékezés során a be-
regszászi római katolikus egyház 
kórusa az alkalomhoz illő éneke-
ket adott elő. Szász Bence elsza-
valta az Egy néphez tartozunk 
című verset, a Szétszórt gyöngy-
szemek c. dalt Hapák Alexandra 
előadásában hallhattuk. Végül a 
Bárdos István, Bárdos Márk és a 
Pohilecz Szilveszter alkotta trió 
Juhász Gyula örökbecsű művét, 
a Trianon c. költeményt tolmá-
csolta meggyőző erővel. 

Eszenyi Gábor
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Hagyományteremtő céllal jú-
nius 2-án, az intézmény név-
adójának születésnapján tar-
tották az Ortutay Elemér 
Görögkatolikus Központ és 
Szakkollégium tanévzáró ün-
nepségét, amely megemlékezés-
sel vette kezdetét. A Beregszá-
szi Bethlen Gábor Magyar Lí-
ceum falán 2007-ben elhelyezett 
Ortutay-emléktábla előtt Szabó 
Árpád, a gimnázium igazgatója 
és Szabó Konstantin atya idézte 
meg az igaz ember és a nagysze-
rű tanítómester emlékét, majd 
a jelenlévők elhelyezték a tisz-
telet koszorúit. 

Az ünnepség a szakkollé-
gium Firczák Gyula termében 
hálaadó imaórával folytatódott 
Luscsák Nílus püspök, a Mun-
kácsi Görögkatolikus Egyház-
megye főpásztora és Demkó Fe-
renc helynök vezetésével. Ezt kö-
vetően Nílus püspök tartotta meg 
köszöntő beszédét, melyben em-
lékeztetett az idei jubileumok-
ra, felidézte az egyház mártírlel-
készeinek emlékét. Hangsúlyoz-
ta: az ő kitartásuk, erős hitük ma 
is példaként kell álljon előttünk, 
mert ez tart meg bennünket ma is. 

Az egyszerű bölcselkedés 
szerint, ami „ma megtörténik, 
az holnap már történelem” – 
kezdte évértékelőjét Marosi Ist-
ván atya, az Ortutay Elemér 
Görögkatolikus Központ és Szak-
kollégium igazgatója. – Magunk 
is történelemként tekintünk 2006-
ra, amikor az első GörögKört 
megtartottuk, 2016-ra, amikor 
letettük ennek a kollégiumnak 
az alapkövét és 2020-ra is, ami-
kor felszenteltük kollégiumunk 
új épületét. S talán majd egyszer 
történelmi lesz az is, hogy ma az 
Ortutay Elemér Görögkatolikus 
Szakkollégium tanévzáróját elő-
ször tartottuk meg ünnepélyes 
keretek között, kezdte beszédét 
az igazgató. Hétköznapjainkban 
arra törekszünk, hogy az Ortutay 
Elemér Görögkatolikus Központ 
egyik szellemi forrásává váljon 
a görögkatolikus lelki életünk-
nek. Igyekszünk úgy alakítani 

Tanévzáró az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ és Szakkollégiumban

„Ne legyünk hulló falevelek!”
a programjainkat, hogy azok egy 
része a kollégiumunk hallgatói, 
a legtöbb pedig a szélesebb nyil-
vánosság számára is hasznos le-
gyen. Görögkatolikus szellemiség-
re törekszünk. A diákjainkat ebbe 
a szellemi életbe szeretnénk be-
vezetni és bekapcsolni, melyek-
nek intézményei az Ortutay Ele- 
mér Szakkollégium, a Bendász Ist-
ván Görögkatolikus Könyvtár–Le-
véltár és a majdani  Görögkatolikus 

Múzeum, melynek szervezésébe 
most kezdtünk bele, folytatta az 
atya. Aki a továbbiakban beszámolt 
az év folyamán megszervezett gaz-
dag programokról, melyek nagy ré-
szét a covid-járvány miatt online 
voltak kénytelenek lebonyolítani. 
Abbéli reményének adott hangot, 
hogy túljutottunk ezen a nehéz idő-
szakon, és a jövőben még több tu-
dományos, művelődési, művészeti 
stb. program biztosítja majd a diá-
kok fejlődését, a nagyközönség ér-
deklődését. „Bízunk benne, hogy 
a szakkollégium, a könyvtár és le-
véltár, majd a múzeum és a temp-
lom nemcsak diákotthonként szol-
gál, hanem egy képzési helyként, 
ahol „emberibb emberré és magya-
rabb magyarrá lehet válni”, folytat-
ta Marosi István. Aki Elemér atya 
alapgondolatával intett mindenkit: 
„Ne legyünk hulló falevelek!”

Az idei évben az Ortutay Szak-
kollégium 36 diákja közül 9-en be-
fejezik tanulmányainkat a II. Rá-

kóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskolán, így értelemsze-
rűen búcsút vesznek a kollégi-
umtól is. Nekik emlékül okleve-
let és a központ évkönyvét adta 
át az igazgató.

A szakkollégium feladata, 
hogy tartalommal töltse meg ezt 
a szép, új épületet. Úgy tűnik, az 
intézmény jó irányban tart ezen 
a téren, fogalmazott Erdei Pé-
ter, Magyarország Beregszá-
szi Konzulátusának vezető kon-
zulja, aki örömmel konstatálta, 
hogy a magyar kormány óvo-

da- és iskolafejlesztési program-
jainak köszönhetően számos in-
tézmény újulhatott meg Kárpát-
alján. A diplomata abbéli remé-
nyének adott hangot, hogy ez is 
elősegíti a magyar nyelvű okta-
tás megmaradását. 

A görögkatolikus egyház, 
papjainak megpróbáltatásait és 
kitartását idézte fel Csernicskó 
István, a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola rekto-
ra, aki a korábbi gondolatmene-
tet folytatva arról szólt, hogy a 
ma élő nemzedéknek is kijut a 
küzdelmekből: egyesek megpró-
bálják elsorvasztani a magyar is-
kolahálózatunkat, de a múlt, ele-
ink példája erőt kell adjon annak 
megőrzéséhez, saját harcaink 
megvívásához. Ezekhez a küz-
delmekhez erőt, kitartást és tö-
retlen hitet kívánt a rektor.

Az alkalom nemzeti imánk 
eléneklésével és agapéval zárult.

Marton Erzsébet

A vendégeket Zubánics Lász-
ló történész, a Kárpátaljai Ma-
gyar Művelődési Intézet irányí-
tója, az UMDSZ elnöke köszön-
tötte. 1918-ban, amikor a magyar 
újságokban először jelentek meg 
térképek a történelmi Magyaror-
szág földarabolásáról, még szin-
te senki sem hitte el, hogy köd-
dé fog válni például Kolozsvár, 
Mátyás király szülővárosa és a 
magyar kultúra egyik fellegvára, 
vagy Pozsony, az a város, mely 
évszázadokon át az országgyűlé-
sek és királyaink koronázási szín-
helye volt – fogalmazott. –  Fel-
foghatatlannak tűnt, hogy az or-
szághatáron túlra juthat a magyar 
középkor emlékeit őrző megany-
nyi felvidéki és erdélyi vár, kas-
tély – Ungvár, Munkács, Arad, 
Temesvár –, illetve a Székely-

föld és Csallóköz, Bácska és Bá-
nát. 1920. június 4-én – a béke-
szerződés aláírásakor – azonban 
minden megpecsételődött: a tör-
ténelmi Magyarország és az Oszt-
rák-Magyar Monarchia végérvé-
nyesen szétesett. Családok sza-
kadtak szét egyik napról a má-
sikra, magyar emberek váltak 
külföldivé, idegenné, kisebbség-
gé egy új országban. Az összetar-
tozás napjának eseményei visz-
szatekintést nyújtanak a szomo-
rú múltba, de a megemlékezések 
erősítik a világ magyarságának 
határokon átívelő összetartozását 
is – emlékeztett az elnök.

Juhász Gyula Trianon című 
ismert versét idézte Erdei Péter, 
Magyarország Beregszászi Kon-
zulátusának vezető konzulja, aki 
az emlékezés, a történelmünk is-
meretének fontosságát hangsú-
lyozta. Valószínűleg a Trianon 
okozta hatalmas veszteséget sem 
élte volna túl nemzetünk, ha az 
akkor élők nem merítettek vol-
na erőt nagyjaink példájából, a 
magyarság mindenek feletti élni 
akarásából. 

A történelem úgy hozta, 
hogy a XXI. században az el-
szakított nemzetrészek közül 
a kárpátaljai magyarságnak jut 
a legnehezebb sors osztályré-
szül, mutatott rá Seremet Sán-
dor, a Kárpátaljai Szövetség fő-
titkára. De túléltünk már nehe-
zebb korszakokat is, s hiszem, 
hogy ezen az időszakon is túl 
leszünk, annál is inkább, mivel 
a korábbi évtizedekkel ellentét-
ben most már egy erős anyaor-
szág és egy egységes nemzet áll 
mögöttünk. 

Csobolya József, a Bereg-
szászért Alapítvány kuratóriu-

Emléktáblát avattak az Európa-Magyar Házban

A múlt, a jelen és a jövő egysége
Az összetartozás napja alkalmából emléktáblát avattak Beregszá-
szon, az Európa-Magyar Ház udvarán. Ezen a napon még éleseb-
ben él bennünk a nemzetet sújtó, a nagyhatalmak által 101 évvel 
ezelőtt hozott tragikus döntés, amely egyben lehetőséget is nyújt 
arra, hogy tanúságot tegyünk a magyarság összetartozása mel-
lett, erősítsük a közös nyelv, kultúra és nemzeti egység érzését, 
hangzott el az ünnepségen. Kovács Abigél, a BorzsaVári együt-
tes szólistája az alkalomhoz illő népdalt adott elő.

mának tagja felidézte, hogy ta-
valy Trianon 100. évfordulóján 
szerte a világban 2551 helyszínen 
lobbant fel az összetartozás láng-
ja, s ehhez a nemes kezdeménye-
zéshez kárpátaljai települések tu-
catjai csatlakoztak akkor és most 
is. Trianon kapcsán arra figyel-
meztetett, hogy végleg csak ak-
kor veszítünk el valamit, ha arról 
önként lemondunk. Csobolya Jó-
zsef ezután felolvasta Dalmay Ár-
pádnak, a Beregszászért Alapít-
vány elnökének az ünneplőkhöz 
intézett levelét, amelyben arról 
ír, hogy milyen aktualitással bír 
a most leleplezésre kerülő emlék-
tábla. Az adományozó szervezet 
elnöke levelében azt hangsúlyoz-
ta, hogy a trianoni döntés égbeki-
áltó igazságtalanságára minden 
nemzedéknek emlékeznie kell, 

mint ahogy szerencsére az is egy-
re nyilvánvalóbb, hogy a nemzet 
összetartozása mind több konkré-
tumban ölt testet. A nemzeti újra-
kezdés éve pedig mindennek még 
nagyobb lendületet adhat. 

Az emléktábla leleplezését 
és a koszorúzást követően a je-
lenlevők elénekelték a Him-
nuszt.

Kovács Elemér

Színes programok a nagycsaládosok gyermeknapján

Kézműveskedés, játék 
közösségben

Bár még mindig csak szűk körben, két helyszínre bontva, de idén 
már közös gyermeknapot szervezett a Kárpátaljai Magyar Nagy-
családosok Egyesülete (KMNE), melynek szombaton a Tiszacsomai 
Honfoglalási Emlékpark melletti látogatóközpont területe, vasár-
nap pedig a Salánki Pihenőhely adott otthont. Mindkét helyszínen 
gazdag és színes program várta a vendégeket.

Bár az időjárás egyeseket elbi-
zonytalanított, mégis sokan eljöt-
tek a szombati eseményre. A VIII. 
gyermeknap résztvevőit Tarpai Jó-
zsef, a KMNE elnöke üdvözölte, 
aki annak a reményének adott han-
got, hogy jövőre már újra össznépi 
lehet az egyik legnépszerűbb kö-
zösségi alkalmuk. 

Egy gyermek boldogsága ak-
kor teljesedik ki, ha érzi az édes-
anya és az édesapa féltő szerete-
tét, a szülőé pedig, ha látja gyer-
meke fejlődését, segítheti szár-
nyainak bontogatását, fogalma-
zott Hajgató Tamás, Magyaror-
szág Beregszászi Konzulátusának 
konzulja. Aki örömmel állapítot-
ta meg, hogy itt ma olyan prog-

ramokban vehetnek részt, amelyek-
ben a gyerekek szabadon engedhe-
tik fantáziájukat. Nagyon fontosnak 
nevezte az ilyen és hasonló közös-
ségi alkalmakat Kórós Attila ung-
vári magyar konzul is, akinek gyer-
mekei is boldogan vetették bele ma-
gukat a forgatagba. A gyermek Is-
ten áldásainak egyike. Mindahány 
gyerek, annyi áldás, fogalmazott 
Iván Gábor görögkatolikus áldo-
zópap, aki az Úr áldását kérte a je-
lenlévő, illetve valamennyi kis- és 
nagycsalád életére. 

A közös ebéddel kezdődő gyer-
meknap színes programját nagysze-
rű színészeink, Gál Natália és Feren-
ci Attila előadása indította, mely-
nek során a gyerekek megismerked-

hettek néhány vidékünkhöz kötődő 
mondával. A népi mesterségek sátra-
iban Kurmai Irénkével hímezhettek, 
Pércsi Lajos a fafaragás rejtelmei-
be vezette be az érdeklődőket, Mar-
tin Évával a gyertyasodrás fortélya-
ival ismerkedhettek, Tihor Beátával 
mézeskalácsot díszítettek, Kopinec 
Emesével gyöngyöt fűztek, Furman 
Évával körmöcskéztek, Sipos Évá-
val harisnyavirágot, Popovics Ma-
riannával meg furnérból dísztárgya-
kat készíthettek. A légvár, a körhinta 
mellett darts focizhattak a gyerekek, 
de a lézerharcban is kipróbálhatták 

magukat. A legkisebbek meg Szi-
lágyi Gabriella vezetésével ringa-
tózhattak. De volt itt Ki mit tud? 
és táncház is. Emellett fagyi, vat-
tacukor, a salánki Bilancsik Gab-
riella és Csirpák Viktória elnöksé-
gi tag jóvoltából pedig kürtőska-
lács is várta a résztvevőket.

A borús égbolt ellenére is 
felhőtlen együtt töltött idő ré-
szesei lehettek, akik eljöttek a 
nagycsaládosok hetedik alka-
lommal megszervezett gyer-
meknapjára. 

Kovács Erzsébet
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– Milyen ötlet vezetett a vál
lalkozás megszületéséhez?

– Húsz évvel ezelőtt vettük át 
feleségemmel a Beregszászi Re-
formátus Iratmisszió Könyves- és 
Ajándékbolt vezetését. Körül-
belül öt évvel ezelőtt behoztak 
hozzánk olyan fa ajándéktárgya-
kat, amelyeken gravírozott felirat 
volt látható. Nekem ezek már ak-
kor megtetszettek, és elhatároz-
tam, hogy én is szeretnék ilyene-
ket készíteni. Eldöntöttem, hogy 
belevágok, de nem tudtam, ho-
gyan is kezdjek hozzá, milyen 
eszközöket kell beszereznem. 
Sokat tájékozódtam, olvastam az 
interneten. A magyar kormány 
Egán Ede programja nagy segít-
ségemre volt, a pályázat elnyeré-
sével be tudtam szerezni egy gra-
vírozó gépet. Emellett külön ki-
hívást jelentett egy számítógépes 
program elsajátítása is, melynek 
segítségével megrajzolom a min-
tát, a program pedig utasítást ad a 
gravírozónak a minta elkészítésé-
re. Az évek alatt sokat tanultam, 
fejlesztettem a technikáimon.

Egyedi ajándéktárgyak a FaBrika Műhelytől

Bibliai idézetek a mindennapokhoz
Ajándékozni igazán jó érzés, hisz egy-egy aprósággal meglephetjük 
a hozzánk közelállókat. Pár évvel ezelőtt még kuriózumnak számí-
tott olyan bögre, kulcstartó, párna, melyen anyanyelvünkön olvas-
hattunk üdvözlő feliratokat. A beregszászi FaBrika Műhely egyedi 
kínálatában fa ékszerdobozok, asztali tolltartók találhatóak a rá-
juk gravírozott áldásokkal kiegészülve, melyek támogatást nyújt-
hatnak nehéz életszakaszainkban is. A műhely vezetőjével, Samók 
Attilával beszélgettünk kezdetekről, kihívásokról.

– Hogyan jött a névválasztás?
– Megnevezésünk egy mozaik-

szó. A Brika kifejezés a Beregszá-
szi Református Iratmisszió Köny-
ves- és Ajándékbolt kezdőbetűi-
nek összeolvasása, a Fa előtag pe-
dig arra utal, hogy fából készült tár-
gyakat forgalmazunk. Feleségem-
mel közösen szeretjük az ilyen já-
tékos megoldásokat, emellett jelez-
ni is akartuk, hogy a könyvesbolt és 
a műhely szinte testvérként műkö-
dik együtt.

– Mit kínál a vásárlóknak?
– Mint említettem, fára gravíro-

zott ajándéktárgyak kaphatóak ná-
lunk. Ilyenek az egyedi felirattal, 
névvel ellátott bortartók, kulcstar-
tók, különleges alkalmakra – balla-
gás, születésnap, keresztelő, eskü-
vő – készített igés táblák, házi áldá-
sok, teásdobozok, ékszerdobozok, 
és még sok minden más. Életünk-
ben fontos szerepet tölt be a hit, az 
Istennel való kapcsolattartás, ezért 
az általam készített tárgyakon is ezt 
jelenítem meg, szinte mindegyik el-
készült dobozkára kerül valamilyen 
bibliai idézet. Ezek az igék erőt ad-

hatnak a mindennapok kihívásai-
hoz. Csakis megrendelésre dolgo-
zom, így interneten vagy a köny-
vesboltban mondhatják el igényei-
ket a vásárlók. Emellett az ajándék-
tárgyak megvásárolhatóak a köny-
vesboltban, valamint Tiszacsomán 
és Salánkon is megtalálhatóak ter-
mékeink.

– Melyek a legkelendőbbek?
– Bátran mondhatom, hogy a 

kulcstartók. Valószínű, több százat 
készítettem már belőle, de sosem tu-
dok annyit, hogy elegendő legyen. 
Emellett az ékszerdobozokat, táro-
ló dobozokat szintén sokan kere-
sik. Vannak olyan ajándéktárgyak, 
amelyeket például szezonálisan ke-
resnek, ilyenek a ballagási gratulá-
ciós táblák vagy az anyák napi jó-
kívánságok, a karácsonyi üdvözle-
tek. Minden egyes terméket nagy 

gonddal és szeretettel állítok össze.
– Mit jelent önnek a műhely?
– Számomra ez egy nagyon jó 

hobbi, aminek szeretem minden 
percét. Jó visszaemlékezni azokra 
az időkre, amikor indultunk, hogy 
hogyan is tanultam meg mindent lé-
pésről lépésre, hogy akkor milyen 
tárgyakat készítettem, és most mi-

lyeneket állítok elő. Sokat fejlőd-
tem az évek alatt, és ezt az Úrnak 
köszönhetem.

– Meséljen kicsit a könyvesbolt
ról. Mivel várják az oda látogatókat?

– A Kárpátaljai Református 
Egyház vezetése alatt még 1999-
ben nyílt meg a könyvesbolt. Majd 
2001-ben Taracközi Gerzson ak-
kori tiszteletes megbízott engem 
a bolt vezetésével. A parókia lép-
csőházában rendeztük be az üzle-
tet. Id. Orosz Magdolna volt akkor 

az eladó, ő azonban 2002-ben el-
hunyt. Attól az évtől kezdve fe-
leségem, Samók Zsuzsanna ve-
zeti a boltot. Csodálatos munkát 
végez, nagyon büszke vagyok rá. 
Irányítása alatt kissé átalakult a 
kínálat. Kezdetben csak Bibliát 
és könyveket lehetett vásárolni, 
ma már igés bögréket, képes-
lapokat, naptárakat, különböző 
ajándéktárgyakat is lehet kapni 
boltunkban.

– Emellett létrehozták a Kár
pátalja Könyvkuckót.

– A könyvesboltunkban fő-
ként vallásos tematikájú köny-
vek kaphatóak. Azonban fel kel-
lett ismernünk azt a tényt, hogy 
sokan szeretnének világi témájú 
könyveket olvasni. Ezért alapítot-
tuk meg a Könyvkuckót, amely 
elérhetővé teszi a magyar nyelvű 
könyveket vidékünkön. Ilyenek 
például a Jojo Moyes-regények, 
Csukás István nagy mesekönyvei, 
a fantasy kedvelők számára a Tró-
nok Harca sorozat, hogy csak pá-
rat említsek. Egyelőre csak előre 
megrendelés útján tudjuk besze-
rezni a könyveket.

– Milyen további tervek van
nak?

– A FaBrika Műhely tekinteté-
ben szeretném folytatni a munkát, 
elkészíteni a megrendelt ajándék-
tárgyakat, hogy a vásárlók is ked-
vüket leljék benne. A Könyvkuc-
kónak szeretnénk egy külön helyi-
séget nyitni, ahová betérhetnek az 
emberek, és kedvükre válogathat-
nak a könyvek között.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita

A Magyarországon már nagy sikert aratott ZeneVarázslat hangver-
senysorozat a tavalyi évben Kárpátaljára is megérkezett. A diákok 
lelkesedését még a karantén-intézkedések sem csökkentették, így 
a szervezők idén második alkalommal is meghirdették a képzést. 
A "GENIUS" Jótékonysági Alapítvány szervezésében a hangver-
senyre június 4-én a Rákóczi Főiskolán került sor.

„A zenének embert formáló ereje van, büszkeségre, komolyságra ne-
vel” – kezdte köszöntőjét Váradi Natália, az alapítvány irodaigazgatója. 
Megtudtuk: nem véletlen, hogy a „GENIUS” Alapítvány épp a Nem-
zeti Összetartozás Napjára időzítette hangversenyét, hisz bárhol éljünk 
a világban, a zene által összetartozunk. Váradi Natália kifejtette azt is, 
hogy a második ZeneVarázslat képzésre huszonhárom fő jelentkezett 
tizenegy zenepedagógussal. „Nagy öröm számunkra, hogy a mostani 
jelentkezők kö-
zött tizennégy 
olyan diákunk 
van, akik tavaly 
is részt vettek a 
képzésben. Ez 
azt tükrözi szá-
munkra, szük-
ség van a meg-
kezdett munká-
ra” – mondta.

„Ma, a tria-
noni békeszer-
ződés megköté-
sének százegye-
dik évforduló-
ján jó látni, hogy fenn tud maradni a magyar nemzet, és ennyi tehet-
séget ad a világnak, nemcsak országhatáron belül, de szerte a Kár-
pát-medencében” – hangsúlyozta Szilágyi Mátyás, Magyarország Be-
regszászi Konzulátusának főkonzulja. Csernicskó István, a Rákóczi 
Főiskola rektora szintén köszöntötte a jelenlévőket, sok sikert kívánt 
a fellépőknek, s hogy leljék örömüket az általuk eljátszott darabok-
ban. „Isten a legkiválóbb rendező, hisz nem véletlen, hogy a kurzus 
zárókoncertje június 4-re esett. Bátran mondhatom, hogy a képzés 
során a gyerekekkel igazi csodát élhettünk át” – fejtette ki Várnagy 
Andrea, Budapest Márka-díjas magyar zongoraművész, a rendezvény 
szakmai referense, aki online üdvözölte a diákokat. Majd visszaemlé-
kezett az eltelt időszakra, az online oktatással járó nehézségekre, va-
lamint reményét fejezte ki aziránt, hogy a közeljövőben már a szemé-
lyes képzés is megvalósítható lesz.

Az ünnepi köszöntőket követően a diákok léptek színpadra, meg-
csillogtatva tehetségüket. Előadásukban Mozart, Brahms, Shubert, 
Kodály, Bartók jól ismert dallamait hallhattuk. A nap záróakkordja-
ként a diákok okleveleket vehettek át.

-nitta-

ZeneVarázslat hangverseny a 
Nemzeti Összetartozás Napján

 A koronavírus- járvány 
megfékezésére hozott korláto-
zó intézkedésekhez igazodva 
az ünnepi istentiszteletre ezút-
tal a parókia udvarán felállított 
sátorban került sor. Az igét Zán 

Fábián Sándor püspök hirdette, 
aki az életünk során tett foga-
dalmak betartásának, illetve a 
lelkész, a gyülekezetek vezető-
inek, a hívő keresztyén embe-
rek példamutató életének fon-
tosságára hívta fel a figyelmet. 
Látsszon rajtuk a Krisztus-kö-
vetés elfogadása, legyenek, 
mint Pál, lélekmentők, erősít-
sék a többieket – nem egyedül: 
Isten Szentlelke vezetésével! A 
lelkész feladata – fogalmazott 
a püspök – utat mutatni a ke-
resőknek, buzdítani az egyedül 

Lelkészbeiktatás Szőlősgyulán

Követni, pásztorolni, 
gyümölcsöt teremni

Nagy dolog egy közösség életében, amikor lelkész és gyülekezet egy-
másra talál, szövetséget köt. Laskoti Zoltán hét éve szolgál a Sző-
lősgyulai Református Egyházközségben kihelyezett, illetve beosz-
tott lelkészként, meghívását/megválasztását követően pedig vasár-
nap sor került hivatalos beiktatására is.

maradottakat, és hirdetni minde-
nek felett Krisztust. 

Küldj áldást az őrállókra! – kér-
te énekszóval a gyülekezet, majd 
Peleskei Béla felügyelő lekész, mi-
után ismertette Laskoti Zoltán élet-

rajzát, hivatalosan is beiktatta őt a 
gyülekezet vezetésére, átadva an-
nak pecsétjét. 

A meghívott vendégek közül 
elsőként Nagy Barna, Máramaros-
Ugocsa egyházmegye főgondnoka 
tolmácsolta Nagy Bélának, a KRE 
főgondnokának üdvözletét, majd 
a maga nevében is így bátorította 
a lelkészt: „De te maradj meg ab-
ban, amit tanultál, és amiről meg-
bizonyosodtál, tudván, kiktől tanul-
tad, mivel gyermekségedtől isme-
red a szent írásokat, amelyek bölcs-
csé tehetnek téged az üdvösségre a 

Krisztus Jézusba vetett hit által 
(2Tim 3,14–15).

Pocsai Sándor, a csongori 
Szenvedélybetegeket Mentő 
Misszió lelkésze a pásztoráció 
fontosságára figyelmeztette a 
lelkészt, hisz anélkül üres be-
széd minden prédikáció, mond-
ta. Sipos József (Tiszakeresztúr), 
Máté Richárd (Izsnyéte-Dercen), 
Dénes-Zsukovszky Elemér 
(Borzsova) nem csupán szolga-
társként, de barátként is köszön-
tötte a frissen beiktatott lelki-
pásztort. Aki székfoglaló beszé-
dében így fogalmazott: „Követni, 
pásztorolni, gyümölcsöt terem-
ni – nem csupán egy lelkipász-
tor életprogramja ez, hanem sok-
kal több. Közös feladatunk, amit 
az Úrtól kaptunk. Menjünk erre, 
Jézus után! Kövessük Őt, hiszen 
minden más út a kárhozatba visz! 
Pásztoroljuk a ránk bízottakat, hi-
szen enélkül széthullik a közös-
ségünk, szétszéled a gyülekeze-
tünk! Teremjük a Lélek gyümöl-
csét és vállaljuk megtiszteltetés-
ként a feladatokat, hiszen enélkül 
elvadul a föld, elvadulnak egy-
mástól a családtagok és elvadul a 
gyülekezet, fogalmazott Laskoti 
Zoltán. A feladat nem egyszerű, 
de nem egyedül kell végrehajta-
nunk. Rengeteg ígéretünk van 
arra, hogy az Úr harcában maga 
az Úr megy előttünk és Ő harcol 
értünk. Hadd emeljek ki egyet 
ezek közül, ami igaz mindazok-
ra, akik összetartoznak az Úrral, 
én mégis különösen hálás va-
gyok érte, mert lelkésszé szente-
lésem alkalmával kaptam püspök 
úr tolmácsolásában: „Célt téveszt 
minden fegyver, amit ellened ko-
vácsoltak, meghazudtolsz min-
den nyelvet, mely törvénykezni 
mer veled. Ez az öröksége az Úr 
szolgáinak, így szolgáltatok neki 
igazságot – így szól az Úr”.  

Az ünnepi istentisztelet az 
énekkar szolgálatával, közös 
énekléssel és szeretetvendégség-
gel zárult. 

Marton Erzsébet
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Az önkormányzati reform ho-
zadékaként, amikor is több 
mint egytucat település csat-
lakozott hozzánk, negyven-
ezer főre duzzadt a Bereg-
szász központú kistérség la-
kóinak száma. Ez óriási lehe-
tőség és egyben hatalmas ki-
hívás is, hangsúlyozta Babják 
Zoltán polgármester azon a 
találkozón, amelyen szakmai 
ünnepük alkalmából köszön-
tötte az újságírókat. A fórum-
nak a Parisel rendezvényter-
me adott otthont. 

Reméljük, hogy a fejlődés-
hez szükséges források hamaro-
san rendelkezésre állnak, és ab-
ban is biztosak lehetünk, hogy 

jelentős részüket helyben kell 
előteremteni, folytatta a gondo-
latmenetet Babják Zoltán. Mert 
mindenki számára nyilvánvaló, 
hogy a térség lakói annak alap-
ján fognak véleményt mondani 
az új önkormányzat munkájáról, 
hogy az elmúlt évekhez képest 
történt-e előrelépés. A cél min-
denképpen az, hogy szülőföldjén 
egy élhető, komfortos életteret 
biztosítsunk mindenki számára. 

Főútvonalak és autópályák 
építése, a települések közötti út-
hálózat fejlesztése. A fehér asz-
talnál történt megbeszélés so-
rán ezekkel a témákkal kapcso-
latban számtalan kérdés merült 
fel. Természetesen szóba került 

Babják Zoltán köszöntötte az újságírókat

Az élhető szülőföldért
a kisebb települések iskoláinak 
további sorsa is. Az elemi isko-
lákat mindenütt meg kell őriz-
ni, ez a mi szilárd álláspontunk, 
hangsúlyozta a polgármester. 

A térség gazdaságának a fej-
lesztése elsősorban a szolgál-
tatások számának a növelésé-
vel, minőségük javításával ér-
hető el. A turizmusnak és a hoz-
zá kapcsolódó vendéglátásnak 
és a különböző élményprog-
ramoknak továbbra is fontos 
szerepet kell játszaniuk. Óva-
tos derűlátásra ad okot a jár-
ványhelyzet mostani alakulása, 
ezért már most elkezdtük né-
hány nagyobb szabású népün-
nepély szervezését, tájékoztatott 

Babják Zoltán. E hónap végén, 
ha a karanténszabályok megen-
gedik, kirakodóvásárt tartunk, 
augusztus második felében pe-
dig a Magyar Állami Operaház 
művészeit látjuk vendégül a sza-
badtéri színpadon. Reményeink 
szerint szeptember végén vagy 
október elején újból együtt ün-
nepelhetünk a BeregFeszten. 

Végül a polgármester köszö-
netet mondott a média képvise-
lőinek a polgárok objektív tá-
jékoztatásáért, a térség sokszí-
nű életének hiteles bemutatásá-
ért, és nem utolsó sorban a kre-
atív ötletekért és az előremuta-
tó kezdeményezésekért.

-ardai-

A 101 évvel ezelőtti ese-
ményt a XX. század leggyá-
szosabb magyar dátumának ne-
vezte Jakab Lajos, a KMKSZ 
Badalói Alapszervezetének el-
nöke, amelynek következtében 
Magyarország elvesztette ak-
kori területének kétharmadát, 
az ország népessége pedig 18, 2 
millió főről 7,6 millióra csök-
kent. Bár nincs a világon még 
egy nemzet, amely ekkora szét-
darabolást és kivéreztetést túlélt 
volna, hazánkat ez a sorscsapás 
lelkileg és szellemileg sem tud-
ta megtörni. 

A múlt felelevenítése után, a 
szónok arról beszélt, hogy előre 
kell nézni, hiszen mostanra Tri-
anon már nemcsak a gyászról, 
a szétszakítottságról és a búsla-

Trianon mára nemcsak a gyászról, hanem 
az összetartozásról is szól

Badaló magyarsága június 4-én egyházi közösségben emlékezett 
az első világháborút lezáró és 1920-ban kikényszerített módon alá-
íratott trianoni békediktátum 101 éves évfordulójára. A Kárpát-
aljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a Badalói Refor-
mátus Egyházközség közös szervezésében sorra kerülő esemény-
re délután a helyi református templom külső falán lévő Petőfi Sán-
dor emléktáblánál gyülekeztek az emlékezők, akik elsőként eléne-
kelték nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.

kodásról szól, hanem a magyarság 
összetartozásáról is. „Hálásak lehe-
tünk és bízhatunk abban, hogy az 
isteni gondviselés még sokáig meg-
őriz bennünket azon a helyen, aho-
vá születtünk, ahol nap mint nap 
megélhetjük hitünket, kultúránkat, 
anyanyelvünket, nemzeti identitá-
sunkat, egyszóval, magyarságun-
kat. Szétszórva, megfogyva, meg-
próbáltatva bár, de törve nem – él 
a nemzet” – zárta mondandóját.

Ezt követően Babarczki Evelin 
helyi iskolás adta elő Juhász Gyula 
Trianon című versét, majd a Tisza-
parti település egyik legidősebb la-
kója, a 87. életévében járó Sárközi 
Gyula szavalta el a Trianonról szó-
ló saját költeményét.

,,A magyar nemzet nem érde-
melte azt, hogy 101 éve szétda-

rabolják országunkat, és csalá-
dokat szakítsanak szét” – hang-
súlyozta beszédében Szalai Imre, 
Badaló elöljárója, aki a düh és a 
bánat jelzőkkel illette mindazo-

kat, akik részt vettek ennek a szé-
gyenteljes békediktátumnak a 
kidolgozásában. Ugyanakkor ő 
is kiemelte, hogy az évforduló-
val kapcsolatban létrejött Nem-
zeti Összetartozás Nap jó alka-

lom nemzetünk szorosabb ösz-
szefogására.

Sápi Zsolt református lelki-
pásztor a Szentírás Jeremiás siral-
maiból vett idézettel – ,,Szeret az 
Úr, azért nincs még végünk, mert 
nem fogyott el irgalma” – kérte Is-
ten áldását az emléknapra. Igehir-
detésében felhívta a figyelmet: mi, 
magyar reformátusok, Istennek ad-
hatunk hálát, hogy 2009-ben, vá-
laszul Trianonra, létrejöhetett a 

református magyarságot lélekben 
egyesítő Magyar Református Egy-
ház. Mondandóját e szavakkal zár-
ta: ki kell tehát mondani, hogy Tri-
anon ellenére is vagyunk. Még va-
gyunk, és lenni is akarunk!

A beszédek elhangzása után 
az emlékezők elénekelték a Szó-
zatot és a Székely himnuszt, 
majd pontban 16 óra 30 perc-
kor, a békediktátum aláírásának 
időpontjában 101 másodpercig 
megkondultak az ősi református 
templom harangjai, amely alatt a 
résztvevők együtt imádkoztak a 
magyar nemzet egységéért.

A megemlékezés végén a je-
lenlévők megkoszorúzták Petőfi 

Sándor emlék-
tábláját.

Az esti órák-
ban a Tisza-parti 
település közös-
sége is csatlako-
zott a magyarság 
összetartozá-
sát szimbolizá-
ló gyújtsukmeg.
ma kezdemé-
nyezéshez, és 
a falu határá-
ban közel szá-
zan vettek részt 
annak a hatal-
mas tábortűz-
nek a meggyúj-
tásában, amely 

nemzetünk egységének az erejét 
és összetartozását jelképezte. Az 
eseményen részt vevők legfiata-
labbja alig három, míg a legidő-
sebb résztvevő 87 éves volt.

(felvégi)

A Munkács központjában 
1912-ben emelt impozáns, négy-
szintes szecessziós épület meg-
vásárlására és felújítására a ma-
gyar állam 1,7 milliárd forin-
tot költött. Az egykori regioná-
lis pénzintézeti központ a mos-
tani működtetők szándéka sze-
rint a legerősebb nemzetközi 
valutának, a kultúrának a szék-
helye lesz. 

Andrij Baloga, Munkács 
polgármestere köszöntőjében 
annak a meggyőződésének adott 
hangot, hogy az intézmény nem 
csupán a város, de egész Kárpát-
alja egyik jelentős szellemi-kul-
turális központjaként működik 
majd a továbbiakban. Az ilyen 
és ehhez hasonló kezdeménye-
zések elősegíthetik az ukrán-ma-
gyar közeledés ügyét is, amely-
re régóta várunk, hangsúlyozta 
a város első embere. 

Hasonló gondolatokat fogal-
mazott meg beszédében Seketa 
Andrij kormányzóhelyettes, 
aki köszönetét fejezte ki a ma-
gyar kormánynak az épület fel-
újításáért. 

Munkács városa jó példa 
arra, hogy ezen a vidéken mi-
ként tudnak évszázadok óta egy-
más mellett békésen élni számos 
nemzetiség képviselői, fogalma-
zott megnyitó beszédében Gu-
lyás Gergely, aki példaértékű-
nek nevezte a Latorca-parti vá-
ros magyar közösségének össze-
fogását, élni akarását. A minisz-

A Munkácsy Mihály Magyar Ház avatóünnepségén

Nyitottság, közösség, kultúra
Ott érdemes Magyar Házat építeni, ahol van magyar kultúra, 
hangzott el a Munkácsy Mihály Magyar Ház avatóünnepségén. Az 
ünnepélyes alkalmon a szónokok azt hangsúlyozták, hogy a világ 
magyarsága számára sokat jelent a Latorca-parti város. A Verec-
kei-hágón át bejövő honfoglaló magyarok itt tartottak először hosz-
szabb pihenőt. Évszázadokkal később Zrínyi Ilona hősiesen védte 
a város fölé magasodó várat a császári seregekkel szemben, pél-
dát mutatva a későbbi nemzedékek számára: a szabadságért való 
küzdelemnek akkor is van értelme, ha a harc kilátástalannak tű-
nik. Ma pedig Munkács városa abban mutat példát, hogy a sok-
nemzetiségű Kárpátalján miként lehet békében élni úgy, hogy a 
másik nép kultúráját, szokásait, hagyományait tiszteletben tart-
juk. A kulturális központ avatóján részt vett Gulyás Gergely, a mi-
niszterelnökséget vezető miniszter. 

ter fontosnak tartja, hogy a helybéli 
fiatalok magukénak érezzék az in-
tézményt, hisz a magyar jövő csak 
így biztosított. Gulyás Gergely a 
továbbiakban arról szólt, hogy Ma-
gyarországnak és Ukrajnának kö-
zösek a történelmi tapasztalatai a 
szovjet rendszer felszámolását il-

letően, s erre mindkét félnek a kö-
zös jövő szempontjából jobban kel-
lene építenie. 

Grezsa István miniszteri biz-
tos, a projekt legfőbb kezdeménye-
zője videóüzenetében azt kívánta, 
hogy az épületben megtartott kul-
turális rendezvényeken érezze ma-
gát otthon mindenki, tekintet nél-
kül nemzetiségre, felekezeti hova-
tartozásra.

A munkácsi magyarok mai 

nemzedékére a történelem fon-
tos feladatot bízott: megőrizni 
és továbbadni azokat a szellemi, 
kulturális értékeket, amelyeket 
az előző korok képviselői hagy-
tak ránk, fogalmazott köszön-
tő beszédében Gulácsy Géza, a 
KMKSZ alelnöke. Aki a külhoni 
magyar nemzetrészek megmara-
dása kapcsán két fontos tényező-
re hívta fel a figyelmet. Jövőnk 
alakulása szempontjából lénye-
ges az anyaország támogatása, s 
legalább ilyen alapvető dolog a 
külhoni magyarság önszervező 
képességének a megtartása. Az 
utóbbi száz év sok-sok próbaté-
tel elé állított bennünket, ám az 
akadályokat mindeddig sikerrel 
vettük, hangsúlyozta az alelnök.

A köszöntéseket követően 
Tarpai József igazgató Gulyás 
Gergelytől átvette az intézmény 
kulcsát, majd a történelmi egy-
házak jelen lévő képviselői ál-
dást kértek a Munkácsy Mihály 
Magyar Házban folyó munká-
ra, az ott tevékenykedők életére.

A kulturális műsor so-

rán fellépett a munkácsi Yes 
Duó formáció, a Kárpátaljai 
Néptáncegyüttes a Sodró zene-
kar kíséretében viski táncokat 
mutatott be. 

A székházavatón jelen volt a 
város szülötte, Pák Imre ameri-
kai üzletember, aki a birtokában 
lévő Munkácsy Mihály-festmé-
nyek számos másolatát ajándé-
kozta az intézménynek. 

Kovács Elemér
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– Meséljen magáról!
– Mezőváriban születtem, 

az általános iskoláimat is ott fe-
jeztem be. Ezután jött egy elha-
tározás az életemben, miszerint 
szeretném megtanulni az ukrán 
nyelvet. Emellett mindig is ér-
dekelt a mezőgazdaság, így be-
iratkoztam a Munkácsi Mező-
gazdasági Technikumba. Kez-
detben nehéz dolgom akadt, hi-
szen nem tudtam az államnyel-
vet, de ezt hamar sikerült áthi-
dalnom. A munkácsi technikum 
befejezését követően a Lembergi 
Nemzeti Mezőgazdasági Egyete-
men (Львівський національний 
аграрний університет) sze-
reztem felsőfokú képesítést. 
2005–2008 között az Újvári me-
zőgazdasági Kft.-ben (az egyko-
ri kolhoz utóda) vállaltam állást, 
2008-tól 2020-ig pedig a Mező-
vári Községi Tanács földmérnö-
keként dolgoztam. 

– Miért épp a mezőgazdaság 
vonzotta?

– Nagyapám és édesapám is 
az egykori Vörös Zászló Kolhoz 
munkatársa volt. Ha tehették, 
mindig elvittek magukkal mun-
kahelyükre. Már ekkor megsze-
rettem a mezőgazdasági ágaza-
tot, az ezzel járó munkálatokat, 

Beszélgetés Varga Tamással, Mezővári elöljárójával

Aki a tudása legjavát
igyekszik nyújtani

Ukrajnában a tavalyi évben lezárult a közigazgatási, vagy más né-
ven decentralizációs reform. Ennek eredményeként az ország 490 
járása megszűnt, helyette 136 új járás alakult. Kárpátalja 13 járá-
sa helyén 6 járás (Ungvári, Munkácsi, Beregszászi, Huszti, Técsői 
és Rahói járás) maradt, a korábbi 337 helyi önkormányzat 64 kis-
térségbe szerveződött. A kistérségek fennhatósága alá elöljárói kör-
zetek kerültek, melyeket az úgynevezett elöljárók (sztároszták) ve-
zetnek. Az egyik ilyen körzet a Beregszászi kistérségben a mező-
vári. Elöljárójának Varga Tamást nevezték ki. Ismerjük meg őt!

és az ott dolgozókat is igen meg-
kedveltem. Ezért választottam ezt 
későbbi szakmámul, emellett a 
technikumi évek alatt kellőképpen 
elsajátíthattam az államnyelvet is.

– Tavaly megalakultak a kis
térségek. Ennek során Mezővári 
a Beregszászi kistérség része lett. 
Hogyan érinti ez a községet?

– Így igaz, Mezővári is a Bereg-
szászi kistérségbe tartozik. A lakos-
ságot ez a változás annyiban érintet-
te, hogy közjegyzői okiratokat – há-
zasságlevelet, keresztlevelet, halál-
esetet igazoló okmányt, meghatal-
mazást vagy végrendeletet – egyelő-
re nem készíthetünk számukra. Azért 
emelem ki, hogy egyelőre, mert ha-
marosan minden okiratot újra lesz 
lehetőségünk kiállítani. Jelenleg a 
fent említett okiratok közül csupán 
a halálesetet igazoló okmány kiállí-
tásában tudok a lakosok segítségére 
lenni. Kinevezésem óta, ha haláleset 
történt a községben, én vállaltam fel, 
hogy a Beregszászi Anyakönyvi Hi-
vatalban bejegyeztetem az esetet, és 
kikérem a megfelelő okmányokat. 
Reménykedünk, hogy ez, valamint 
a későbbi felmerülő nehézségek is 
megoldódnak majd.

– Önt nevezték ki az község 
elöljárójának. Milyen érzései vol
tak ezzel kapcsolatban?

– 2020. december 14-én a Be-
regszászi Városi Tanács második 
ülésén a polgármester és a képvi-
selőtestület jóváhagyta a helyi elöl-
járókat. Engem az a megtisztelte-
tés ért, hogy Mezővári elöljárója-
ként folytathatom tovább a munká-
mat. A bizalomért köszönettel tar-
tozom Babják Zoltán polgármes-
ternek és a testület tagjainak, va-
lamint a KMKSZ és az UMDSZ 
frakcióvezetőinek. Egy elöljáró 

feladata, hogy biztosítsa a közsé-
gükben élők érdekeinek képvise-
letét a tanácsban és más szervek-
nél. Ezt a felelősségteljes felada-
tot a legjobb tudásom szerint vég-
zem, hogy Isten dicsőségére váljon. 
Úgy gondolom, ha a feladatainkat 
őszinte szívvel végezzük, akkor a 
jutalom sem marad el. Minél több 
erőt fektetünk mások felemelésébe 
és szolgálatába, annál több kegye-
lem áramlik mifelénk is. 

– Az emlitetteken kívül milyen 
feladatokat lát el?

– Mint említettem, egyik nagy 
feladatunk a községben élők ér-
dekképviselete. Emellett minden 
nap tartunk fogadónapot a köz-
ségházán. A Beregszászi kistér-
ségbe tartozó körzetek közül Me-

zővári a legnagyobb község, eb-
ből kifolyólag sokféle problémát 
kell megoldanunk. Korábban hét 
munkatársa volt a községi tanács-
nak, a létszám mára kettőre csök-
kent, mégpedig az elöljáróra és az 
adminisztrátorra. Mondanom sem 
kell, rengeteg tennivalónk akad, de 
igyekszünk maximálisan helyt áll-
ni. Mindent megteszünk annak ér-
dekében, hogy segítsük a lakoso-
kat ügyeik elintézésében.

– Mezőváriban mindig is sar
kalatos kérdés volt a szemétszál
lítás ügye. Ez most megoldódni 
látszik?

– A szemétszállítás községünk-
ben mindig fájó kérdés volt. Szé-
gyennek tartom, hogy egy olyan 
nagy faluban, mint a miénk, eny-
nyi éven át nem oldódott meg ez a 
dolog. Babják Zoltán polgármes-
ter még januárban segítségünk-
re küldte Vince István alpolgár-
mestert, valamint Orosz Gyulát, 
a Bereg Vertikál Kft. képviseleté-
ben, hogy mielőbb orvosoljuk ezt 
a problémát. Ezek után gyűlést 
szerveztünk, ahol a lakossággal 
is megbeszéltük a helyzetet, vala-
mint összeállítottunk egy névsort 
is, hogy lássuk, kik igényelnék a 

szemétszállítást. Május végén a 
végrehajtó bizottság ülésén tá-
jékoztatást kaptunk arról, hogy 
a Bereg Vertikál nyerte el a szi-
lárd háztartási hulladékok kis-
térségünk területéről történő 
elszállításának pályázatát. Re-
ménykedem abban, hogy nálunk 
is megkötésre kerülnek a meg-
felelő szerződések, és csatla-
kozhatunk azokhoz a községek-
hez, ahol már rég megoldódott a 
szemét elszállításának kérdése.

– Elöljárói tevékenysége mel
lett önkéntes szolgálatot is végez.

– 2018-tól a Mezővári Re-
formátus Egyház presbitere let-
tem, amely nagy örömmel tölt el. 
Emellett a Mezővári Reformá-
tus Önkéntes Tűzoltóság sofőr-
jeként is tevékenykedem. Meg-
elégedéssel tölt el, hogy a mun-
kám által szolgálhatok Istennek 
és embertársaimnak egyaránt. 
Az önzetlen szolgálat készíti fel 
a törekvőt az Istennel való talál-
kozásra.

– Meséljen családjáról. Ho
gyan jut ideje a feltöltődésre?

– 2011-ben házasodtunk fe-
leségemmel, azóta szeretetben, 
békességben éljük életünket. 
Van egy hétéves kisfiunk, akit 
mindennél jobban szeretünk. Be 
kell valljam, az elöljárói munká-
hoz egy megértő, odaadó társ-
ra van szükség, hisz ez a feladat 
sok áldozatot és türelmet kíván 
mindkettőnktől. Kinevezésem 
óta nem sok időm jut a pihenés-
re, erőt meríteni a hétköznapok-
hoz az istentiszteletek alkalmá-
val tudok.

– További tervek…
– Tervezni nem igazán szok-

tam. Minden reggel imádkozom, 
hogy az Úr adjon elegendő tudást 
és bölcsességet ahhoz, hogy se-
gítségére lehessek a hozzám for-
dulóknak.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita

Tóth László lelkészigazga-
tó áhítatában arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy mi valamennyi-
en Istenhez tartozunk, így ösz-
sze is tartozunk. Viszont az Úr 
azt akarja, hogy ne csupán ösz-
szetartozzunk, de össze is tart-
sunk. Legyetek bátrak és erő-
sek, tartsátok meg a törvényt, 
amit Ő adott, „Ne térj el tőle 
se jobbra, se balra, hogy bol-
dogulj mindenütt, amerre csak 
jársz” (Józs 1, 7), s akkor „Iste-
netek, az Úr nyugalmat ad nek-
tek” (Józs 1, 13), legyen az Ő 
igéje lábatok előtt mécses, ös-
vényetek világossága, mondta 
a lelkészigazgató.

Pándy-Szekeres Anna, a 
Kárpátaljai Református Egy-
házkerület iskolaügyi tanácso-
sa, a líceum első igazgatója hálát 
adott a diákokért, a szülőkért, a 
pedagógusokért, azért, hogy hu-
szonnyolc évvel ezelőtt megszó-

Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban

Világítsatok, legyetek 
gyertyák, fáklyák!

Sokszoros megpróbáltatások kísérik utunkat, mégis tudatában 
kell lennünk mindvégig, hogy kizárólag az Istenbe vetett bi-
zalmunk juttathat el a végső célhoz. Azok a problémák, ame-
lyekbe nap mint nap ütközünk, nehezek és fárasztóak, viszont 
Isten ígéretet tesz nekünk: „Lábam előtt mécses a te igéd, ös-
vényem világossága” (Zsolt 119, 105). Megerősít minket, hogy 
az élet viharában nem vagyunk magunkra hagyatottak. Nem 
kell sötétben tapogatóznunk, hiszen Isten megvilágítja előt-
tünk az utat, hangzott el a Nagyberegi Református Líceum 
ballagási ünnepségén. 

lította az Úr, s egyházi iskolaépí-
tésre hívta Kárpátaljára. Megkö-
szönte, hogy ebbe a munkába em-
bereket állított, s hogy ő is eszköz 
lehetett ebben Isten kezében. 

Bolond szelek fújnak Európá-
ban. Az Úr bennünket, nemzetün-
ket arra hívott el, hogy asztalra 
tett gyertyaként világítsunk a vi-
lágban, fogalmazott köszöntőjé-
ben Szabó Dániel, a Magyar Re-
formátus Presbiteri Szövetség tisz-
teletbeli elnöke. Aki a kezdetektől 
fogva ott bábáskodott a kárpátal-
jai református iskolák születésé-
nél, s aki 87 évesen is szívén vise-
li azok sorsát, imáiban hordozza a 
diákok, pedagógusok életét. Isten 
szándéka, hogy mi az evangélium 
hirdetőiként világítsunk. Legyetek 
gyertyák, legyetek fáklyák! – bá-
torította a végzősöket.  

Kemény kihívások elé állított 
mindannyiunkat az elmúlt tanév-
ben a koronavírus-járvány, kezd-

te beszédét Nagy Béla, a KRE fő-
gondnoka, aki köszönetet mondott 
a diákoknak és pedagógusoknak a 
kitartásért, a szülőknek, hogy egy-
házi iskolába íratták gyermekeiket, 
ahol a tudás mellett a lelki fejlő-
désre is komoly hangsúlyt fektet-
nek. Megköszönte a magyar kor-
mány támogatását, hogy érezhet-
jük: nem vagyunk egyedül, össze-
tartozunk. Alázatos szívvel, igaz 
hittel induljatok tovább a megkez-
dett úton! – fordult a végzősök felé 
a főgondnok. Legyetek „okosok”, 

akik „fényleni fognak, mint a fény-
lő égbolt, és akik sokakat igazság-
ra vezettek, mint a csillagok, mind-
örökké” (Dániel 12, 3)! 

A tizedikesek búcsúját és a sta-
fétabot átadását követően még egy 
utolsó névsorolvasásra került sor: 
Tóth László egy-egy személyre 
szóló igét helyezett a ballagó di-

ákok szívére, akik aztán megható 
szavakkal mondtak köszönetet ta-
nároknak, szülőknek, barátoknak.

A mai napon Isten kegyelméből 
két osztály 35 tanulója mond bú-
csút az alma maternek, akiknek 2, 
3 vagy 4 év adatott arra, hogy líceu-
munkban formálódjanak, és életük 
legmeghatározóbb szakaszát Isten 
közelében tölthessék. A 26. kibo-
csátással immáron 782-en mond-
hatják el büszkén magukról, hogy 
Kárpátalja elsőként indult reformá-
tus középfokú oktatási intézményé-

nek a végzősei lehetnek – kezdte 
évzáróját Kovács András igazgató. 
Aki arra hívta fel a figyelmet, hogy 
minden történésnek az életben oka 
és célja van, ami lehet, hogy nem 
azonnal lesz világossá. A dolgok 
összefüggenek és összetartoznak. 
Az eredmény, a tudás és tapaszta-
lat előre viszi életünk alakulását. 

Az előttetek álló kihívásokat Is-
tennel oldjátok meg, az Ő tanítá-
sai szerint igyekezzetek megér-
teni mindent, ugyanakkor igye-
kezzetek a legjobb szakemberré 
válni, egy-egy területen az átla-
gosnál jobban elmélyülni, majd 
pedig legyetek ti is lámpások-
ká az Úr kezében és világítsa-
tok abban a közösségben, ahová 
helyeztettetek, fogalmazta meg 
tanácsait az igazgató. Aki átadta 
az egyik volt diák, György And-
rás, jelenleg felvidéki lelkipász-

tor és a Pozsonyi Egyházme-
gye által, a líceum legtehet-
ségesebb tanulói támogatá-
sára életre hívott Gulácsy La-
jos Ösztöndíjat Fodor Tün-
de Virágnak, Hájas Domini-
kának, Orosz Boglárka Csil-
lának, Rájplik Benedeknek 
és Szanyi Keturának. Majd 
a kisvárdai székhelyű, az in-
tézmény tanulóit hosszú évek 
óta szociális támogatásban ré-
szesítő Tőkés László Alapít-
vány ösztöndíjának átadásá-
ra került sor. Ezt idén Gőczi 
Viktor, Kosztyó Tamás, Lő-
rinc Orsolya és Varró Dorina 
kapta. 

Az ég is elsiratta a mosta-
ni végzősöket, így az eső mi-
att az osztályfőnökök – Sza-
bó György és Orbán Lász-

ló – már a zsibongóban adták 
át diákjaiknak az útravaló jó-
kívánságaikat. Hájas István és 
Orosz Zsolt pedig a szülők ne-
vében mondott köszönetet a ta-
nároknak. Zárásként Tóth Lász-
ló kérte Isten áldását az útra ke-
lők életére.

Marton Erzsébet



Csütörtök Június 17.

Köszöntjük laura, alida nevű olvasóinkat!

Hétfő Június 14.

Köszöntjük Vazul nevű olvasóinkat!

Kedd Június 15.

Köszöntjük Jolán, Vid nevű olvasóinkat!

Szerda Június 16.

Köszöntjük Jusztin nevű olvasóinkat!

2021. 
június 9.8 Heti műsor

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Fókusz
13:20 A Konyhafőnök

- Zé közbelép!
15:55 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 A mi kis falunk

Magy. vígjátéksor.
21:00 Apatigris

Magy. vígjátéksor.
22:10 A Csontember

Amerikai krimisor.
23:05 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:35 Barátok közt
00:30 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

01:40 Autogram

05:05 Családi titkok
06:20 Tűsarok
06:30 Mokka, 

benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mex. telenovella sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 A hegyi doktor 

újra rendel
Német dráma sor.

20:50 A hegyi doktor 
újra rendel
Német dráma sor.

21:55 Bezár a bazár!
23:30 A rezidens

Am. dráma sor.
00:35 Walker, a 

texasi kopó
Am. akció sor.

01:50 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

02:50 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

04:26 Család-barát
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Roma magazin
07:10 Domovina
07:40 Mozogj otthon!
07:50 Ridikül
08:40 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:05 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:00 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

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

Sporthíradó

18:40 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

20:30 Kékfény
21:20 A bizalom ára

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

22:10 Kenó
22:20 Kemény leckék

Lengyel bűnügyi té-
véfilmsor.

23:10 Nők vészhely-
zetben
Tévéfilmsor.

00:10 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:05 Új idők, új dalai
01:30 Divat & dizájn
02:20 Noé barátai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'21
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:05 Mesterember
08:35 Táncház:

Zerkula János
09:05 Élő népzene
09:35 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:05 Isten kezében
10:35 Önkéntesek
11:05 Ludas Matyi

Magyar játékfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Roma magazin
13:45 Domovina
14:15 Divat & dizájn
14:40 Magyar Krónika
15:15 Család-barát
16:40 Öt kontinens
17:15 Ízőrzők: 

Karancslapujtő
17:50 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

18:45 Mókatár: 
Kellér Dezső

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

20:00 Rocklexikon: 
Balázs Fecó

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Dokuzóna
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Rocklexikon: 

Balázs Fecó
02:20 Ludas Matyi

Magyar játékfilm

05:50 Judo világbaj-
nokság

07:35 Kerékpártúra
08:05 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

14:15 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

15:00 2020-as labdarú-
gó Európa-baj-
nokság

16:50 Értékelő műsor:
Labdarúgás

17:15 Felvezető műsor:
Labdarúgás

18:00 2020-as labdarú-
gó Európa-baj-
nokság

19:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

20:15 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

21:00 2020-as labdarú-
gó Európa-baj-
nokság

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:05 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
12:35 Fókusz
13:35 Apatigris

Magy. vígjátéksor.
14:45 Gyilkos ügyek

Am. krimisor.
15:55 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 A mi kis falunk

Magy. vígjátéksor.
21:00 Apatigris

Magy. vígjátéksor.
22:10 A Csontember

Am. krimisor.
23:05 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:35 Barátok közt
00:20 CSI: Miami 

helyszínelők
Am. krimisor.

01:35 Édes Otthon

05:05 Családi titkok
06:20 Tűsarok
06:30 Mokka, benne

Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mex. telenovella sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 A hegyi doktor 

újra rendel
Német dráma sor.

20:50 A hegyi doktor 
újra rendel
Német dráma sor.

21:55 Bezár a bazár!
23:30 A rezidens

Am. dráma sor.
00:35 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

01:50 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

02:50 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

05:50 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Srpski ekran
07:10 Unser Bildschirm
07:40 Mozogj otthon!
07:50 Ridikül
08:40 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:25 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:20 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:10 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:00 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

17:05 Ridikül
18:00 Híradó

18:25 Nemzeti 
Sporthíradó

18:40 Isztambuli 
menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

20:30 Önök kérték
21:30 A bűn művészete

Bűnügyi tévéfilmsor.
22:15 Kenó
22:20 A legendák 

hivatala
Bűnügyi tévéfilmsor.

23:20 Nők vészhelyzetben
Tévéfilmsor.

00:15 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:10 Új idők, új dalai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:20 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Almárium
08:10 Mesterember
08:45 Táncház: 

Méta Táncház
09:15 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez szól

a nóta
10:10 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:45 Evangélikus 

magazin
11:10 Református 

riportok
11:40 Intőkönyvem 

története
Ifjúsági tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Srpski ekran
13:45 Unser Bildschirm
14:15 Család'21
14:40 Novum
15:15 Család-barát
16:40 Térkép
17:10 Ízőrzők:

Dunakömlőd
17:45 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

18:40 Mókatár: Gál -
völgyi János és 
Körmendi János

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

20:00 Mosolytár
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Klasszikusok 

délidőben
23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Mosolytár

05:50 Judo világbaj-
nokság

07:35 Pecatúra
08:05 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

11:00 2020-as labdarú-
gó Európa-baj-
nokság

16:40 Fradi Tv
17:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:00 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

19:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

20:30 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

21:00 2020-as labdarú-
gó Európa-baj-
nokság

22:50 Értékelő műsor:
Labdarúgás

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:05 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
12:35 Fókusz
13:35 Apatigris

Magy. vígjátéksor.
14:45 Gyilkos ügyek

Amerikai krimisor.
15:55 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 A mi kis falunk

Magy. vígjátéksor.
21:00 Apatigris

Magy. vígjátéksor.
22:10 A Csontember

Amerikai krimisor.
23:05 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:35 Barátok közt
00:30 Glades - Tenger-

parti gyilkos-
ságok
Amerikai krimisor.

05:05 Családi titkok
06:20 Tűsarok
06:30 Mokka, 

benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mex. telenovella sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 A hegyi doktor 

újra rendel
Német dráma sor.

20:50 A hegyi doktor
újra rendel
Német dráma sor.

21:55 Bezár a bazár!
23:30 A rezidens

Am. dráma sor.
00:35 Walker, a 

texasi kopó
Am. akció sor.

01:50 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska 

Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Itthon vagy!
08:15 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:05 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:10 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:05 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

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

20:30 Skandináv Lottó
20:40 Howards End - 

Szellem a házban
Angol tévéfilmsor.

21:40 Volt egyszer egy
 Németország
Német filmvígjáték

23:20 Kenó
23:30 Nők vészhely-

zetben
Tévéfilmsor.

00:20 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

01:15 Divat & dizájn
02:10 Noé barátai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'21
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát-medence
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:10 Almárium
08:05 Mesterember
08:40 Táncház: 

Cimbalmos Bál
09:10 Élő népzene
09:40 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:05 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:45 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:10 Neked szól!
11:15 Kereszt-Tények
11:20 A sokszínű vallás
11:35 Ő és én: 

Ujkéri Péter
11:45 Nem minden el-

adó - vedd meg, 
Uram!
Tévéfilm

12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Hrvatska 

Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:15 Nyár 21
16:20 Itthon vagy!
16:45 Hazajáró
17:20 Ízőrzők: 

Darnózseli
17:55 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

18:45 Mókatár: 
Tótisz András

19:00 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

20:00 Önök kérték
21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 133 nap - A Ta-

nácsköztársaság 
története

23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó

07:35 Fradi Tv
08:05 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

11:00 2020-as labdarú-
gó Európa-baj-
nokság

14:15 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

15:00 2020-as labdarú-
gó Európa-baj-
nokság

16:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

17:15 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

18:00 2020-as labdarú-
gó Európa-baj-
nokság

19:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

20:15 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:05 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
12:35 Fókusz
13:35 Apatigris

Magy. vígjátéksor.
14:45 Gyilkos ügyek

Am. krimisor.
15:55 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 A mi kis falunk

Magy. vígjátéksor.
21:00 Apatigris

Magy. vígjátéksor.
22:10 A Csontember

Am. krimisor.
23:05 RTL Híradó -

Késő esti kiadás
23:35 Barátok közt
00:30 Brandmánia
01:15 Robbanásveszély

Am. akciófilm

05:05 Családi titkok
06:20 Tűsarok
06:30 Mokka, 

benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mex. telenovella sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 A hegyi doktor 

újra rendel
Német dráma sor.

20:50 A hegyi doktor
újra rendel
Német dráma sor.

21:55 Bezár a bazár!
23:30 A rezidens

Am. dráma sor.
00:35 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

01:50 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Rondó
07:15 Kvartett
07:45 Itthon vagy!
08:10 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:00 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:05 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:00 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony

Török tévéfilmsor.
19:35 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:30 Bagi Nacsa 
Orfeuma

21:30 Munkaügyek - 
IrReality Show
Magy. vígjáték-sor.

22:00 Kenó
22:05 Talpuk alatt 

fütyül a szél
Magyar játékfilm

23:40 Nők vészhely
zetben
Tévéfilmsor.

00:35 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:20 Summa
06:40 Világ
07:00 Hajnali 

gondolatok
07:05 Almárium
08:00 Mesterember
08:30 Táncház: Szibé-

riai népzene
09:00 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:20 Új nemzedék
10:45 Református 

ifjúsági műsor
10:55 Metodista 

ifjúsági műsor
11:00 Jézus és...
11:15 A fáklya

Tévéfilm
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 Rondó
13:45 Kvartett
14:15 Nyár 21
16:15 Itthon vagy!
16:40 Szerelmes földrajz
17:15 Ízőrzők: Regöly
17:50 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

18:45 Mókatár: 
Vadnai László

19:00 Jó ebédhez szól
a nóta

19:25 Jó ebédhez szól 
a nóta

20:00 Szenes Iván írta
Magy. zenés filmsor.

21:00 Híradó
21:25 V4 híradó
21:35 Ridikül
22:30 Emlékmentők
23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta

Magy. zenés filmsor.
02:20 A fáklya

Tévéfilm

05:05 2020-as labdarú-
gó Európa-baj-
nokság

07:35 Pecatúra
10:55 Vívás
11:25 Napos Oldal – DVTK
12:00 Női kosárlabda 

Európa-bajnokság
13:45 Dvsc
14:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
15:00 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

16:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

17:15 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

18:00 2020-as labdarú-
gó Európa-baj-
nokság

19:50 Értékelő műsor:
Labdarúgás

20:15 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

21:00 2020-as labdarú-
gó Európa-baj-
nokság



Szombat Június 19.

Köszöntjük gyárfás nevű olvasóinkat!

Vasárnap Június 20.

Köszöntjük rafael, dina nevű olvasóinkat!

Péntek Június 18.

Köszöntjük arnold, levente nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

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

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

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladá-
sa, vétele;

– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

detés;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!

FizEtEtt hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2021. 
június 9. 9Heti műsor

04:50 Teleshop
05:15 Barátok közt
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:05 Apja, fia, unokája

Am. vígjátéksor.
12:35 Fókusz
13:35 Apatigris

Magy. vígjátéksor.
14:45 Gyilkos ügyek

Amerikai krimisor.
15:55 Magnum

Am. akciókrimi-sor.
17:05 Barátok közt
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:55 A mi kis falunk

Magy. vígjátéksor.
21:00 Apatigris

Magy. vígjátéksor.
22:10 A Csontember

Amerikai krimisor.
23:05 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:35 Barátok közt
00:25 X-akták

Am. akciófilm-sor.
01:40 X-akták

Am. akciófilm-sor.

05:05 Családi titkok
06:20 Tűsarok
06:30 Mokka, 

benne Tények
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai akció sor.

13:35 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

14:35 Derült égből apa
Mex. telenovella sor.

15:40 A nagykövet lánya
Török romanti-
kus sor.

16:45 A bosszú 
csapdájában
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:55 2012

Am., kanadai ak-
ció film

23:20 A rezidens
Am. dráma sor.

00:25 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció sor.

01:25 A vidéki doktor
Német romanti-
kus sor.

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Itthon vagy!
07:40 Öt kontinens
08:15 Fogd a kezem!

Török tévéfilmsor.
09:05 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Sorsok útvesztője

Török tévéfilmsor.
14:20 Almárium
15:10 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

16:05 Hölgyek 
paradicsoma
Olasz romantikus 
tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:45 Isztambuli 

menyasszony
Török tévéfilmsor.

19:40 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:35 Maigret 
csapdát állít
Játékfilm

22:30 Kenó
22:40 Emberek és istenek

Francia filmdráma
00:40 Nők vész-

helyzetben
Tévéfilmsorozat

01:30 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

02:20 Új idők, új dalai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:20 Kárpát-medence
06:45 Kék bolygó
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:20 Almárium
08:10 Mesterember
08:45 Táncház: Rakon-

ca együttes
09:10 Élő népzene
09:45 Jó ebédhez szól 

a nóta
10:15 Katolikus krónika
10:45 Tanúságtevők: 

Pilinszky100
11:15 Szigorú idők

Tévéjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:15 P'amende
13:40 Öt kontinens
14:10 Nyár 21
16:15 Itthon vagy!
16:40 Kárpát-medence
17:05 Ízőrzők: Gyön -

gyössolymos
17:40 Gasztroangyal - 

Eszik, iszik, so-
sem alszik...

18:40 Jó ebédhez szól 
a nóta

19:10 Napló gyerme-
keimnek
Magyar filmdráma

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

megy az idő 
- Portréfilm 
Tordy Géza 
színművészről - 
MMA portré

23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Napló gyerme-

keimnek
Magyar filmdráma

05:05 2020-as labdarú-
gó Európa-baj-
nokság

07:35 Dvsc
08:05 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

11:25 Forma-1 – 
1. szabadedzés

12:40 Mtk tv
14:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
15:00 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

16:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

17:15 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

18:00 2020-as labdarú-
gó Európa-baj-
nokság

19:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

20:15 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

21:00 2020-as labdarú-
gó Európa-baj-
nokság

22:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

00:10 Női kosárlabda 
Európa-bajnokság

05:10 A homok titkai
Brazil filmsor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:50 Star Wars: A 

Freemaker csa-
lád kalandjai
Amerikai animáci-
ós kalandfilmsor.

09:20 Teleshop
10:20 Anyák gyöngye

Am. vígjátéksor.
10:45 Brandmánia
11:30 Autogram
12:10 Privát kopók

Kanadai filmsor.
13:25 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
14:35 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
15:45 Játékháború 2.

Am. animációs ka-
landvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 Pearl Harbor - 

Égi háború
Amerikai akciófilm

23:50 Öldöklő szerelem
Amerikai thriller

02:10 Dr. Csont
Amerikai krimisor.

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék 

törpikék
Belga animációs sor.

06:30 Garfield és 
barátai
Am. animációs sor.

07:00 Garfield és 
barátai
Am. animációs sor.

07:30 Magyar népmesék
07:40 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:25 Magyar népmesék
08:45 Magyar népmesék
08:55 Mesék Mátyás 

királyról
Magy. animációs sor.

09:10 Hupikék
törpikék
Belga animációs sor.

09:40 Hupikék 
törpikék
Belga animációs sor.

10:10 Trendmánia
10:40 Nagyító
11:15 Az álomotthon
11:45 A Pénz beszél
12:20 Poggyász
12:50 Innovátor
13:25 Utazók

Amerikai, ausztrál 
dráma film

15:45 Columbo
Am. krimi film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 James Bond - 

Casino Royale
Angol, cseh, német, 
bahama-i, amerikai 
akció film

23:20 A legkúlabb nap
Német vígjáték film

01:50 A Kaptár
Am. horror film

04:00 Nyár 21
05:55 Hajnali 

gondolatok
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Magyar Krónika
07:15 Hazajáró
07:45 Térkép
08:15 Noé barátai
08:40 Divat & dizájn
09:10 A világörökség 

kincsei
09:25 A világ madár-

távlatból
10:00 Nyár 21
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:50 Ízőrzők - Taka-

rékos konyha
13:20 Szeretünk, doki!

Tévéfilmsor.
14:40 M4 Stúdió
15:00 Forma-1 – 

Időmérő edzés

15:01 M4 Stúdió
16:25 Legendás autók
17:00 Főmenü: 

Habsburg
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Szerencse Szombat
18:46 SzerencsePerc
19:40 Három férfi és 

egy kis hölgy
Angol filmvígjáték

21:25 Végsebesség
Angol akciófilm

23:05 Kenó
23:15 Bagi Nacsa 

Orfeuma
00:10 A fagy

Bűnügyi tévéfilm-
sorozat

01:00 Hat nővér
Spanyol romantikus 
tévéfilmsorozat

01:50 Új idők, új dalai
02:15 Noé barátai

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar gazda
06:20 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:15 Opera Cafe
07:45 Kincskereső
08:15 Evangélium:

Máté 
evangéliuma

08:40 Hogy volt?!
09:40 Életművész: 

Vastag Csaba
10:35 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

11:00 Öt kontinens
11:35 Garzonlakás kiadó

Magy. filmvígjáték
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 Tippmix női ko-

sárlabda NB I.
15:50 Férfi röplabda 

Magyar Kupa
17:30 Női kézilabda 

Magyar Kupa
19:00 E.ON férfi 

vízilabda OB I.
20:25 Sportpercek
20:30 K&H női 

kézilabda liga
22:05 Bagi Nacsa 

Orfeuma
23:00 Virtuózok-

válogatás
23:15 Virtuózok-

válogatás
23:30 Dokuzóna
00:30 Térkép
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 Életművész: 

Vastag Csaba
02:15 A ház emlékei

Magyar játékfilm

05:05 2020-as labdarú-
gó Európa-baj-
nokság

07:35 Szabadidő
08:05 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

11:00 Bringasport
11:20 Boxutca
11:55 Forma-1 – 

3. szabadedzés
13:00 Forma-3 – Futam
14:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
15:00 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

16:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

17:30 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

18:00 2020-as labdarú-
gó Európa-baj-
nokság

19:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

20:15 Felvezető műsor:
Labdarúgás

05:10 A homok titkai
Brazil filmsor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:55 Star Wars: A

Freemaker csa-
lád kalandjai
Am. animációs 
kalandfilmsorozat

09:25 Teleshop
10:20 Anyák gyöngye

Am.i vígjátéksor.
10:50 A Muzsika TV 

bemutatja!
11:35 Édes Otthon
12:20 Az angyalok is

esznek babot
Olasz–francia–spa-
nyol akcióvígjáték

15:20 Egyik kutya, 
másik eb
Ukrán krimisorozat

16:35 Egyik kutya, 
másik eb
Ukrán krimisorozat

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Cobra 11
Német akció-
film-sor.

20:00 Szörny Egyetem
Amerikai animációs 
kalandvígjáték

22:10 Őrült kalandok
Német romantikus 
vígjáték

00:50 Dr. Csont
Amerikai krimisor.

02:00 Szörny Egyetem
Am. animációs ka-
landvígjáték

05:00 TELESHOP
06:00 Hupikék törpikék

Belga animációs sor.
06:30 Garfield és 

barátai
Am. animációs sor.

07:00 Garfield és 
barátai
Am. animációs sor.

07:30 Magyar népmesék
07:40 Magyar népmesék

08:00 Magyar népmesék
08:20 Magyar népmesék
08:45 Magyar népmesék
08:55 Mesék Mátyás 

királyról
Magy. animációs sor.

09:05 Hupikék 
törpikék
Belga animációs sor.

09:35 Hupikék 
törpikék
Belga animációs sor.

10:05 Fald fel
10:40 Tűsarok
11:10 Több mint TestŐr
11:45 SuperCar
12:15 Életmódi
12:50 Nagy Vagy- Ak

tív Magyaror-
szág kupa

13:20 Street Racers-
Formula E ma-
gazin

13:55 Csizmadombi 
fenegyerek
Olasz vígjáték film

15:55 Ha igaz volna…
Am. vígjáték film

18:00 Tények
18:55 Páros mellékhatás

Am. vígjáték film
21:25 A hét mesterlövész

Am. akció film
00:25 Barátok babával

Am. vígjáték film
02:50 Brooklyn

Angol-kanadai-ír-
belga-am. dráma film

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

05:55 Hajnali 
gondolatok

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Nyár 21
08:05 Isten kezében
08:35 Kereszt-Tények
08:40 Katolikus krónika
09:05 Neked szól!
09:15 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
09:35 A sokszínű vallás

09:50 Református 
magazin

10:15 Görögkatolikus 
ifjúsági műsor - 
Úton-útfélen

10:25 Új nemzedék
10:50 Ő és én: Varga

Péter Piusz
11:00 Római katoli-

kus szentmise 
közvetítése Szen-
tesről a Szent 
Anna templomból

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

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez szól

a nóta
13:25 Az igazi Angry 

Birds
14:15 Édes anyanyelvünk
14:30 Nemes Rózsa

Magy. romanti-
kus film

16:00 Hatoslottó 
sorsolás

16:05 Hogy volt?!
17:05 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
17:50 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

20:45 Gyerekek vagy 
egyebek
Francia játékfilm

22:15 Kenó
22:25 Családi kör
23:25 Enzo Avitabile - 

Élet zenével
00:45 A fagy

Bűnügyi tévéfilmsor.

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Térkép
06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Hajnali 

gondolatok
07:10 Világ
07:35 Multiverzum
08:05 Mesterember
08:35 Noé barátai

09:00 Novum
09:30 Önök kérték
10:25 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
10:55 Térkép
11:25 Szerelmes földrajz
11:55 Mahler 

Budapesten
12:50 V4 híradó
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
17:05 Mtk tv
17:35 Dvsc
18:10 K&H női 

kézilabda liga
19:55 Napos Oldal – 

DVTK
20:25 Férfi kézilabda 

Magyar Kupa
22:05 Kortanúk - Rend

szerváltozás a 
hadseregben - 
Lőrincz Kálmán 
vezérezredes

23:00 A Nagyok
23:25 Hogy volt?!
00:25 Öt kontinens
00:55 Himnusz

07:35 Múlt és Jelen
08:05 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

11:00 Jövünk!
11:35 Forma-3 – Futam
12:35 Út Tokióba
13:10 Forma-1 – 

Időmérő edzés
14:30 M4 Stúdió: 

Forma-1
15:00 Forma-1 – 

Nagydíj futam
17:00 M4 Stúdió: 

Forma-1
17:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:00 2020-as labdarú-

gó Európa-baj-
nokság

19:45 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

20:15 2020-as labdarú-
gó Európa-
bajnokság
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Június elsejére megemberelte 
magát a nap. Hosszabb mo-
solyt erőltetett szépséges ar-
cára, a nyár helyett azonban 
– nemzeti kultúránk egészét 

felsebző halálhírek után – Kár-
pátaljáról is felszállt, és sorra 
látogatta meg baráti közössé-
günk tagjait a varjú: Meghalt 
Zselicki József. A rádió, a tv 
mit sem tud erről, ezért mond-
juk mi, küldjük, üzenjük, hogy 
a kis haza gyászban van. Ösz-
töneink tiltakoznak a halál el-
len, mi pedig kezdjünk el bú-
csúzni és emlékezni.

„A földet izzadt tenyerem-
be vettem, sár lett belőle, az ar-
codra kentem. Sose voltál még 
ilyen gyönyörű!” – írtad valaha, 
az idők kezdetén. Ilyen magabiz-
tosság és egészséges optimiz-
mus csak egy elnöktől eredhet, 
mégpedig a Forrás Stúdió első 
és egyben utolsó elnökétől, akit 
Zselicki Jóskának hívtak. Mi, 
valamivel ifjabb, tapasztalatla-
nabb pályatársaid, felnéztünk 
rád, de nem az elnököt, hanem az 
éltesebb, a kisvárosi létben is ta-

Búcsú Zselicki Józseftől

A kis haza gyászban van
pasztaltabban mozgó barátot ér-
tékeltük benned. De kiérdemel-
ted figyelmünket a „Hogyne vol-
nék már adósa” kezdetű szóki-
mondó, számonkérő verseddel, 

amelynek Tiszatáj-beli 
változatát könnyen fel-
fedhető rejtéllyel L. I.-
nek, azaz Leonyid Iljics-
nek ajánlottad. A szilánk-
szerű verssorok végigha-
sítottak a szovjet való-
ság felszínén és mélyen 
beálltak az illetékes kör-
mök alá. Ezt erősíti meg 
az utolsó köteted elősza-
vát vállaló Tóth István is, 
amikor pályakezdő költő-
ként vagy több évtizedes 
tanári tapasztalattal fo-
galmazott verseidet a het-

venes-nyolcvanas évek kisebb-
ségi küzdelmeinek lenyomatai-
ként tartja számon, s az összege-
zést azzal tetézi, hogy a 21. szá-
zad elején e lenyomatok felada-
ta az emlékeztetés.

Te csak emlékeztess, Jóska, 
egykori önmagunkra, de arra a 
csontra aszott alakra is, amivé 
utolsó órádban lettél. Tudtad Te 
ezt, már huszonévesen is meg-
írtad, hogy halvánnyá halódó 
őszöd lesz a siratód, s azon az 
őszön csapsz fel majd halott-
nak. Hol van még az az ősz, Jós-
ka, hisz a nyár csak épp elkezdő-
dött. De nem vitatkozom Veled, 
mert Te ettől kezdve már min-
dent jobban tudsz. Tegye áldot-
tá nyugodalmadat az Úr, kezes-
kedjen érte a szeretett Latorca 
és a sokat tapasztalt ungi föld!
 Az EGYÜTT Szerkesztő-

bizottsága nevében: 
Vári Fábián László

Június 2-án immár harma-
dik alkalommal tartottak 
kézműves foglalkozásokat a 
Health4all! program kerete-
in belül a Beregszászi Járá-
si Máltai Szeretetszolgálat-
nál (BJMSZ). A fejlesztése-
ken résztvevő gyermekek kö-
zül ezúttal 25-en jöttek el az 
alkalomra. 

Mint  Hnat ik  Tünde,  a 
BJMSZ munkatársa beszámolt 
róla, a gyermekek ezúttal külön-
böző nyári ajándékokat – szivár-
ványos képeslapokat, pillangó-
kat, szélforgót, bohókás perselyt 
és egyéb kreatív tárgyakat – ké-
szítettek családtagjaiknak, bará-
taiknak, rokonaiknak. Mivel a 
koronavírus-járvány megféke-
zésére hozott korlátozások mi-
att az elmúlt év folyamán csupán 
egyéni fejlesztésekre volt mód, 
ezért is nagyon fontos az ilyen 
és hasonló programok szervezé-
se, ahol a gyermekek ismerked-
ni, barátkozni tudnak, és kis kö-
zösséggé tudnak kovácsolódni, 
mondta a programfelelős.

Nyárindító alkotóműhely a 
beregszászi máltaiaknál

A foglakozás közben a gyer-
mekeket elkísérő felnőttek a sze-
retetszolgálat másik termében 
Gogola István pszichológussal 
vettek részt tapasztalatcserén, 
ami előadással kezdődött. En-
nek az elfogadás és a feldolgo-
zás volt a fő témája. Ezek után 

más tekintetből nézhető a fé-
lig tele, vagy félig üres pohár, 
mivel az előadás rávilágított 
arra, hogy minden dolog ne-
hézsége attól függ, hogy mi-
lyen hosszú ideig kell azt ma-
gunkkal hordozni. 

Az előadás után kellemes 
kávézás és teázás közben kötet-
len beszélgetésre volt lehetőség, 
ahol mindenki megbeszélhet-
te a délutánnal kapcsolatos ér-
zéseit, és az életben szerzett ta-
pasztalatait. 

-kósa-

Igen népes és sokszínű a bab 
nemzetsége. Amerikában ős-
honos, onnan került Európába 
az 1500-as évek elején, s idő-
vel fontos népélelmezési cikk 
vált belőle. Mindmáig fontos 
szerepet tölt be a táplálkozá-
sunkban mint kiemelkedő táp-
értékű zöldség. Szemtermésé-
ből a tetemes mennyiségű ke-
ményítő mellett igen sok fe-
hérje (tízszer annyi, mint pél-
dául a krumpliban), de jelen-
tős a kalcium-, a foszfor- és a 
vastartalma is. A zöldbabban 
kevesebb ugyan a fehérje, de 
még így is jelentős. 

Mélyre ható gyökérzetével 
az altalajból veszi föl a táplálé-
kot, dús lombozatával beárnyé-
kolja a talajt, így szinte gyom-
mentesen hagyja maga után. 
Gyökerein a levegő nitrogén-
jét megkötő baktériumok él-
nek, amelyek nemcsak magát a 
babot látják el nitrogénnel, ha-
nem nagy mennyiséget juttat-
nak a talajba is, így növelve an-
nak tápértékét. Szalmája takar-
mánynak is jó. 

A babot már az ókorban is 
kedvelték, mint szárazbabot, 
zöldbabként csak az 1800-as 
évektől kezdték fogyasztani, 
száz évre rá alakult ki és vált el 
egymástól a zöld- és szárazbab 
típuskör. Ettől fogva napjain-
kig fönnmaradtak az úgyneve-
zett kéthasznú fajták, amelyek 
zöld- és szárazbabként egyaránt 
fogyaszthatók. 

Babsátor a kertben
A bokorbabot leginkább 

zöldbabnak vetjük május elejé-
től. Vetési idejét öntözéssel akár 
július közepéig is elnyújthatjuk, 
így folyamatosan szedhetjük. 
Vethetjük fészekbe, 50x50 cen-
ti távolságra, 6-8 magot helyez-
ve a földbe, és legalább 4 cen-
ti mélyre. Vethetjük sorba: 40 
centis sortávolságot hagyjunk, 
a magokat a sorban 7-8 centi-
re vessük egymástól. Ha az ál-
lományt a hüvelyképződés ide-
jén öntözzük és nitrogénnel is 
megtrágyázzuk, gazdagabb ter-
mést kapunk. 

A karós bab már csak a házi 
kertek növénye. Mivel indája 
3-4 méterre is megnő, támasz-
tékra van szüksége, rácsozat-
tal támfalra, épületre, kerítés-
re egyaránt fölfuttatható. Mag-
ját szintén május elejétől ves-
sük 4-5 centi mélyre. Prak-
tikus és mutatós a karós ter-
mesztése, amihez négy karó-
ból állítsunk össze egy gúlát. 
A mintegy három méter hosszú 
karókat egy 80x80 centimé-
teres négyzet sarkain szúrjuk 
le 40-50 centi mélyen, majd a 
csúcsaikat kössük össze. Min-
den karó külső sarkához 6-8 
babot vessünk. Ha csak lehet, 
öntözzük a fejlődő növénye-
ket, lecsüngő hajtásaikat pe-
dig folyamatosan vezessük a 
karón, az óramutató járásával 
egyező irányban. 

Bodnár István 
kertészmérnök

Június 4-e, a Nemzeti Összetar-
tozás Napja, nemzeti emléknap 
Magyarországon és mindenütt 
a Kárpát-medencében, a nagy-
világban, ahol magyarok él-
nek. Ezen a napon még eleve-
nebben él bennünk a nemzetet 
sújtó tragikus döntés, de arra 
is lehetőséget nyújt, hogy tanú-
ságot tegyen a magyarság ösz-
szetartozása mellett, valamint 
bemutassa a határokon átívelő 
kulturális gyökereket, a közös 
nyelv és nemzeti érzés egységét. 

Bár a magyar nemzet sok or-
szágba szakadt szét, mégis egy 
egységet alkot, ahogy azt az Or-
szággyűlés a 2010. évi XLV. tör-
vény elfogadásával is kinyilvání-
totta: „a több állam fennhatósá-
ga alá vetett magyarság minden 
tagja és közössége része az egy-
séges magyar nemzetnek, mely-
nek államhatárok feletti össze-
tartozása valóság, s egyúttal a 

magyarok személyes és közös-
ségi önazonosságának meghatá-
rozó eleme”.

Az összetartozás napjának 
eseményei visszatekintést nyúj-
tanak a szomorú múltba, de a 

Nemzeti összetartozás napi 
megemlékezés Ungváron

megemlékezések erősítik a világ 
magyarságának határokon átíve-

lő összetartozását is. Kishazánk, 
a leendő Kárpátalja számára a tra-

gikus események árnya már 
egy esztendővel korábban 
előre vetült. Még javában 
folytak a tárgyalások Ma-
gyarország további sor-
sáról, amikor 1919. janu-
ár 20-án Ciaffi olasz ezre-
des vezetésével a csehszlo-
vák hadsereg – mint beje-
lentették, elsősorban rend-
fenntartási céllal – elfoglal-
ta Ungvárt.  Március 7-én, 
Tomas Garyk Masaryk köz-
társasági elnök születés-
napja alkalmából katonai 
ünnepségre került sor Ung-
váron, a Petőfi téren, ame-
lyen valaki a csehszlovák 
himnusz elhangzása köz-
ben gúnyolódni kezdett. 
A legionáriusokat elragad-
ta az indulat, és dühüket a 
rendezvény után a tömeg-
ben álló, mosolygós újság-
írón töltötték ki. Beszámo-

lók szerint este, amikor a kávé-
házból jött kifelé, a katonák or-
vul megtámadták és összeszur-
kálták Posch Alajost. Több mint 
két tucat szúrt, többségében ha-
lálos sebet ejtettek rajta. Teme-

tése az ungvári magyar közös-
ség részéről egy szimpátiatün-
tetésbe ment át. Emléke később 
sem ment feledésbe, mivel, 
ahogy arról a helyi, a budapes-
ti és pécsi lapok is beszámol-
tak – 1939. március 7-én nagy-
szabású megemlékezést rendez-
tek Posch Alajos síremlékénél. 

A 2000-es évekről kezdve a 
Magyar Értelmiségiek Kárpát-
aljai Közössége és az Ukrajnai 
Magyar Demokrata Szövetség 
(UMDSZ) ungvári városi szer-
vezete minden évben megemlé-
kezést szervez a sírnál, s felvál-
lalta annak gondozását. 

2021. június 4-én, a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkalmából 
a városi szervezetének aktivistái 
dr. Spenik Sándor, az UMDSZ 
Ukrajnai Magyar Nemzeti Ta-
nács elnöke vezetésével felke-
resték Posch Alajosnak az ung-
vári Kálvária temetőben lévő 
sírját, s rövid megemlékezés ke-
retében elhelyezték a megemlé-
kezés virágait. A Nemzeti Ösz-
szetartozás Napja többek kö-
zött jó alkalom arra, hogy em-
lékezzünk azokra az emberek-
re, akik a Kárpát-medence kü-
lönböző tájegységeiről kerültek 
Ungvárra, és hozzájárultak ah-
hoz, hogy a patinás város fejlőd-
jön. Ilyen ember volt az ungvá-
ri Kálvárián nyugvó Dayka Gá-
bor mellett Posch Alajos is, Őr-
vidék – a mai Burgenland szü-
löttje is. Emléküket örökre szí-
vünkbe zártuk!

F.L.
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Az elmúlt néhány nap során 
sok csapadék hullott vidékün-
kön és hasonló időjárási felté-
teleket jósolnak a meteoroló-
gusok az elkövetke-
zendő időszakra is, 
ami lényegesen be-
folyásolja a növény-
védelmi munkálatok 
hatékonyságát. Mint 
tudjuk, különösen a 
gomba- és baktériu-
mos betegségek meg-
jelenésére és gyors, 
járványszerű terjedésére leg-
inkább a csapadékos idő van 
a legnagyobb kihatással (plusz 
20-25 °C-on). Ne felejtsük el, 
hogy a betegségek terjedését 
prevencióval (megelőzéssel) ér-
hetjük el. Pontosabban: a nö-
vényvédelmi munkálatokat a 
betegségek megjelenése előtt 
kell elvégezni. 

Őszi kalászosok. Hamaro-
san, különösen az őszi búza vi-
rágzása a legveszélyesebb idő-
szak a kalászfuzárium fertőzé-

Aktuális növényvédelmi munkálatok 
a háztáji gazdaságokban

sére, ami lényegesen csökkenti a 
terméshozam mennyiségét és mi-
nőségét. Ennek érdekében most 
kell elvégezni a védekezési mun-

kálatokat. A következő 
gombaölőszereket ajánl-
juk: Rex-Duo, Soligor, 
Amistar-Extra. Különös 
figyelmet kell fordíta-
nunk a zabbal bevetett 
területeken a vetésfehé-
rítő bogár kártételére. A 
leghatékonyabb rovar-
ölő szerek: a Knockout, 

a Contact Plus. 
A kukoricatáblákon figyel-

jük a gyomok megjelenését: csak 
ott célszerű elvégezni a vegyszeres 
gyomirtást, ahol a legtöbb gyom 
már kikelt. A vegyszeres gyomir-
táskor célszerű a stresszoldó sze-
rek, a Megafolt, Amino-Max és a 
humátok használata. A szerek hasz-
nálata azért fontos, mert a gyomir-
tók lényegesen visszatartják a ku-
korica fejlődését (7-10 nappal). 

A burgonyatermesztőknek a 
kukoricabogár és a burgonyavész 

(fitoftóra) megjelenésére kell fi-
gyelni, mivel a mai időjárási vi-
szonyok nagyon kedvezőek ezen 
betegségek kialakulásához. En-
nek megelőzésére nagyon sok 
gombaölőszer áll rendelkezé-
sünkre: pl. Acrobat MZ, Ridomil 
Gold stb. A burgonyabogár elle-
ni védekezés során NE használ-
junk kétszer hasonló kémiai ösz-
szetételű vegyszert, hogy elke-
rüljük a rezisztencia kialakulását! 

Az almatermésűeknél kü-
lönös figyelmet kell fordítani a 
varasodás megjelenésére. Csak 
szisztemikus gombaölőszereket 
használjunk! 

A csonthéjasoknál figyel-
nünk kell a zöld tetvek kárté-
telére (különösen az őszi- és 
a kajszibarack esetében). Itt is 
szisztemikus gombaölőszereket 
használjunk, pl. a Mospilant 
vagy az Actorofitot (Cesar). Az 
Actorofit egy bio rovarölőszer, 
ami több kártevő ellen is hatá-
sos, mint pl. az atkák és az alma-
moly ellen is.

A szőlőültetvényekben 
egyes fajtákon megjelent a gu-
bancsatka, ami ellen a fent emlí-
tett bioszerek is hatásosak. 

Novák András, 
a Terra Dei 

szaktanácsadója balintgazda.hu/Kárpátinfo

Folytatva a megkezdett „má-
sodnövények a kertjeinkben” 
cikksorozatunkat, most egy 
olyan növény bemu-
tatásával és annak 
termesztési techno-
lógiájának megis-
mertetésével fogunk 
foglalkozni, amely 
egy sokak által na-
gyon kedvelt gyü-
mölcsöt termő zöld-
ségnövény. Ez nem 
más, mint a görögdinnye, ame-

lyet időjárási viszonyoktól füg-
gően szabadföldön május vé-
gétől június közepéig, szin-
tén másodnövényként ültet-
hetünk ki.

Mielőtt belevágnánk ennek, 
a kabakosok családjába tartozó 
gyümölcsöt termő zöldségnö-
vénynek a termesztésébe, tisz-
tában kell lennünk néhány, a si-
keres termesztés szempontjából 
nagyon fontos ténnyel, amelye-
ket a jelenlegi cikkünkben fo-
gunk áttekinteni.

Mivel a görögdinnye eseté-
ben egy melegigényes (25 °C) 
növényről beszélünk, ezért az 
elmúlt évek tapasztalatai alapján 
elmondhatjuk, hogy az ültetés-
sel érdemesebb megvárni a me-
legebb, hideg éjszakáktól men-
tes időszakot. A korábbi ültetési 
időpontot csak azok válasszák, 
akik a növényeknek fátyolfóliás 
takarást tudnak biztosítani. Ah-
hoz, hogy a görögdinnyét má-
sodnövényként (május vági–jú-
nius közepei kiültetés) tudjuk 

Másodnövények a kertjeinkben

Mit vethetünk, ültethetünk 
nyáron a kiskertünkben? (II/1.)

termeszteni, fontos, hogy erre az 
ültetési időszakra fejlett, legalább 
4-5 hetes, kb. 10×10 cm tápkockás 

palántákkal rendelkez-
zünk. Ezeket a palán-
tákat vagy megbízható 
helyről megvásároljuk, 
vagy mi magunk (ha a 
palántanevelési feltéte-
lek adottak) neveljük ki.

A következő táb-
lázattal pedig szeret-
nénk szemléltetni ol-

vasóinknak, hogy a görögdiny-

nye különböző fejlődési szaka-
szaiban hogyan változnak a nö-
vény hőigényei.

A pa lán taneve -
lés szempontjából a 
görögdinnye eseté-
ben fontos megemlíte-
nünk, hogy már egy-
re több dinnyetermesz-
tő alkalmazza az ol-
tott palántákkal törté-
nő termesztést. Ebben 
az esetben tök alany-
ra oltják a nemes fajtát. 
Az alanyhasználat ja-
vítja a tápanyag-hasz-
nosítást, hatékonyabb 
vízfelvételt, valamint 
ellenállóképességet fej-
leszt ki a nemesben. Az 
oltást úgy, mint a palán-
tanevelést, csak az erre 
alkalmas helyiség és technológia 
betartása mellett lehet elvégezni.

Területkiválasztás
Az egyik nagyon fontos ténye-

ző, hogy hová is ültessük a görög-

dinnye palántáinkat? A görögdiny-
nye nagyon szereti a laza szerkeze-
tű, levegős és tápanyagokban gaz-
dag, 6-6.8 pH közötti talajokat. Ha 
a talaj pH-értéke jóval 6 alatti, ak-
kor a növények sárga lombozatot 
nevelnek és nagyon kevés termést 
hoznak, ezért alacsonyabb pH érték 
esetében a talajunkat meszeznünk 
kell. Területkiválasztás szempont-
jából legalább ilyen fontos tényező 
az is, hogy árnyéktól mentes, napos, 
erős széltől védett területet válasz-
szunk. A dinnyetermesztés szem-
pontjából csak és kizárólag öntö-
zött területen érhetünk el megfele-
lő eredményeket, ezért csak olyan 
helyet válasszunk, ahol a nyár fo-
lyamán a területet folyamatosan ön-
tözni tudjuk.

Olyan helyen, ahol az évelő 
gyomnövények erősen elszapo-
rodtak, dinnyét ne termesszünk! 

Továbbá ügyeljünk 
arra is, hogy a ter-
mesztésre kijelölt 
tábla talaja káros 
gyomirtószer-ma-
radványt ne tartal-
mazzon! Vetésfor-
góban önmaga után, 
vagy más kabako-
sok után nem aján-
latos termeszteni. 
Jó eredményeket ér-
tek el, amikor a ve-

tésforgóban búza vagy borsó után 
termesztették.

Talajelőkészítés, trágyázás
Talajelőkészítés szempontjá-

ból a görögdinnye esetében nagyon 
fontos a mélyen (30 cm) megmun-
kált, érett szerves trágyával (leg-
alább 20 kg/m2) bőven ellátott, jó 

A dinnye fejlődési szakaszai Hőigény

nyugalmi szakasz 11°C

csírázás 32°C

szikleveles állapot 18°C

szár- és levélképzés 25°C

virágzás és termékenyülés 16–38°C

termésképzés 25°C

vízelvezetésű, laza, levegős ta-
lajszerkezet. Amennyiben a ki-
választott területünk nem ren-
delkezik az imént felsorolt tulaj-
donságok valamelyikével, akkor 
abban az esetben érdemesebb ki-
emelt (bakhátas) ágyásokat, vagy 
fészkeket (35×35 cm) készíteni.

Tudnunk kell azt is, hogy a 
kijuttatott nagy mennyiségű szer-
ves trágya nem feltétlenül bizto-
sítja a görögdinnye számára ele-
gendő tápanyagok összességét, 
így a tápanyaghiány következté-
ben a termések, a fajtára jellem-
ző méreteket nem érik el. Ezért 
a talajelőkészítést megelőzően, a 
talajvizsgálatot követően és azt 
figyelembe véve, a továbbiak-
ban szükség lehet alap- és fejtrá-
gyázásra egyaránt. A görögdiny-
nye a tápelemek közül legtöbbet 
a káliumból vesz fel. Ezt követi 
a nitrogén, a kalcium, a foszfor 
és a magnézium felvétel. A gö-
rögdinnyének nagyon magas a 
tápanyagigénye. 1 tonna termés-
re számítva a makro elemek kö-
zül 5,5 kg káliumot, 2,4 kg nitro-
gént, 1,1 kg foszfort használ fel.

Tekintettel arra, hogy a gö-
rögdinnye termesztésével kap-
csolatos információk túl nagy 
terjedelműek, a továbbiakban, a 
cikkünk folytatásaként, a követ-
kező alkalommal fogjuk bemu-
tatni olvasóinknak a fajtakivá-
lasztás szempontjait, az ültetés-

sel kapcsolatos tennivalókat, to-
vábbá a görögdinnye ápolását, 
valamint betakarítását.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Ha a levéltetvek valahol meg-
jelentek, akkor előbb-utóbb 
elszaporodnak, úgyhogy a kert 
tulajdonosának tennie kell va-
lamit ellenük.

A levéltetű az egyik legel-
terjedtebb és legismertebb kár-
tevője a kerti növényeinknek. 
Roppant gyorsan szaporodik 
és átszúrva a levelek bőrszöve-
tét kiszívja a sejtekből az asz-
szimilált nedveket, amelynek 
következtében a levelek defor-
málódnak, megsárgulnak, majd 
lehullanak. A lombtalanná vált 
fa a következő évben még ki-
hajt, de fokozatosan legyengül 
és elpusztul.

A kártevőnek igen sok fajtá-
ja ismert, de nálunk a legelter-
jedtebb a fekete, a zöld és a szür-
ke színű. Szinte minden kerti nö-
vényt, a gyümölcsfákat, a zöld-
ségféléket, a szőlőt és a dísznö-
vényeket is megtámadja, ezért az 
ellene történő védekezés elenged-
hetetlenül szükséges.

A zöld levéltetű egyik leg-
kedveltebb tápnövénye az őszi-
barackfa; az apró, de népes cso-
portokban élő kártevőt a levél fo-
nákján (alsó felén) lehet először 
megtalálni, de ha azt tapasztal-
juk, hogy a fa törzsén és ágai kö-
zött sok hangya mászkál, akkor 
biztosak lehetünk abban, hogy 
a leveleket már a levéltetvek 
szívogatják. A hangyák ugyan-
is a levéltetvek potrohán kivál-
tott, édes nedvvel táplálkoznak, 
ezért károsak is, mert széthur-
colják, terjesztik a tetveket. Mi-
ként a többi levéltetű faj, ez sem 
válogatós és más gyümölcsfajo-
kat, zöldségféléket és egyéb nö-
vényeket is károsít.

Ezekben a hónapokban bizo-
nyára már mindenki találkozott a 
cseresznyefák fekete levéltetvei-
vel, amelyek különösen a hajtá-
sok csúcsán fejlődött, friss, lé-
dús leveleket kedvelik és azokat 
apró kötegekké sodorják össze. 
Ezeket célszerű azonnal levág-
ni és elégetni, vagy a kommuná-
lis szemétben megsemmisíteni. 
A díszbokrok közül legkorábban 
az áljázmin bokor hajtásait tá-
madják meg.

Ostromállapot a 
kertben: özönlenek 

a tetvek!

Az almafákat legtöbbször a szürke levéltetű támadja meg, de 
amint fentebb említettem: szinte minden kerti növény szenved en-
nek a kártevőnek az elszaporodásától, sőt az utóbbi években olyan 
örökzöld fákon és bokrokon is megjelentek és folyamatosan szapo-
rodnak a levéltetvek (például a tujabokrokon), amelyeken ezeket a 
kártevőket korábban nem észlelték.

Védekezés a levéltetvek ellen
A levéltetvek ellen az évek során igen sokféle házi szerrel pró-

bálkoztak védekezni. Néhányan jelezték, hogy a hígított tejoldat, a 
szappanlé hatására is csökkent a levéltetvek okozta kár, de ilyenkor 
gyakran bebizonyoso-
dott, hogy inkább az 
öntözővíz erős sugara, 
vagy egy nyári zápor-
eső gyérítette a levél-
tetvek tömegét. Hasz-
náljuk tehát ellenük a 
hatóságilag engedélye-
zett és legálisan besze-
rezhető rovarirtó szere-
ket, amelyeket szélcsen-
des órákban kell kiper-
metezni. Ne kísérletezzünk a javasoltnál nagyobb töménységű olda-
tot használni, mert az nem eredményez jobb hatást, viszont nagyobb 
terhelést jelent a környezetünk számára.

Ne csak a növényeket, hanem magunkat is védjük!
A munka elvégzése során – permetlé keverésétől kezdve – fel-

tétlenül szükség van védőruházatra (gumikesztyű, védőruha, fejvé-
dő, szemüveg), mert nem az a bátor ember, aki ezeket szükségtelen-
nek tartja, hanem az, aki a legmagasabbra nőtt cseresznyefa legfelső 
ágain érett gyümölcsöt is testi sérülés nélkül betakarítja! Azt pedig 
szinte felesleges hangoztatnom, hogy permetezés után alapos mosa-
kodásra és a szennyezett permetezőgép, az edények és az egyéb esz-
közök kitakarítása mennyire fontos!
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A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Felhívjuk kedves hírdetőink figyelmét, hogy szíveskedjenek hirdetéseiket péntekig elküldeni!
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Megbízhatóság, minőség, szakértelem

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

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

Műanyag, alumínium és fa nyílászárók
Már 15 éve a városban

Ajandék minden ablakhoz: a külső párkány!

Lakás eladó
Beregszászban a Mu-
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 18 000 f.e.  
Mob.: 066-2910418,                   
          068-2126127. 

Ház eladó

Benében családi ház ol-
csón eladó a Fő úton. Kerttel 
szép gyümölcsfákkal. Mob.: 
+38097-8666684. 

Feketeardóban (Szőlősi 
járás) eladó egy 240 m2-
es összkomfortos csalá-
di ház, kétemeletes (víz, 
gáz bevezetve). Mob.: 
099-2393269 (17 óra 
után). 

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

Beregrákoson 95 m2-es, 
magasföldszintes, össz-
komfortos családi ház 
eladó az országúttól 50 
méterre. Akár két gene-
ráció számára is alkal-
mas: a kövezett udva-
ron egy másik, 50 m2-es 
ház is található. Irány-
ár: 35 000 f.e. Viber: 
050-8065087. 

Bátyúban nagyon jó helyen 
– közel a középiskola, üz-
letek, vasútállomás – eladó 
egy régi építésű ház, ben-
ne két szoba és egy konyha. 
Tartozik hozzá 13 ár földte-
rület. A földgáz bevezetve, 
a vízvezeték a ház előtt. Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
098-8063947. 
Beregszászban a Munkácsi 
út 24/3. szám alatt közös ud-
varban eladó egy 73 m2-es jó 
állapotban lévő ház. Kedve-
ző áron. Mob.: 050-5385374. 

lakás eladó

Beregszászban háromszo-
bás lakás eladó a Muzsalyi 
út 111. szám alatt (1. eme-
let, felújítás nélkül). Ár meg-
egyezés szerint. Mob.: 066-
5351683. 

Eladó egy 3 szobás har-
madik emeleti lakás Be-
regszászban a Lónyai ut-
cában. Új típusú fa nyí-
lászárók, balkon, lodzsa. 
Önálló fűtés, internet. 
Mob.: 098-7050320. 

Beregszászban, a V. Huca 
utcában a 3-ik emeleten 
egy kétszobás, bebútorozott, 
euroremontos lakás eladó. 
Tel: 050-9038804. 

Ház kiadó

Beregszászban a város köz-
pontjában egy kis csendes ut-
cában, nem a frontra nyíló, 
kertes, bútorozott felújított 
családi ház (64 m2) kiadó, csak 
hosszú távra. 1 szoba, kony-
ha, előszoba, fürdőszoba, ben-
ti külön WC. Riasztóval, nagy 
sebességű internettel, a leg-
modernebb energiatakarékos 
gázfűtési rendszerrel ellátva. 
Igényes illető vagy házaspár 
részére. Mob.: 066-0060133. 

telek, föld eladó

Eladó 2,4 ha területű jó mi-
nőségű termőföld a Bereg-
szászi járásban. Tel: 095-
5193611. 
Vennék mezőgazdasági 
szántóföldet Kárpátalja te-
rületén, jó áron. 1000 dol-
lár 1 hektárért. Mob.: 095-
6201681. 
Beregszászban (Romzsa Te-
odor u.) eladó egy telek (6 
szotek). Víz, villany mellet-
te van. Irányár: 150000 hr. 
Mob.: 050-0596146. 
Beregszászban, a Szőlő-
hegy utca 157. szám alatt el-
adó egy telek fundamentum-
mal. A telek mérete 0,0926 
ha. Tel: 095-1399379 vagy 
Viber. 

Mobiltelefonok

Eladó egy Huawei p20-as 
mobiltelefon, üvegfóliás, 
töltővel, megkímélt állapot-
ban. Ára: 3000 UAH. Mob.: 
050-2495632. 

Háztartási gép

Új hűtő és gázspór eladó jó 
árban. Tel: 050-8589288. 

Tetőfedést, csatornázást 
vállalok anyaggal vagy 
anélkül, valamint me-
tálcserép, kerítéslemez, 
stablon lemezek méret-
re vágva (drágább és ol-
csóbb anyagból). Mob.: 
066-0820366. 

Régi tetők felújítását, ja-
vítását és házak külső szi-
getelését vállaljuk. Ugyan-
itt ereszcsatorna rendelhe-
tő, ács- és bádogos munka. 
Mob.: +38066-8404874. 
Utcáról, kertből, udvarból 
veszélyes fa kivágását és sö-
vény nyírását vállalok Bereg-
szászban és környékén, több 
év tapasztalattal, garanciát is 
vállalok. Még vállalok beto-
nozást, hegesztést és építke-
zést. Mob.: 050-1948976. 
Ereszcsatorna készítését, 
stablon behúzását, tetőfe-
dést és tető javítását vállal-
juk, reális áron. Mob.: 099-
2376011 (Roland). 
Ablakredőny javítását és 
új elkészítését, felszerelé-
sét vállalom, továbbá ren-
delhető műanyag ablak és 
ajtó is. Mob.: 066-8613811 
(egész nap). 

Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 

Beregszászi büfébe  el-
adó-ételkiszolgáló munká-
ra megbízható, szorgalmas, 
ügyes munkatársat felve-
szek hosszú távra. Munka-
idő: 7-től 15:30-ig. Mob.: 
066-0874592. 
Konyhai kisegítőt és moso-
gatót keresünk az Újlak ha-
tárában lévő Kiserdő kávé-
zónkba, heti 3-4 napos mun-
kaidővel. Tel: 095-6264332. 
Lapterjesztőt keresünk 
részmunkaidőben a Kár-
pátinfo és a Naplopó heti-
lapok kézbesítésére Péter
falván, Bökényben. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésére 
Csetfalván. Fizetés teljesít-
mény szerint (1.5 hrivnya/
db). Jelentkezni lehet a 
szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Beregszászi gyümölcsös-
be technikához értő férfi-
munkást keresünk. Fizetés 
megegyezés szerint. Mob.: 
+38066-1085189. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-

lopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

A Kárpátinfo hetilap 
reklámszervezőt keres 
a hetilap hirdetéseinek 
értékesítésére. Mob.: 
+38066-2850283. E-ma-
il.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Nagyszőlősön. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Nevetlenben. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Takarítónőt keresek bereg-
szászi apartmanokba. Mob.: 
050-8652104. 
Szakácsot, kezdő szakácsot 
vagy főzésben jártas kollégá-
kat várunk Siófokra szállás-
sal, ellátással, kiemelt fize-
téssel szezonális munkára. 
Mindenben segítünk! Érdek-
lődni: tt.siofok@gmail.com, 
+3620/392-7676. 
Budapest és vonzáskörze-
tében lévő gyárakba kere-
sünk dolgozókat. 20 és 50 
év közötti nők és férfiak je-

lentkezését várjuk. Elvárás a 
kettős állampolgárság. Szál-
lást biztosítunk! Jelentkezni 
a következő számon lehet: 
+3620-9438440 (viber). 

Papp Építő és Szere-
lő Kft. magyarorszá-
gi munkára keres épí-
tőipari betanított mun-
kára, vasbeton szerke-
zet építésre megbízható, 
józanéletű munkatársa-
kat hosszú távra. Szál-
lást biztosítunk. Jogosít-
vány előnyt jelent. Kere-
seti lehetőség: kezdő fize-
tés: 280000-360000 Ft, 
ledolgozott óráktól füg-
gően. Érdeklődni Szabó 
Zsoltnál: 0630/594-0976, 
0630/157-7355. 

A Farm Tojás Kft. ke-
res tojásválogató és cso-
magoló munkatársakat 
kétműszakos munka-
rendben, Győrhöz kö-
zeli üzemében. Szolgála-
ti lakást biztosítunk. Jó 
kereset és hosszú távú 
munkalehetőség. Más 
munka is szóba jöhet, le-
hetőségek vannak. Je-
lentkezni Bilanics Krisz-
tinánál lehet: Telefon: 
+3630-2175342. E-mail: 
kbilanics@farmtojas.hu.

régiség

Régi szövött vászonzsáko-
kat és türetben maradt anya-
gokat, széles szájú és le-
tűrt peremű befőttesüvege-
ket, szikvizes üveget, fal-
apátot, fateknőt, összerak-
ható vaskályhákat, cserép-
edényeket, petróleum füg-
gőlámpákat, viharlámpákat, 
lovascsengőket, komódot, 
karos ládát és egyéb régi bú-
tort vásárolnék. Mob.: 099-
2359256, 096-2796950. 

Bútor

Tiszaújlakon nagyon jó ál-
lapotú sarokülő olcsón el-
adó. Mob.: 097-9404384, 
068-6158345. 

Beregszászban eladó egy 
jó állapotban lévő sa-
rokülő, fotelek nélkül. 
Ára: 5000 hr. Mob.: 099-
2725331, 097-9621454. 

Építkezés, felújítás

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

Alig használt WC kagy-
ló eladó Beregszász-
ban. Ár: 1000 hrivnya. 
Mob.: 066-2910418, 068-
2126127. 

Beregszászban eladó hasz-
nált betonkeverő. Orosz 
gyártmány, 3 fázisos mo-
torral. Ár 4200 hr. Mob.: 
066-3138245. 

Hűtés, fűtés

Beregszászban brikett és 
antracit szén eladó. Mob.: 
066-3967011, 

Barkács, szerszám

Beregszászban eladó kézi 
fűrész,  csákányok,  ka -
lapácsok, autóhoz való 
szerelő kulcsok. Mob.: 
+38099-6608338, +38066-
3967011. 
Borzsován egy jó állapot-
ban lévő kétágú fa létre el-
adó, 2,5 m magas. Ár: 1000 
hr. Tel: 066-0622093. 

Piac, élelmiszer

Szamóca eladó beregszá-
szi gazdától, 5 kilogramm-
tól házhoz szállítást válla-
lok Beregszászon belül. Ter-
melői áron. Tel.: +38066-
2406034. 

Mezőgazdasági eszköz

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Boroshordók eladók, 120 és 
230 literesek, jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 

Haszonállat

Eladó fejőskecskék, gi-
dák és kecsketej. Mob.: 
+38066-4777302, +38099-
2962979.
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rovatvezető: Jakab lajos

Bejelentéssel fordult a hatóságokhoz 
egy munkácsi férfi, aki az egyik helyi 
gyár vezetője. Elmondta, hogy az egyik 
helyiségből eltűnt 30 ezer hrivnya, tájé-
koztat a mukachevo.net.

A helyszínre azonnal kiérkezett a rend-
őrség, melynek munkatársai megállapítot-

Kiraboltak egy gyárat Munkácson
ták, hogy a behatolók feltörték a zárat, s így 
jutottak be a vállalat területére. A térfigyelő 
kameráknak köszönhetően a hatóságoknak 
sikerült rövid időn belül a tettesek nyomára 
bukkanni, egy 39 és egy 32 éves helyi lakosra.

Az ügyben eljárás indult, a betörőkre 
akár hat év börtönbüntetés is várhat.

A kárpátaljai rendőrök május végén 
tömegesen ellenőrizték a motorkerék-
pár-vezetőket megyénk útjain. Két 
nap alatt 143 szabálysértést jegyző-
könyveztek, s 35 motorkerékpárt, il-
letve mopedet foglaltak le, számolt be 
a mukachevo.net.

A leggyakoribb jogsértés a vezetői en-
gedély nélküli vezetés volt. A megyében 
64 ilyen eset fordult elő, legtöbb – csak-

Két nap alatt 35 motorkerékpárt foglaltak le a 
rendőrök

nem 19% – a Técsői járásban. Valamivel 
kevesebb számban fordult elő, hogy a ve-
zetőn nem volt bukósisak. 44 ilyen esetet 
fedeztek fel, ezek 23%-át a Beregszászi 
járásban. 7 személyt értek ittas vezetésen 
a motorosok körében.

Fokozott probléma, hogy kiskorúak is 
a volán mögé ülnek. A legtöbb kiskorú mo-
torkerékpárost az ilosvai rendőrség hatás-
körében rögzítették.

A fővárosban az Ukrán Biztonsági Szol-
gálat (SZBU) őrizetbe vett egy, az or-
szág egész területén működő pénzha-
misító csoportot – jelentette az SZBU 
Kijevi és Kijev Megyei Főosztálya nyo-
mán a korrespondent.net.

A négyfős csoport közel-keleti szár-
mazású személyekből állt. „Százdolláros, 
100 és 200 eurós, valamint 200 hrivnyás 
bankjegyeket hamisítottak” – olvasha-
tó a szolgálatnak a Facebook közössé-
gi oldalon megjelent közleményében. A 
hamis pénzen a bankjegy névértékének 

Pénzhamisítókat fogtak Kijevben
30%-áért adtak túl. „Az átadás vagy ház-
tartási csomagokban, vagy rejtekhelye-
ken keresztül történt. Ukránok és külföl-
diek egyaránt voltak a csalók ügyfelei kö-
zött” – írja az SZBU.

A csoport egyik tagjánál tartott házku-
tatás során előkerültek a pénzhamisításhoz 
használt eszközök és berendezések, vala-
mint a hamisítványok értékesítéséből szár-
mazó pénz. Ezenkívül találtak egy utasí-
tást, amelyben a csalók „igen nyomatéko-
san javasolták ügyfeleiknek, hogy óvják 
fekete- és árnyéküzletük hírnevét”.

Jelentős mennyiségű csempészcigarettát 
akart átcsempészni a határ túloldalára egy 
40 éves kárpátaljai férfi egy Renault Master 
járművel, olvasható a mukachevo.neten. 

A vámosok Compliment, Blue super 
slims.3, Compliment Violet super slims.5, 
Compliment Amber super slims.1, Lifa 
Strawberry super slim,Lifa Menthol super 

26 láda cigarettát akart átcsempészni a 
határátkelőn egy férfi

slim cigarettákat találtak a mikrobuszban, 
összesen 26 ládányit. A cigaretták nem 
rendelkeztek ukrán zárjeggyel, For Duty 
free only felirat szerepelt rajtuk. A kár-
pátaljai férfi azt állította, hogy a cigaret-
ta nem az övé, a buszt bérelte.

A hatóságok lefoglalták a 13 650 do-
boz cigarettát, az ügyben tart az eljárás.

Az eset a Baranyai kistérségben, Nagylá-
zon történt, számolt be a mukachevo.net.

A helyszínre kiérkezett a Rendkí-
vüli Helyzetek Állami Szolgálatának 
(DSZNSZ) kárpátaljai a kirendeltsége, a 

Robbanószert talált a mezőn egy férfi 
Kárpátalján

pirotechnikusok megvizsgálták a tárgyat, 
melyről kiderült, hogy egy 82 milliméter 
kaliberű tüzérségi lövedék.

Az esetben senki nem sérült meg, a piro-
technikusok megsemmisítették a robbanószert.

Speciális letartóztatási akciót tartottak 
a kijevi hatóságok Lembergben és Mun-
kácson, melynek során őrizetbe vették 
egy bűnszervezet hét tagját, akiket sú-
lyos bűncselekmények elkövetésével vá-
dolnak, írja a pmg.ua.

A művelet során 23 házkutatást tartot-
tak, az akcióban a rendőrség 60 egysége 

Bűnszervezet tagjait tartóztatták le 
Munkácson

vett részt. A rendőrség fegyverekre, pisz-
tolyokra, gránátokra, töltényekre és más 
veszélyes tárgyakra bukkant.

Az információk szerint a bűnszerve-
zet rablótámadásokkal, fegyverkereskede-
lemmel, emberrablással és csempészettel 
foglalkozott. A figuránsok 23–46 évesek, 
ügyükben folytatódik az eljárás.

A tűzeset május 30-án este történt az 
ungvári járási Baranyában (Baraninci), 
tájékoztat a 0312.ua.

Egy lakóház padlásán mintegy 5 négyzet-
méteres területen csaptak fel a lángok. A tűz-
oltók és a rendőrség a helyszínre érkezett. Az 
oltási munkálatok után szakemberek vizsgál-

A tulajdonos szerint gyújtogatás miatt égett a háza
ták a tűz keletkezésének okát és körülményeit.

A ház tulajdonosa, Natalia Szentimrei 
nem véletlen balesetnek, hanem inkább ter-
vezett gyújtogatásnak tartja a tüzet, hiszen 
körülbelül 9 hónapja próbálja rendezni a há-
zuk közelében található földterület bejegye-
zését, amelyre elmondása szerint jogosult.

Június 6-án hajnali 2 óra után a 102-
es vonalra bejelentés érkezett arról, 
hogy halálos baleset történt a munká-
csi járási Iványi (Ivanivci) és Klacsanó 
(Kljacsanovo) falvak között, adja hírül 
a karpaaljalap.net fészbukinformációra 
hivatkozva.

A nyomozók a helyszínen megálla-
pították, hogy két autó – egy Volkswa-
gen Passat B6 és egy Volkswagen Passat 
B7 – frontálisan összeütközött. Az egyik-

Két ember életét vesztette egy balesetben a 
Munkácsi járásban

ben ketten voltak: egy 20 éves sofőr és 
26 éves férje, mindketten a rahói járá-
si Kisapsa (Vodica) lakói. A másik jár-
mű, a Volkswagen Passat B7 kormányá-
nál egy 39 éves munkácsi lakos ült. A sé-
rülések következtében a Passat B6 utasa 
és a Passat B7 sofőrje a helyszínen életét 
vesztette. A női sofőr kórházba kerül, az 
intenzív osztályon van.

A baleset okát és körülményét a rend-
őrség vizsgálja.

Ha egy év késéssel is, de pénteken végre 
kezdetét veszi a még mindig Euro 2020 
néven rajtoló labdarúgó Európa-bajnok-
ság. A koronavírus-járvány miatt elha-
lasztott fociünnep 
nyitómeccsén Tö-
rökország – Olasz-
ország találkozóra 
kerül sor.

A C-csoportba 
helyet kapó ukrán 
válogatott vasárnap 
Hollandia ellen kez-
di meg szereplését, 
majd a folytatásban 
Észak-Macedónia 
és Ausztria lesznek 
az ellenfelek.

Mindenesetre, 
ebből a kvartettből 
lényegesen köny-
nyebb lesz majd a 
továbbjutást érő első 
három helyet kihar-
colni, mint az F-csoportból, ahol Magyar-
ország sorrendben Portugáliával, Fran-
ciaországgal, majd Németországgal ta-
lálkozik. Az első két találkozót Budapes-
ten, a németek ellenit Münchenben ren-
dezik majd.

A kontinensvetélkedőre történő han-
golódás mindkét válogatott számára jól 

Indul a foci Eb!

Magyarország és Ukrajna is a fedélzeten
sikerült. Andrij Sevcsenko csapata az 
FTC-ben szereplő Zubkov góljával 1-0-
ra nyert Észak-Írország ellen, majd hét-
főn, a pénteken Magyarország által 1-0-

ra legyőzött Ciprus 
ellen 4-0-ra sikerült 
nyerni a sárga-ké-
keknek.

Az Eb előtt egy 
érdekes  rangsor 
került napvilágra, 
amely szerint a kon-
tinenstornán részt 
vevő 24 csapat kö-
zül Anglia labdarú-
gói a legértékeseb-
bek, összesen 1,32 
milliárd eurót érnek, 
ami játékosonként 
50,77 milliót jelent. 
A listán a magyarok-
kal egy csoportban 
szereplő Franciaor-
szág (1,03/ 39,54) 

és Németország (936,5 millió/36,02) kö-
vetkezik.

Ukrajna a 17. (197,2/7,58), míg 
Magyarország a 22. a rangsorban 
(74,85/2,88), így aztán kijelenthetjük bát-
ran, hogy a vérmes remények szempont-
jából csapataink az esélytelenség nyugal-
mával léphetnek pályára.

Néhány sorban
Egy fordulóval a bajnokság befejezé-
se előtt kiharcolta a másodosztályba való 
feljutást az ukrán harmadosztályú labda-
rúgó-bajnokságban szerepelő Ungvári FC.

A 25. fordulót az élről váró megye-
székhelyiek az egykoron szebb napokat is 
megért Kárpáti Lviv együttesét látták ven-
dégül, és Majboroda duplájával, valamint 
Visnyevszkij góljával 3-0-ra legyőzték el-
lenfelüket. Az ungváriakhoz hasonlóan, 
ugyancsak 54 pontos Pogyilja Hmelnickij 
2-0-ra verte a Rubikont, és mivel a harma-
dik helyen álló Epicentr vereséget szenve-
dett, így a hétvégén sorra kerülő záró for-
duló előtt biztossá vált, hogy az Ungvári 
FC, és a Pogyilja jut fel a másodosztályba.

A 26. fordulóban a kárpátaljai együt-
tes a Voliny Luck második számú csapata 
elleni idegenbeli találkozón biztosíthatja 
be bajnoki címét.

***
A 4. fordulót rendezték meg a Beregszá-
szi Járási Labdarúgó-bajnokságban. Az 
eddig hibátlan Fancsika Tiszakeresztúron 
futott bele egy vereségbe, így a tabellán 
az Újlakon nyertes Beregvidék vette át a 
vezetést. A kilenccsapatos mezőnyben je-
len állás szerint csak a beregszászi gárda 
áll vereség nélkül.

Eredmények: Szőlősvégardó – Ki-
rályháza 0-1, Mezővári – Kígyós 0-4, 
Tiszaújlaki kistérség – Beregvidék 2-3, 
Tiszakeresztúr – Fancsika 4-2. Ebben a 
fordulóban a Baktyanec Mezőgecse volt 
szabadnapos.

A mezőnyt 7 ponttal vezető Beregvidék 
mögött a Baktyanecnek, Fancsikának és 
Királyházának is egyformán 6 pontja van.

***
A címvédő Ferencváros a Marseille 14-
6-os legyőzésével, majd a Brescia elleni 
14-12-es sikerével a döntőbe jutott a Bel- 
grádban rendezett férfi vízilabda Bajno-
kok Ligája nyolcas döntőjében, ahol azon-
ban 9-6-ra kikapott az olasz Pro Recco el-
lenében.

***
A MOL Pick Szeged nyerte a férfi ké-
zilabda-bajnokságot, miután a döntőben 
előbb 31-28-ra nyert hazai pályán a cím-
védő Telekom Veszprém ellen, majd a 
visszavágón is sikerült nyerni 37-36-ra.

***
Az FTC labdarúgó-csapata bejelentette, 
hogy a távozó Szerhij Rebrov helyett az 
55 éves osztrák Peter Stöger ( a képen) 

veszi át a magyar bajnok irányítását, aki 
a bécsi Austria Wientől érkezik a zöld-fe-
hérekhez.

***
A női és a férfi magyar csapat is a dön-
tőben maradt alul a Debrecenben zajló 
3x3-as kosárlabda olimpiai selejtezőn, így 
a sportág első ötkarikás szereplésén nem 
lehetnek ott Tokióban.

A nők Olaszországtól kaptak ki 13-
12-re, míg a férfiak Belgiumtól szenved-
tek 21-14 arányú vereséget.

***
A tornát három vereséggel kezdő Ka-
nada együttese nyerte a Rigában vasár-
nap befejeződő férfi jégkorong-világ-
bajnokságot. A juharlevelesek a finálé-
ban a címvédő Finnországot győzték le 
hosszabbítás után 3-2-re. A bronzmecs-
csen az Egyesült Államok Németorszá-
got győzte le 6-1-re.
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Kos (3. 21.-4. 20.)

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

iKrEK (5.21.-6.21.)

rÁK (6.22.- 7. 22.)

oroszlÁn (7.23.- 8.23.)

szűz (8.24.-9.22.)

MÉrlEg (9.23.-10.23.)

sKorPió (10.24.-11.22.)

nyilas (11.23.-12. 21.)

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

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)

HalaK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu
Egy gyermek érkezése a legna-

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

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

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

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

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

(Beregszász, Kossuth tér 2.) várjuk!

(Index 08776)
Legyen Ön is a partnerünk!

Fizesse elő a Kárpátinfót!

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

Mob.: +380 (66) 285 0 283 
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com

Júniusban is lesz lehetőség ECL 
nyelvvizsgát tenni a Rákóczi Főiskolán

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
2016 óta a Pécsi Nemzetközi ECL Vizsgaközpont kihe-
lyezett vizsgahelye, ahol évente öt alkalommal van lehe-
tőség angol, magyar, német és orosz nyelvekből A2 (be-
lépőfok), B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok) 
szinteken ECL nyelvvizsgát tenni.

A vizsgázók komplex vizsgára, illetve írásbeli vagy 
szóbeli részvizsgára jelentkezhetnek, amennyiben a jelent-
kezés naptári évében már a 14. életévüket betöltötték. Az 
ECL vizsga általános nyelvvizsga, nem korosztály-, nem 
kultúra-, ország- vagy szakmaspecifikus.

A soron következő nyelvvizsgára 2021. június 11-én 
(A2, B1, C1 szint) és 12-én (B2 szint) kerül sor angol, ma-
gyar és német nyelvből. Jelentkezni 2021. április 26. – má-
jus 13. között lehet személyesen, a kiválasztott vizsgahelyen 
a jelentkezési lap leadásával és az ECL vizsgarendszer hon-
lapján található elektronikus jelentkezési lap kitöltésével.

A vizsgadíj befizetése vizsgahelyenként eltérő, ezért 
kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a főiskola ECL 
Nyelvvizsgaközpontjával a kmf.ecl@gmail.com e-mail 
címen, vagy személyesen a 428. irodában. A jelentkezé-
sük csak a fizetési igazolás elküldésével válik érvényes-
sé, melynek a kiválasztott vizsgahelyre a jelentkezési ha-
táridőig be kell érkeznie.

A vizsgaeredmények az első vizsganapot követő 30. napon 
válnak elérhetővé a www.ecl.hu honlapon, amelyek a Vizs-
gázói oldalon érhetőek el. A bizonyítványok kiállítása továb-
bi 30 napot vesz igénybe.  Az államilag elismert bizonyítvá-
nyok a Pénzjegynyomdában készülnek. A Pénzjegynyomda 
közvetlenül a Vizsgaközpontnak adja át a kész bizonyítványo-
kat, amelyeket a Vizsgaközpont a vizsgahelyeknek továbbít. 
A vizsgázók a bizonyítványukat a vizsgahelyen vehetik át.

A szóbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind 
a beszédértés (25 pont), mind a beszédkészség (25 pont) 
vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el (10 pont), 
és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot (30 pont). Az írás-
beli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind az olva-
sáskészség (25 pont), mind pedig az íráskészség (25 pont) 
vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el (10 pont), 
és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot (30 pont).

A komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind 
a négy vizsgarész (olvasáskészség, íráskészség, beszéd-
értés, beszédkészség) esetében elérte a 40%-os teljesí-
tési minimumot, valamint a négy vizsgarész összesített 
átlaga eléri a 60%-os megfelelési minimumot. Ameny-
nyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de 
csak az írásbeli, vagy csak a szóbeli részvizsgája si-
keres, akkor a vizsgaközpont sikeres részvizsga-bizo-
nyítványt állít ki.

Az ECL nyelvvizsga bizonyítványt a magyarországi 
felhasználáshoz honosítani kell. A honosítást az Oktatá-
si Hivatal intézi. 

Váradi Natália, 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola, ECL Nyelvvizsgaközpont

Részvétnyilvánítás
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teljes közössége együttérzését és őszinte részvétét feje-
zi ki Zselicki Istvánnak, a Biológia és Kémia Tanszék ta-
nárának édesapja elhunyta miatt. Osztozunk a gyászoló 
család fájdalmában.

Ezen a héten a belső 
megérzéseire fog tá-
maszkodni, ha a pénz-
szerzésről van szó. 

Ön legtöbbször a nem min-
dennapi megoldásokat ke-
resi és ez akkor is igaz, ha 
a pénz előteremtéséről van 
szó. Minden kültéren, sza-
badban végzett fizikai tevé-
kenyég illik a személyiségé-
hez, mert nem szereti, ha azt 
érzi, hogy testileg vagy lelki-
leg földhöz van kötve. 

Ön természeténél 
fogva szeret mód-
szeresen, tervszerű-
en dolgozni, ezért 

kedveli az irodai állásokat, 
hiszen az nyugodt és kiszá-
mítható, és semmilyen várat-
lan meglepetés sem éri. Ez a 
hét egy csodálatos időszak 
a munka világában a Bika 
lelkeknek. Rendkívül áldott 
időszak köszönt az életébe, és 
nagyon örül, hogy a dolgok 
változatlanul haladnak előre.

Ezen a héten kissé fá-
radtnak és inaktívnak 
érezheti magát és nem 

találja sem a motivációját, sem 
az életkedvét, sem pedig a bá-
torságát. Az Ön előtt álló na-
pok ebből kifolyólag könnyen 
válhatnak a nyugtalanság idő-
szakává. Ez azonban nem azt 
jelenti, hogy stagnál a teljesít-
ménye, épp ellenkezőleg, in-
kább másik irányból kell meg-
közelítenie a dolgokat ahhoz, 
nagy eredményeket érjen el. 

Ön teljesen kivirág-
zik, ha a magánélete 
békés, hiszen ez a te-

rület nagyon fontos az életé-
ben. Ez a hét egyike annak az 
időszaknak, amikor minden 
varázslatosan alakul és hatal-
mas önbizalomra tehet szert. 
Nem mondhatjuk meg, hogy 
mit tegyen, de lehet, hogy itt 
az ideje egy új karrierbe, kap-
csolatba belekezdenie, vagy 
befejeznie egy projektet, vagy 
akár elkezdnie egy új hobbit. 

Az Önben szunnya-
dó energiák változás-
ra várnak, hiszen a tűz 

eleme nagyon jelentős a sze-
mélyiségében. A tűz növe-
kedik, terjed és kiteljesedik, 
ha táplálják. Azonban néha 
ügyelni kell rá, hogy ne le-
gyen pusztító, hiszen a lán-
gok nem ismerik a határokat 
addig, amíg nem használják 
tábortűznek. De akkor is so-
káig szabadulni akar. Ezen a 
héten keresi a változásokat.

Az önbizalma kimond-
hatatlan magasságokat 
ér el, ami azt eredmé-

nyezi, hogy nagyon eredményes 
lesz mindenben, amibe most be-
lekezd. Ez a tulajdonsága legin-
kább a szerelmi életében mutat-
kozik meg, hiszen most sokkal 
együttműködőbb, elkötelezet-
tebb lesz, és jobban kapcsolódik 
a másik félhez. Olyan, mintha 
nem lenne önmaga, pedig csak 
levetette magáról a félelmeit és 
lebontotta maga körül a falakat.

Néha eluralkodnak raj-
tunk a negatív érzel-
mek és a szorongás, 
amitől nehéz és fájdal-

mas lehet szabadulni. Ha ez 
megtörténik, akkor nagyon bi-
zonytalanná válunk. Ön ilyen-
kor képtelen bármit is tenni, 
csak ül és sehogyan sem ha-
lad a feladataival. A hét kihí-
vása tehát nem más, minthogy 
megtanulja elengedni azokat a 
dolgokat, amik már nem segí-
tik, és nem viszik előre.

Ezen a héten a kap-
csolatai kevésbé lesz-
nek harmonikusak a 
megszokottnál, mely-

nek az az oka, hogy egy sze-
rette véleménye vagy elkép-
zelései nem egyeznek az 
Önével. Ne feledje, minél 
közelebb érezzük magunkat 
a szeretteinkhez, annál töb-
bet tudunk meg a másikról és 
egyúttal önmagunkról is. Le-
het, hogy agresszív és ideges 
lesz mindezek miatt.

Ez egy nagyon sze-
rencsés időszak a 
Nyilas lelkeknek. 
Azonban éppen any-

nyira érezheti, hogy hiába 
küzd és tesz meg minden Ön-
től telhetőt az álmaiért, még-
sem látja a befektetett energia 
gyümölcsét. Ez persze köny-
nyen frusztrációhoz vezethet, 
és inkább felhagyna ilyen-
kor a terveivel. A legfonto-
sabb, hogy fenntartsa az Ön-
ben levő motiváció érzését. 

A héten majd kicsattan 
az ambícióitól. Föl-
di jegyként nagyon 
igényli, hogy lássa a 

tettei kézzelfogható eredmé-
nyeit és fontos, hogy elérje a si-
ker és a győzelem érzését. Ez a 
hajtóereje, ami kulcsfontosságú 
szerepet játszik az önbecsülés-
ében is. Emellett nélkülözhetet-
len, hogy folyamatosan építse 
magát és azt érezze, hogy fon-
tos, ugyanis máskülönben el-
uralkodik Önön a szégyenérzet. 

Ön rengeteg bará-
tot tudhat a magáé-
nak, hiszen az előíté-

let legkisebb jelét sem mutat-
ja soha. Bármilyen nemmel, 
érdeklődéssel és bőrszínnel 
rendelkezzenek is a barátai, 
Ön mindenkit elfogad, hi-
szen szereti megvizsgálni a 
világot különböző nézőpon-
tokból. Ez a hét a barátságé, 
ezért azt ajánljuk, töltsön ele-
gendő időt azokkal, akik va-
lóban fontosak Önnek. 

Ez egy nagyon meg-
határozó időszak a 
Halak lelki életében. 

Általában lassan folynak a dol-
gok Ön körül (amit kifejezetten 
kedvel), de ezen a héten min-
dent megtesz annak érdekében, 
hogy előre lépjen és megismer-
je az Önben rejlő képességeket. 
Ez mind a munkájában, mind a 
szerelmi életében megmutatko-
zik, hiszen tele lesz tervekkel, 
rengeteg találkozót szervez és 
telefonbeszélgetést folytat. 

Részvétnyilvánítás
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és Szakgimnáziumának teljes közössége együttérzését 
és őszinte részvétét fejezi ki Bodnár Jolánnak, a Szak-
gimnázium munkatársának az őt ért súlyos veszteség, 
férje korai elhunyta miatt. Osztozunk a gyászoló csa-
lád fájdalmában.

Június 9-én ünnepli születésnapját 

Bakó Jolika,
a Beregvidéki Nyugdíjasok Petőfi Sándor 

Egyesületének ügyvezetője. Ebből az alkalom-
ból köszönti őt a tagság, kíván számára sok 
boldogságot, hosszú, erőtejes, boldog életet.

A tagság nevében: Goncz Tibor elnök.

Könyvtárak köszönetnyilvánítása
Az Aknaszlatinai, a Benei és a Sárosoroszi községi 

könyvtárak vezetői köszönetüket fejezik a Bethlen Gá-
bor Alapkezelőnek és a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének könyvtáraink támogatásáért. Sikeres pro-
jektjeink megvalósításaként az aknaszlatinai könyvtár te-
tőszerkezetének felújítását tudtuk elvégezni, mely kriti-
kus állapotban volt. Egy több napon át tartó esőzés után 
a plafon és a fal szinte teljesen beázott, ez által az épület 
alkalmatlanná vált a könyvek tárolására. Hála a program-
nak, olvasóinkat egy biztonságos, kényelmesebb környe-
zetben tudjuk fogadni. A benei és a sárosoroszi könyvtár 
új székeket kapott, az ablakokra modern szalagfüggöny 
került, ezen kívül a benei könyvtár új asztalokkal gazda-
godott, a sárosoroszi pedig új világítótestekkel.   

Köszönjük a segítséget és a támogatást!

Втрачене свідоцтво про право власності на житло 
від 23. 12.1999 року, на квартиру яка знаходиться за 
адресою м. Берегово, вул. Б. Хмельницького 106А 
кв. №9 на ім’я Гуньоди Олена Бейлівна рахувати 
недійсним.
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5+1 boldogságétel, amitől azonnal 
jobb lesz a közérzeted

Mindig lelki okai vannak ennek 
a 7 gyakori betegségnek

Ennyi szundi jó az egészségednek – 
ennél több akár ártalmas is lehet

Sokan gondolják úgy, hogy testünkben 
minden mindennel összefügg, és hogy 
a betegségek mögött mindig valamilyen 
lelki probléma is meghúzódik. Ugyan a 
pontos diagnózisért és kezelésért mindig 
fel kell keresned az orvosodat, az sem-
miképpen sem árt, ha emellett magad-
ba nézel, és megpróbálod feltárni, hogy 
nincs-e tényleg valamilyen elfojtott prob-
lémád is, amit ideje lenne megoldani. Az 
alábbiakban megtudhatod, milyen beteg-
ség milyen gondot jelezhet.

Herpesz
A herpesz általában egy elfojtott probléma kiütközé-

se, amivel nem akarsz szembenézni. Jellemzően egy olyan 
konfliktus áll a háttérben, ami egy hozzád közel álló em-
berrel kapcsolatos, például a szüleiddel vagy a partnereddel.

Mivel félsz attól, hogy a probléma kimondása viszályt 
szülne, inkább elfojtod az érzelmeidet, a tested viszont 
tiltakozik ez ellen, hiszen így egy számodra kellemetlen 
szituációban ragadsz, a lenyelt méreg pedig herpesz for-
májában jelentkezik.

Hajhullás
A fizikai problémák mellett a hajhullás valamilyen, a 

nőiességeddel kapcsolatos szorongásodra is visszavezet-
hető lehet. Elképzelhető, hogy például a szülés után már 
nem érzed magadat vonzónak, vagy éppen ellenkezőleg, 
tudod magadról, hogy sokaknak tetszel, de nem tudod, 
mit kezdj ezzel a helyzettel, hogyan viselkedj, nem me-
red megélni a saját szexualitásodat.

Próbálj meg egyensúlyba kerülni magaddal, elfogad-
ni magadat olyannak, amilyen vagy, ha pedig kell, kérj 
ehhez segítséged a környezetedtől!

Köhögés
A makacs köhögéssel mindenképpen fel kell keres-

ned az orvosodat, de emellett azon is érdemes elgondol-
kodnod, nem érzed-e úgy az életed valamelyik területén, 
mintha fojtogatnának. Egy rossz kapcsolat, egy stresszes 
munkahely például kiszívhatja belőled az életet, mintha 
csak valaki megvonná tőled a levegőt.

Lehet, hogy te még nem akarsz szembenézni a problé-
mával, de a szervezeted már megpróbálja felköhögni azt.

Fáradékonyság
Az állandó álmosság oka akár a depresszióra való haj-

lam, a motiváció elvesztése is lehet. Amikor az életed ép-
pen gödörben van, és extra adag energiára lenne szüksé-
ged, hogy kikerülj onnan, lehet, hogy éppen ellenkezően 
reagálsz, és legszívesebben folyton csak aludnál, azt vár-
va, hogy a dolgok maguktól helyre jöjjenek.

Lehet, hogy mostanában elvesztettél valamit, ami fon-
tos volt számodra, amiért eddig megérte hajtani. Próbálj 
meg új célokat keresni, amiért megéri minden nap újabb 
kihívásokat keresni.

Kiütések
Az allergia szerű kiütések, különösen, ha viszket-

nek is, egy otthoni problémára utalhatnak. Valami miatt 
a környezet, amiben kényelemben, biztonságban kelle-
ne érezned magadat, megrémiszt vagy stresszel tölt el, 
és a tested azt próbálja sugallni, hogy menekülj el innen.

Futás helyett persze bölcsebb, ha az orvos által ja-
vasolt utasítások betartása mellett azt is végiggondolod, 
mi az, ami ennyire nyomaszt, és mi lehet a megoldás, 
amivel újra nyugodt hellyé varázsolhatod az otthonodat.

Hátfájás
Ha a hátfájásnak lelki oka van, az legtöbbször egy olyan 

teher, amit valaki más helyett cipelsz. Lehet, hogy a mun-
kahelyeden raknak rád túl sok terhet, de az is lehet, hogy 
egy hozzád közel álló embert próbálsz azzal kímélni, hogy 
megpróbálsz helyette megoldani valamilyen problémát.

Akárhogy is, a szervezeted így jelez, hogy most már 
neked is pihenőre lenne szükséged. Add át a terhek egy 
részét valaki olyannak, akiben megbízhatsz, és akire ilyen 
helyzetben is számíthatsz.

Reuma
A reumás panaszoknak egyértelmű fizikai okai van-

nak, de a fájdalomérzet súlyossága már lehet lelki té-
nyezők függvénye. Az öregedéstől való félelem, illetve 
a magány érzése megerősítheti a fájdalmat, míg ha to-
vábbra is aktív életet élsz, társaságba jársz, és a környe-
zeted azt érezteti veled, hogy továbbra is hasznos és fon-
tos vagy számukra, a tünetek is elviselhetőbbek lehetnek.

A reuma azt is jelezheti, hogy még meg kell tanulnod 
elfogadnod a változásokat, azt, hogy bár nem maradhatsz 
örökké fiatal, minden kornak megvan a maga szépsége.

Az egészséges táplálkozás alapja a boldog 
és kiegyensúlyozott életnek. Nem is gon-
dolnánk, milyen nagy befolyással bír cse-
lekedeteinkre és közérzetünkre. Bizonyos 
ételek fáradékonyságot, levertséget idéz-
hetnek elő, de vannak olyanok is, melyek 
boldogsággal, örömmel töltenek fel, ha 
megfelelő mennyiségben fogyasztjuk őket. 
Adunk pár tippet ahhoz, hogyan étkezz a 
jó közérzet érdekében.

Fontos észben tartani!
Mielőtt belevágnánk a közepébe, fontos tudatosítani 

magadban, hogy ezek az ételek is csak akkor váltanak ki 
jótékony hatást, ha megfelelő mennyiségben fogyasztod 
őket. Nem úgy működik, hogy minél többet eszünk belő-

lük, annál boldogabbak leszünk. Nehéz ezt betartani egy 
tábla csoki, vagy egy nagy tál frissen szedett gyümölcs tár-
saságában, mégis érdemes erre odafigyelned, ha a hangu-
latfokozás a cél.

1. Olajos magvak
Az agy egészségének megőrzéséhez elengedhetetlen 

anyagokat tartalmaznak és nem mellesleg segítenek meg-
előzni a szív-és érrendszeri betegségeket. A bennük lévő 
antioxidánsok pedig jó hatással vannak a hangulatunkra 
is, így mindenképpen arra biztatunk, hogy minden nap fo-
gyassz egy keveset.

Régebben nem szívesen ettem olajos magvakat, magas 
kalóriatartalmuk miatt, viszont mióta elkezdtem megtapasz-
talni jótékony hatásukat, azóta naponta fogyasztok egy keve-
set. Az eredmény fényesebb haj, puhább bőr és jobb közérzet.

2. Áfonya 
Az áfonya igazi superfood, mely amellett, hogy fi-

nom, rengeteg ásványi anyagot, rostot tartalmaz és nagy 
az antioxidáns tartalma is. Lassítja az öregedést és szere-
pet játszik az agy megfelelő működésében.

Sok életmód tanácsadó esküszik a reggeli áfonya fo-
gyasztására, hiszen sokkal jobban indul a nap egy ilyen 
mértékű vitamin sokk határása. Még azok számára is ja-
vasolt, akik betegségük miatt csak kevés gyümölcsöt fo-
gyaszthatnak. Egy kis marék a reggeli zabkásádba, vagy 
sütibe belesütve kifejezetten jót fog tenni a szervezetednek.

3. Banán
Nem hiába a banán a legtöbb smoothie alapja, hi-

szen roppant krémes és édes. Ne félj a benne lévő cukor-
tól, ugyanis nem csak jobban fog pörögni tőle az agyad, 
de megfelelő mennyiség mellett még fogyni is fogsz tőle. 
Erős egészségvédő szerepe van, kálium tartalma csök-
kenti a vérnyomást és olyan ásványi anyagokat tartalmaz, 
melyek csökkentik a stresszt és a depresszió kialakulását.

4. Csoki
Azt hiszem, nem ismerek olyan embert, aki ne szeret-

né a csoki valamilyen fajtáját. Mikor valaki boldogságétel-
re gondol, talán ez az első, ami beugrik neki. Nem vélet-
len. A csoki energiával tölt fel, olyan fajta energiával, amit 
egy alma, vagy energiaszelet nem feltétlen tud biztosítani.

Endorfint termel, minek hatására egyszerre érezzük ma-
gunkat boldognak és bűnösnek. Ezért olyan nehéz kontrol-
lálni az arckifejezésünket, mikor beleharapunk egy koc-
ka csokiba. Bár igaz, hogy a csokoládé választás során ér-
demes a minél magasabb kakaótartalmút választani, néha 
nem érdemes magunktól megvonni az egészségtelenebb 
fajtáját sem.

5. Cseresznye
Ez a sokunk által imádott gyümölcs nem csak a bő-

rünket képes egészségesebbé varázsolni, de a szervezet 
homronegyensúlyára is pozitív hatást gyakorol. Sokan 
szednek mesterséges hormonokat, számukra például kife-
jezetten ajánlott betárazni cseresznyéből, hiszen természe-
tes úton támogatja a hormonháztartást.

Vitamin- és ásványi anyag tartalmának köszönhetően, 
fogyasztása után élénkek leszünk el és nem érezzük so-
káig éhesnek sem magunkat. Kiváló vízhajtó, így segít a 
felesleges víz eltávolításában is. Magas melatonin (alvá-
si ciklust irányító hormon) tartalma pedig támogatni fog a 
pihentető alvásban, ha éppen alvásproblémákkal küzdesz.

+1. Gesztenye
Méltán érdemelte ki helyét a listánkban, hiszen szintén 

egy kiváló energiabombáról van szó. B,C,E-vitaminokban 
gazdag, magas szénhidráttartalommal rendelkezik és zsira-
dékot csak nagyon kis mennyiségben tartalmaz. Alacsony 
a kalóriatartalma, minek köszönhetően egy diétás étrend-
ben is megállja a helyét.

Szerencsére nem kell megvárnunk a gesztenye szezont, 
mivel ma már a legtöbb boltban előrecsomagolt verzióban 
is kapható. Próbáld ki chips helyett nasiként, vagy desz-
szert gyanánt egy kis tejszínhabbal. Garantált a boldogság!

Azt már tényleg tudjuk, hogy a kevés alvás mennyire 
káros, és hogy a szervezetnek igenis elég pihenésre van 
szüksége, hogy képes legyen ellátni a feladatait. De van 
olyan, hogy túl sok alvás? Lehet káros az is, ha túl sokat 
pihen az ember, nemcsak az, ha túl keveset?

A túl kevés alvás már rövid távon is komoly problé-
mákkal járhatt. Egy-két nap után még csak dekoncentrált, 
szétszórt lesz az ember, és nehezebben tud figyelni. Hosz-
szú távon azonban az alváshiány megnövelheti a cukorbe-
tegség, a túlsúly kialakulásának kockázatát, egyes ráktípu-
soknál is rizikófaktor, felgyorsítja az öregedést, és a szív-
betegségekre is hajlamosabbá tesz. Nem csoda, hogy nagy-
jából már mindenki ismeri a megfelelő mennyiségű és mi-
nőségű alvás fontosságát. 

Az is tiszta, hogy egy felnőtt szervezetnek valahol 7 és 
9 óra közötti alvásmennyiség a leginkább ideális. A 7 óránál 
kevesebb már csak azoknak a szerencséseknek lehet elég, 
akik egy génvariáns miatt ennyivel is beérik. De mi a hely-
zet a 9 óránál többel? Vagy azzal, ha valaki nap közepén is 
szundizik egyet rendszeresen, ha már a koronavírus miat-
ti home office-ból egyre könnyebben meg lehet tenni ezt is.

A délutáni szundi hatásai
Szakemberek elmondták, hogy az sem túl jó ötlet, ha va-

laki túl sokat alszik. Főleg akkor nem, ha napközben szun-
dizik túl sokat. A kutatók felhívták rá a figyelmet, hogy 

bár a délutáni alvás a köztudatban úgy él, mintha egész-
séges volna, és javítaná a hatékonyságot és visszapótolná 
az éjszaka kimaradt, nem alvással töltött órákat, az igaz-
ság egyáltalán nem ez.

A Kantoni Orvosi Egyetem kutatói átnéztek egy rakás, 
délutáni alvással és korai halálozással összefüggő kutatást, 
fokozottan a szív- és érrendszeri problémákra fókuszálva. A 
húsz átfésült kutatásban összesen 313651 ember adatait talál-
ták meg. A résztvevők 39 százaléka vallotta azt, hogy szoktak 
délutánonként szundítani egyet. A szakértők szerint a hosz-
szabb, vagyis egy óránál tovább tartó szundítások meglepő-
en magas arányban növelték meg a korai halálozás esélyét.

Érdekes, hogy a kutatás azt is bebizonyította, hogy a 
hosszú napközbeni alvások azokra vannak inkább veszély-
lyel, akik éjszakánként több mint 6 órát alszanak, tehát nincs 
baj az éjszakai alvásukkal. Ez azért jó hír, mert így magát 
a szundit lehet összefüggésbe hozni a korai halállal, nem 
arról van szó, hogy a kevés alvás miatt nő meg az esélye 
az idő előtti elhalálozásnak.

A kutatásból az is kiderült, hogy az egy óránál keve-
sebb ideig tartó szundikkal egyáltalán nincsen probléma. 
Korábbi kutatások azt bizonyították be, hogy a szundi jót 
tesz a teljesítménynek és az éberségnek is, így valószínű-
leg valahol a két eredmény között lesz az igazság: érdemes 
lehet délután szundizni, de csak rövid időre, a hosszabb al-
vást hagyjuk meg éjszakára.
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Plusz egy vicc

2021. 22. szám meg   -
fej  tése: A szeretet 
nem kíván semmit. 
ami kíván valamit, 
az a vágy.
Plusz    egy vicc: – Kő-
ért mehetett. 

Lusta lángos
Hozzávalók kb. 10 darabhoz: 50 dkg finomliszt, 2,5 dl lan-

gyos tej, 2 dkg friss élesztő, 1 dl tejföl, 2 teáskanál só, + ízlés sze-
rint tejföl és reszelt sajt a tetejére és a sütéshez olaj;

A fokhagymás páchoz: 1 dl víz, 1 dl olaj, pici só, 4 gerezd 
fokhagyma.

Elkészítés: A langyos tejbe belemorzsoljuk az élesztőt és felfut-
tatjuk 5-10 perc alatt. A lisztet összekeverjük a sóval, hozzáadjuk 
a tejfölt, majd a felfuttatott élesztős tejet és bedagasztjuk a tésztát. 
Enyhén ragacsos, lágy tésztát kapunk. De ha nagyon ragacsos lenne, 
akkor adjunk hozzá pici lisztet még. Letakarva 30 percig kelesztjük.

A megkelt tésztát lisztes kézzel 10 egyforma gombóccá alakít-
juk, majd kinyújtjuk kör alakúra mindegyiket kb. fél cm vastagra. 
Egy serpenyőbe vagy magasabb falú lábasba annyi olajat öntünk, 
hogy a lángos sütés közben épp ne érjen le a serpenyő aljára. Jól fel-
forrósítjuk az olajat, majd kicsit lentebb vesszük a lángot (közepes-
re). Mielőtt beletesszük az olajba a lángosokat, a kezünkkel még pi-
cit húzogatunk a tésztán körbe-körbe – majd beletesszük az olajba 
és megsütjük mindkét oldalát 1-2 perc alatt. A megsült lángosokat 
papírtörlőre szedjük, leitatjuk róla a felesleges olajat. A tetejére te-
szünk pici tejfölt, szórunk rá reszelt trappista sajtot és így kínáljuk.

De ha fokhagymás páccal szeretnénk kínálni, akkor még sütés 
előtt készítsük el a pácot: a vizet és az olajat összekeverjük pici só-
val, belekeverjük az összezúzott fokhagymát és lefedve betesszük a 
hűtőbe – addig hadd álljanak össze az ízek, míg kisütjük a lángost.
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A három megmaradó szóból a következő vicc csatta-
nóját állíthatja össze:

Találós kérdés:
– Melyik három év a legrettenetesebb egy gyen-

ge tanulónak?
– ???
– …

Kétbetűsek: AM, AZ, 
CS, EU, ÉI, HG, MO, MS, 
NY, RL, SC, UÁ, YS.

Hárombetűsek: EST, 
ÉGŐ, IDI, IGE, IRI, KAS, 
KIA, NSU, ÖNT, TAM, TOP.

Négybetűsek: ATÁD, 
ÁMOR, BAND, BOKA, 
B O R Ú ,  I RT Ó ,  K É Z I , 
LAÁR,  LELT,  MATÉ, 
MELO, OROM, RILA, 
SIMA, SOLO, SUZI.

Ötbetűsek:  ÁRIKA, 
DELTA, EBLAK, ETUKA, 
HOMÁR, HUSZT, INDEK, 
IRINA, KILOP, LÁTÁS, 

LINDA, MARIA, ÖZSÉB, 
PLÁZA, RÁLEL, TEMES.

Hatbetűsek: HALÁGY, 
HÓDOSI, HÚRLÁB, MA-
RABU, ÖTÖDIK, PIKALI, 
RETESZ, ROAMER, VA-
LAHA.

Hétbetűsek:  HALA-
DÁS, RASTATT, SZEMÉLY, 
TUSÁZIK, URANOSZ.

Nyolcbetűsek: BULGA-
KOV, IDŐSZAKI, KERÉK-
PÁR, KIRESZEL.

Kilencbetűsek: ÁLTA-
LÁNOS, DEMI MOORE, 
ÖNÁLTATÁS.

Tízbetűsek: ODARÁ-
MOLÁS, SZÉNCINEGE.

Tizenegy betűsek: BI-
BIRCSÓKOS,  KELET-
ÁZSIAI.

Ti z e n k é t  b e t ű s e k : 
ELNÖKÖSKÖDIK, SIKER-
SPORTÁG.

Elsősorban FÉrFi munkatársakat 
keresünk (párokat is szívesen várunk) 

betanított munkára 
állandó éjszakai műszakba!

ingyEnEs szÁllÁssal!
MunKalEHEtősÉg dunaKEszin (Budapest mellett)
ÉlElMiszErtErMElő üzEMBEn!

Kereseti lehetőség:
nettó 250 000 Ft

+ Cafetéria: nettó 70 000 Ft

Heti 5 napos munkarend, éjszakai műszak!

Jelentkezni lehet a +3670/613-5498-as 
telefonszámon munkanapokon 8-16 óra között!

Később megbeszélt időpontban 
személyes tájékoztatás előre egyeztetett 

helyszínen!

Sokkal fiatalabbnak tűnnek azok 
a nők, akik így táplálkoznak

A fiatalos külső megőrzéséért rengeteg módon lehet ten-
ni, különböző krémekkel és arctornával egyaránt. De 
valójában az, hogy mit eszel és iszol, még erőteljesebben 
hozzájárul ahhoz, hogy éveket letagadhass a korodból!

Van pár dolog, amire 30 
éves korod után nagyobb fi-
gyelmet kell fordítanod. A 
ráncok körülbelül innentől 
kezdve jelennek meg az ar-
codon, egyre mélyebben, és 
a megelőzés mindig köny-
nyebb, mint ezek eltünteté-
se a későbbiekben. Azok a 
nők, akik az alábbi néhány 
tanácsot megfogadják, ál-
talánosságban véve fiata-
labbnak néznek ki, ráadásul 
szebb és rugalmasabb ma-
rad az arcbőrük még hosz-
szú ideig!
Olívaolajjal főznek

Az, hogy milyen olajat 
használsz főzéshez és sü-
téshez, valamint a tény, 
hogy mennyit, mind nyo-
mot hagynak a testeden. 
A rántott fogások és a 
nem megfelelő olaj ugyan-
is nem csak a súlyodnál 
számít, hanem az arco-
don is meglátszik egy idő 
után. Ebből kifolyólag az 
extraszűz olívaolaj a leg-
ideálisabb választás ebben 
az esetben, hiszen gyulla-
dáscsökkentő hatásai van-
nak, és a bőrödet is védi. 
Kutatások szerint erről a 
benne lévő egyszeresen te-
lítetlen zsírsavak tehetnek, 
amelyek bizonyítottan nö-
velik a bőr rugalmasságát.
Zöld teát isznak

Teából is nagy a vá-
laszték, de szintén érde-
mes kétszer meggondol-
ni, milyet veszel le a polc-
ról. Az antioxidánsok ren-
geteget segítenek a bőröd 
kollagéntermelésében, és 
a zöld tea nagyon gaz-
dag ebben az összetevő-
ben! Gyulladáscsökkentő 
hatása már csak hab a tor-
tán, ahogy az is, hogy kof-
feintartalmával helyettesí-
ti a kávéfogyasztást is. Fe-
lejtsd el a cukros teákat, és 
válts zöld teára, hiszen ha-
tásait már néhány nap után 
érezni fogod magadon!

A megfelelő nasikat eszik
Azok, akik fiatalabbnak 

néznek ki a koruknál, a nas-
solásnál is lényegesen meg-
fontoltabbak. Azaz a cuk-
ros finomságokat általában 
inkább mellőzik (persze 
félreértés ne essék, időn-
ként persze belefér), és he-
lyette az antioxidánsokban 
gazdag ételeket választják. 
Ilyenek a bogyós gyümöl-
csök, mint például a szamó-
ca, áfonya, málna, valamint 
hogy a klasszikus édesség 
se maradjon ki, az étcso-
koládé. Ezek nem melles-
leg rostokban is gazdagok, 
így még az emésztésedre is 
pozitív hatást gyakorolnak.
Helyet kapnak a tányér-
jaikon a zöldségek

Egy ideális étkezés so-
rán nem csak hús és köret 
van a tányérodon, hanem 
rengeteg zöldség is. Első-
sorban azokat érdemes ne-
ked is fogyasztanod, ame-
lyek gazdagok a béta-karo-
tinban, és sok A-vitamint tar-
talmaznak. Ez felel ugyanis 
részben az egészséges és ru-
galmas arcbőr megőrzésé-
ért! Jó hír, hogy az őszi sze-
zonban oly népszerű sütő-
tökben, valamint a répában, 
édesburgonyában és kalifor-
niai paprikában is nagy mér-
tékben megtalálható.
Sok paradicsomot esznek

Gondoltad volna, hogy 
a paradicsomszósz nem 
csak finom, de az arcbőrö-
det is megszépíti? A Man-
chester és a New Castle 
Egyetem kutatói fedezték 
fel, hogy a paradicsomban 
lévő fitokemikáliák ser-
kentően hatnak a tested a 
kollagéntermelésére, vala-
mint csökkentik a ráncok 
megjelenésének mértékét. 
Úgyhogy amikor vacsorá-
ra tésztát kívánsz, lehetőség 
szerint inkább mindig vá-
laszd a paradicsomos szószt 
mellé a tejszínesek helyett!


