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Magyarországi (Budapest,Soroksár) 
munkavégzéssel munkatársakat keresünk 

BetAnított MunKAKörre
zöldségfeldolgozó üzembe, hosszú távra. 

Bejelentett állás, nem idénymunka, 
egyműszakos munkarend.

A munkavégzés gépesített környezetben történik.

Amit nyújtani tudunk:
1. Korrekt bérezés, kezdő fizetés minimum 

200 000 Ft/hó nettó.
2. Szálláslehetőség ingyenesen biztosított.
3. Napi egyszeri meleg étkezés ingyenesen.

Legyen Ön is a 
Serzo Primo Kft. csapatának tagja!

Várjuk szíves jelentkezését  
az alábbi elérhetőségeken:

Mob.: +3670-3832251 (viber is, Szegedi Zoltán)
E-mail: rendeles@serzo.hu

Tisztújítás a Kárpátaljai 
Magyar Cserkészszövetségben

Folytatás az 5. oldalon

Magyarországi régészeti ásatásokra keresünk 
munkatársakat  a következő pozíciókra: 

KISEgíTő bonTóMunKÁS, 
régéSzTEchnIKuS, régéSz

Amit nyújtani tudunk:
• kiemelt bérezés, 180 000-240 000 Ft nettó

havi bér, valamint terepi bérpótlék
• változatos munkakör
• tanulási és előrelépési lehetőség

Mobil: +36306354291
Email: office@archaeojedi.com

A múlt század hat-
vanas éveinek de-
rekán betonszar-

kofágba rejtett beregszá-
szi nagyzsinagóga ere-
deti arculatának vissza-
állításával, illetve egy új 
szárny hozzáépítésével 

megújul a városközpont. A 
Magyarország és Ukrajna 
közös projektjeként megva-
lósuló beruházás kezdemé-
nyezője a KMKSZ és a Be-
regszászi Városi Tanács, a 
támogatók között nemzet-
közi civil szervezet is talál-

ható. A hivatalos bejelentés-
kor az is elhangzott, hogy a 
tényleges munkálatok már 
2023-ban elkezdődnek. A 
modern, többfunkciós kö-
zösségi teret a beregszásziak 
várhatóan 2024 végén vehe-
tik birtokukba. 

Jelenleg egy húsz fős 
munkacsoport dolgozik a 
nagyszabású terv további 
részleteinek kidolgozásán, 
miközben a látványtervek 
egy része már elkészült. 

Közös magyar-ukrán projekt keretében valósul meg 
a vidék legjelentősebb kulturális beruházása

Ismét élettel telt meg 
a Nagyberegi Táj-

ház, ahol a Pro Cultura 
Subcarpathica szervezé-
sében, a Csoóri Sándor 
Alap támogatásával feb-
ruár 16-án sor került a 
tavaszi programsorozat 
nyitó alkalmára. A szo-
kásokhoz híven ezúttal 
is farsangi mulatsággal 
kezdtek. Igaz, idén szű-
kebb körű, szerényebb, 
de igencsak jó hangula-
tú alkalomra került sor.

A kályhákban már 
kora reggel óta duruzsolt 
a tűz, hogy az érkező kis-
iskolásokat – a Rezeda 
Folkműhely legkisebbje-
it – kellemes meleg várja. 
A konyhában is befűtöt-
tek, hisz ott Olasz Piros-
ka farsangi fánkot készí-
tett, hogy azzal és finom 
gyümölcsteával vendégel-
jék majd meg a foglalko-
zás végén a résztvevőket. 

Farsangi foglalkozás a Nagyberegi Tájházban

2022. február 19-én tar-
totta meg XXIX., tiszt-
újító közgyűlését a Kár-
pátaljai Magyar Cser-
készszövetség. A har-
minc éve alakult ifjú-
ságnevelő szervezet fel-
nőtt vezetői a munká-

csi székházban gyűltek 
össze. Akik nem tudtak 
személyesen jelen len-
ni, azok videokonferen-
cia formájában csatla-
koztak.
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FIzESSE ELő A
Kárpátinfót és a naplopót 
Az oLTÁSI TÁMogATÁSbóL!

Az előfizetést az 
ePidtrima kártyával 
online-rendelésen 
keresztül tudjuk ki-
fizetni az Ukrposta 
alábbi honlapján.

Kárpátinfo indexe: 08776
Naplopó indexe: 37381

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

https://peredplata.ukrposhta.ua

A meghívott vendégek közül 
elsőként Erdei Péter, Magyaror-
szág Beregszászi Konzulátusá-
nak konzulja kapott szót, aki a 
közelgő magyarországi válasz-
tásokon való részvétel legfonto-
sabb tudnivalóit ismertette. (Er-
ről lapunk 13. oldalán folyama-
tosan olvashatnak tájékoztatót.) 

Sin József, a KMKSZ Bereg-
szászi Középszintű Szervezeté-
nek elnöke köszönetet mondott 
azért a sokoldalú anyaországi 
támogatásért, melynek köszön-
hetően megújulhattak oktatá-
si-nevelési, művelődési, egyhá-
zi, egészségügyi stb. intézmé-
nyeink. A mi feladatunk, hogy 
élettel és tartalommal töltsük 
meg azokat, mondta az elnök. 
Aki szólt a néhány nappal koráb-
bi miniszterhelyettesi látogatás-
ról, melynek során Magyar Le-
vente, a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium parlamenti ál-
lamtitkára bejelentette Magyar-
ország legjelentősebb kárpátaljai 
kulturális beruházását: a bereg-
szászi nagyzsinagóga épületé-
nek rekonstrukcióját. Sin József 
arról is tájékoztatta a közgyűlés 
résztvevőit, hogy a miniszterhe-
lyettes megerősítette: hamarosan 
megkezdik a Vérke tisztítását, il-
letve az újabb magyarországi tá-
mogatásnak köszönhetően befe-
jeződhet a Makkosjánosi határá-

A KMKSZ Beregszászi Alapszervezete közgyűlésén

„Az élet minden területén 
lélegeztetőgépen vagyunk…”

Az elmúlt szombaton a Rákóczi Főiskola épületében került sor a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Alapszer-
vezetének közgyűlésére, melynek résztvevőit Molnár D. István el-
nök köszöntötte.

ban épülő hulladékfeldolgozó épí-
tése is. „A cselekvő nemzet évében 
mutassuk meg, hogy mi is részei 
vagyunk ennek a cselekvő nem-
zetnek” – utalt az elnök a közelgő 
magyarországi választásokon való 
részvételre. 

Darcsi Karolina, a KMKSZ 

politikai és kommunikációs tit-
kára, a városi tanács KMKSZ-
frakciójának vezetője tájékoztatott 
a frakció munkájáról, szólt a kistér-
ségben és a városban tapasztalha-
tó legégetőbb problémákról, azok 
megoldási lehetőségeiről, illetve 
beszámolt a fejlesztésekről is. A 
legjelentősebbek között említet-
te az Egán Ede Szakképzési Köz-
pont létrejöttét (az egykori 2-es 

iskola bázisán), a nagyzsinagó-
ga ukrán-magyar projekt kere-
tében történő felújítását, a Rá-
kóczi Stadion építését, a Vérke 
tisztítását, a hulladékfeldolgozó 
létesítését, az amfiteátrum előt-
ti tér felújítását, bővítését stb. 
Kiemelte, hogy ezek nagyrészt 
a magyar állam támogatásának 
köszönhetően valósulhattak és 
valósulhatnak meg, amiért ezút-
tal is köszönetet mondott. 

Az élet minden területén 
lélegeztetőgépen vagyunk, és az 
anyaország az, aki minket ezen 
a gépen tart, kezdte beszédét 
Molnár D. István. Ha nem len-
nének a különböző anyaországi 
támogatások, félő, még inkább 
felgyorsulna a már így is jelen-
tős elvándorlás, mondta. Elnöki 
beszámolójában szólt azokról a 

rendezvényekről, amelyeket az 
elmúlt évben sikerült megtarta-
ni, illetve beszámolt azokról a 
KMKSZ-projektekről, melyek-
ben a városi alapszervezet is 
részt vesz. 

A karanténszabályok szigo-
rú betartásával lezajlott közgyű-
lés nemzeti imádságunk elének-
lésével ért véget.

Kovács Erzsébet

A 350 fős KMKSZ tagsá-
got számláló Badalóban február 
19-én került sor az eseményre a 
Petőfi Sándor nevét viselő helyi 
kulturális központban.

Jakab Lajos alapszervezeti 
elnök, miután köszöntötte a szép 
számban összegyűlt tagokat, an-
nak az örömének adott hangot, 
hogy a helyi intézményveze-
tőkön kívül az elöljárói hivatal 
képviselői, a település kistérségi 
képviselője és a református gyü-
lekezet lelkipásztora is megtisz-
telte az eseményt jelenlétével.

Miután egyperces néma fő-
hajtással emlékeztek meg a 2021 
során elhunyt tagtársakról, a 
KMKSZ helyi első embere be-
számolójában elmondta, hogy a 
hullámzó járványügyi helyzet el-
lenére, sikerült megtartani azo-
kat a rendezvényeket, amelyeket 
beterveztek. A településen hűen 
ápolják Petőfi Sándor emlékét, 
akinek január 1-i születésnapjá-
ról, illetve a március 15-i esemé-
nyekről is rendszeresen megem-
lékeznek a róla elnevezett emlék-
táblánál. Ezen kívül a Magyarok 
kenyere 15 millió búzaszem jó-
tékonysági akcióba is rendszere-
sen adakoznak a helyi gazdálko-
dók – az eseményen adták át azo-

Évet értékelt a KMKSZ 
Badalói Alapszervezete

Február folyamán az aktuális járványügyi szabályok betartása mel-
lett zajlanak megyeszerte a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövet-
ség (KMKSZ) alapszervezeteinek közgyűlései, amelyeken a legfőbb 
kárpátaljai magyar érdekvédelmi szervezet helyi vezetői beszámol-
nak az adott közösségben az elmúlt időszakban elvégzett munká-
ról, rendezvényekről, és szót ejtenek az előttük álló feladatokról.

kat a köszönő okleveleket, amelye-
ket a 2021 során búzaadományo-
zásban részt vevő gazdák vehettek 
át –, illetve nem feledkeznek meg 
novemberben a sztálini áldozatok 
emléke előtt történő főhajtásról 
sem. Emellett az alapszervezet ta-
valy köszöntötte Kárpátalja legidő-

sebb magyar költőjét, a Tisza-par-
ti településen élő 80 éves Ferenczi 
Tihamért, illetve a magyar kultúra 
napját is méltatták.

Egy javaslattétel is elhangzott Ja-
kab Lajostól, mely szerint azzal a ké-
réssel fordul a KMKSZ megyei veze-
téséhez, hogy a 200 éves évforduló-
ra való tekintettel, a 2023. január 1-i 
Petőfi megemlékezést vegyék fel a 
KMKSZ megyei rendezvényei közé.

A közgyűlésen egy-egy ma-
gyar zászlót vehettek át a helyi 
intézményvezetők, akiknek ezt 
abból a célból ajándékozta az 
alapszervezet vezetője, hogy az 
elkövetkezőkben bátran tegyék 
is azokat ki az általuk vezetett 
intézményekre, ezzel is hirdet-
ve a helyi magyarság nemzeté-
hez való ragaszkodását.

Sin József, a KMKSZ Bereg-
szászi Középszintű szervezetének 
elnöke beszámolójában köszöne-
tet mondott a magyar államnak 
azért a sokoldalú támogatásért, 
amely révén az elmúlt években 
több mint száz kárpátaljai közin-
tézmény felújítását és megépíté-
sét segítették, illetve a szülőföl- 
dön való maradás lehetőségét tá-
mogatták az itt élők számára.

A KMKSZ Badalói Alap-

szervezetének közgyűlését a 
Szózat és nemzeti imánk el-
éneklése foglalta keretbe.

A közgyűlést megelőzően 
Sarkadi Gábor, a Beregszászi 
Magyar Konzulátus konzulja 
tartott tájékoztatót a helyiek szá-
mára a közelgő magyarországi 
választások és népszavazás leg-
fontosabb tudnivalóiról.

(tamási)

Volodimir Zelenszki j  uk -
rán elnök keddre virradóan 
videóüzenetben fordult az uk-
ránokhoz, miután Vlagyimir 
Putyin orosz elnök bejelentet-
te a Donyec-medencei szakadár 
„népköztársaságok” Ukrajnától 
való függetlenségének elisme-
rését, és kijelentette, hogy most 
„nincs ok a kaotikus cselekvés-
re, az álmatlan éjszakára”.

„Amint változást látunk a hely-
zetben, amint a kockázatok nö-
vekedését látjuk, mindazt tudatni 
fogjuk. Most nincs ok a kaotikus 
cselekvésre, mindent megteszünk, 
hogy ez a jövőben is így maradjon” 
– hangoztatta az államfő. Hang-
súlyozta, hogy Kijev elkötelezett 
a helyzet békés, diplomáciai úton 
történő rendezése mellett. „Csakis 
ezt az utat követjük” – emelte ki. 
Zelenszkij leszögezte egyúttal, 
hogy Ukrajna nem adja fel terüle-
teit. „A saját földünkön vagyunk, 
nem félünk senkitől és semmitől, 
nem tartozunk senkinek semmi-
vel, és nem is adunk senkinek sem-
mit, és ebben biztosak vagyunk. 
Mert nem 2014 februárja van, ha-
nem 2022 februárja. Más ország, 
más hadsereg, de ugyanaz a cél: 
a béke, Ukrajna békéje” – fogal-
mazott az elnök, utalva arra, hogy 
2014-ben csatolta el Oroszország 
Ukrajnától önhatalmúlag a Krím-
félszigetet, majd robbantotta ki a 
fegyveres konfliktust a Donyec-
medencében. „Egy ország, amely 

Zelenszkij: nincs ok a kaotikus 
cselekvésre, az álmatlan éjszakára

nyolc éve támogatja a háborút, nem 
tudja fenntartani a békét, ahogy 
állítja” – jelentette ki az államfő. 
A Kreml változatlanul tagadja Ki-
jev vádjait, amelyek szerint a kez-
detektől fegyverekkel és katonák-
kal segítette a Donyec-meden-
cei szakadárokat, a térségben dúló 
konfliktust pedig Moszkva „pol-
gárháborúnak”, Ukrajnán belüli 
belháborúnak nevezi.

Zelenszkij videóüzenetében 
hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem-
zetközileg elismert határai Orosz-
ország lépései ellenére is változat-
lanok maradnak. Szavai szerint Uk-
rajna egyértelműen szuverenitása 
és területi integritása megsértésé-
nek minősíti Oroszország legutób-
bi lépéseit. Kiemelte, hogy e dönté-
sek következményeiért minden fe-
lelősség Oroszország politikai veze-
tését terheli. „A megszállt donyecki 
és luhanszki régiók függetlenségé-
nek elismerése azt jelentheti, hogy 
Oroszország egyoldalúan kilép a 
minszki egyezményekből, és figyel-
men kívül hagyja a normandiai kere-
tek között hozott döntéseket” – szö-
gezte le az elnök, hozzátéve, hogy 
ez aláássa a béketörekvéseket és le-
rombolja a tárgyalási formátumokat.

A Donyec-medencei konflik-
tus tárgyalásos rendezésére élet-
re hívott úgynevezett normandiai 
formátumban Ukrajna, Oroszor-
szág, Németország és Franciaor-
szág vesz részt.

MTI

Magyarország célja és nemzetbiz-
tonsági érdeke a béke hosszú távú 
megőrzése, ezért a Kelet-Európá-
ban kialakult konfliktussal össze-
függésben arra szólítja fel a vi-
lágpolitika szereplőit, hogy foly-
tassák a párbeszédet, folytassa-
nak párbeszédet az érintett felek-
kel – jelentette ki a külgazdasági 
és külügyminiszter hétfőn Brüsz-
szelben, az uniós külügyminiszte-
rek ülésének szünetében.

Szijjártó Péter sajtótájékoztató-
ján magyar újságíróknak nyilatkoz-
va kijelentette: Magyarország arra 
szólítja fel a világpolitika nagy sze-
replőit, hogy a provokálás, az erőfi-
togtatás és az üzengetés helyett tér-
jenek vissza a tárgyalóasztalhoz.

A külgazdasági és külügymi-
niszter reményét fejezte ki, hogy 
az orosz és az amerikai diplomácia 

Magyarország párbeszéd folytatására 
szólítja fel a világpolitika szereplőit

vezetője, Szergej Lavrov és Antony 
Blinken e hét folyamán Genfben 
tervezett tanácskozását követően 
az orosz és az amerikai elnök ta-
lálkozója is létrejöhet. Magyar-
ország ezt látja az egyetlen meg-
oldásnak, ezt látja az egyetlen re-
ménynek – emelte ki.

Emlékeztetett arra, hogy Ukraj-
na kérésének Magyarország eleget 
tesz: kijevi nagykövetsége és a Kár-
pátalján működő két konzulátusa tel-
jes létszámban és funkciójával mű-
ködik. Magyarországnak nem cél-
ja ennek megváltoztatása – mond-
ta. Közölte, noha vannak fennálló 
konfliktusai Ukrajnával, Magyaror-
szág továbbra is segítséget nyújt, és 
újabb 120 lélegeztetőgéppel segíti 
például a koronavírus-járvány elle-
ni védekezést.    

MTI/Kárpátinfo
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Visszanyeri régi arcát a 
beregszászi nagyzsinagóga

Közös magyar-ukrán projekt keretében valósul meg a vidék legjelentősebb kulturális beruházása

Erről tájékoztatott az átalakítá-
sok óta városi művelődési ház-
ként és könyvtárként működő 
épületben megtartott találko-
zón Magyar Levente, a Kül-

gazdasági és Külügyminiszté-
rium miniszterhelyettese. Az 
új épületegyüttes a hagyomá-
nyok és a modernitás ötvözé-
séből jön létre. Ez a projekt ki-
fejezi mindazt, amiről Kárpát-
alja szól: népeknek, etniku-
moknak békés együttélése, év-
százados barátsága és testvéri 
köteléke. Mindez ellentéte an-
nak, ami mostanság fenyege-
ti Ukrajnát: az agresszió, a há-
ború, a nagyhatalmi versengés. 
Mintha a rombolás erői pró-
bálnának a józan ész fölé kere-
kedni. Ezzel szemben mi a bé-
kés építkezést választjuk, le-
gyen szó a két nép kapcsola-
táról, vagy történelmi jelentő-

ségű épületek felújításáról. Magyar 
Levente a továbbiakban azt hangsú-
lyozta, hogy a Kelet-Közép-Európá-
ban élő népek – esetünkben most ép-
pen a magyarokról, az ukránokról és 
a zsidókról van szó – megpróbálnak 
a múltjuk értékeiből mind többet visz-

szaszerezni abból, ami a XX. század 
kataklizmái alatt elveszett. 

Ukrajna most nehéz időket él 
át, és ilyenkor minden bátorítás jól 
esik, hangsúlyozta Viktor Mikita, a 
Megyei Állami Közigazgatás elnö-
ke. Köszönet a cselekvő támogatá-
sért Magyarország kormányának. Ha 
képesek vagyunk emberi gesztuso-
kat tenni egymás felé, az már meg-
véd minket minden nagyobb bajtól. 
Az elnök rámutatott, hogy a történel-
mi értékek megőrzésének fontossá-
gát felismerte az ukrán vezetés, és a 
Zelenszkij elnök által kezdeménye-
zett Nagy építkezés projektbe így ke-
rülhetett bele a beregszászi nagyzsi-
nagóga rekonstrukciójának a terve. 

Róth Sándor, Ukrajna szegedi 

tiszteletbeli konzulja, az Emlé-
kezet és Gyökerek Nemzetközi 
Jótékonysági Szervezet alelnö-
ke a közös magyar-ukrán beru-
házás kapcsán kifejtette: jó példa 
mindez arra, hogy ha két nemzet 
összefog, akkor orvosolni lehet 
a múltban elkövetett történelmi 
igazságtalanságokat. 

A beregszászi nagyzsinagóga 
megújulása fontos szimbólum: a 
magyarok, az ukránok és zsidók 
partnerségének megható jelképe, 
emlékeztetett rá Andrij Seketa, a 

megyei tanács megbízott 
elnöke. Gutman Hugó, 
az Emlékezet és Gyö-
kerek Nemzetközi Jóté-
konysági Szervezet elnö-
ke elmondta, hogy a be-
regszászi nagyzsinagó-
ga, bár évtizedeken át be-
tonba lett zárva, mindvé-
gig a város ikonikus épü-
lete maradt. Azzal pedig, 
hogy megszületett az el-
határozás a rekonstruk-
ciójára, a világban szét-
szórt zsidóság közös jel-
képévé is vált. Azt jelzi, 
hogy lehetséges más né-
pekkel, nemzetekkel ösz-
szefogva értékeinket fel-
mutatni, és ébren tartani 
a történelmi emlékezetet.

Mi itt, Beregszászon, gyak-
ran érezzük Magyarország se-
gítő szándékát, cselekvő támo-
gatását, mutatott rá Babják Zol-
tán, a Beregszászi kistérség pol-
gármestere: legyen szó a Vérke 
tisztításáról, a kórház felújításá-
ról, felszereltségének javításáról, 
vagy most a nagyzsinagóga re-
konstrukciójáról. Köszönet érte. 

Ezután jelenlevők megte-
kinthették a nagyzsinagóga re-
konstrukciójával kapcsolatos 
videót, amelyben láthattuk a le-
nyűgöző látványterveket is. A ta-
lálkozó végén Pál István Szalon-
na és zenésztársai adtak élmény-
számba menő koncertet. 

Kovács Elemér

Maszkkészítés, szövés, 
táncház és farsangi fánk

Farsangi foglalkozás a Nagyberegi Tájházban

Így aztán a fánk illata is betöl-
tötte a helyiséget, igazán ott-
honossá varázsolva a régi pa-
rasztházat, amelyben a tájhá-
zat kialakították. 

A múzeum tiszta szobá-
ját, konyháját, a régi haszná-
lati eszközöket Gál Adél mu-

tatta be az érdeklődő kicsinyeknek, 
s mesélt nekik eleink életmódjáról, 
majd a farsangi szokásokat, hagyo-
mányokat elevenítették fel a fog-
lalkoztató teremben. A tájház ve-
zetője fontosnak tartja, hogy a fi-
atalok ne csupán a mai jelmezbe-

mutatókat, a velencei karneválok 
maszkjait társítsák a farsanghoz, 
de ismerjék meg a magyar kul-

túrkörhöz tartozó szokásokat, 
hagyományokat is. Ezúttal a 
mohácsi busójárásról mesélt, 
majd Pap Viktória vezetésé-
vel busómaszkot is készítettek 
a gyerekek. Illetve Furman Éva 
vezetésével a beregiszőttes-ké-
szítés alapjaival ismerkedtek: 
mivel kisiskolások voltak a 
résztvevők, a papírszövés tech-
nikájával tanulták a „fonálve-
zetést”, és ezúttal rozmaring-
ágas mintát „szőttek”, egye-
sek igencsak ügyesen. 

A jó hangulatot már a kezde-
tek kezdetén megalapozták ma-
guk a résztvevők, akik Szilágyiné 

Tóth Gabriella és Bak 
Dávid vezetésével – a 
Sodró együttes zenei 
kíséretével – gyer-
mekjátékokat, csúfo-
lódókat mutattak be, 
kanásztáncot, somo-
gyi ugróst táncoltak, 
elsősorban a maguk 
örömére, hisz itt nem 
volt közönség, ám 
látszott rajtuk, hogy 
ők ezt nagyon élve-
zik. Akárcsak a kö-
zös éneklést, daltanu-
lást Bakné Komáromi 
Zsanett énekoktatóval. 

A tánc, a kézmű-
ves foglalkozás vé-
gén a rezedások aztán 
jóízűen fogyasztották 
el a farsangi fánkot is, 

és új élményekkel gazdagodva 
térhettek haza.

Kovács Erzsébet

Isten vele, Marika néni!
Életének 89. évében 

eltávozott az élők sorából 
Szatmári Mária, Halábor 
egyik legidősebb polgára…

Ennyi lenne a rövid és 
száraz gyászhír, de valójá-
ban sokkal több van mögöt-
te, ezért engedtessék meg 
néhány mondatban megem-
lékeznem eltávozott testvé-
rünkről.

Marika  néni  1933. 
december 28-án született 
az akkor még Romániá-
hoz tartozó Ugocsa vár-
megyei Nagytarnán, a 
szovjet érában, 1954-ben 
került a kis Tisza-parti 
településre, Haláborra. 
21 évesen felcserként kezdte egészségügyi pályáját, és ki-
tartva hivatása mellett, egészen 2008-ig hűségesen szolgál-
ta azt a falut, amelyet második otthonaként hamar megszere-
tett, és amelyben több mint fél évszázadon keresztül számí-
tott az egészségügy legfőbb őrének.

Jómagam, aki 2000-től vagyok a Badalói Családorvosi Rendelő 
családorvosa, jól emlékszem azokra az időkre, amikor Marika néni 
még jóval túl a hetvenen is mekkora odaadással, kellő szerénységgel 
és mély alázattal látta el feladatát, és milyen szorgalommal vett részt 
az akkoriban szinte még hetente megtartott értekezleteken a Bereg-
szászi Járási Kórházban.

 Az is közismert, hogy Haláboron Marika nénit még jóval nyolc-
vanéves kora felett is nemegyszer hívták beteghez, mert legjobban 
ő ismerte a helyieket, kívülről tudta, hogy kinél milyen gyógymó-
dot alkalmazzon…

Miután 2015-től már ő is az én páciensemnek számított, elmond-
hatom, hogy idős kora ellenére sohasem panaszkodott az egészsé-
gére. Utoljára halála előtt pár nappal látogattam meg otthonában, és 
bár akkor már nagyon beteg volt, hallani sem akart arról, hogy kór-
házba utaljam. Amikor megkérdeztem tőle, hogy mi a panasza, csak 
annyit mondott, hogy ez már a vég… Jól tudta, és pontosan érezte ő 
is, hogy a Teremtő mostanáig szabta ki számára a földi életet, és ez-
zel a ténnyel nem is akart vitába szállni.

Ennyi volt tehát a földi pályafutása, amely során nagyon sokaknak 
segített, sokakat meggyógyított, sok fájdalmon enyhített, és amely-
nek most, 89. életévében lett vége…

Isten nyugosztalja, Marika néni. Búcsúzik Öntől szeretett faluja, 
utóda, Tóth Viktória, a Badalói Családorvosi Rendelő, illetve a Be-
regszászi Családorvosi Központ kollektívája.

Jakab Lajos családorvos

A hűség példaképe…

A délkelet-ukrajnai szakadár 
„Donyecki Népköztársaság” és 
„Luhanszki Népköztársaság” 
szuverenitásának haladéktalan 
elismerését jelentette be hétfő 
esti videoüzenetében Vlagyimir 
Putyin orosz elnök.

Putyin tévékamerák előtt 
együttműködési és barátsági meg-
állapodást írt alá a Kremlben 
Gyenyisz Pusilinnal, a „Donyecki 
Népköztársaság” és Leonyid 
Paszecsnyikkal, a „Luhanszki Nép-
köztársaság” vezetőjével. Az elnök 
felkérte a parlament két házát, hogy 
támogassa döntését, és ratifikálja a 
két szerződést. Az orosz törvény-
hozás erről a tervek szerint ked-
den (lapzártánk után) fog szavazni. 
    Az elnök felhatalmazta az orosz 
fegyveres erőket, hogy a két „nép-
köztársaság” területén biztosítsák 
a békefenntartást a Moszkva ál-
tal újonnan függetlennek elismert 
területeken. Emellett utasította az 
orosz külügyminisztériumot, hogy 
kezdjen tárgyalásokat a két entitás-
sal a diplomáciai, baráti kapcsola-
tok, valamint az együttműködés 
és kölcsönös segítségnyújtás lét-
rehozásáról.  

A Kreml sajtószolgálata szerint 
Putyin előzetesen telefonon értesí-
tette Emmanuel Macron francia el-
nököt és Olaf Scholz német kan-
cellárt, hogy el kívánja ismerni a 
két ukrajnai szakadár köztársaság 
függetlenségét. Az orosz államfői 
hivatal szerint a két nyugat-európai 
vezető csalódottságának adott han-
got, de kifejezte készségét a kap-

Putyin a Donyecki Népköztársaság és a 
Luhanszki Népköztársaság elismerése 

mellett döntött
csolatok fenntartására.

Az ukrajnai szakadár régiók 
elismerésének bejelentését meg-
előzően Putyin Oroszország népé-
hez hosszú videoüzenetet intézett, 
amelyben elmondta, hogy a NATO 
nem reagált Oroszország fő biz-
tonsági garanciaigényeire, egye-
bek között arra, hogy Ukrajnát ne 
vegye fel a tagjai közé, és ne tele-
pítsen csapásmérő eszközöket az 
orosz határok közelébe. Rámuta-
tott, hogy az ilyen eszközök ukraj-
nai telepítése radikálisan csökkenti 
a rakéták repülési idejét.

Az orosz vezető hangot adott 
álláspontjának, miszerint nem 
üres hencegés Kijev fenyegetése, 
hogy Ukrajna saját atomfegyvert 
hoz létre. Rámutatott, hogy Ukraj-
nának szovjet nukleáris és raké-
tatechnológiai ismeretei vannak, 
így hamarabb juthat taktikai nuk-
leáris fegyverhez, mint más or-
szágok. Putyin szerint radikálisan 
megváltozik a globális biztonsági 
helyzet, ha Ukrajna tömegpusztító 
fegyverhez jut.

Az orosz elnök azt hangoztat-
ta, hogy a mai Ukrajnát Lenin és 
a bolsevikok hozták létre, keleten 
ősi orosz területeket hozzácsatol-
va. Rámutatott, hogy a mai Ukraj-
na ezt Lenin-szobrok ledöntésével 
hálálta meg, a „kommunistamen-
tesítés” jegyében. Mint mondta, ha 
a bolsevikok által létrehozott Uk-
rajna valódi „kommunistamentesí-
tést” akar, azt Oroszország el tud-
ja intézni.

MTI
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„Mert tudom, hogy énmiattam 
támadt ez a nagy vihar rátok.,, 
(Jónás 1, 12)

A gondok, bajok, félelem 
elől menekül az ember. A me-
nekülés, rejtőzés egyik legegy-
szerűbb módja az alvás. Ami-
kor alszom, nem érzem a bá-
nat súlyát, nem gyötör a féle-
lem, nem találkozom vádló te-
kintetekkel.

Jónás is menekült Isten pa-
rancsa, utasítása elől. Futott egé-
szen a tengerparti kikötőig, és 
ott az első Társisba induló hajó-
ra felugrott. A baj csak az, hogy 
Isten nem Társisba küldte, ha-
nem Ninivébe. Szeretett vol-
na elrejtőzni az Úr elől, nehogy 
számonkérje a megváltoztatott 
útirány miatt, ezért az alvásba 
menekült.

Isten felrázta a tengert, a ha-
jót, a hajósokat, és végül a ha-
jósok felrázták az alvó Jónást. 
Gyanús volt ez az alvó utas. Ki 
ő, honnan jön, hová igyekszik? 
Hol van a hazája, mi a foglalko-
zása, mit gondol, miért van ez a 
rettenetes vihar? Jónás őszintén 
elmondta, hogy ő héber ember, 
Isten küldi őt egy súlyos üzenet-
tel Ninivébe. Ő nem akart oda 
menni, nem szereti azt a várost 
és azokat az embereket. Most fut, 
menekül Isten elől.

Jónás tudta, hogy vétkezett 
Isten ellen. Engedetlen volt, az 
Úr parancsának, akaratának el-
lenszegült, de most megkereste 
Isten. Vállalnia kell a felelőséget: 
„Miattam van a vihar, veszélyben 
van az életetek és a hajó”.  

Beismerte engedetlenségét, 
bűnét és vállalta a büntetést. Ő 
maga mondta ki maga felett az 
ítéletet. Vessetek a tengerbe! Az 
ilyen embernek, mint én, meg 
kell halni. Igen ez a jellegzetes 
depressziós hang: nem érdemes 
nekem élni, legjobb lenne meg-
halni! Majd, ha már nem leszek 
a hajótokon, ha már nem élek, 
majd lecsendesedik a vihar és ti 
megmenekültök. Boldogok lesz-
tek nélkülem!

A rettegő hajósok is Isten-
hez kiáltottak: „Jaj, Uram, ne 
vesszünk el emiatt az ember mi-
att, ne terheljen bennünket ártat-
lan vér!” Ezután a tengerbe dob-
ták Jónást, és a tenger szépen el-
csendesedett.

A bűnösnek meg kell halni! 
Így képzelte Jónás! Ez volt az ő 
elképzelése a niniveiekről. Bű-
nös emberek, vesszenek el, halja-
nak meg mind! Még ha Isten kül-
di őt a figyelmeztetéssel, a meg-
térésre való hívogatással, akkor 
sem megy! Megérdemlik, amit 
majd rájuk küld Isten negyven 
nap múlva! Még hogy ő figyel-
meztesse ezt a várost: negyven 
nap és elvész Ninive?! Ez a város 
nem tér meg, nem hisz Istenben!

 Jónás önmaga felett is ki-
mondta a halálos ítéletet: miat-
tam van a vihar, miattam büntet 
Isten titeket, nincs más megol-
dás, meg kell halnom.

 Igazán nincs más megoldás? 
Miért kéne meghalni annak a bű-
nös embernek, aki belátta bűnét 
és bánkódik miatta? Az öngyil-
kosság, a halálkívánás nem egye-
zik a szerető Isten gondolataival. 
Ő jót gondolt és tervezett minden 
ember felől!

Légy engedelmes!
 Jónásnak is megbocsátott 

az Úr és egy más, egy új élettel 
ajándékozta meg. De ezt ő nem 
sejtette, amikor a tenger hullá-
mai közé dobták. Csak a sötét-
ség, a szorítás és félelem töltötte 
be gondolatait. Mennyi idő kel-
lett Jónás eszméléséhez? Nem 
tudjuk.

  Mi mindenre van még szük-
séged, hogy feleszmélj? Mikor 
veszed észre, hogy Isten szeret 
engedetlenséged és bűneid el-
lenére is? Ő nem akarja a bűnös 
halálát, nem akar megölni, ha-
nem azt akarja, hogy élj, a „bű-
nös megtérjen és éljen!”

Jónás három napig gondol-
kodhatott a hal gyomrában. 

Miért élek, miért maradtam 
és meddig maradok életben? 
Amikor Jónás feleszmélt, imád-
kozott: „Halál torkából kiáltot-
tam segítségért, és Te meghal-
lottad hangomat!” Isten meghall-
gatta Jónás kiáltását, s megsza-
badította őt. Kiálts hozzá, ked-
ves Olvasóm te is! Ha már nincs 
erőd kiáltani, akkor sírj, nyögj, 
jajgass, Isten azt is érti! Nem 
kell meghalnod! Életet szánt né-
ked az Úr. 

A sötétségnek egyszer vége 
szakadt, a hal kivetette Jónást a 
tengerpartra. Látta a napot, hal-
lotta a madarak énekét, él és há-
lát adhatott életéért. Isten meg-
szabadította a haláltól. Milyen 
sötét a te helyzeted, mennyire 
reménytelen a házasságod, az 
anyagi körülményed, az egye-
temi felvételed, kapcsolatod a 
szüleiddel, barátságod a szom-
szédokkal? Hányszor kérdez-
ted: meddig még? Hányszor 
keseredtél meg szívedben és 
kívántad a véget? Keserűsé-
gedben talán öngyilkosságra is 
gondoltál?

Jónás engedetlensége miatt 
szenvedett. Kemény szíve kép-
telen volt megérteni, felfogni 
Isten szánalmát, végtelen sze-
retetét a bűnös emberek iránt. 
Amikor a mélyben, a remény-
telen sötétben, a halál torkában 
vergődött, akkor fogta fel, ér-
tette meg és kívánta Isten sza-
badító kegyelmét. Akkor ígér-
te, hogy teljesíti fogadásait. Jó-
nás megmenekült, összeszorí-
tott torokkal, de hirdetnie kel-
lett Ninivének Isten figyelmez-
tetését, a megtérés kegyelmét! 
Isten nem változtatta meg sze-
retetét a niniveiek iránt. A város 
megmenekült. Jónásnak még so-
káig kellett tanulnia az engedel-
mességet.

Milyen mélység akarja el-
nyelni életedet? Mekkora sö-
tétség van körülötted, szerette-
id körül? Ne menekülj, ne fuss 
Isten elől! Szeret téged és szánja 
életedet. Jézus az életet, az örök 
életet hozta el a te számodra is. 
Ma még kínálja bűnbocsánatát, 
megújító szeretetét. Ha belátod, 
hogy bűneid okozták a vihart, 
a sötétséget, a mélységet körü-
lötted, ha bűnbánattal kéred Is-
ten szabadítását, akkor nem kell 
meghalnod. Van új élet, új le-
hetőség számodra. Kitárt karral 
vár az Úr, menekülj hozzá a vi-
harok elől.

(Morzsák 4. 2006)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

Mindezek ellenére Dénes-
Zsukovszky Elemér, a helyi gyü-
lekezet lelkipásztora örömmel 
és hálával tud mesélni a 2021-es 

Fejlesztések a borzsovai református gyülekezetben

Áldás a próbák között
Az elmúlt időszak nagyon sok családot és közösséget megpróbált. 
A Covid-járvány kezdetén a Borzsovai Református Egyházközség 
tagjai közül is a sokan azt gondolták, hogy ez a vírus túl messze van 
ahhoz, hogy hatással legyen az ember hétköznapjaira, esetleg az Is-
tennel való kapcsolatára. Mára azonban bebizonyosodott: a világ 
e járvány miatt nagyon megváltozott, és megváltoztatta mindazt, 
ami régen természetes volt. 

évről, melyben a próbák között is 
sok áldásban volt részük, bár a ví-
rus sokak életét megpróbálta. Ál-
dást jelentett a gyülekezet számá-

ra többek között a Magyar Kor-
mánynak a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. támogatásából meg-
valósított gyermekhét, valamint 
az ezt záró családi nap. A Vaká-
ciós Bibliahéten közel 90 gyer-
mek vett részt, akik az igei taní-
tás mellett minden nap testi táp-
lálékot is vehettek magukhoz a 
színes programok mellett, és ter-
mészetesen a desszert sem ma-
radt el egyik nap sem. Hol gyü-
mölcsöt, hol süteményt, de al-
kalom adtán fagylaltot is kap-
tak. Gondolhatná valaki: mi-
csoda apróságokat jegyez meg 
a helyi lelkipásztor. Ám ő és a 
gyülekezet ebben is Isten gaz-
dag áldását látja. 

Dénes-Zsukovszky Ele- 
mér most arról számolt be, hogy 
nemrég építkezésbe kezdtek: 
ugyancsak a Magyar Kormány, 
a BGA Zrt. támogatásával egy 
olyan pergola készül, amely a 
jövőben is segíteni és gazdagí-
tani fogja az egyházközség éle-
tét. Itt – egy újabb szigorú ka-
rantén esetén – szabadtéri isten-
tiszteleteket tarthatnak, de a jö-
vőben a nyári Vakációs Biblia-
heteket és más közösségi alkal-
makat is megszervezhetnek. 

 -kósa-

A vendéget és kíséretét Tarpai 
József, az intézmény igazgató-

ja fogadta s mutatta be a Magyar 
Házat. A város központjában álló 
történelmi épület – amelyben 
az intézmény működik – egy-
kor Osztrák–Magyar Bank-
ként funkcionált. A háromszin-
tes ingatlan megvásárlását és 
teljeskörű felújítását Magyaror-
szág Kormánya finanszírozta, s 
az elmúlt évben adták át. Azóta 
számos kulturális rendezvény-
nek, találkozónak, kiállításnak 
adott otthont. Tarpai József az 
épület bejárásakor a jövőbeni 
tervekről is beszámolt.

Ez alkalommal került sor a 
Magyar Konyha Hetén, február 
24-én nyitó, az épület alagsorá-
ban kialakított Monarchia étte-
rem és kávézó bemutatására is. 
Ahol a magas rangú vendége-
ket Rácz Mihály, az étterem ma-
gyarországi tulajdonosa és mű-
ködtetője üdvözölt. Kifejtette: a 
magyar konyha a magyar kultú-

Magyar Levente a Munkácsy Mihály Magyar Házban

 A Monarchia étterem 
bemutatásán

Magyar Levente miniszterhelyettes, a Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium parlamenti államtitkára február 18-i kárpátaljai láto-
gatása során a Latorca-parti városban részt vett a Munkácsy Mi-
hály Magyar Ház patinás épületében kialakított Monarchia étte-
rem bemutató ünnepségén. 

ra szerves része, s abbéli reményé-
nek adott hangot, hogy az étterem 

az itt készült magyaros ételekkel a 
Munkácson, a Kárpátalján élő ma-

gyarok és más nemzetiségűek meg-
elégedésére fog szolgálni. Az étte-
remtulajdonos köszönetet mondott 

mindazoknak, akik segítették az 
elképzelés megvalósítását. 

Elismeréssel szólt az igen-
csak színvonalasan elvégzett 
munkáról Magyar Levente, aki 
kiemelte: itt egy olyan minő-
séget látunk, amely példa- és 
iránymutató kell legyen bárhol 
a Kárpát-medencében, ahol ha-
sonló vállalkozásokat hozunk 
létre. „Amikor a magyar vállal-
kozások a határon túli területe-
ken, a szomszédos országokban 
is megjelennek, akkor olyan kul-
túrát, minőséget kell képvisel-
ni, amely egyrészt méltó ahhoz 
az országhoz, ahol vendégeske-

dünk, másrészt méltó 
ahhoz a magyar közös-
séghez, amely abban 
az országban él, har-
madrészt pedig méltó 
ahhoz a közös gazdag 
múlthoz, amely olyan 
csodálatos műalkotáso-
kat és épületeket hozott 
létre, mint amiben most 
is vagyunk” – hangsú-
lyozta a miniszterhe-
lyettes, aki azt kívánta, 
hogy mindig teltházzal 
működjenek.

Ezt követően saj-
tótájékoztatóra került 
sor, majd a résztvevők 
megkóstolhatták az eu-
rópai színvonalon fel-
szerelt konyhában Hu-
szár Tibor séf irányítá-

sával készült igazán magyaros 
ételeket, melyben szépen ötvö-

ződik a hagyományos és a mo-
dern irányzat.

Kovács Erzsébet
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– Ukrajna függetlenségének 
három évtizede alatt a nemze-
ti kisebbségek jogvédelmét ille-
tően, a szovjet típusú nemzeti-
ségpolitika kiteljesedésétől, szá-
mos demokratizáló, „európaivá 
tevő” próbálkozás után, eljutott 
a nemzetiségi és nyelvi alapon 
való diszkrimináció legszélső-
ségesebb formájáig. Magyarán: 
a többnemzetiségű, többnyelvű 
állam koncepciójától az ukránul 
beszélő ukránok állama eszmé-
jéig – fogalmazott nemrég egyik 
előadásában Tóth Mihály jogász, 
kisebbségkutató, aki jól isme-
ri az ukrán vezető értelmiségiek 
gondolkodását, hisz először par-
lamenti képviselőként, majd utá-
na is sokáig élt Kijevben. 

– A politológusok szerint 
számos jel utal arra, hogy ez 
az állapot tartós lesz. Ez azért 
is fájó, mivel a kárpátaljai ma
gyar közösséget korábban jog
gal nevezhettük a demokrati
kus ukrán nemzetiségi politika 
egyik legnagyobb nyertesének.

– Ma viszont megalapozot-
tan azt állíthatjuk, hogy e politi-
ka radikális változásával közös-
ségünk veszíti a legtöbbet. Csak 
remélhetjük, hogy nem mindent. 
Hiszen, a nemzeti-kulturális jog-
fosztáson túl, az országot súj-
tó általános szociális-gazdasági 
válság okozta megélhetési ne-
hézségek kiváltotta tömeges kül-
földi munkavállalás, valamint az 
egyszerűsített magyarországi ho-
nosítás és nyugdíj-igénylés lehe-
tőségének együttes hatása egy-
re több honfitársunkat készteti a 
szülőföld elhagyására. Ami ma 
már szemmel láthatóan idézi elő 
a magyarok által lakott települé-
sek lakosságcsökkenését, illetve 
lakosságcseréjét.

– A kárpátaljai magyarok 
figyelemmel követték-követik a 
sorsukat meghatározó esemé
nyeket, és tisztában vannak az
zal, hogy mi is történt, történik 
Ukrajnában a nemzeti kisebbsé
gek jogfosztása területén. Ezért 
most tekintsünk el az elfogadott 
jogszabályok és azoknak a nem
zetiségi és nyelvi kisebbségek 

A kisebbségi jogok érvényesítése, hatósági szűkítése Kárpátalján

Tóth Mihály: közösségünk 
veszíti a legtöbbet

helyzetére gyakorolt negatív ha
tásának elemzésétől. Inkább pró
báljuk megkeresni arra a választ, 
hogy miért is történ mindez? Illet
ve mi váltotta ki a szociális igényt 
e változásokra? Valamint, hogy 
e változások miért vették ezt az 
irányt? És végül is mivel magya
rázható a jogállamiság kritériu
mainak, az emberi jogok betarta
tásának, a kisebbségek jogvédel
mét felügyelni hivatott nemzetközi 
szervezetek, intézmények furcsán 
elnéző, szinte cinkos magatartása 
e jogfosztási folyamatot illetően?

– Vitathatatlan, hogy e radiká-
lis változások kiinduló- és gyújtó-
pontja a 2014 tavaszán bekövetke-
zett Jevro majdan. De azt is látjuk, 
hogy ez az esemény csupán fel-
gyorsította, katalizálta, illetve be-
csatornázta azt, vagyis megszabta 
az irányát, irányultságát e folya-
matoknak, de nem forrása annak. 
A probléma forrása az ukrán ál-
lamépítés folyamata alapkérdésé-
ben keresendő. Történetesen, en-
nek a Szovjetuniótól megöröklött 
területen élő, többségében magát 
ukrán nemzetiségűnek, de törté-
nelmi és számos egyéb okoknál 
fogva is, valamint politikai-világ-
nézeti, szociális, nyelvi stb. szem-
pontokat illetően rendkívül tagolt 
lakosságnak az identitáskeresésé-
ben. Meglátásom szerint keresik 
önmagukat, mint nemzetpolgárok, 
illetve mint államnemzet. És ezzel 
kapcsolatosan keresik nyelvi, kul-
turális, gazdasági, szociális és geo-
politikai stb. identitásukat is. Néz-
zünk egy alapvetést: a Kisebbségi 
Keretegyezménynek a tagállamok 
részéről való megvalósulását vizs-
gálni hivatott Tanácsadó Bizott-
ságnak a 2017. március 10-én kelt 
véleményében foglaltak szerint a 
Jevro majdanos forradalom által 
okozott alapvető társadalmi prob-
léma abban rejlik, hogy az össze-
tett, többes identitású emberek úgy 
érezték, hogy kötelesek állást fog-
lalni, demonstrálva az állam irán-
ti lojalitásukat.

Meglátásom szerint, a kisebb-
ségeket jogaiktól megfosztó jog-
szabályokban ezeknek a megalko-
tói e lojalitásnak az általuk helyes-

nek és előre mutatónak vélt (hitt?) 
megjelenési formáit és irányait mu-
tatják fel.

– Az egyszerű ukrán állampol
gárok, köztük a kárpátaljai ma
gyarok tízezrei szomorúan álla
pítják meg, hogy a független uk
rán állam az elmúlt három évtized 
alatt nem jutott egyről a kettőre…

– E folyamat (államépítés, nem-
zetépítés) formái és irányultsá-
gai kérdéseire a választ megalapo-
zottan kereshetjük Ukrajna utóbbi 
évtizedeinek gazdasági, szociális, 
kulturális sajátságaiban, melyek je-
lentősen hozzájárultak ahhoz, hogy 
ez az ország a kelet – nyugat szem-
benállás egyik kulcsterepévé, fegy-
veres konfliktusos övezetté, és ez 
által rendkívül erős külső ráhatá-
sok alanyává váljon. Az ilyen jelle-
gű külső befolyás minden pozitívu-
mával és negatívumával, de külö-

nösen annak ellentmondásosságá-
val együtt. Az ellentmondás vizs-
gált jogterültünk esetében is tetten 
érhető, szemmel látható. Egyrészt, 
az egész folyamat kiindulópontja a 
győzedelmes Jevro (Euro) Majdan 
Forradalom, amely a „méltóság for-
radalma” címszó alatt készül bevo-
nulni a történelembe, ami értelem-
szerűen feltételezi, hogy a geopo-
litikai, gazdasági kulturális identi-
táskeresés az európai, értsd, nyu-
gati irányt vette. Ennek legfajsú-
lyosabb jogszabályi megjelenését a 
2019 februárjában a Verhovna Rada 
által elfogadott „Ukrajna Alkot-
mányának, az államnak az Európa 
Unióban és az Északatlanti Szerző-
désben való teljesjogú tagságának 
megszerzésére irányuló stratégiai 
kurzusáról” szóló alkotmánymó-
dosító törvényben találjuk. E tör-

vény a következő frázissal egészí-
ti ki az Alkotmány preambulumát 
„… valamint megerősítve az Uk-
rán Nép európai identitását és Uk-
rajna európai és euroatlanti kurzu-
sának visszafordíthatatlanságát”. 

– Hát éppen ez az! Józan pa
raszti ésszel joggal hihetnénk, 
hogy az ilyen alkotmányos for
dulat nem csak feltételezi, hanem 
egyenesen kötelezi a demokrati
kus szabadságjogok, beleértve a 
kisebbségek jogainak, és ezen jo
gok védelmének a kiteljesedését. 
Akkor miért történik ennek az el
lenkezője? 

– Ha beleolvasunk az ENSZ 
Emberi Jogi Főbiztossága ukraj-
nai irodájának időszaki és tema-
tikus jelentéseibe, meggyőződhe-
tünk róla, hogy az általunk vizs-
gált jogterület, csak kicsiny, és 
messze nem a legfajsúlyosabb te-

rülete az emberi jogsértéseknek 
a „posztmajdanos” Ukrajnában. 
A jogalkotás területén sem. Mert 
például a Verhovna Rada által 
2015-ben elfogadott úgynevezett 
dekommunizációs (a kommunis-
ta korszak örökségétől való meg-
szabadulás) törvénycsomag ren-
delkezései sokkal jelentősebb em-
beri jogsértéseket tartalmaznak. 
Ezek jogkövetkezményeinek ékes 
bizonyítékaival az Emberi Jogok 
Európai Bírósága számos Ukraj-
nát elmarasztaló ítéletében is ta-
lálkozhatunk.

– Mi lehet a deklarált, kitű
zött cél és annak megvalósításá
nak eszköze között tetten érhető 
ellentmondás fő oka? 

– Vélhetően az, hogy a va-
laminek az irányába való fordu-
lás egyúttal valamitől való elfor-

dulást is jelenti. Esetünkben e 
társadalom saját kommunista 
múltjától, a Szovjetunióhoz, ko-
rábbi hazájához, de az Orosz-
országgal közös más történel-
mi eseményekhez, élmények-
hez fűződő dolgoktól is. Ezért a 
„dekommunizáció” értelemsze-
rűen egyben a „deruszifikációt” 
is jelenti. Aminek egyik fő irá-
nya az orosz nyelv, az orosz kul-
turális és egyéb hagyomány mi-
nél teljesebb kiiktatása a köz-
élet minden területéről. E politi-
ka logikus és elkerülhetetlen ve-
lejárója a többi, a történelmi sors 
következtében Ukrajna területén 
honos, de nemzeti hovatartozá-
sukat illetően a korábban e terü-
leteket birtokló, az aktuális uk-
rán történelmi narratíva szerint 
bitorló, megszálló, kolonizáló 
stb., nemzetekhez tartozókként 
magukat azonosítókkal szembeni 
fellépés, ezeknek mihamarabbi 
asszimilációjának (megszünte-
tésének) szándékával. Mert, mint 
az egy idevonatkozó, az Állam-
nyelvtörvényt alkotmányosnak 
minősítő 2021. évi alkotmánybí-
rósági döntésben megfogalmazó-
dott, bármilyen az ukrántól elté-
rő csoportos identitás megléte az 
ukrán államiságot veszélyezteti. 

És mivel mindez a „két vi-
lág” (nyugat – orosz) szembenál-
lásának fontos színterén történik, 
ezért ennek a kritikája a „felvilá-
gosult nyugat” részéről vagy ele-
ve hiányzik, vagy nagyon is mér-
téktartó, elnéző, egyes esetekben 
szinte bátorító. Ezt az Európa 
Tanács szervek és intézmények 
megnyilvánulásai is tanúsítják.

Látnunk kell, a geopolitikai 
vetélkedés tétje globális jelen-
tőségű, ennek a kettősségnek, 
ennek az ellentmondásos po-
litikának az Ukrajnát negatí-
van érintő bel- és külpolitikai 
aspektusai sajnálatos módon 
csak igen kicsi részben kerül-
nek figyelembevételre a globá-
lis térben azoknál, akik az Uk-
rajnával kapcsolatos döntése-
ket meghozzák.

Mindezekkel együtt e kettős-
ség mind globális (világméretű), 
mind európai regionális követ-
kezménye a nemzeti kisebbsé-
gek nemzetközi jogvédelme még 
véglegesen meg sem formálódott 
rendszerének erodálása, jelentős 
súlyvesztése is.

– Köszönöm a beszélgetést. 
 Eszenyi Gábor

Tisztújítás a Kárpátaljai 
Magyar Cserkészszövetségben

Elejét lásd az 1. oldalon

Jakab Annamária ügyvezető 
elnök nyitotta meg a közgyűlést, 
melynek elején a Cserkészinduló 
eléneklése után Bedekovics Pé-
ter, a Magyar Cserkészszövetség 
Elnöke, az Összmagyar Cser-
késziroda igazgatója, reformá-
tus lelkész olvasott fel egy bib-
liai részletet és mondott imát. A 
határozatképesség megállapítá-
sa és a napirendi pontok elfoga-
dása után az elnökség tagjai szá-
moltak be az elmúlt évről, illet-
ve az elnökségi ciklusról. Előbb 
Jakab Annamária ügyvezető el-
nök, majd Popovics Pál elnök, 
végezetül Ilosvay Attila veze-
tőtiszt, illetve Ilosvay Dániel 
VKVT mondták el a rájuk eső 
területekkel kapcsolatos törté-
néseket, számoltak be az elvég-
zett munkáról. Kenéz Éva iro-

davezető a szövetség gazdasági és 
pénzügyi helyzetét vázolta, majd 
Tominec Mihály, az ellenőrző bi-
zottság elnöke következett. A be-
számolókat a közgyűlés elfogad-
ta, a KáMCSSZ elnökségének és a 
szervezetnek elmúlt évi tevékeny-
ségét kielégítőnek minősítette.

Rövid szünet után a közgyűlés 
megválasztotta a Kárpátaljai Ma-
gyar Cserkészszövetség tisztség-
viselőit. Elnök: Popovics Pál cst., 
ügyvezető elnök: Farkas György 
st., vezetőtiszt: Tanczár Gergely 
st., az ellenőrző bizottság elnöke: 
Tominec Mihály st., a bizottság két 
tagja: Kovács Marianna és Szász 
Marianna segédtisztek.

A közgyűlés munkáját Popovics 
Pál elnök a jubileumi évre tervezett 
programok ismertetésével folytatta, 
majd Ilosvay Henrietta a kósza-róver 
korosztály próbarendszerét kidolgo-
zó bizottság munkájának az eredmé-

nyéről számolt be. A Magyar Cser-
készszövetségek Fóruma új alapsza-
bályának elfogadása után Zemkó Ti-
bor, a Munkácsi 10. sz. Munkácsy 
Mihály Öregcserkészcsapat tevé-
kenységét mutatta be. A gyűlés vé-

gén Popovics Béla, a cserkészszö-
vetség tiszteletbeli elnöke mondta el 
gondolatait, fohászát, majd a nemze-
ti imádságunk eléneklése után véget 
ért a tisztújító közgyűlés.

Köszönet a leköszönő tisztség-

viselőknek az elmúlt időszakban 
elvégzett tevékenységükért, az új 
vezetőségnek pedig Isten áldá-
sával vezérelt eredményes és jó 
munkát kívánunk!

(KáMCSSZ facebook)

Ukrajna békéje a mi békénk... 

Fotó: Eszenyi 
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– Mit tudhatunk a tanár
nőről?

– Ráton születtem, ott is 
kezdtem általános iskoláimat, 
majd középiskolai tanulmányai-
mat Szürtében fejeztem be. Érett-
ségit követően szerettem volna 
tovább tanulni, a történelem és a 
magyar filológia vonzott legin-
kább. Így felvételiztem az Ung-
vári Állami Egyetem magyar 
szakára. Emlékszem, középis-
kolai tanulmányaimat a rend-
szerváltás idején fejeztem be. 
Az utolsó pillanatban derült ki, 
hogy történelemből már nem le-
het érettségi vizsgát tenni. Az is 
végig kérdéses volt, tehetünk-e 
magyar nyelven felvételit. Dön-
tésemet a magyar szak mellett 
nagyrészt ez indokolta. Megha-
tározó élmény volt személyesen 
megtapasztalni mindezeket, te-
jesen más, mint amit a ma fia-
taljai a tankönyvekben olvashat-
nak. A diplomám megszerzését 
követően a Szürtei Középisko-
lában helyezkedtem el alsós taní-
tóként. Az akkor még osztatlan, 
egyetemi szintű végzettség, ami 
bölcsész és tanár képesítést egy-
aránt adott, ennek a munkakör-
nek a betöltésére is feljogosított. 
Meg kell jegyeznem, nem tanár-
nak készültem, hanem könyvtá-
rosnak – már tízévesen egy száz 
darabból álló saját könyvtáram 
volt otthon. Azonban azt is ki kell 
emelnem, hogy soha nem bán-
tam meg, hogy a pedagógusi pá-
lyára léptem.

– Ma pedig már a Rákóczi 
Főiskola oktatója.

– Elsőéves egyetemi diák 
voltam, amikor Fodó Sándor ve-

Beszélgetés Hutterer Éva magyar- és felsőoktatás pedagógia szakos tanárral

Az eredményes tanulás a tanár-gyerek-szülő 
kapcsolaton múlik

Pedagógusnak lenni nagy kihívás, de egyben az egyik legszebb 
hivatás. Felsőoktatásban dolgozni talán még felelősségteljesebb, 
hisz a jövő tanárai, a tudományos munka művelői az oktatók ke-
zei alatt formálódnak. Hutterer Éva, a Rákóczi Főiskola Pedagó-
gia és Pszichológia Tanszékének munkatársa szívvel-lélekkel vég-
zi munkáját. Vallja: meg kell teremteni a megfelelő feltételeket 
ahhoz, hogy a diák megszerezhesse a számára hasznosítható tu-
dást. Ismerjük meg őt!

zetésével megalakult a KMKSZ 
– az alakuló ülésen én is részt ve-
hettem, valamint a további munká-
ba is szervesen bekapcsolódtam. Az 
egyetem után a pedagógusi mun-
kám mellett a KMKSZ Ráti Alap-
szervezetének elnökeként is tevé-
kenykedtem. Öt közoktatásban el-
töltött év után döntöttem úgy, hogy 
a tudásomat intézményes keretek 
között is tovább bővítem. Ezzel pár-
huzamosan számomra is felajánlot-
ták, hogy Budapesten, a Magya-
rok Világszövetségében kárpátal-
jai referensi munkakörben próbál-
hatom ki magam. Erre – minde-
nekelőtt a továbbtanulás szándé-
kával – igent mondtam. Két évig 
dolgoztam hivatalnokként a Csoóri 
Sándor vezette, a világ magyarsá-
gát összefogó szervezetben, majd 
megkezdtem tanulmányaimat az 
ELTE Magyar és Összehasonlító 
Folklorisztika Doktori Programjá-
ban, melyre felvételt nyertem. Mi-
vel itthon jeleztem, hogy a munka-
idő leteltével haza szeretnék jön-
ni, ezért Orosz Ildikó elnök, aki-
vel a korábbi években eredménye-
sen tudtunk együttműködni a kár-
pátaljai magyar tannyelvű iskola-
hálózat fejlesztése érdekében, fel-
ajánlotta, hogy a Kárpátaljai Ma-
gyar Pedagógusszövetségnél indu-
ló Szülőföldön magyarul program-
nak legyek a vezetője. Ezzel egyi-
dejűleg – a doktori iskolai kötele-
zettségnek eleget téve – szeminá-
riumi órákat vállaltam a főiskolán. 
Így kapcsolódtam be az induló Rá-
kóczi Főiskola életébe – tanító és 
óvodapedagógus hallgatóknak já-
tékpedagógiát, népi gyermekjáté-
kokat, beszédkészség-fejlesztést 
tanítottam.

– Milyen tapasztalatokat szer
zett az évek során?

– Szerencsésnek mondhatom 
magam a tekintetben, hogy 
a középiskolában lehető-
ségem volt első osztály-
tól negyedik osztályig vé-
gig tanítanom egy alsós 
csoportot. Nagyon jó kap-
csolatot tudtam kialakíta-
ni a szülőkkel, ami meg-
határozó feltétele annak, 
hogy a gyermek eredmé-
nyesen tanuljon. A felső-
oktatásban már könnyebb 
dolgunk van, hisz a fia-
tal felnőttek, akik felvé-
telt nyernek, azért válasz-
tanak minket, hogy tudá-
sukat gyarapítsák. Persze, 
mindig akadnak kihívások, 
amelyekkel az oktatóknak 
és a hallgatóknak egyaránt 
meg kell küzdeniük. Ilyen 
volt például a távoktatás 
is. Nem volt egyszerű idő-
szak, ezt be kell valljam. 
De a nehézségekben meg 
kell látnunk a fejlődés le-
hetőségét. A távoktatásnak 
például számtalan új mód-
szerét, eljárását próbálhat-
tuk ki, melyek az oktatási 
folyamat szerves részévé 
válhatnak a jövőben. Ki-
emelném azonban, hogy e 
folyamatban a pedagógus szemé-
lye, személyes jelenléte és refle-
xiói meghatározóak, tehát a kor-
szerű technológiák nem pótolják 
a tanárt, csupán gazdagítják azok-
nak az eszközöknek a tárházát, me-
lyekkel eredményesebbé tehetjük 
tanítványaink tanulási folyamatát, 
indokolt esetben online körülmé-
nyek között is. 

– A tanítás mellett kutatómun
kát is végez.

– Már egyetemista korom-
ban érdekeltek a néprajzi-hely-
történeti vonatkozású kutatások. 
Soós Kálmán tanárunk kezdemé-
nyezésére, aki az akkoriban in-
duló ungvári Hungarológiai Köz-

pontnak is munkatársa volt, Ba-
logh Lajos magyarországi ven-
dégoktató témavezetésével több 
hallgatótársammal együtt bekap-
csolódtunk a néprajzi-helytörté-
neti gyűjtőmunkába, évfolyam-, 
szakdolgozatokat írtunk, faluku-
tató táborokba jártunk, részt vet-
tünk a Magyar Néprajzi Társaság 
által szervezett önkéntes néprajzi 
és nyelvjárásgyűjtő találkozókon, 
az önkéntes néprajz- és nyelvjá-

rásgyűjtők számára hirdetett pá-
lyázatokon. Ez utóbbin többször 
is díjazott lettem. A pályamun-
kák publikálási lehetőséget is 
kaptak. Ez alapozta meg a dokto-
ri iskolai felvételimet és későbbi, 
a népi gyermekjátékok témakö- 
rében végzett kutatásaimat. A 
munkaköröm miatt ma már alig 
van lehetőségem ilyen jellegű ku-
tatásokat végezni, a tanító és óvo-
dapedagógia szakos hallgatóknak 
a képzések professzionalizálódása 
végett specifikusabb, a választott 
szak képesítéséhez jobban illesz-
kedő, pedagógiai, szakmódszerta-
ni témákat javasolt hirdetni. A té-
mavezetésemmel ezért többnyire 

a kisiskoláskori anyanyelvi ne-
veléssel kapcsolatos dolgozatok 
születnek, a hallgatóim a haté-
kony anyanyelvi oktatásra vo-
natkozó vizsgálatokat, össze-
hasonlító tanterv- és tankönyv-
elemzéseket végeznek. Emel-
lett fontosnak tartom, hogy min-
den olyan tevékenységbe, me-
lyet a KMPSZ felkérésére hoz-
závetőleg egy évtizede végzek, 
a Karádi és Drávai anyanyelvi 

versenyek szervezésé-
be, a feladatlapok ér-
tékelésébe, elemzésé-
be, a „GENIUS” tehet-
séggondozó program 
anyanyelvi óratervei-
nek kipróbálásába be-
vonom a hallgatókat is. 
Ezeknek a tapasztalata-
iból évfolyam- és szak-
dolgozatok is születtek, 
melyek eredményeit a 
jövőben publikálni is 
szeretnénk.

– Mit jelent önnek a 
munkája?

– Számomra a te-
vékenység, amit vég-
zek, nem munka, ha-
nem életforma, hivatás. 
Közel harminc éves pá-
lyafutásom alatt mind-
össze két év volt, ami-
kor egyáltalán nem ta-
nítottam. De akár pe-
dagógusként, akár más 
munkakörben dolgoz-
tam, a magyar kultúrá-
val és magyar tannyel-
vű oktatással kapcso-
latos kérdések mindig 
megtaláltak. Büszke va-
gyok arra, hogy az évek 

során mind a szülőktől, mind a 
tanítványaimtól sok pozitív visz-
szajelzést kaptam, örülök azok-
nak az eredményeknek, melye-
ket a hallgatóink akár a tanulmá-
nyaik, akár a pedagógusi mun-
kájuk során elértek, ez mindig 
megerősít. Kiváló szakembe-
rekkel dolgozhattam együtt, a 
jelenlegi munkatársaim között 
pedig már több, a tanító és óvó-
képzésből kikerült ígéretes fia-
tal pályakezdő van, ez reményt 
ad arra, hogy az elkezdett mun-
kának lesz folytatása.

– Mi pedig további tartalmas 
munkát kívánunk!

 Kurmay Anita

Ezúttal a matematika, a bio-
lógia, a földrajz és a kémia iránt 
érdeklődők kaptak meghívást. 
Azok, akik a Kárpátaljai Magyar 
Pedagógusszövetség által meg-
valósított vetélkedők, így többek 
között a Terebesi Viktor Emlék-
verseny, a Geőcze Zoárd Mate-
matikaverseny, a Szent Györ-
gyi Albert kémia-, a Margittai 
Antal biológia-, illetve a termé-
szetrajz- és földrajzverseny első 
tíz helyén végeztek. Így a mate-
matika tehetséggondozó hétvé-
gére 69 diák kapott meghívást, 
melyből 56-an vesznek részt az 
alkalmakon, a másik csoport-
ban pedig 50 meghívottból ösz-
szesen 31 tanuló élt ezzel a lehe-

Folytatódnak a Genius-
tehetséggondozó hétvégék

A „Genius” Jótékonyság Alapítvány az elmúlt hétvégén (febru-
ár 18–20.) újra elindította a tehetséggondozó hétvége sorozatát, 
azzal a céllal, hogy a bizonyos tudományok iránt elkötelezett fia-
talok bővíthessék és elmélyíthessék ismereteiket, illetve felkészít-
sék őket az adott tantárgyból szervezett megyei, országos és nem-
zetközi versenyekre. A program megnyitójára pénteken a II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának 
dísztermében került sor.

tőséggel. A matematika versenyfel-
készítő és tehetséggondozó hétvé-
ge programfelelőse Kulin Judit, az 
Ungvári 10. sz. Dayka Gábor Kö-
zépiskola igazgatója, az Ungvári 
Tehetségpont koordinátora, a bio-
lógia–kémia–földrajz blokk szak-
mai felelőse pedig Kohut Erzsé-
bet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola Biológia és 
Kémia Tanszékének tanszékveze-
tője, akinek munkáját Bak Éva, a 
II.RFKMF Biológia és Kémia Tan-
szék és Papp Géza, a II.RFKMF 
Földtudományi és Turizmus Tan-
szék oktatója segíti.

A megnyitón a programfelelő-
sök a jelenléti oktatás, a tanár-diák 
személyes kapcsolatának fontos-

ságát hangsúlyozták, hiszen egy 
kamerán keresztül senki sem sze-
retteti meg tantárgyát, éppen ezért 
nagy öröm, hogy idén végre ismét 
személyes találkozás révén való-
sulhat meg a tehetséggondozó és 
versenyfelkészítő hétvége.

Váradi Natália, a „GENIUS” 
Jótékonysági Alapítvány iroda-
igazgatója abbéli reményének 

adott hangot, hogy minden diák 
hasznos ismereteket és felejthetet-
len élményeket szerez majd ezeken 
az alkalmakon, és megannyi tudás-
sal és tartós barátságokkal gazda-
godva tér majd haza. 

A teljes versenyfelkészítő prog-
ram három hétvége alatt valósul meg 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola bázisán február 18–20., 

február 25–27. és március 4–6. kö-
zött. A tehetséggondozó hétvégék 
alatt a gyerekek étkeztetését és 
utaztatását a „GENIUS” Jótékony-
sági Alapítvány biztosítja. A prog-
ramot a Magyar Kormány, a Mi-
niszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkárság, a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. támogatta.

-kósa-
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Bemutatjuk a Kárpátaljai 
márkacsaládot

A Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) és a Kár-
pátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége (KFMVSZ) felis-
merte a vásárlók azon igényét, hogy minél több megbízható és he-
lyi árut vásárolhassanak. Ennek érdekében arra törekedtek, hogy 
létrehozzanak egy olyan egyedülálló új üzleti szerkezetet, amely 
mindezt megvalósítja. Szükségesnek látszott egy emblémával jól 
azonosítható önálló márka felépítése, amely a legjobb minőségű 

kárpátaljai termékeket és szolgál-
tatásokat képviseli. 
A Kárpátaljai márka bejegyzett 
védjeggyel rendelkezik, s a 2021-
es év elején indult útjára. Létre-
hozott egy olyan átfogó projektet, 
amelynek köszönhetően a márka-
termékek és szolgáltatások egyre 
több helyen megjelenhetnek, illet-
ve egyre szélesebb ismertségre te-
hetnek szert. A kezdeményezés leg-

főbb célja, hogy az egymással összefogó és együttműködő vállalko-
zók megmutassák mindazt az értéket, amit a kárpátaljai termelők 
és szolgáltatók előállítanak, képviselnek. A termékekben, a szol-
gáltatásokban és az emberi tulajdonságokban is a prémium szin-
tet határozták meg alapként. Ezek a szigorú feltételek, illetve azok 
folyamatos betartása eredményezheti, hogy az első, önálló kárpát-
aljai márka sikere tartós lesz, mindannyiunk előnyére, igényeinek 
kielégítésére és az itt élők büszkeségének, a szülőföld iránti szere-
tetének erősítésére. 
Nemrég indult sorozatunkban bemutatjuk a Kárpátaljai márka-
családot.

Ács Béla batátatermesztő
A stratégia régóta ismerős: 

az agrárium szereplői, különö-
sen a kisebbek, mindig az aktu-
ális piaci réseket célozzák meg, 
oda igyekeznek betörni. Ameny-
nyire ígéretes, annyira kockáza-
tos ez a vállalkozás. Ács Béla 
miben reménykedett, amikor 
2018 tavaszán a batáta termesz-
tésébe fogott? 

– E növénnyel kapcsolatban 
akkoriban az az érdekes helyzet 

állt elő, hogy vidékünkön már so-
kan hallottak róla, egyesek esetleg 
más országban járva már meg is 
kóstolták, így egyfajta érdeklődés a 
fogyasztók részéről már adott volt. 
Számunkra, akik a Kárpátaljai Ma-
gyar Vállalkozók Szövetsége által 
biztosított szaporítóanyagnak kö-
szönhetően ebbe belevághattunk, 
az volt a legfontosabb kérdés, hogy 
a növény nálunk sikerrel termeszt-
hető-e. Amikor augusztus végére, 

szeptember elejére kiderült, hogy 
igen, akkor volt értelme komolyab-
ban foglalkozni az értékesítéssel. 
Az első körben egy szupermarket-
nek adtuk le a termést, ám a több 
mint tíz tonna batáta eladása csak 
vontatottan haladt. Most már sok-
kal okosabban csináljuk. 

– Ez gyakorlatilag mit je
lent?

– Egyfelől maximálisan ki-
használjuk a világháló nyújtot-
ta lehetőségeket. Miután ősszel 
betakarítottuk a termést, meg-
hirdetjük a házhoz szállítás le-
hetőségét. Az elmúlt évek so-
rán így sikerült egy stabil vevő-
kört kialakítani. Másrészt pedig 
a falusi ABC-k is elkezdték ren-
delni a batátát. Ha nagyhirtelen 
összeszámolom, mintegy 8-10 
beregvidéki boltban volt kap-
ható ez az élelmiszeralapanyag. 
Egészen addig – nagyjából janu-
ár végéig –, míg el nem fogyott.

– Örül ennek?
– Nem maradéktalanul, mi-

vel az lenne az igazán szerencsés, 
ha a készlet újtól újig kitartana. 
Hogy akik megszerették, azok az 
év bármely szakában hozzá tud-
janak jutni. 

– Hogy látja, azóta a bereg
vidéki vásárlók megismerték ezt 
a terméket? Ismerik annak az 
egészségre gyakorolt jótékony 
hatásait? 

– Örömmel tölt el, hogy ná-
lunk is egyre több az egészségtu-
datos vásárló. Illetve, sajnos, igen 
sokan vannak olyanok, akik kü-
lönböző diétákra szorulnak. Nem 
akarom részletezni, a világhálón 
ugyanis nagyon sok mindent meg-
tudhatunk a batáta jótékony hatása-
iról. Családommal együtt magam 
is azt vallom, hogy ott kell lennie 
a főmenüben.

– Következetesen a batáta 
megnevezést használja, és nem 
mondja azt, hogy édesburgonya.

– Ennek két fő oka van. Egy-
részt a batátának semmi köze a 
burgonyához, egészen más növé-
nyi családhoz tartozik. Másrészt 
pedig az édesburgonya megtévesz-
tő lehet a vásárló számára, akinek 
esetleg zokon esik, hogy a batáta 

kilójáért a burgonya árának több-
szörösét kell kifizetnie. Külön-kü-
lön minden vevőmnek nem magya-
rázhatom el, hogy a batátát palán-
táról szaporítjuk, s ahhoz bizony 
fűtött hajtatóközeg szükséges, és 
öntözés nélkül nem érdemes a ter-
mesztésébe fogni. No és a tárolá-
sa sem olyan egyszerű, mint a bur-
gonyáé. Mindezek ellenére mint-
egy fél hektárra szeretném bővíte-
ni idén a termőterület nagyságát. 

– Egy fecske nem csinál nya
rat. Termesztike ezt a növényt 
Kárpátalján mások is?

– Igen, jelenleg öten va-
gyunk, és nem vetélytársként te-
kintünk egymásra, hanem sors-
társakként. Megosztjuk egymás-
sal a termesztés során szerzett 
tapasztalatokat éppúgy, mint az 
aktuális piaci helyzettel kapcso-

latos információkat. 
De már volt úgy, hogy 
palántával is kisegítet-
tük egymást.

– A külföldről beho
zott áru – ha van egy
általán ma ilyen – nem 
jelent konkurenciát?

– A külhonból im-
portált batáta – mivel 
egyelőre kiszámítha-
tatlan, hogy itt meny-
nyi fogy majd el belő-
le – a nagyáruházak-
ban igencsak drága 
portéka, nagyjából két-
szer annyiért lehet hoz-
zájutni, mintha azt tő-
lünk vásárolták volna.

– Miként képzeli a 
Kárpátaljai márkacsa
lád brand építésének 
további folyamatát? 
Hogy érzi, az ön szá
mára milyen kötele
zettséggel jár a Kár
pátaljai márkacsalád 
logójának használata? 

– Mi azért fogtunk 
össze, hogy a márkacsalád tag-
jaként minőségi termékeket te-
gyünk le a fogyasztó asztalára. 
Ettől kezdve nem csupán önma-
gunkat, hanem az egész csapa-
tot képviseljük, ami nagy fele-
lősséggel jár. Engem büszkeség-
gel tölt el, hogy használhatom 
a márkacsalád logóját, és örö-
mömre szolgál, hogy sok min-
denben tudjuk segíteni egymást. 
Akár hasznos információkkal, 
akár úgy, hogy a másik termékét, 
szolgáltatásait népszerűsítjük. 

Eszenyi Gábor

A nevetlenfalui Kurendás 
Anett kezei közül igazi remek-
művek kerülnek ki. A fiatal lány 
még csak most bontogatja szár-
nyait, de már látszik, hogy nagy 
jövő áll előtte. Vele beszélget-
tünk tervekről, kihívásokról.

– Mit tudhatunk a sokolda
lú lányról?

– Nevetlenfaluban szület-
tem, ott is jártam általános is-
kolába, majd a Tiszapéterfalvai 
Református Líceumban szerez-
tem érettségit. Már kiskorom óta 
érdekelnek a művészetek, a Ne-
vetlenfalui Művészeti Iskolában 
cimbalmozni tanultam – édes-
anyám az ottani oktató, nála sa-
játíthattam el a hangszer keze-
lését. Emlékszem, ötödik osz-
tályos voltam, amikor tanáraim 
felfedezték, hogy szeretek raj-
zolni, valamint, hogy tehetsé-
gem is van hozzá. Ezt követően 
különböző rajztanfolyamokon 
vettem részt, ahol fejleszthettem 
tudásomat. Tízévesen már port-
rét festettem – egyik nagy büsz-
keségem, hogy sikerült. Onnan-
tól már nem volt megállás, be-
szippantott ez a világ. Érettségi 
után felvételiztem az Ungvári 

Különleges falrajzok Kurendás Anettől

„Tehetségemet Isten 
ajándékának vélem”

Otthonunk az a hely, ahová megpihenni térünk, ahol egy fáradt 
nap végén letesszük terheinket. Elengedhetetlen hát, hogy kényel-
mesen, komfortosan érezzük magunkat. Ennek érdekében szemé-
lyes tárgyakkal, fotókkal, különböző dekorációs elemekkel vesz-
szük körbe magunkat. S akár falra festett rajzokat készíthetünk, 
készíttethetünk akár a magunk örömére, akár mások számára.

Művészeti Koledzsbe, festő szak-
ra, melynek most végzős hallgató-
ja vagyok. Rengeteg tervem van a 
jövőre nézve, szeretném megvaló-
sítani az álmaimat.

– Emellett egy nagyszabású 
projektben is részt vett...

– Szülőfalumban sokan mélyen 
megélik a hitüket. Én is vallásos 
családba születtem, fontos, hogy 
tudjam: Isten vezet utamon. Emiatt 
is jó kapcsolatot ápolunk az ottani 
római katolikus egyházközséggel. 
Fudella József, az egyházközösség 
egyik tagja figyelt fel a munkáim-
ra, és felkért arra, hogy a helyi ke-
resztény óvoda egyik szobáját dí-
szítsem rajzaimmal. El kell monda-
nom, hogy ez egy száz négyzetmé-
teres helyiség. Nem kis feladatnak 
bizonyult, de lelkesen elvállaltam. 
Egy egész nyár alatt dolgoztam, 
Noé bárkájának történetét mintáz-
tam meg a falakra és a mennyezetre.

– Hogyan érezte magát mun
ka közben?

– Nagyon jól éreztem magam, 
élveztem a munkát. Persze, sok 
nehézség is akadt, főként az ele-
jén. Nekikezdeni egy ekkora pro-
jektnek, nem volt egyszerű feladat. 
A mennyezetre rajzolni sem volt 

könnyű, ezt be kell valljam. Nagy-
részt egyedül dolgoztam, azonban 
akadt olyan eset is, amikor gyere-
keket kísértek be hozzám – ilyen-
kor nekik is adtam feladatot a fal-
rajzok elkészítésében.

– Megrendelésre is készít 
rajzokat?

– A projektet követően a ba-
tári óvodában is elvállaltam egy 
felkérést, ahol több kisebb bib-
liai történetet mintáztam meg. 
Emellett portrék grafikázását 
vállalom. Be kell valljam, hogy 
az absztrakt képek és a tájké-
pek készítése áll hozzám kö-
zel. Tavaly májusban a magyar 
konzulátus jóvoltából egy egy-
hetes alkotótáboron vehettem 
részt Fülöpfalván. Ez volt éle-
tem első plein air-e. Nagyon iz-
galmas volt a hegyek között fes-
teni. Az absztrakt festészet pe-
dig azért kiváló, mert mindenki 
a saját elképzeléseit láthatja bele 
egy-egy képbe.

– Versenyeken is megméret
teti magát?

– Középiskolásként az ott 
szervezett versenyeken vettem 
részt, ahol többször első helyet 
nyertem. 2015-ben a GENIUS 
Jótékonysági Alapítvány rajzpályá-
zatán a II. helyezésért járó okleve-
let vihettem haza. 2018-ban pedig 
az Értékeink gyermekszemmel fali-
naptárba is bekerült a Gubás elneve-
zésű rajzom. Ezek inspirációt adtak 
ahhoz, hogy folytassam az alkotást.

– Oktatást is szervez gyerme
kek részére.

– Mint említettem, közeli kap-
csolatot ápolok a nevetlenfalui ka-
tolikus gyülekezettel. Egyik alka-
lommal rendeztek egy hittantábort 
roma nemzetiségű gyerekek szá-
mára. Ezen az alkalmon én is részt 
vettem: megtaníthattuk őket írni, 

olvasni, rajzolni. Nagyon megtet-
szett ez a kezdeményezés, így ezen 
felbuzdulva arra jutottam, hogy 
talán lennének más gyerekek is, 
akik el szeretnék sajátítani a raj-

zolás alapjait. Így nemrég meghir-
dettem a közösségi oldalon, hogy 
vállalok szakkörvezetést. A képzés 
még nem indult el, de már nyolc je-
lentkező akadt, akik lelkesen várják 
az indulást. Terveim között szere-
pel, hogy elsőként felmérem a tu-
dásukat, ki milyen szinten áll, majd 
csoportokra bontom őket, eszerint 
foglalkoznék velük.

– Talán családi örökség a fes
tészet iránti szeretet?

– Családunkban nincs festő. 
Azonban a képzőművészet szere-
tete nem áll távol tőlünk. Már em-
lítettem, hogy édesanyám zenész, 

nagymamám az Arany Alkony 
Nyugdíjaskör vezetője, akik nép-
dalokat adnak elő, valamint több 
rokonunk a zene irányába moz-
dult el. Jómagam is, a festészet 

mellett, egy dicsőítő együt-
tesben gitározom. Alkalman-
ként a már említett nevetlen-
falui római katolikus temp-
lomban szoktunk szolgálni. 
Hiszem, hogy a kreativitás, 
a tehetségem isteni adott-
ság. Úgy gondolom, hogy az 
Úr ezt az utat szánta nekem, 
amit végig kell járnom.

– Mit jelent önnek a fes
tészet?

– Örömmel tölt el, ami-
kor alkothatok. Ebben él-
hetem ki kreativitásomat. 
Nagyon szeretem csinálni. 
Próbálom kialakítani a saját 
stílusomat, amely nem egy 
könnyű feladat. Kopriva At-
tilától és Erfán Ferenctől sok 
építő kritikát kapok, amelye-
ket hasznosítani tudok. Úgy 
érzem, hogy itthon jó helyen 
vagyok.

– További tervek...
– Az idei év májusában 

a Nagyszőlősi Révész Imre 
Galériában lesz egy tárlatom, az 
eddigi munkáimat állítom ki. Iz-
galommal tölt ez el, nagyon vá-
rom már, hogy a nagyközönség 
is láthassa a műveimet. Emellett 
rengeteg tervem van: szeretném 
magam kipróbálni a manikűrö-
zés világában is – úgy hiszem, 
kreativitásomnak köszönhetően 
ott is maradandót tudnék alkot-
ni –, valamint designer (tervező) 
vagy lakberendező is szeretnék 
lenni. Majd az idő eldönti.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita



Csütörtök Március 3.

Köszöntjük Kornélia, nelli nevű olvasóinkat!

Hétfő Február 28.

Köszöntjük Elemér nevű olvasóinkat!

Kedd Március 1.

Köszöntjük Albin nevű olvasóinkat!

Szerda Március 2.

Köszöntjük Lujza, Ágnes nevű olvasóinkat!

2022. 
február 23.8 heti műsor

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:15 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:55 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:10 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

15:30 Perzselő 
szenvedélyek
Török filmsor.

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:10 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

22:30 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:10 XXI. század – a 
legendák velünk 
élnek

23:40 Sorok között
Lutter Imrével

00:15 CSI: New York-i 
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

01:30 Autogram

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka
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.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Alicia új élete
Mex. telenovella sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella 
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
20:00 Exatlon Hungary
22:30 A Piramis
00:30 Magánnyomozók
01:40 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

05:20 Ízőrzők - Takaré-
kos konyha

05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Közelebb - 

Roma magazin
07:15 Domovina
07:50 Ridikül
08:45 Rex felügyelő

Német bűnügyi té-
véfilmsor.

09:35 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Madagaszkár
14:25 Almárium
15:25 Önök kérték!
15:55 Don Matteo

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

Sporthíradó
18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:50 Rex felügyelő
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

20:45 Kékfény
21:35 A legendák 

hivatala
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

22:25 Kenó
22:35 Hogy volt?!
23:35 A bizalom ára

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

00:30 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

01:20 Fülszöveg: 
Berta Zsolt

01:50 Hogy volt?!

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:26 Kínai nyelvű hírek
05:30 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:25 Summa
06:50 Család'22
07:10 Mindennapi
07:20 Almárium
08:15 Önök kérték!
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Agapé
11:20 Oldás és kötés

Magyar játékfilm
13:00 Híradó
13:25 Közelebb - 

Roma magazin
13:50 Domovina
14:25 Itthon vagy!
14:45 Magyar Krónika
15:15 Család-Barát
16:50 Öt kontinens
17:20 Ízőrzők: Medina
17:50 Ízőrzők:

Lajoskomárom
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Slágertévé
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Dokuzóna
23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Hevül a vegyület
00:50 M2 matricák – 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 Slágertévé

04:35 Tippmix női ko-
sárlabda NB I.

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Szabadidő
08:00 E.ON férfi 

vízilabda OB I.
09:15 Bajnokok Klubja
10:00 Sporthíradó
10:30 OTP Bank Liga
12:30 Vollé!
13:00 Sporthíradó
13:30 K&H női 

kézilabda liga
15:15 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
15:40 Öttusa
16:15 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 Boxutca
18:00 Kézilabda 

magazin
18:45 Góóól!2
19:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 Merkantil Bank 

Liga
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:15 Sporthíradó
22:45 OTP Bank 

Liga
00:45 OTP Bank 

Liga
02:35 Férfi kosárlabda 

világbajnoki 
selejtező

05:00 Teleshop
05:30 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:50 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:10 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

15:30 Perzselő 
szenvedélyek
Török filmsor.

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:10 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

22:30 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

22:55 Házon kívül
23:30 Vasember 2.

Amerikai akciófilm
02:10 CSI: A 

helyszínelők
Amerikai–kanadai 
krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka
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.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Alicia új élete
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella 
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
20:00 Exatlon Hungary
22:30 A Piramis
00:30 Magánnyomozók
01:40 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:50 Ridikül
08:45 Rex felügyelő

Német bűnügyi té-
véfilmsor.

09:30 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Madagaszkár
14:25 Almárium
15:25 Önök kérték!
15:55 Don Matteo

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

Sporthíradó
18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:50 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Alpesi őrjárat VI. 
évad - Az őrzők
Tévéfilmsor.

21:45 A spanyol hercegnő
Angol történelmi 
kalandfilmsor.

22:40 Kenó
22:50 A Charité kórház

Német tévéfilmsor.
23:45 A bizalom ára

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

00:40 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

01:25 Fülszöveg: 
Fonyódi Tibor

01:55 Hogy volt?!

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:26 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:20 Planet22
06:45 Magyar gazda
07:05 Mindennapi
07:15 Almárium
08:10 Önök kérték!
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:40 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:15 Itthon vagy!
10:40 Lét-Ige - protes-

táns magazin
11:10 Az utódok 

reménysége
11:40 A zöld torony

Tévéfilm
13:00 Híradó
13:25 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschirm
14:20 Család'22
14:40 Novum
15:10 Család-Barát
16:45 Magyar világ
17:20 Ízőrzők: Csemő
17:50 Ízőrzők: Karcag
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:35 Budavári 

Palotakoncert
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Klasszikusok 

délidőben
23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Hevül a vegyület
00:50 M2 matricák – 

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Budavári 

Palotakoncert

04:40 OTP Bank Liga
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
08:00 Merkantil 

Bank Liga
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
11:00 Kosárlabda 

magazin
11:45 Kézilabda 

magazin
12:30 Öttusa
13:00 Sporthíradó
13:30 Boxutca
14:15 Góóól!2
15:15 Hajime
15:45 Asztalitenisz 

magazin
16:15 Fradi Tv
16:45 Sporthíradó
17:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:15 MOL Magyar 

Kupa
19:00 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 MOL Magyar 

Kupa
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:15 Sporthíradó
22:45 OTP Bank 

Liga
02:35 Női röplabda 

Extraliga

05:00 Teleshop
05:30 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:10 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:50 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:10 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

15:30 Perzselő 
szenvedélyek
Török filmsor.

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:10 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

22:30 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

22:55 CSI: New York-i
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

00:10 CSI: New York-i 
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

01:20 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka
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.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Alicia új élete
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella 
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
20:00 Exatlon Hungary
22:30 A Piramis
00:30 Magánnyomozók
01:40 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

04:25 Család-Barát
05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Hrvatska Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Ridikül
08:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

09:35 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Attenborough - 

60 éve a vadonban
14:25 Almárium
15:25 Önök kérték!
15:55 Don Matteo

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

Sporthíradó
18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:50 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Skandináv Lottó
20:55 Jó reggelt, Anya!

Családi filmsor.
22:00 Downton Abbey

Angol tévéfilmsor.
22:45 Kenó
22:55 Teketória

Játékfilm
00:40 A bizalom ára

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

01:30 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

02:20 Hogy volt?!

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

hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'22
06:20 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Mindennapi
07:15 Almárium
08:15 Önök kérték!
08:45 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:45 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:45 Neked szól!
10:55 Jó embert 

keresünk!
11:10 De őszintén!
11:25 A körtvélyesi csíny

Tévéjáték
13:00 Híradó
13:25 Hrvatska Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Magyar gazda
14:45 Püspökkenyér
15:15 Család-Barát
16:50 Hazajáró
17:20 Ízőrzők: 

Apátfalva
17:50 Ízőrzők: Bugyi
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Édes Anna

Magyar filmdráma
00:05 Hazajáró
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák –

 Triangulum
00:50 M2 matricák – 

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Hogy volt?!

05:00 Kosárlabda 
magazin

05:40 Kézilabda 
magazin

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 MOL Magyar Kupa
09:30 Hajime
10:00 Sporthíradó
10:30 MOL Magyar Kupa
12:30 Asztalitenisz 

magazin
13:00 Sporthíradó
13:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
14:00 Kosárlabda 

magazin
14:45 Boxutca
15:30 Kézilabda 

magazin
16:15 Fradi Tv
16:45 Aranyoroszlánok
17:15 Sporthíradó
17:30 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:00 Női kézilabda Eu-

rópa-bajnoki se-
lejtező

19:30 Értékelő műsor: 
Kézilabda

19:45 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

20:00 MOL Magyar Kupa
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:15 Sporthíradó

05:00 Teleshop
05:30 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:05 A dadus

Ame. vígjátéksor.
12:45 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:10 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

15:30 Perzselő 
szenvedélyek
Török filmsor.

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:10 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

22:30 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

22:55 CSI: New York-i 
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

23:50 CSI: New York-i 
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

01:05 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

02:15 CSI: A 
helyszínelők
Amerikai–kanadai 
krimisor.

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka
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.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Alicia új élete
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella 
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
20:00 Exatlon Hungary
22:30 A Piramis
00:30 Magánnyomozók
01:40 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Slovenski Utrinki
07:15 Öt kontinens
07:45 Ridikül
08:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

09:30 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Attenborough - 

60 éve a vadonban
14:25 Almárium
15:25 Önök kérték!
15:55 Don Matteo

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

Sporthíradó
18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:50 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Bagi-Nacsa 
Orfeuma

21:45 Agapé
22:35 Kenó
22:45 Kéményseprők 

testvérisége
Német családi film

00:30 A bizalom ára
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

01:30 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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
06:25 Summa
06:55 Világ
07:15 Mindennapi
07:25 Almárium
08:20 Önök kérték!
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Útmutató
10:50 Világ-Vallás
11:05 Találkozás
11:20 A farkas
Tévéjáték
13:00 Híradó
13:25 Slovenski Utrinki
13:50 Öt kontinens
14:20 Planet22
14:40 Noé barátai
15:10 Család-Barát
16:50 Szerelmes földrajz
17:20 Ízőrzők: Sárpilis
17:55 Ízőrzők: Velem
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Szenes Iván írta 

Andreával
Magy. zenés filmsor.

21:05 A Nagyok
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:40 Így veszett el Er-

délyország 
1940-1944

23:40 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Triangulum
00:50 M2 matricák – 

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván írta

Andreával
Magy. zenés filmsor.

04:35 Női röplabda 
Extraliga

06:30 Sporthíradó
07:30 MOL Magyar Kupa
09:30 Fradi Tv
10:00 Sporthíradó
10:30 MOL Magyar Kupa
12:30 Golf
13:00 Sporthíradó
13:30 Öttusa
14:00 Női kézilabda 

Európa-bajnoki 
selejtező

15:45 Aranyoroszlánok
16:15 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
16:45 Sporthíradó
17:00 Pecatúra
17:30 FIFA VB 2022 

magazin
18:00 Felvezető műsor: 

Vízilabda
18:15 E.ON férfi 

vízilabda OB I.
19:25 Értékelő műsor: 

Vízilabda
19:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 MOL Magyar Kupa
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:30 Sporthíradó
23:00 MOL Magyar Kupa



Szombat Március 5.

Köszöntjük Adorján, Adrián nevű olvasóinkat!

Vasárnap Március 6.

Köszöntjük Leonóra, Inez nevű olvasóinkat!

Péntek Március 4.

Köszöntjük Kázmér, zorán 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

2022. 
február 23. 9heti műsor

05:00 Teleshop
05:30 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:15 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:55 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:10 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

15:30 Perzselő 
szenvedélyek
Török filmsor.

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:10 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

22:30 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

22:55 Zsivány 
kommandó 2.
Amerikai akciófilm

01:05 300 - A birodalom 
hajnala
Amerikai akciófilm

05:10 Családi titkok
06:30 Mokka
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.

13:30 A del Monte 
örökösök
Mexikói telenovella 
sor.

14:35 Alicia új élete
Mexikói telenovella 
sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella 
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
20:00 Exatlon Hungary
22:30 A Piramis
00:30 Magánnyomozók
01:40 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Kvartett
07:15 Rondó
07:45 Ridikül
08:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

09:30 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Attenborough - 

60 éve a vadonban
14:25 Almárium
15:25 Önök kérték!
15:55 Don Matteo

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

Sporthíradó
18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:50 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Babette lakomája
22:20 Kenó
22:30 Az öldöklő angyal

Spanyol filmklasz-
szikus

00:05 A bizalom ára
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

01:00 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

01:50 Fülszöveg: Majo-
ros Sándor

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
06:25 Kárpát-medence
06:50 Planet22
07:10 Mindennapi
07:20 Almárium
08:15 Önök kérték!
08:45 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:45 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:15 Itthon vagy!
10:40 Katolikus krónika
11:05 Isten kezében
11:40 A vonatok reggel 

indulnak
Tévéjáték

13:00 Híradó
13:20 Rondó
13:50 Öt kontinens
14:20 Magyarország 

Ma
14:40 Multiverzum
15:15 Család-Barát
16:50 Kárpát-medence
17:20 Ízőrzők: Őcsény
17:55 Ízőrzők: Óbánya
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Már egyszer 

tetszett!
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:40 Szabadság 

tér ´89
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Triangulum
00:50 M2 matricák – 

Triangulum
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű hírek
01:20 A farkas

Tévéjáték

04:55 Női kézilabda 
Európa-bajnoki 
selejtező

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 UEFA Bajnokok 

Ligája 
magazin

08:00 Hajime
08:30 Asztalitenisz 

magazin
09:00 Gyorskorcsolya 

világbajnokság
10:00 Sporthíradó
10:30 MOL Magyar 

Kupa
12:30 Pecatúra
13:00 Sporthíradó
13:30 Aranyoroszlánok
14:00 MOL Magyar 

Kupa
16:00 FIFA VB 2022 

magazin
16:30 Futsal 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 E.ON férfi 

vízilabda OB I.
18:45 Bajnokok 

Klubja
19:30 Péntek 

Esti Foci
20:00 OTP Bank 

Liga
21:50 Péntek Esti Foci
22:30 Sporthíradó
23:00 MOL Magyar 

Kupa
01:00 MOL Magyar 

Kupa

05:20 Cobra 11
Német akciófilm-so-
rozat

06:15 Teleshop
06:50 Kölyökklub
09:10 Teleshop
10:10 A dadus

Amerikai vígjáték-
sorozat

10:45 Privát kopók
Kanadai filmsorozat

11:55 Autogram
12:40 Szemfényvesztők

Am. filmsorozat
13:55 Szemfényvesztők

Am. filmsorozat
15:05 Maverick

Amerikai kalandfilm
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
19:00 Fókusz Plusz
20:00 A Tanár

Magyar filmsorozat
21:10 Thor: Ragnarök

Amerikai kalandfilm
23:55 Atomszőke

Am. akcióthriller
02:30 Csajok a pácban

Amerikai vígjáték

05:00 Teleshop
06:00 Hupikék törpikék

Belga animációs 
sorozat

06:30 Grimm-mese
Német animációs 
sorozat

06:55 Magyar népmesék
07:05 Magyar népmesék
07:15 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:45 Magyar népmesék
07:55 Magyar népmesék
08:05 Magyar népmesék
08:15 Magyar népmesék
08:25 Magyar népmesék
08:35 Magyar népmesék
08:45 Magyar népmesék
08:55 Magyar népmesék
09:05 Magyar népmesék
09:15 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

09:30 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

10:00 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

10:30 Trendmánia
11:10 Innovátor
11:45 Poggyász
12:25 Értékteremtők
13:00 Csapdába csalva
13:40 Elvált nők klubja

Amerikai vígjá-
ték film

15:50 Columbo
Amerikai krimi film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 PappaPia

Magyar vígjá-
ték film

22:30 007 Spectre
Angol, amerikai ak-
ció film

01:45 G.I. Joe
Amerikai-cseh ak-
ció film

04:25 Család-Barát
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:25 Szerelmes 

földrajz
07:55 Magyar világ
08:30 Noé barátai
09:00 Divat & dizájn
09:30 A világörökség 

kincsei
09:50 Utazások Skócia 

szigetein
Angol útifilmsorozat

10:30 Család-Barát
11:30 A világ egy 

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

Sporthíradó
12:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:25 A Vatikáni 

Múzeum kincsei

14:20 Régi nyár
Magyar zenés film

15:50 A fekete város
Tévéfilmsorozat

17:00 Főmenü: Fúzió
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:35 A Dal 2022
21:50 Gemma Bovery

Romantikus dráma
23:25 Kenó
23:30 Tökéletesen 

tökéletlenek
Angol romantikus 
vígjáték

01:05 Jancsi és Juliska
Mesefilm

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:26 Kínai nyelvű 

hírek
05:30 Itthon vagy!
05:55 Magyar 

gazda
06:20 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:10 Opera Café
07:35 Püspökkenyér
08:10 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

08:35 Evangélium: 
Lukács 
evangéliuma

09:05 Novum
09:40 Multiverzum
10:10 Hogy volt?!
11:05 Öt kontinens
11:35 Római karnevál

Tévéjáték
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 M4 sport+
14:15 E.ON női 

vízilabda OB I
15:50 E.ON férfi 

vízilabda OB I.
17:20 K&H férfi 

kézilabda liga
19:20 OTP Bank 

Liga
22:05 Bagi-Nacsa 

Orfeuma
23:05 Dokuzóna
00:00 Püspökkenyér
00:30 Magyar világ
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:25 Agapé

06:15 Női kézilabda 
Európa-bajnoki 
selejtező

07:55 OTP Bank 
Liga

09:55 Szabadidő
10:30 Kékek
10:55 Építők
11:25 XIII. Téli 

Paralimpia – 
Peking

12:25 Gyorskorcsolya 
világbajnokság

13:25 Bajnokok Klubja
14:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
14:30 OTP Bank Liga
16:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
16:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:00 OTP Bank Liga
18:50 Értékelő műsor:

Labdarúgás
19:30 Felvezető műsor: 

Kézilabda
20:00 Női kézilabda

Európa-
bajnokság

21:30 Értékelő műsor: 
Kézilabda

21:45 Góóól!
22:40 K&H férfi 

kézilabda liga
00:25 E.ON férfi 

vízilabda OB I.
01:40 E.ON női 

vízilabda OB I

05:20 Fókusz Plusz
06:15 Teleshop
06:50 Kölyökklub
08:45 Teleshop
09:45 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:25 A dadus

Amerikai vígjáték-
sorozat

11:10 A dadus
Amerikai vígjáték-
sorozat

11:50 XXI. század – a 
legendák velünk 
élnek

12:25 Házon kívül
13:05 Thor: Ragnarök

Amerikai kaland-
film

15:55 A vizesnyolcas
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Cápák között
20:20 Vasember 3.

Amerikai akciófilm
23:20 Könyörtelen düh

Amerikai-francia 
akciófilm

01:25 Portré: 
Matzon Ákos

05:00 Teleshop
06:00 Hupikék törpikék

Belga animációs 
sorozat

06:30 Grimm-mese
Német animációs 
sorozat

06:55 Magyar népmesék
07:05 Magyar népmesék
07:15 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:45 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:10 Magyar népmesék
08:20 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

08:35 Hupikék törpikék

Belga animációs 
sorozat

09:05 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:35 KutyaSuli
10:15 Több mint 

testőr Best of
10:50 SuperCar
11:30 Életmódi
12:05 Mága Jennifer 

- Sztárok az éle-
temből

12:45 Két dudás és 
egy kislány
Orosz vígjáték film

14:50 Transformers
Amerikai akció film

18:00 Tények
18:55 Sztárban sztár
22:45 Macska-jaj

Jugoszláv-francia-
német vígjáték film

02:00 A dilemma
Amerikai vígjá-
ték film

05:30 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Családi kör
07:45 A világörökség

kincsei
08:00 Neked szól!
08:10 Világ-Vallás
08:25 De őszintén!
08:30 Isten kezében
09:00 Lét-Ige - protes-

táns magazin
09:30 Találkozás
09:45 Jó embert 

keresünk!
10:00 Katolikus krónika
10:30 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:55 Szívből élünk
11:30 Családban 

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

Sporthíradó

12:50 Jó ebédhez 
szól a nóta

13:25 Ízőrzők - Takaré-
kos konyha

13:55 Háry János
Magyar zenés film

15:40 Édes anyanyelvünk
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:10 Hogy volt?!
17:10 Magyarország 

finom
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:45 Magyarország, 

szeretlek!
21:25 A férfi, aki 

szerette a nőket
Játékfilm

23:20 Kenó
23:30 Havannai éjszaka

Spanyol filmdráma
01:10 A tengeralattjáró: 

Új utakon
Német tévéfilmso-
rozat 

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 világ
06:20 Élő egyház
06:40 Esély
07:00 Világ
07:25 Noé barátai
07:50 Kontúr: Bogyay 

Katalin, 
diplomata

08:35 Ízőrzők - Takaré-
kos konyha

09:00 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

09:30 Főmenü: Made 
in Hungary

10:20 Magyar világ
10:50 A Dal 2022
13:00 Híradó
13:25 Magyarország 

Ma
14:00 M4 sport+

14:00 Jégkorong Erste 
Liga

17:00 Kékek
17:25 Építők
17:55 Vívás: Párbaj-

tőr GP
20:35 Gyorskorcsolya 

világbajnokság
21:30 Futsal magazin
22:05 A Vörös gróf -

Károlyi Mihály 
bűnei

23:25 Hogy volt?!
00:25 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Pokolból az 

öröklétbe - 
Utassy József 
költő emlékére - 
MMA portré

05:30 XIII. Téli Para- 
limpia – Peking

07:00 Futsal magazin
07:30 OTP Bank Liga
09:30 Múlt és Jelen
10:00 Jövünk!
10:30 XIII. Téli Para- 

limpia – Peking
11:30 Góóól!
12:30 Gyorskorcsolya 

világbajnokság
13:35 UEFA Európa 

Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

14:30 UEFA Bajnokok 
Ligája magazin

15:00 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

15:15 OTP Bank Liga
17:00 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
17:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:45 OTP Bank Liga
19:30 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:55 Merkantil Bank 

Liga
22:15 Jégkorong Erste 

Liga
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Folytatva cikksorozatunkat, 
most egy olyan témával szeret-
nénk folytatni az őszi búza ter-
mesztéstechnológiájának a be-
mutatását, amely a jelen hely-
zetben igencsak kényes téma 
lehet a kárpátaljai 
gazdák körében. Ez 
pedig nem más, mint 
az őszi búza táp-
anyagellátása.

Sajnos a műtrá-
gyaárak az egekbe 
szöktek, és leginkább 
a nitrogén alapú mű-
trágyák azok, ame-
lyek a legnagyobb 
áremelkedést mutatják. Ahhoz, 
hogy a termelő biztosítani tudja a 
sikeres búzatermesztéshez szük-
séges tápanyagmennyiséget, mé-
lyen a zsebébe kell nyúlnia. Ezt 
minden termelőnek maga kell 
eldöntenie, hogy mer-e, vagy 
tud-e kockáztatni. Annak remé-
nyében, hogy a búza felvásárlá-

si ára követni fogja a búzatáblá-
inkra kiszórt műtrágyázási költ-
ségeinket, bemutatjuk olvasóink-
nak, hogy milyen és mennyi táp-
anyag az, amelyet a búza kivesz 
a talajból a megfelelő termésát-
lag elérése érdekében.

Az őszi búza termesztése (4.)
Tápanyagellátás

Az őszi búzánál a termés nagy-
ságában és minőségében a táp-
anyagellátásnak döntő szerepe 
van. A búzafajták tápanyagigényé-
nek és tápanyaghasznosító képes-

ségének ismerete mel-
lett a kijuttatott műtrá-
gya hatóanyagok meg-
határozásához figye-
lembe kell venni a tala-
jok tápanyagtartalmát, 
tápanyagszolgáltató ké-
pességét, az elővetemé-
nyek tápanyagpótló ha-
tását is.

A táblázatban az őszi 
búza tápanyagigényét tekinthetjük 
meg, amely nem veszi figyelembe, 
hogy mi található az adott talajban, 
csupán azt mutatja be nekünk, hogy 
az őszi búza mennyi tápanyagot 
(hatóanyagot) vesz ki a talajból az 
adott össztermés elérése érdekében.

Az őszi búza tápanyagigénye 
(hatóanyag)

Ez a táblázat azt mutatta be, 
hogy az őszi búza az adott össz-
termés elérése érdekében mennyi 
tápanyagot von el a talajtól. Vagyis 
ahhoz, hogy egy 7 t/ha-os szemter-
mést elérjünk, az adott hatóanya- 
goknak ott kell lenni a gyökérzóná-

ban, hogy a növény fel tudja ven-
ni azokat!

Az imént említett hatóanyago-
kat át kell számolnunk a gyakor-
latban használt tápanyag (műtrá-
gya) mennyiségekké. De ahhoz, 
hogy megtudjuk mennyi és mi-
lyen műtrágyát kell kijuttatnunk, 
mindig tisztában kell lennünk az 
adott (kiválasztott) műtrágyák ha-
tóanyag tartalmával. Annak érdeké-
ben, hogy a búzánk számára min-
den tápelem biztosítva legyen kü-
lönböző típusú műtrágyákra van 

szükség. Ezen kiválasztott műtrá-
gyák mennyiségét a bennük lévő 
hatóanyagok határozzák meg.

A megadott műtrágyák ható-
anyag tartalma %-ban (100 kg 

műtrágyában)
Miután megtudtuk, hogy az őszi 

búza mennyi hatóanyagot von el a 
talajból, és tisztáztuk azt is, hogy a 
kiválasztott műtrágyák milyen és 
mennyi hatóanyaggal rendelkez-
nek, nem maradt más hátra, mint 
kiszámoljuk azt, mennyi műtrágyá-
ra is lenne szükség abban az eset-
ben, ha nem végeztünk talajvizsgá-
latot, az adott földterületet nem trá-
gyáztuk, valamint azt feltételezzük, 
hogy a talajunk nem tartalmaz sem-
milyen tápanyagot.

Hatóanyag igény műtrágyára 
levetítve (7 t/ha szemtermés 

esetén)
Természetesen a kijuttatan-

dó műtrágya típusok és tápanyag 
mennyiségek változtathatóak és 
változhatnak annak függvényé-
ben, hogy a talajunk feltérképe-
zésével (talajvizsgálatával) kide-
rítsük mennyi és milyen felvehe-
tő tápanyag található az adott talaj-
ban. Attól is sok függ, hogy milyen 
előveteményünk volt azt megelőző-
en, volt-e bedolgozva a talajunkba 
szervestrágya, növényi maradvá-
nyok, talajjavító és tápanyag feltá-
ró baktériumok stb.
A tápanyagok kijuttatási ideje

Az őszi búza termesztése során 
is nagyon fontos a tápanyagok meg-
felelő időben való kijuttatása. Van-
nak tápelemek (foszfor, kálium), 
amelyek nehezen mozognak a talaj-
ban és több időre van szükségük ah-
hoz, hogy a növények számára fel-
vehetővé váljanak. Vannak viszont 
olyan tápelemek (nitrogén, kalci-
um), amelyek könnyedén kimosód-
hatnak a gyökérzónából. Ezért fon-

tos, hogy az adott tápelemek meg-
felelő időben legyenek kijuttatva.

A foszfor és kálium műtrágyá-

kat ősszel, az alaptalaj-művelés-
kor egyszerre kell kijuttatni. A 
foszfor és a kálium műtrágyának 
a talajban át kell alakulnia a növé-
nyek számára felvehető formává. 

A nitrogén műtrágyát ősszel 
és tavasszal megosztva kell kijut-
tatni. Az egy adagban, nagyobb 
mennyiségben kijuttatott nitro-
gén a talajvízzel kimosódik a ta-
lajból, és azon túl, hogy a terme-
lő számára kidobott pénznek te-
kinthető, még környezetszennye-
zést is okoz. Bekerülve az ivóvíz 
rendszerbe az emberi szervezet-
re is káros hatása lehet. 

A szükséges nitrogén meny-
nyiségének 0-20%-át kell ősz-
szel, 50-70%-át tél végén, 
0-30%-át  szárba  indulás -
kor, és 0-10%-át kalászolás-
kor kell kijuttatni. Az ősszel ki-
juttatott nitrogén segíti a növény 
kezdeti gyors növekedését, fej-
lődését. A télvégén adott nitro-
gén a gyors tavaszi regeneráló-
dást, bokrosodást teszi lehetővé. 
A hideg talajból még nincs táp-
anyag-feltáródás, a búza csak a 
műtrágyából jut tápanyaghoz. 
A nitrogén és kalcium műtrá-
gya tavaszi több adagban tör-
ténő kijuttatásával növelhet-
jük a kalászok számát és az 
ezermagtömeget.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

1 tonna össztermés (700 kg szem + 300 kg 

szalma esetén)

10 tonna össztermés (7000 kg szem + 3000 

kg szalma esetén)

Nitrogén: 27 kg Nitrogén: 270 kg

Foszfor: 11 kg Foszfor: 110 kg

Kálium: 18 kg Kálium: 180 kg

Kalcium: 6 kg Kalcium: 60 kg

Magnézium: 2 kg Magnézium: 20 kg

Mikroelemek: legfontosabb a réz és a 

mangán 

Mikroelemek: legfontosabb a réz és a 

mangán 

Megnevezés N P K Ca Mg Mikroele
m

Nitroamofoszka 16 16 16 - - -
Kálium nitrát 13 - 46 - - -
Kalcium nitrát 15 - - 26 - -
Pétisó 27 - - 7 5 -
Karbamid 46 - - - - -
Mikramid 46 - - - - +

Megnevezés kg/ha

Nitroamofoszka (alaptrágya) 700
Kálium nitrát (alaptrágya) 160
Kalcium nitrát (indító v. fejtrágya) 100
Pétisó (indító v. fejtrágya) 400
Mikramid (lombtrágya) 10
Karbamid (lombtrágya) 20
Összesen 1390 (100%)
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A hajtatott hagymás vi-
rágok, mint pl. a tulipán, já-
cint, krókusz, nárcisz még 
késő ősszel a termelőházba 
kerülnek, ahol cserepezés 
után gyökereztetik őket. A 
hajtatás idejét meghatároz-
za a kívánt virágzási idő, 
mivel  különböző időpon-
tokra hajtatnak ki növénye-
ket a kertészek. A különbö-
ző virágoknak más-más te-
nyészideje van, mind sajá-
tos termesztéstechnológiát 
igényel.  Megfigyelhetjük, 
hogy már január vége óta 
kapható a virágboltokban 
vágott tulipán, ami a leg-
korábbi időpontra volt haj-
tatva. Egy folyamatos peri-
ódusban több hónapra is el 
lehet így húzni a tenyész-
időt attól függően melyik 
héten milyen mennyiséget 
szeretnénk előállítani. Ná-
lunk  főként  nőnapra  van 
nagy kereslet ezekre a haj-
tatott  hagymás virágokra, 
leginkább a tulipánra, mind 
vágott, mind cserepes for-
mában, de őt szorosan kö-
veti a jácint, krókusz, nár-
cisz. Az utóbbi virágok ter-
mesztése nagyon hasonló, 
így azokat akár egy terme-
lőházban is lehet hajtatni, 
március eleji virágoztatás-
ra. Ezen növények hagymái 
speciális hidegkezelésen es-

Virágzó hagymások – a tavasz 
hírnökei

Szinte senki nem tud elmenni tavasz környékén egy virágbolt előtt 
sem anélkül, hogy rá ne csodálkozna a tavaszi hagymás virágok 
szépségeire. Bizony ezekben a színnel és illattal teli virágtálakban 
sok-sok munka, türelem és várakozás teljesült be, amikor a ker-
tész megtervezte a tavaszi piacát.

tek át, mely meghatározó a vi-
rágzás érdekében. Amint em-

lítettem, november hónapban 
cserepezzük be őket gondos 
válogatás és gombaölő kezelés 
után, aztán sötét, 2-5 fokos he-
lyen altatjuk. Ez a hőmérséklet 
elég neki a gyökeresedéshez, 
de hajtani még nem fog. Fajtá-
tól függően körülbelül febru-

ár elején meleg, világos terme-
lőházba helyezzük és 15 fokon 
hajtatni kezdjük őket. Ilyenkor 
fontos a tápanyagutánpótlás, 
és  az egyenletes öntözés.  A 
hagymás növényeket kifeje-
zetten fontos a kalciumos ol-
dat ,  va lamint  a  ká l ium tar-
talmú műtrágyák kijuttatása.  
Amennyiben úgy látjuk, hogy a 
növényünk túl érett az eladási 
időszakhoz képest, visszafog-
hatjuk fejlődésében, ha telje-
sen fűtetlen, hideg helyiségben 
tároljuk. Ilyenkor a virágfejlő-

dés megáll, sőt a hideg hatásá-
ra felkeményednek a szirmok. 

Értékesíthetjük őket önálló-
an, vagy kompozícióba ültet-
ve. Ez attól is függ természe-
tesen, hogy nagy mennyiség-
ben értékesítünk, vagy mi ma-
gunk, egyenként fogjuk eladni 

megtermelt növényeinket. Bár-
hogyan is, de nagy fontos, hogy 
mi magunk biztosak legyünk 
a növény minőségében, és ad-
junk további tanácsokat a fel-
használását illetően. Jómagam 
mindig elmondom vevőimnek, 
hogy ezek nem hobbi hagymák, 
hanem speciális hőkezelt hagy-
mák, amit ha gondosan kiültet-
nek kertjeikbe, a következő ta-
vasszal várhatják a virágzást, 
sőt próbáltuk már balkonládá-
ba, sziklakertbe, cserépbe ültet-
ve is: mindenhol újra találkoz-

tunk velük a következő évben. 
Sokan talán ezért is preferál-
ják a vágott virággal szemben, 
mert így talán maradandót aján-
dékozhatnak, ami igaz is. Mind-
emellett, ezeket a virágokat nem 
lehet nem szeretni és csodálni, 
hiszen a kopár tél után ők jelen-

tik az első színeket és illato-
kat. Termelőként jómagam is 
mindig repesve várom eze-
ket a meglepetést tartogató 
növényeket, leginkább kom-
pozícióba ültetve szeretem a 
legjobban. Szívesen társítok 
a virágtálba még árvácskát, 
amely szintén az első tavaszi 
virágok között nyílik és mél-
tó helye van a tulipánok, já-
cintok mellett.

Az elmúlt évek tapasz-
talata alapján észrevehető 
a tulipán-értékesítés felvi-
rágzása térségünkben is, mi-
vel ez a tavaszi virág szin-
te felváltotta a szegfű he-
lyét a virágpiacon. A koráb-
bi  években főként  nőnapi 
virágcsokrokban adtunk el 
belőle többen, de már nagy 
igény van rá Valentin-nap 
körényékén is. Jó hír, hogy 
egyre több termelő haj tat 
vidékünkön kiváló minősé-
gű tulipánt, frissességével 
és vázatartósságával meg-
előzve a holland importot. 
Ez az eredmény is azt bizo-
nyítja, melyet már többször 
is  hangsúlyoztam, hogy a 
hazai dísznövénytermesztés, 
mint különálló ágazat, év-
ről évre nagyobb sikereket 
ér  el ,  növekvő tendenciát 
mutat, a gazdasági nehézsé-
gek ellenére is eredményes-
nek mondható. Ahhoz, hogy 
ez így is maradjon, nagyon 
fontos lenne a vevők tuda-
tos vásárlása, a hazai ter-
mékek előnybe helyezése a 
külföldi termékekkel szem-
ben, melyet a közelgő tava-
szi ünnep alkalmával meg 
is tehetnek, hiszen nőnapra 
ezernyi virág közül vehetik 
meg a legszebbeket, melyet 
itt, Kárpátalján termeltünk.

Bucsela Enikő 
falugazdász (KMVSZ)
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Február 17-én 13 óra körül egy hullá-
ra bukkantak Nagyszőlős külvárosá-
ban, írja a mukachevo.net.

A kárpátaljai rendőrség tájékoztatá-
sa szerint nem találtak erőszakos halálra 
utaló nyomokat a holttesten, de a szakér-
tők megállapították, hogy a férfi testré-
szein olyan sérülések keletkeztek, ame-
lyeket feltehetően állatok okoztak. A tes-

Megcsonkított emberi testet találtak 
Nagyszőlős közelében

ten a hipotermia (kihűlés) nyilvánvaló je-
lei is észrevehetőek, ami akár a halál oka 
is lehetett. Valószínűleg ott lakott a férfi, 
mert a területen háztartási cikkek voltak. 
Az elhunyt személyazonosságának meg-
állapítása folyamatban van.

A férfi halála végső okának megálla-
pítására igazságügyi orvosszakértői vizs-
gálatot rendeltek el.

Az esetek Uglján és Vajnágon történ-
tek – jelentette a Rendkívüli Helyzetek 
Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kár-
pátaljai kirendeltsége.

Az első bejelentés Ugljáról érke-
zett, a házból kiszivárgó füstöt a szom-
szédok vették észre, akik azonnal meg-
kezdték az oltást. A tűzoltók kiérkezé-
séig sikerült megfékezni a lángokat, 
sajnálatos módon azonban a házban rá-
találtak egy 88 éves asszony holttesté-

Egy nap alatt két halálos tűzeset is történt 
megyénkben

re, aki valószínűleg füstmérgezésben 
vesztette életét.

A másik eset egy vajnági ház nyá-
ri konyhájában történt. Mint kiderült, a 
75 éves tulaj ebben az épületben élt. A 
DSZNSZ munkatársai hosszú ideig dol-
goztak a helyszínen, s a tűz eloltása után 
holtan találtak rá az idős nőre, számol be 
a mukachevo.net.

A tűz okát és a károk értékét még vizs-
gálják a szakértők.

Február 17-én 4 óra 24 perckor érke-
zett hívás a tűzoltósághoz a beregszá-
szi járási Árdánháza (Ardanovo) köz-
ség lakóitól.

A szomszédos ház melléképületében 
keletkezett tűzről szólt a bejelentés. Az 
értesülés szerint a házban tartózkodott a 

Holttestre bukkantak a tűzoltók
lakás tulajdonosának fia és testvére fele-
sége. A helyszínre kiérkező tűzoltók 5 óra 
5 percre lokalizálták a tüzet a 40 négyzet-
méteres területen, majd 6 óra 30 perckor 
teljesen eloltották.

Az építmények bontása során a tűzol-
tók találtak egy holttestet.

A munkácsi járási hatóságokat arról 
informálták, hogy egy iványi lakos ille-
gális alkoholkereskedéssel foglalkozik, 
számol be a mukachevo.net.

A rendőrség bíróság által szankcio-
nált házkutatást tartott a férfi otthonában, 
melynek során több száz láda alkoholos 

Több száz láda illegális alkoholt foglaltak le 
Kárpátalján

és alacsony alkoholtartalmú terméket fog-
laltak le. Az árucikkek különböző, ismert 
márkájú címkékkel voltak ellátva.

A lefoglalt alkohol összmennyisége 
körülbelül három tonna. A férfi ellen bün-
tetőeljárás indult, a vizsgálatok megkez-
dődtek.

Csap közelében őrizetbe vettek egy len-
gyel állampolgárt, aki harmadszor pró-
bált meg Ukrajnába jutni.

A Csapi Határőrség sajtószolgálata 
szerint a határőrök szlovák kollégáiktól 
kaptak információt egy ismeretlen sze-
mély Ukrajna irányába történő mozgásá-
ról. Az illegális bevándorló felkutatásában 
a határőrök szolgálati kutyája segített, ami 
megállította a Szlovákiából Ukrajnába tar-
tó szabálysértőt. Az okmányok átvizsgálá-
sa során kiderült, nem ez volt az első eset, 
hogy a férfi illegálisan próbált meg bejut-

Ukrajnába akart szökni egy lengyel 
állampolgár

ni az országba. Tavaly a határőrök kétszer 
vették őrizetbe illegális határátlépés miatt 
és tiltották ki Ukrajnából, mégsem adta 
fel, írja a mukachevo.net.

A külföldit a határőrség ideiglenes 
fogdájába szállították. A körülmények 
megállapítása után adminisztratív fele-
lősségre vonják az Ukrajnába való be-
utazási tilalomról szóló határozat be nem 
tartása és Ukrajna államhatárának ille-
gális átlépése vagy illegális átlépésé-
nek kísérlete miatt. Az ügyben a bíró-
ság dönt majd.

Kárpátalja leggazdagabb falujában egy 
holttestet találtak.

A vízi hullára a técsői járási Alsóapsán 
(Nyizsnya Apsa) bukkantak rá az Apsica-
folyóban. Már ismert, hogy az elhunyt 
egy 1960-as születésű férfi volt. Az 

Holttestre bukkantak egy faluban
Aknaszlatinai kistérség biztonsági köz-
pontjának egyik kirendeltsége emelte ki 
a holttestet vízből.

A férfi halálának körülményeit a 
rendfenntartók vizsgálják, számol be 
a pmg.ua.

Február 13-án baleset történt a Bereg-
szászi járásban a csetfalvai (Csetovo) 
letérő közelében.

Egy Volkswagen Tourant sofőrje nem 
tartotta be a biztonságos követési távol-
ságot és a faluba leforduló Audi 80 tí-
pusú gépkocsinak ütközött. Az Audi so-

Baleset történt a Beregszászi járásban
főrje az ütközés következtében megsé-
rült, alkartöréssel szállították kórházba 
a mentősök.

A rendőrség speciális eszközökkel (au-
tómentővel) szállította el a sérült járműve-
ket a helyszínről a büntetőparkolóba, adja 
hírül a pmg.ua.

Február 16-án megszökött két bűnö-
ző az előzetes letartóztatásból Nagy-
szőlősön.

A hatóságok nagy erővel keresték a 
két férfit a megyében, s még a nap fo-
lyamán sikerült is letartóztatniuk a két 
29 éves szökevényt. Az információk sze-
rint egyiküket kábítószer-kereskedéssel, a 

Letartóztatták a Nagyszőlősről elszökött rabokat
másikukat pedig rablótámadással vádol-
ják. A szökéskor rátámadtak a rendőrsé-
gi munkatársakra, az egyik férfi kórházi 
kezelés alatt áll.

A bűnözők elleni büntetőeljárás fo-
lyamatban van, a vizsgálatok tartanak. 
A hírt a beregszászi rendőrkapitány-
ság közölte.

Néhány sorban
A csoportkör harmadik fordulóját ren-
dezték a mögöttünk maradt hétvégén a 
nagybégányi és nagyszőlősi helyszíne-
ken a Beregszászi járási labdarúgó téli 
kupában.

Nagybégányban a házigazda együttes 
simán, 5-1-re nyert az eddig még pont nél-
kül álló Mezővárival szemben, míg a má-
sik párharcban Tiszakeresztúr minimális, 
1-0 arányú győzelmet ért el Mezőkaszony 
ellen. Az ötcsapatos csoportban ezúttal Kí-
gyós volt szabadnapos.

Nagybégány 9 ponttal vezeti a mezőnyt 
a 6 pontjával második Tiszakeresztúr előtt.

Nagyszőlősön hat alakulat küzd a to-
vábbjutást jelentő első két helyért, így ott 
három mérkőzésen szurkolhattak a nézők.

Az eddig hibátlanul menetelő Fancsikát 
és Tiszaújlakot most sem tudták megszorí-
tani, Rácz László szülőfalujának együtte-
se Tiszavégardót verte 5-1-re, míg az új-
lakiak Tiszapéterfalvát győzték le 5-0-ra.

A harmadik összecsapáson még ezeknél 
is nagyobb gólszüret volt, hiszen az Onoki 
Csillag 7-1-re nyert Királyháza ellen.

Tiszaújlak és Fancsika százszázalékos 
mérleggel, 9-9 ponttal várhatja az egymás 
elleni rangadót.

***
A női kézilabda Bajnokok Ligája csoport-

körének utolsó fordulójában az FTC nagy 
csatában 23-21-re nyert a Dortmund ellen, 
ami azt jelenti, hogy Elek Gábor együtte-
se csoportjában a 3. helyen végzett, és a 
szlovén Krím Ljubljana ellen játszik majd 
a negyeddöntőbe kerülésért.

A másik ágon a Bajnokok Ligájá-
ban az utóbbi négy év során a rendes já-
tékidőben 70 mérkőzés óta (!) veretlen 
Győri Audi ETO utolsó csoportmecs-
csén 30-29-re kikapott a norvég Vipers 
Kristiansendtől.

A vereség ellenére a Győr csoportelső 
lett, és egyenes ágon tagja a legjobb nyolc 
mezőnyének.

Férfi vonalon mindkét magyar BL-
csapat csalódást keltően kezdte az évet, 
hiszen a Veszprém hazai pályán csak 28-
28-as döntetlent játszott a Portóval, míg 
a Szeged 26-24-re kikapott a horvát PPD 
Zagreb vendégeként.

***
Életének 88. évében elhunyt az FTC le-
gendás futballistája, Fenyvesi Máté, aki 
76 alkalommal szerepelt a magyar válo-
gatottban, a Ferencváros színeiben pedig 
551 mérkőzésen lépett pályára.

Fenyvesi Máté az 1958-as és 1962-es 
vb.-én is szerepelt, 1964-ben pedig tag-
ja volt az Eb-bronzérmes magyar válo-
gatottnak.

Feje tetejére álltak a erőviszonyok a 
magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnok-
ság hétvégén lejátszott 21. fordulójában, 
mivel a kört megelőzően az első öt he-
lyen álló csapat közül egyiknek sem si-
került nyerni!

A listavezető és címvédő Ferencvá-
ros ismét botlott, hiszen hiába dolgozott 
ki egy sor helyzetet az örökrangadón az 
MTK vendégeként, az erejéből csak egy 
lesgólra futotta. A Fradiban bemutatkozott 
az élvonal legdrágább játékosának számí-
tó Marqinhos is, de neki sem sikerült be-
venni az ellenfél kapuját.

Az FTC újabb botlásával nem tudtak 
élni a közvetlen riválisai, hiszen a Puskás 
Akadémia zsinórban második vereségét 
szenvedte el – ezúttal hazai pályán a Deb-

OTP Bank Liga

Az első öt helyezett nem tudott nyerni
recen ellen – , míg a Kisvárda gólokban 
gazdag mérkőzésen ikszelt a Paks ellen.

De még a tabella első három helyén 
álló együttesektől is gyengébben teljesí-
tett a sorozatban negyedik vereségét el-
szenvedő Mol Fehérvár. A székesfehér-
váriak kispadján a hét közben menesztett 
Szabics Imre helyett már az MTK koráb-
bi trénere, Michael Boris ült, ám neki sem 
sikerült felrázni a Vidit, amely hazai pá-
lyán kapott ki a forduló elején még sereg-
hajtó Újpesttől.

Eredmények: Mezőkövesd – Honvéd 
0-0, Kisvárda – Paks 3-3, Gyirmót – ZTE 
0-1, MTK – FTC 0-0, Puskás Akadé-
mia – Debrecen 0-2, Fehérvár – UTE 1-2. 

Az FTC 42 ponttal vezeti a tabellát az 
egyformán 40 pontos PAFC és Kisvárda előtt.

Vasárnap színpompás záróünnepség-
gel elbúcsúzott a sportvilágtól Peking, 
a téli olimpia helyszíne.

A téli ötkarikás játékok történetében 
ez volt az első olyan esemény, amelyet 
beárnyékolt a több mint két éve tartó vi-
lágjárvány, de az e miatt beiktatott kor-
látozások ellenére a kínaiak összességé-

ben színvonalas rendezvénynek lehettek 
a házigazdái.

Az éremtáblázaton Norvégia végzett 
az élen 16 megszerzett aranyéremmel, 
nyolc ezüsttel és 13 bronzéremmel, meg-
előzve Németországot (12-10-5), illetve 
a nagyot hajrázó házigazda Kínát (9-4-2).

Az egyik legnagyobb érdeklődéssel 
várt sportágnak, a férfi jégkorong-torná-
nak a döntőjét Finnország nyerte meg, mi-

Ukrajna sem maradt érem nélkül

Pekingben kialudt a láng
után a fináléban 2-1-re nyert a címvédő 
orosz csapat ellen. Érdekesség, hogy az 
egyik hoki-nagyhatalomnak számító fin-
nek először nyertek olimpiát.

A minden idők legjobb téli olimpiai 
szereplést elérő magyar küldöttség egy 
aranyérem mellett két bronzéremmel zárta 
a világeseményt, megelőzve olyan, a jeges 

és havas sportban előrébb tartó országo-
kat, mint Csehország, Szlovákia, Lengyel-
ország, vagy a 26. helyen záró Ukrajnát.

A 45 fős ukrán küldöttség végül nem 
maradt érem nélkül, mivel sí akrobati-
kában Olekszandr Abramenko második 
helyével ezüstérmet szerzett, ugyaneb-
ben a versenyszámban pedig a beregszá-
szi Olekszandr Okipnyuk az igen előke-
lő 9. helyen zárt.
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Szolgáltatás

Munka otthon

Lakás eladó
Beregszászban a Mu-
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy cseh építésű 
házban háromszobás 
lakás az 5. emeleten. 
Ár: 20 000 f.e.  
Mob.: 066-2910418,                   
          068-2126127. 

(Index 08776)
Fizesse elő a Kárpátinfót!

ház kiadó

Beregszászban a város 
központjában egy kis csen-
des utcában, nem a front-
ra nyíló, kertes, bútorozott 
felújított családi ház (64 
m2) kiadó, csak hosszú táv-
ra. 1 szoba, konyha, előszo-
ba, fürdőszoba, benti külön 
WC. Riasztóval, nagy se-
bességű internettel, a leg-
modernebb energiatakaré-
kos gázfűtési rendszerrel 
ellátva. Igényes illető vagy 
házaspár részére. Mob.: 
+38066-0060133. 

ház eladó

Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Kato-
na István u. 12. szám alatt 
kertes ház bútorral, víz, gáz, 
háromfázisú elektromos há-
lózat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Bátyúban nagyon jó he-
lyen – közel a középiskola, 
üzletek, vasútállomás – el-
adó 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. 
Bótrágyon a Széchenyi u. 
169. szám alatt családi ház 
eladó. Tel: 050-7369585 
vagy +3670-6660875. 
Badalóban eladó egy 126 
m2-es családi ház (4 szoba, 
összkomfortos, gázkonvek-
tor és csempekályha fűtési 
megoldás, garázs, pince). Ár 
megegyezés szerint. Mob.: 
050-8773649. 

Lakás eladó

Beregszászban a Sztefanik 
utcában kétemeletes ház 
második szintjén 3 szobás 
lakás eladó. Ár megegye-
zés szerint. Mob.: +38099-
9070381. 
Beregszászban eladó egy-
szobás lakás az 5. emeleten. 
Mob.: +38096-2169513. 

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. 

Egyéb jármű

Vadonatúj rokkantkocsi 
(tolóka, kis kerekű) eladó. 
Mob.: 095-3260426. 
Elektromos kerekesszék el-
adó. Mob.: 068-2511310. 

Kerékpár

Ukrajna férfibicikli és egy 
Szaljut női bicikli eladó. 
Mob.: +38066-5605813. 

haszongépjármű

Bulat minitraktor újszerű ál-
lapotban talaj frézerrel, ka-
szával és utánfutóval (pricep) 
eladó. Ár: 87000 hr. Mob.: 
+38050-5515880. 

Tetőszerkezetek készíté-
sét, felújítását, ereszcsator-
na készítését és házak külső 
szigetelését vállaljuk. Mob.: 
+38066-8404874. 
Kül- és beltéri munká-
kat vállalok! Glettelés, fes-
tés, gipszkartonozás, beto-
nozás stb. Valamint vízve-
zetést és fűtésszerelést. Ke-
ressenek bizalommal! Mob.: 
099-6378788. 

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. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
hetilap kézbesítésére Gáton. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére 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 rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Tiszaújlakon. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. Keretes

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

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

Budapesti építőipari cég 
keres folyamatos mun-
kákhoz kőműveseket, 
kőműves brigádokat. 
Szállást díjmentesen biz-
tosítunk (nem munkás-
szálló), havi egyszeri ha-
zautazási költségtérí-
tés. Kiemelkedő fizetés, 
heti elszámolás. Mob.: 
+3620-3110570. 

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 Nevetlenben. 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. 

Magyarországra kere-
sünk faipari mérnök, 
technikus, ács és asz-
talos, valamint segéd-
munkás munkatársakat. 
Szállást biztosítunk, jo-
gosítvány előnyt jelent. 
Mob: +3670-3293399 
(Gál József). 

Csehországi gyárba ösz-
szeszerelési munkakörbe 
és raktárba munkásokat ke-
resünk. Fizetés: 170 CZK/
óra. Ingyen szállás és mun-
kahelyre utazás. Mob.: 095-
7391445 (Viber). 

Idős férfi mellé gondo-
zót keresek Magyar-
országra, aki megfele-
lő gyakorlattal rendel-
kezik. Teljes ellátást 
és lakást biztosítok. 
Jelentkezni: +3630-
5557181. 

Veszprémi kőipari cég 
gránit feldolgozásban 
és síremlék készítés-
ben jártas szakembere-
ket és segédmunkáso-
kat keres állandó mun-
kára. Kezdő fizetés: net-
tó 350 000 Ft-tól. Mob.: 
+3630-2475464. E-mail: 
granit2007kft@gmail.
com. 

Cukrászokat keresünk 
Nyíregyháza  mel le t t i 
cukrászüzembe. Elvárá-
sok: magyar nyelvtudás és 
dolgozni akarás. Mobil: 
+3620-428-4296 (Viber, 
W h a t s a p p ,  F a c e t i m e ) 
e-mail: norbert.repasi@
gmail.com. 

építkezés, felújítás

Beregszászban újsze-
rű állapotban faajtó el-
adó tok nélkül. Ára 2500 
hr. Mob.: 066-2910418, 
068-2126127. 

Alig használt WC kagyló 
eladó Beregszászban. Ár: 
1000 hrivnya. Mob.: 066-
2910418, 068-2126127. 
Eladó egy új fürdőkád 
(1,70x70).  Mob.:  050-
2094088. 

bútor

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

barkács, szerszám

Beregszászban eladó kézi 
fűrész, csákányok, kalapá-
csok, autóhoz való szerelő 
kulcsok. Mob.: +38099-
6608338, +38066-3967011. 

hűtés, fűtés

Eladó egy falikazán – két 
kontúros, turbós – jó áron. 
Ugyanitt egy fürdőszobai 
kendőszárító radiátor. Mob.: 
050-2094088. 

Mezőgazdasági eszköz

Traktor utánfutó (pricep) el-
adó. Mob: +38050-8614374. 
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. 
Szőlődaráló, szőlőprés el-
adó Beregszászban. Mob.: 
066-3967011. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 

baba, gyerek

Eladó egy nagyon megkí-
mélt állapotú összecsukha-
tó négykerekű babakocsi. 
Nagyon olcsó áron. Mob.: 
+38095-3260426.

XII. Jankovics Mária 
Alkotótábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány tizenkette-
dik alkalommal hirdette meg a Jankovics Mária Alko-
tótábort a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nem-
zetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap tá-
mogatásával.

Jelentkezési feltételek:
▪ elsősorban olyan tanulók jelentkezését várjuk, 

akik vonzódnak a képzőművészetek, festészet, szobrá-
szat, rajz iránt

▪ a jelentkezők korhatára: 10–17 év
orvosi igazolás kötelező
Jelentkezési határidő: 2022. május 31., 15.00 óra
A tábor időpontja: 2022. augusztus 1-6.
A tábor helyszíne:  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.)
A megpályázható helyek száma: 30 fő
Jelentkezni elektronikus úton 2022. február 14. – má-

jus 31. között lehet a „GENIUS” Jótékonysági Alapít-
vány honlapján.

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

Kérdés felmerülése esetén kérjük Önöket, hogy az 
alábbi elérhetőségen keressék a tábor szakmai felelő-
sét, Kulin Ágnest.

E-mail: aligkenus@gmail.com
Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-76 (149-es mellék)
Honlap: www.genius-ja.uz.ua
E-mail: geniusja2019@gmail.com
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„Szól a Fülemüle!” – VIII. Kárpátaljai 
népzenei és néptánc tehetségkutató
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány nyolcadik 

alkalommal hirdet népzene- és néptánc-tehetségkuta-
tót „Szól a fülemüle” címmel Kárpátalján. 

A tehetségkutatóra a 7 és 16 év közötti, kárpátaljai tanin-
tézményekben tanuló, hagyományápoló, hangszeres szólis-
ták, hangszeregyüttesek, szólótáncosok és néptáncegyüttesek 
jelentkezését várjuk legkésőbb 2022. árpilis 11-ig.

A néptáncegyüttesek esetében két korcsoportban van 
lehetőség jelentkezni:

I. Korcsoport: 7–11 évesek
II. Korcsoport: 12–16 évesek.
Nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc bár-

mely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet 2021. 

december 21. – 2022. április 11. között.
A tehetségkutató megvalósításának időpontjai az alábbiak:

Elődöntő időpontja: 2022. április 30.
Felkészítő tábor időpontja: 2022. május 27–28.
Döntő időpontja: 2022. május 29.
A tehetségkutató helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc Kár-

pátaljai Magyar Főiskola.
(90202 Beregszász, Kossuth tér 6.)
A további részletes információkat tartalmazó tel-

jes szabályzat a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 
honlapjáról letölthető. 

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@gmail.
com, vagy a +380-31-41-4-29-68 (149-es mellék) telefon-
számon kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között.

A Nagyberegi Református Líceum 
felvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályok-

ba a 2022–2023-as tanévben. 
Intézményünk diákjai a közismereti tárgyakat elmé-

lyülten, emelt óraszámban, anyanyelvükön tanulhatják – a 
középiskolai osztályokban humán-reál irányultság sze-
rint –, művészeti képzésben részesülhetnek, lelki alkal-
makon, missziói munkákban, kirándulásokon, hazai és 
Kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt, ösztöndí-
jakban, kollégiumi elszállásolásban és beutaztatásban ré-
szesülhetnek. Az érettségizők számára személyre szabott 
tájékoztatást nyújtunk a továbbtanulási lehetőségekről, 
segítjük a felsőoktatási vagy szakirányú jelentkezésüket.

2022. február 5-e és április 9-e között, szombaton-
ként, jelenléti előkészítő foglalkozásokat tartunk a fel-
vételi tárgyakból: magyar nyelvből és irodalomból, ma-
tematikából és bibliaismeretből.

2022. március 12-én (szombaton) 10 órai kezdet-
tel nyílt napot tartunk, amely során az érdeklődők meg-
ismerkedhetnek az intézménnyel és részletes felvilágo-
sítást kaphatnak a felvételi vizsgákról és a szerezhető 
többletpontokról.

A felvételire és az előkészítő foglalkozásokra való 
jelentkezés online regisztráció útján történik, ami intéz-
ményünk honlapján, a Felvételi menüpont alatt érhető el 
Online jelentkezési lap címszó alatt 2022. január 17-e és 
április 21-e között. 

A felvételi vizsga napjáig benyújtandó dokumen-
tumok: a helyi lelkipásztor és hitoktató zárt borítékban 
csatolt ajánlólevele, a születési bizonyítvány és a kód-
szám másolata.
A felvételire való jelentkezés határideje: 2022. április 21.
A felvételi vizsgák időpontja: 2022. április 23., 8.00 óra.

A részletes információért kérjük, keresse fel az intéz-
mény weboldalát a www.nbrl.com.ua internetes címen 
vagy érdeklődjön a +380 (99) 423 41 45-ös telefonszá-
mon, illetve személyesen a líceumban (90242 Nagybereg, 
II. Rákóczi Ferenc út 80.).

Szeretettel várja az érdeklődőket 
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

Nagydobronyi Református Líceum
Felvételi hirdetmény a 2022/2023-as tanévre

Szeretnél továbbtanulni, de még nem döntötted el, hogy 
hol?! Szeretnél időtálló, használható tudást szerezni?! Sze-
retnél egy jó közösség részévé válni és egy jól felszerelt 
európai színvonalú iskolában tanulni anyanyelveden?!

Akkor vár rád a Nagydobronyi Református Líceum!
Iskolánk a református értékeket és használható tudást 

modern formában adja át a tanulni vágyó fiataloknak. 
Iskolánk felvételt hirdet a 2022/2023-as tanévre
A felvételi időpontja: 2022. április 30. (szombat) dél-

előtt 9:00 óra.
Idén az 5. és 10. osztályokba várjuk a felvételizni vá-

gyó diákokat.
Az 5. osztályba jelentkezők tesztet írnak matemati-

kából és tollbamondást magyar nyelvből.
A 10. osztályba jelentkezőknek felvételi vizsgát kell 

tenniük bibliaismeretből, egyháztörténelemből, magyar 
nyelvből és matematikából, valamint egy szóbeli ismer-
kedésre kerül sor iskolánk vezetőségével.

A felvételi vizsgát előkészítő foglalkozások előzik 
meg szombatonként: március 12-én és 19-én, április 2-án 
és 9-én, 9:00 órai kezdettel. A felvételi vizsgára a jelent-
kezési határidő április 24, mely online formában történik

Nyílt napot tartunk március 4-én 10:00 órai kezdettel.
A felvételiről bővebb információt találsz és letölthe-

ted a jelentkezési lapot iskolánk honlapján
http://ndreflic.hu/kezdolap/letoltheto-anyagok/

Felvételi hirdetés
A Péterfalvai Református Líceum felvételt hirdet 

a következő, 2022–2023-as tanévre. Jelentkezhet min-
den diák, aki 2022 júniusáig befejezi az általános isko-
la 4., 5., 6, 7., 8. vagy 9. osztályát. A kisebbek számára, 
7. osztályig, a környező településekről adott útvonala-
kon való beutazásról gondoskodik a líceum, 8. osztálytól 
kezdve a végzősökig az intézmény minden diák számá-
ra kollégiumot és teljes ellátást biztosít. Végzőseink el-
söprő többsége tovább folytatja tanulmányait elsősorban 
kárpátaljai és anyaországi felsőfokú intézményekben. 

A felvételi vizsgára a jelentkezőknek 2022. április 
9-én, szombaton, fél 8-ig kell megérkezni. Március 5-től 
szombatonként, reggel 9 órától előkészítő tanfolyamot 
tartunk magyar nyelvből és irodalomból, valamint mate-
matikából a 8., 9. és 10. osztályba jelentkezők számára. 
Az 5. 6. és 7. osztályba jelentkező diákok önállóan ké-
szülhetnek a felvételire, amely számukra – a szóbeli is-
merkedés mellett – magyar nyelvű tollbamondás lesz és 
néhány egyszerű, alapvető matematika feladat.

 Személyes érdeklődésre bővebb felvilágosítást és 
jelentkezési lapot szívesen adunk a líceumban a február 
26-án 10 órakor megrendezésre kerülő nyíltnapon, vagy 
bármely más időpontban. 

A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme… 
Példabeszédek 9, 10

A Munkácsi Szent István Líceum 
felvételt hirdet a 8., 9. és 10. osztályba.

Az alábbi űrlap kitöltésével online módon lehet je-
lentkezni a 2022/2023-as tanévre:

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s /
d / 1 D 9 G b m p Q j S G 4 P V c G z x F m H O d d -
hqIUSS2b6EAK1BiwcAE/edit

Szakirányunk a számítástechnika és az angol, illet-
ve német nyelv, melyeket a két felső osztályban emelt 
óraszámban tanítunk.

Diákjainknak lehetőségük van ingyenes angol B1, 
B2 nemzetközileg elismert nyelvvizsga tanúsítvány 
megszerzésére. A tanórákon kívül ingyenes különórák-
ra is van lehetőség.

A felvételt nyert diákok számára étkezést és minden 
igényt kielégítő kollégiumi ellátást biztosítunk, melyek 
költségeihez a szülők is hozzájárulnak. 

Felvételi vizsgák a 8. és 9. osztályba:
– magyar nyelv, tollbamondás;
– matematika;
– beszélgetés hitismeretből.  
A 10. osztályba:
– magyar és irodalom teszt; (az ukrán iskolások szá-

mára ukrán nyelv és irodalom)
– matematika;
– hitismeret, szóbeli.  
Líceumi nyílt nap a jelentkező diákok, szüleik és 

minden érdeklődő számára: 2022. március 24. (csütör-
tök) 10 óra (közép-eu. idő.)
A felvételire való jelentkezés határideje: 2022. május 10. 

A jelentkezéshez szükséges a helyi lelkipásztor aján-
lólevele, a születési bizonyítvány, illetve személyi iga-
zolvány, kódszám- és a lakcímigazolás másolata, va-
lamint 2 db. 3x4-es igazolványkép. Az említett doku-
mentumokat elegendő, ha a felvételi vizsgára hozzák 
magukkal.

A felvételi vizsgák időpontja: 
2022. május 14. (szombat) 9:00 (közép.-eur.idő.)
Elérhetőségünk: 89600 Munkács, Nedeczey u.20.

Tel: /0-231/ 2-30-27; 2-24-18
e-mail: sztistvan.liceum@gmail.com

www.munkacs-katlic.org.ua

X. Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupát hirdet 
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
A Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa 2021/2022-es 

tanévben tízedik alkalommal kerül megrendezésre.
▪ A labdarúgó kupa időpontja: 2022. június 29.
▪ A labdarúgó kupa helyszíne: Beregszász
▪ A labdarúgó kupa jelentkezési határideje: 2022. 

május 31. 12:00 óra
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, 2022. 

május 31-ig lehet az alapítvány honlapján elérhető 
felhívásban. 

Kategóriák:
1. Általános iskolás fiúk (15 éves korig);
2. Középiskolás fiúk (15–17 évesek);
3. Lánycsapat (17 éves korig)
A labdarúgó kupa megvalósulását a Magyar Kor-

mány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkár-
ság, a Bethlen Gábor Alap és a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért 
és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordi-
nálásáért felelős miniszteri biztos támogatja.

A program szakmai referense: Csehil Anikó,
Elérhetősége: e-mail: oancsa86@gmail.com
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Ala-

pítvány munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@gmail.
com, vagy a +380-31-41-4-29-76 (149-es mellék) telefon-
számon kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között.

Tájékoztató a magyar országgyűlési vá-
lasztásról és országos népszavazásról a 
KÁRPÁTALJÁN élő magyar állampol-

gárok részére

I.
A magyarországi lakcímmel NEM rendelkező ma-
gyar állampolgárok:
amennyiben élni szeretnének szavazati jogukkal, kér-
niük kell a központi (választói) névjegyzékbe történő 
felvételüket.

A névjegyzékbe vételi – regisztrációs – kérelemnek 
legkésőbb 2022. március 9-én 16 óráig kell beérkez-
nie a Nemzeti Választási Irodához.
Aki korábban már kérte a felvételét a névjegyzék-
be, annak nem kell újra regisztrálnia!

A kérelem előterjeszthető elektronikusan a www.valasztas.
hu weboldalon, vagy megküldhető postai úton (Nemzeti 
Választási Iroda, Budapest 1854, Magyarország). A nyom-
tatvány kitöltéséhez segítség kérhető Magyarország kár-
pátaljai külképviseletén (UNGVÁRI FŐKONZULÁTUS 
vagy BEREGSZÁSZI KONZULÁTUS) is. 
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar ál-
lampolgárok a névjegyzékbe vételt követően levélben 
szavazhatnak. A választópolgárnak a névjegyzékbe vételi 
kérelemben kell nyilatkoznia arról, hogy hová kéri a sza-
vazási levélcsomag kézbesítését. A szavazási levélcso-
mag kézbesítése kérhető saját magyarországi postacímre, 
Magyarország kárpátaljai külképviseletére (UNGVÁRI 
FŐKONZULÁTUS vagy BEREGSZÁSZI KONZULÁ-
TUS), vagy bármely más országban működő külképvise-
letére, vagy Magyarországon a kijelölt települések pol-
gármesteri hivatalában működő helyi választási irodába.

A SZAVAZÁSI LEVÉLCSOMAG ÁTVEHETŐ ki-
zárólag a választópolgár által előzetesen megjelölt 
helyszínen és módon:

A szavazási levélcsomag személyes átvétele során a 
választópolgár személyazonosságát érvényes (magyar 
vagy ukrán) személyazonosító igazolvánnyal, útlevél-
lel vagy vezetői engedéllyel köteles igazolni. Amennyi-
ben az ukrán személyazonosító okmányon és az átvé-
teli jegyzéken szereplő személyes adatok eltérnek, úgy 
az eltérés tisztázása érdekében további dokumentu-
mok (lakcímkártya, honosítási okirat) bemutatása vál-
hat szükségessé.

A szavazatot tartalmazó 
VÁLASZBORÍTÉK LEADÁSA történhet:

 II.
A magyarországi lakcímmel rendelkező magyar ál-

lampolgárok:
személyesen szavazhatnak a magyarországi lakóhe-
lyük szerint kijelölt szavazókörben.

Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, és Ma
gyarország valamelyik külképviseletén szeretne sza
vazni, legkésőbb 2022. március 25-én 16 óráig kér
nie kell a külképviseleti névjegyzékbe vételt a www.
valasztas.hu oldalon keresztül. A magyarországi lak-
címmel rendelkező választópolgárok, akik jelentkez-
tek a külképviseleti szavazásra, a kiválasztott külkép
viseleten 2022. április 3-án, vasárnap (6 és 19 óra kö
zött) adhatják le szavazatukat kizárólag személyesen, 
a külképviseleten kijelölt szavazóhelyiségben. A sza-
vazás feltétele, hogy személyazonosságukat igazolják 
a következő, magyar hatóság által kiállított érvényes 
igazolványok valamelyikének bemutatásával: személy
azonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély.

SZEMÉLYESEN 

A kérelemben megjelölt

magyar külképviseleten 

( UNGVÁRI
FŐKONZULÁTUS vagy

BEREGSZÁSZI
KONZULÁTUS).

március 19. és április 2.

között minden nap

(hétvégén is) magyar idő

szerint 6.00-tól 22.00 óráig, 

és április 3-án helyi idő

szerint 6.00-tól 19.00 óráig

SZEMÉLYESEN

A kérelemben megadott -

erre kijelölt - magyarországi

településen, a polgármesteri

hivatalban működő helyi

választási irodában.

március 19. és április 2.

között 

munkanapokon 9.00 és

16:00 óra között és 

április 3-án 6.00-tól 19.00

óráig

A
KÉRELEMBEN
MEGJELÖLT

MAGYAR-
ORSZÁGI

POSTACÍMEN

Ez esetben a Nemzeti Választási Iroda 

postai úton küldi meg a szavazási levélcsomagot 

a kérelemben megjelölt címre.

Magyarország külképviseletén

(UNGVÁRI FŐKONZULÁTUS vagy
BEREGSZÁSZI KONZULÁTUS).

március 19. és április 2. között

minden nap (hétvégén is) magyar

idő szerint 6.00-tól 22.00 óráig és

április 3-án helyi idő szerint 6.00-tól

19.00 óráig

Magyarországon az országgyűlési
választókerületek székhelyein

működő polgármesteri hivatalokban.
április 3-án 6.00-tól 19.00 óráig

Magyarországról postai úton a
Nemzeti Választási Irodának címezve 

(Budapest 1855, Magyarország).

úgy, hogy a levél legkésőbb április

3-án 19.00 óráig beérkezzen a

Nemzeti Választási Irodához
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,,Fókuszban a tehetség a sport 
terén,, – V. Bereg-vidéki Sporttábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány ötödik alkalommal hirdet 
sporttábort Beregszászon a „Fókuszban a tehetség a sport terén” pá-
lyázati projekt keretén belül.

Jelentkezési feltételek:
A táborba 12–17 éves kor közötti tanulók jelentkezését várjuk.
A tábor ideje: 2022. július 4–9.
A tábor helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főis-

kola (Beregszász, Kossuth tér 6.)
Jelentkezési határidő: 2022. május 31., 15.00 óra
Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoznia a tábor 

kezdetekor.
Ha szeretsz sportolni, versenyezni, tudásodat egyéb fiatalokkal 

összevetni, akkor jelentkezz!
A tábor maximális létszáma 30 fő, így a jelentkezéseket beérke-

zési sorrendben rögzítjük.
Jelentkezni elektronikus úton 2022. február 14. – május 31. között 

lehet a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján.
Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-76 (149-es mellék)
Honlap: www.genius-ja.uz.ua
E-mail: geniusja2019@gmail.com
 Kérdés felmerülése esetén kérjük, hogy az alábbi elérhetőségen 

keressék a tábor szakmai felelősét, Vizauer Árpádot.
E-mail: vizaver.arpad@kmf.org.ua

III. Zenevarázslat képzés és 
hangverseny

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2022 januárjában harma-
dik alkalommal szervezi meg a „ZENEVARÁZSLAT” című képzést 
és hangversenyt a Miniszterelnökség Családokért Felelős tárca nélküli 
miniszter és a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával a „Fókuszban 
a tehetség a klasszikus zene terén” program keretein belül.

A program célja, hogy minél közelebb hozza a gyermekekhez a 
klasszikus zenét. A „ZENEVARÁZSLAT” hangversenysorozat Ma-
gyarország számos településére eljutott és sok gyermekkel kedveltet-
te meg a klasszikus zenét és a verseket. 

A rendezvény szakmai referense Várnagy Andrea Liszt Ferenc- dí-
jas és Budapest Márka-díjas magyar zongoraművész.

Kárpátaljai zeneiskolák növendékeinek és zongoratanárainak je-
lentkezését várjuk. A növendékek zenetanárukkal együtt érkeznek a te-
hetséggondozásra, hiszen nagyon fontos, hogy a programvezető és a 
zenetanár közösen egyeztessen a diák zenei múltjáról, oktatási mód-
szereiről és arról, milyen szinten tart a zenetanulásban.

Jelentkezhet minden olyan 8–17 év közötti fiatal, aki legalább 
1 éve részt vesz zongoraoktatáson. A jelentkezettek egy előváloga-
tón vesznek részt, amelyet követően kiválasztásra kerül majd 16 sze-
rencsés fiatal, akikkel személyesen foglalkozik majd Várnagy Andrea 
egy képzés keretein belül. A foglalkozássorozat egy hangversennyel 
zárul 2022. június 3-án a Nemzeti összetartozás napjához közeledve, 
ahol bemutatásra kerülnek a tanult ismeretek. A legkiválóbb zongoris-
ták bemutatkoznak a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által szer-
vezendő XI. Tehetségnapon is.

Jelentkezési határidő: 2022. március 14.
A program maximális kerete 16 fő.
A képzés lehetőséget biztosít felkészítő tanárok részvételére is. Ré-

szükre is teljes ellátást biztosít a program.
Előválogató időpontja: 2022. március 23.
Képzés: 2022. április–május
Záró hangverseny: 2022. június 3.
A tehetségkutató helyszíne a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-

gyar Főiskola.
Jelentkezni elektronikus úton lehetséges, melynek űrlap-

ja az alábbi link-en kitölthető. (https://docs.google.com/
f o r m s / d / e / 1 FA I p Q L S c 3 j o 7 S w _ Q C 6 6 M d L H 1 3 R 1 t y - X _
Ia1r72NhRENW5OMH2KtMyNw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0)

Részletes tájékoztatót az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-68 (159-es mellék)
honlap: www.genius-ja.uz.ua
e-mail: agora@kmf.uz.ua

II. Pedagógia Szaktábor
„Értem és szemléltetem – hogyan mutassam be minél kö-

zérthetően azt, amit tudok?”
Segédanyagok használata a főiskolai oktatásban résztvevő 

pedagógusjelöltek számára
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány második alkalom-

mal hirdet pedagógia szaktábort főiskolai hallgatók számára.
A tábor célja az oktatásban használható különböző tema-

tikus, oktatást segítő eszközök sokszínűségének bemutatása. 
Az 5 napos tábori program részeként elméleti előadásokon, 
tanulmányi kirándulásokon, valamint olyan workshopon-
műhelymunkán vehetnek részt a jelentkezők, amely során a kü-
lönböző korcsoportokat figyelmbe véve, egyénileg kiválasztott 
témákat dolgoznak fel a résztvevők.

A tábor végén az 5 nap alatt elkészült eszközök bemutatá-
sával és azok zsűrizésével zárul a közös munka.

Jelentkezési feltételek:
▪ olyan főiskolai hallgatók jelentkezését várjuk, akik szak-

mai-pedagógiai gyakorlatot kívánnak teljesíteni
▪ szaktól függetlenül (II-III. évfolyam)
▪ orvosi igazolás kötelező
Jelentkezési határidő: 2022. május 31., 15.00 óra
A tábor időpontja: 2022. augusztus 15–20.
A tábor helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola (90202 Beregszász. Kossuth tér 6.)
A megpályázható helyek száma: 30 fő
 Jelentkezni elektronikus úton 2022. február 14. – május 31. 

között lehet a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján.
A szaktáborba a helyek száma korlátozott, a jelentkezése-

ket a beérkezés sorrendjében tudjuk elfogadni.
Kérdés felmerülése esetén kérjük Önöket, hogy az alábbi 

elérhetőségen keressék a tábor szakmai felelősét, Kulin Ágnest.
E-mail: aligkenus@gmail.com
Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-76 (149-es mellék)
Honlap: www.genius-ja.uz.ua
E-mail: geniusja2019@gmail.com

,,Fókuszban a tehetség a sport 
terén,, – II. Ung-vidéki Sporttábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány második alkalom-
mal hirdet sporttábort Nagydobronyban a „Fókuszban a tehet-
ség a sport terén” pályázati projekt keretén belül.

Jelentkezési feltételek:
A táborba 12–17 éves kor közötti tanulók jelentkezését 

várjuk.
A tábor ideje: 2022. július 11–16.
A tábor helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-

gyar Főiskola Egán Ede Szakképzési Centruma (89463 
Nagydobrony, Róttag u. 3.)

Jelentkezési határidő: 2022. május 31., 15.00 óra
Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoznia a 

tábor kezdetekor.
Ha szeretsz sportolni, versenyezni, tudásodat egyéb fiata-

lokkal összevetni, akkor jelentkezz!
 A tábor maximális létszáma 30 fő, így a jelentkezéseket 

beérkezési sorrendben rögzítjük.
Jelentkezni elektronikus úton 2022. február 14. – május 31. 

között lehet a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján.
Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-76 (149-es mellék)
Honlap: www.genius-ja.uz.ua
E-mail: geniusja2019@gmail.com
Kérdés felmerülése esetén kérjük Önöket, hogy az alábbi 

elérhetőségen keressék a tábor szakmai felelősét, Balogh Jánost.
E-mail: badi1972@gmail.com

II. Vers tábor
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány második alkalommal hir-

det vers tábort.
A tábor ideje: 2022. július 4–9.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Be-

regszász, Kossuth tér 6.)
A tábor oktatói: Kudlotyák Krisztina pedagógus, Gál Natália szín-

művész, Ferenczi Attila színművész.
Jelentkezhet minden 8–16 év közötti fiatal.
Jelentkezési lehetőség kezdete: 2022. február 14.
Jelentkezési határidő: 2022. május 31., 12.00 óra
A tábor maximális létszáma 30 fő, így a jelentkezéseket beérke-

zési sorrendben rögzítjük. Jelentkezni elektronikus úton egy jelent-
kezési adatlap kitöltésével lehet. Az űrlap kitölthető a „GENIUS” Jó-
tékonysági Alapítvány honlapján. Minden résztvevőnek kötelező or-
vosi igazolást hoznia a tábor kezdetekor. A tábor szállást és napi há-
romszori étkezést biztosít. 

Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-76 (159-es mellék)
Honlap: www.genius-ja.uz.ua
E-mail: agora@kmf.uz.ua
Kérdés felmerülése esetén kérjük Önöket, hogy az alábbi elérhe-

tőségen keressék a tábor szakmai felelősét, Gál Natáliát.
E-mail: galnatalia.beregszasz@gmail.com
Jelentkezni elektronikus úton 2022. február 14. – május 31. között 

lehet a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján.

VII. Színjátszó tábor
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány színjátszó tábort hirdet 

immár hetedik alkalommal a „Fókuszban a tehetség a színjátszás te-
rén” pályázati projekt keretén belül.

A táborba 12–16 éves kor közötti iskolások jelentkezését várjuk.
A tábor ideje: 2022. július 25–30.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Be-

regszász, Kossuth tér 6.)
A tábor oktatói: Gál Natália színésznő, Bagu Géza drámapeda-

gógus és Mónus Dóra színészsegéd, főiskolai oktató.
Ha szeretnéd magad kipróbálni a színpadon és szívesen részt ven-

nél a táborzáró előadásában, akkor jelentkezz!
Jelentkezési lehetőség kezdete: 2022. február 14.
Jelentkezési határidő: 2022. május 31., 12.00 óra
A tábor maximális létszáma 30 fő, így a jelentkezéseket beérke-

zési sorrendben rögzítjük. Jelentkezni elektronikus úton egy jelent-
kezési adatlap és a nyilatkozat kitöltésével lehet. Az űrlap kitölthető 
és a nyilatkozat is letölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 
honlapján. Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoznia a 
tábor kezdetekor.

Jelentkezni elektronikus úton 2022. február 14. – május 31. között 
lehet a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján.

Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-76 (159-es mellék)
honlap: www.genius-ja.uz.ua
e-mail: agora@kmf.uz.ua
Kérdés felmerülése esetén kérjük Önöket, hogy az alábbi elérhe-

tőségen keressék a tábor szakmai felelősét, Gál Natáliát.
E-mail: galnatalia.beregszasz@gmail.com

III. „Minden Egész eltörött” 
c. gitár- és ének tábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány gitár- és ének tábort hir-
det harmadik alkalommal.

A tábor ideje: 2022. július 4–9.
Helyszín: Kisgejőci Oktatási-Nevelési Központ (89434 Kisgejőc, 

Egry Ferenc u. 38.)
A tábor oktatói: Ivaskovics József – a Credo együttes vezető-

je; Babics János – az Integrál zenekar vezetője és gitárosa, hang-
szerkészítő; Györkené Csákány Marianna – a Kisgejőci Egry Ferenc 
Oktatási-Nevelési Komplexum énektanára, Gál Natália – a Kárpátal-
jai Megyei Magyar Drámai Színház színésznője.

Jelentkezhet minden 8–16 év közötti fiatal.
Jelentkezési lehetőség kezdete: 2022. február 14.
Jelentkezési határidő: 2022. május 31., 12.00 óra
A tábor maximális létszáma 30 fő, így a jelentkezéseket beérke-

zési sorrendben rögzítjük. Jelentkezni elektronikus úton egy jelent-
kezési adatlap és a nyilatkozat kitöltésével lehet. Az űrlap kitölthető 
és a nyilatkozat is letölthető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 
honlapján. Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoznia a 
tábor kezdetekor. A tábor szállást és napi háromszori étkezést biztosít.

Kérjük, hogy amennyiben lehetséges, hozza magával a gitárját.
Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-76 (159-es mellék)
Honlap: www.genius-ja.uz.ua
E-mail: agora@kmf.uz.ua
Kérdés felmerülése esetén kérjük Önöket, hogy az alábbi elér-

hetőségen keressék a tábor szakmai felelősét, Kepics Andzselikát.
E-mail: kepicsandzselika@gmail.com
Jelentkezni elektronikus úton 2022. február 14. – május 31. között 

lehet a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján.

A héten igencsak ambi-
ciózusnak érzi magát. 
Most rengeteg motivá-
ciója, energiája és ki-

tartása van, hogy sikereket ér-
jen el a szakmájában és elisme-
rést szerezzen másoktól. Nagy 
eséllyel a saját vállalkozását is 
el tudja kezdeni. Azonban mi-
előtt bármilyen nagy lépésre 
szánná el magát, ne felejtse el 
ellenőrizni az összes emailjét. 
Legyen nagyon óvatos azzal, 
amit mond a környezetének.

Az élete nagyon ka-
landossá válhat ezen 
a héten. Ám aggo-
dalomra nincs oka, 

ugyanis a csillagok rengeteg 
erőt és bátorságot biztosíta-
nak ahhoz, hogy kiállja az 
élet próbáit. Nagy változáso-
kat élhet meg. Például lehet, 
hogy visszaül az iskolapadba, 
vagy egy nagy családi döntés 
előtt áll. Bármi is legyen, az 
biztos, hogy hosszú távú ha-
tást gyakorol Önre a jövőben. 

A csillagok találkozá-
sának hála nagyon ro-
mantikussá és érzé-

kennyé válik ezekben a napok-
ban. Sokkal szenvedélyesebb 
lesz, ha a romantikára vagy a 
tabutémákra kerül a sor. Most 
nagyon határozottnak és erős-
nek érzi magát és nem hagy-
ja, hogy bárki megmondja, mit 
tegyen. Ez egy remek időszak 
arra, hogy megvizsgálja a biz-
tosításait (mielőtt lejárnának) 
és kifizesse az adósságait.

A kompromisszum a 
boldogság kulcsa az 
elkövetkezendő hét-

re. A csillagközi mozgásnak 
hála, elég sok nézeteltérés ér-
heti nap mint nap. Ezek a csa-
ták eléggé intenzívek lehet-
nek. Ám amennyire „mindent 
elsöprő” a vita, annál édesebb 
a békülés. Ez a hét meglehe-
tősen zavaros lehet és renge-
teg veszekedés és félreértés 
történhet az életében, külö-
nösen a munkája terén.

Ezen a héten nagyon el-
foglalt, de ezzel együtt 
nagyon produktív és 

sokkal keményebben dolgozik, 
mint valaha ezelőtt. A hét elején 
az energiáit arra fordítja, hogy 
pozitív szokásokat alakítson ki, 
legyen az az egészsége vagy a 
munkahelyi feladatai. Ebbe az 
új szokásba azonban még ne 
vesse bele magát teljes erőbe-
dobással a napokban. Most még 
csak próbálgassa, és inkább vár-
jon még egy kicsit.

Az elkövetkező hét 
tele lesz szenvedély-
lyel, energiával és 

kreativitással. Nagyon kre-
atívnak érzi magát, amit ér-
demes az előnyére fordíta-
nia. Az önkifejezés nagyon 
fontos része lesz a hetének, 
ezért engedje meg magának, 
hogy kiteljesedjen, amennyi-
re csak tud. Ha azt szeret-
né, hogy még kreatívabb le-
gyen, keressen magának egy 
új hobbit.

Az előző pörgős hét 
után most nem is vá-
gyik semmire, csak 
az otthona nyugalmá-

ra és kényelmére. Ez persze 
nem véletlen, hiszen a boly-
gók együttállása nagy hatás-
sal lesz a magánéletére. A hi-
deg téli időjárás miatt inkább 
minden idejét otthon tölti be-
kuckózva. Ha kedvet érez 
hozzá, csinosítgassa a la- 
kásását és tegye még kényel-
mesebbé!

Az őszinteség a legjár-
hatóbb út. A csillagok 
ezen a héten arra ösz-
tönzik, hogy legyen 

nagyon nyitott, még akkor is, 
ha egy kicsit szégyenlős. Ez 
egy remek időszak arra, hogy 
együttműködéseket kössön, 
jó ötleteket gyűjtsön, Sőt, arra 
is, hogy a saját oldalára fordít-
sa az embereket annak érde-
kében, hogy elérje, amit akar. 
Azonban lehet, hogy bizonyos 
nehézségekbe keveredik.

Ezen a héten szin-
te minden a pénz kö-
rül folyik. Mindez 
arra motiválja, hogy 

keményebben dolgozzon és 
megnövelje a bevételét. Az 
ambíciót természetesen a 
pénz mozgatja, no meg a sta-
bilitásra való vágya. Ez nem 
véletlen, hiszen most több jö-
vedelemre lesz szüksége. Esé-
lyes ugyanis, hogy pénzügyi 
nehézségekbe keveredik. Na-
gyon sikeres akar lenni.

Ez egy nagyon jelen-
tős hét Önnek. A hét 
elején rengeteg ener-

giája és motivációja lesz arra, 
hogy minden feladatát telje-
síteni tudja. Az elkötelezett-
sége és a kitartása hatalmas 
dolgok eléréséhez segíti hoz-
zá. A hét végéhez közeledve 
a rengeteg energia után azon-
ban bal lábbal kel, és sokkal 
temperamentumosabb lesz a 
megszokottnál. Ezért kerül-
je el a fontos eseményeket.

A tél hideg és sötét 
mindennapjai sokkal 
morcosabbá tehetik. A 

bolygók állása hatással lesz a 
tudatalattijára és fel fog hoz-
ni minden olyan, eddigi elfoj-
tott érzést a felszínre, amit mé-
lyen eltemetett magában. Még 
akkor is, ha egy ideje 2022-t 
írunk, Ön néha még mindig azt 
érzi, hogy 2021-ben rekedt. Ne 
feledje, ha túl sokat gondol a 
múltra, azzal megakadályozza, 
hogy a jelenre összpontosítson.

A télnek már igencsak 
a végén járunk. Ilyen-
kor mindenkivel elő-

fordulhat egy kis depresszió. 
Önt azonban még ez sem állít-
hatja meg abban, hogy jól érez-
ze magát. Itt az ideje többet fog-
lalkozni a barátaival. Ismerjen 
meg új embereket és valósít-
sa meg a vágyait. Azonban ne 
tervezzen a hétre semmilyen 
nagyobb közösségi eseményt, 
mert a jelenlegi csillagállás tel-
jesen megölheti a hangulatot.
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Ez a 3 gyógynövény enyhíti a felfázásodat 
– és egyéb házi praktikák

Meglepődnél, mennyire jó az egyszerű séta a zsírégetésre

Ha fáj a hasad, ez a gyümölcs segít! 
5 természetes fájdalomcsillapító

A felfázás nem csak kellemetlen, veszélyes be-
tegség is lehet, ráadásul a felmérések szerint 
minden negyedik nő az élete során legalább 
egyszer találkozik vele. Az alábbi tippek segít-
hetnek, hogy még idejében elkapd a bajt, vagy 
gyorsabbá tedd a gyógyulást, de ha a tünetek 
néhány napon belül nem enyhülnek, esetleg sú-
lyosbodnak, azonnal keresd fel az orvosodat!

Kamillás fürdő
A gyulladáscsökkentő kamilla igazi csodaszer felfázás 

idején, egyrészt tea formájában is ihatod, hogy átmossa a 

vesét és a húgyutakat, de ülőfürdőt is készíthetsz belőle.
Szórd a szárított kamillát a meleg vízbe, és üldögélj 

benne legalább fél órát.
A kamillával nemcsak a gyulladás enyhíthető, hanem 

például az olyan kellemetlen tünetek, mint a csípő, égő ér-
zés, vagy az esetleges viszketés is.

Csalántea
A csalántea szintén remek választás, mert segít átmos-

ni a húgyutakat, és egy felfázás esetén ez az, amire a leg-
inkább és leggyorsabban szükséged van.

A csalántea fogyasztását a népi gyógyászat mindenféle 
húgyúti fertőzés esetén előszeretettel javasolja, mert meg-

gyorsítja a vizeletkiválasztást, ezzel együtt pedig a bajt 
okozó kórokozók is eltűnnek a szervezetből.

Lehet, hogy egy felfázás idején nem kimondottan kel-
lemes sokat pisilni, de sajnos ez vezet a jobbuláshoz, így 
érdemes kitartóan kortyolni a csalánteát.

Tőzegáfonya
A tőzegáfonya savasítja a vizeletet, ezzel megnehezí-

ti a baktériumok számára az elszaporodást a húgyutakban.
Megelőzésként is gyakran javasolják, de ha elkezded 

érezni a betegség első tüneteit, akkor is gyorsan bevethe-
ted, hátha még sikerül idejében elcsípni a bajt.

A tőzegáfonyát magában is fogyaszthatod, bár fanyar-
kás ízét nem mindenki szereti, de van, akinek kifejezetten 
bejön, létezik azonban kapszula formájában is. Ez utób-
bit patikában, drogériákban szerezheted be, így egy moz-
dulattal gondoskodhatsz a szükséges mennyiségű ható-
anyag beviteléről.

Meleg vizes palack
A meleg vizes palack nem kifejezetten a gyógyulást 

gyorsítja meg, bár tény, hogy nem is árt neki, a tüneteket 
és a fájdalmat viszont segít elviselhetőbbé tenni.

Már az is javít a komfortérzeteden, ha egy puha pár-
nát teszel az öledbe, de állítólag nagyanyáink sem vélet-
lenül üldögéltek olyan szívesen macskával az ölükben: a 
meleg segít elviselni a panaszokat, és a megelőzésben is 
szerepet játszik.

Még egy bizonyíték arra, hogy az állatoknak valóban 
gyógyító erejük van, nem csak mentális szinten, de akár a 
fizikai valóságban is.

Konyhasós ülőfürdő
Szintén enyhítheted a panaszokat és megkönnyítheted 

a gyógyulást a konyhasós ülőfürdővel.
Engedj a kádba körülbelül 37-38 fokos vizet, majd oldj 

fel benne egy kilogramm konyhasót, és vegyél 20-25 per-
ces fürdőt. Közben a vizet ne hagyd kihűlni, ha kell, en-
gedj még hozzá meleg vizet, hiszen a hidegben üldögélni 
semmiképpen sem tesz jót a felfázásodnak.

A meleg hatására azonban a fájdalom is enyhül, a kony-
hasó pedig segít a fertőzés leküzdésében is.

Van, amikor már csak a fájdalomcsilla-
pító segít, de a természet kínálta lehető-
ségek fölött sem érdemes csak úgy elsik-
lani. Az alábbi módszerek segíthetnek, 
ha csak enyhébb fájdalmad van, ha va-
lami miatt nem vehetsz be éppen gyógy-
szert vagy nincs nálad fájdalomcsillapí-
tó. Ha a panaszaid nem enyhülnek, ak-
kor természetesen mindig érdemes taná-
csot kérni egy gyógyszerésztől, vagy fel-
keresni az orvosodat.

1. Hasfájásra áfonya
Az áfonyában található tanin természetes gyulladás-

csökkentőként funkcionál, így gyors enyhülést hozhat a 
fájó gyomornak. Ha hasfájós vagy, vagy rossz az emész-
tésed, akkor napi egy csésze áfonya segíthet megszün-
tetni vagy enyhíteni a panaszaidat, ráadásul a gyümölcs-
ben található antioxidánsok a bélflórára is jótékony ha-
tást gyakorolnak, így például ha antibiotikumot szedsz, 
az áfonya segíthet megakadályozni a puffadással, gör-
csökkel, rossz emésztéssel járó kellemetlen tüneteket.

2. Fogfájásra szegfűszeg
A fogfájás vagy gyulladt íny okozta fájdalom mind 

közül talán a legpokolibb tud lenni, és nem érdemes ha-
logatni vele a fogorvos felkeresését. Addig is azonban, 
amíg orvoshoz jutunk, természetes fájdalomcsillapítóként 
rágcsálhatunk szegfűszeget. A módszert már nagyanyá-
ink korában is ismerték, ma azonban már azt is tudjuk, 
hogy miért csökkennek a panaszok a szegfűszeg elrág-
csálása után. Ennek az oka a fűszerben található eugenol, 
ami nem csak természetes fertőtlenítő, gyulladáscsökken-
tő, de érzéstelenítőhatása is van.

3. Fejfájásra jóga
A fejfájásnak számos oka lehet, de nagyon sokszor 

egy izomgörcs, a vér nem megfelelő áramlása vagy akár 
csak a feszültség, a stressz is fejfájáshoz vezethet. A jóga 
során kinyújtóztatod a hát, a váll és a nyak izmait, lég-
zésed lelassul, vérnyomásod csökken, szívverésed meg-
nyugszik, így akár egy kezdődő fejfájást is megszüntet-
hetsz a gyakorlatokkal. Ráadásul a jóga szinte minden 
egyéb izom- vagy stressz eredetű fájdalmat megszün-
tet, legyen szó hátfájásról, derékfájásról vagy a végta- 
gok merevségéről.

4. Fekete nadálytő
Ma már a patikákban is szinte mindenhol lehet kap-

ni fekete nadálytőt tartalmazó krémeket, és a népszerű-
ségük nem a véletlennek köszönhető. Ezek a krémek na-
gyon sokféle fájdalmat tudnak enyhíteni, de elsősorban 
zúzódások, törések, sérülések nyomán keletkező kelle-
metlenségre alkalmazzák őket. Természetes hatóanyag-
tartalmuk mellett ezeknek a krémeknek nagy előnye még, 
hogy helyileg hatnak, vagyis nem kell az egész szerve-
zetedet letompítani azért, mert például a kislábujjad az 
ágy sarkába ütötted.

5. A forró fürdő
Egy forró fürdő csodákat tud tenni például a görcsös 

fájdalmakkal, mert javítja a keringést, ellazít, így a fájda-
lom forrását is megszünteti. Ha nincs lehetőséged bele-
feküdni a kádba, akkor vehetsz egyszerűen forró lábfür-
dőt is, vagy szoríthatsz meleg vizes palackot a hasadra.

A kellemes meleg ráadásul megnyugtat, biztonságos 
érzetet kelt, ettől pedig otthonosabban, komfortosabban 
érzed majd magadat. A jó közérzet pedig máris csökkenti 
a fájdalomérzetet is: ha kényelemben vagy, kevésbé erő-
teljesnek éled meg a panaszaidat, és gyorsabban hatnak a 
természetes vagy gyógyszer alapú fájdalomcsillapítók is.

Amikor az ember elkezd egészségesen 
élni, csak úgy ömlenek rá a jó tanácsok 
a netről, a barátoktól, a jóakaró ismerő-
söktől: ennyit és ennyit kell konditerembe 
járni, így és így menj futni, ezt és ezt edd, 
hogy hamar lefogyj. Kevesen tudják, hogy 
az egyszerű séta is elég lehet ahhoz, hogy 
meginduljon a zsírégetés, és elkezdődjön 
a fogyás. Íme, néhány érv amellett, miért 
iktasd be a hosszabb sétákat is az edzés-
tervedbe!

Kalóriaégető
A futás és a magas intenzitású edzések jók 

arra, hogy viszonylag rövid idő alatt sok ka-
lóriától szabaduljon meg az ember, a súlyzós 
edzések pedig arra, hogy nőjön az az izomtö-
meg, ami aztán előbb-utóbb több kalóriát éget 
majd el, és formássá, nem csak vékonnyá te-
szi a testedet.

Az olyan alacsony intenzitású, de hosszú 
távon végzendő mozgásformák, mint amilyen 
például a séta is, abban segítenek, hogy a napi 
elégetett összkalóriád legyen több, és a szer-
vezeted hozzászokjon ahhoz, hogy aktív vagy.

Nem sokkolod a szervezeted
Biztosan te is hallottad már azt, hogy ha va-

laki túl nagy lendülettel fog bele a mozgásba, a 
szervezet sokkba kerülhet, és azt hiheti, hogy 
vissza kell tartania a kalóriákat, mert megeről-
tető időszak következhet.

Ha elkezdesz sétálni, vagy az aktív életedet sok sé-
tával egészíted ki, lényegeseb kisebb sokkhatással éget-
hetsz el több kalóriát, mintha minden nap a futópadon kí-
noznád magad.

Ahhoz viszont, hogy a séta hasson is valamit, érdemes 
betartani néhány egyszerű szabályt.

Legalább 15 ezer lépésre készülj!
Az egészséges életmódhoz 10 ezer lenne az 

alap, de ha fogyni is akarsz, akkor ennél többet 
sétálj!

Szállj le egy kicsit előbb a villamosról, vagy este na-
gyobb körre vidd el a kutyát sétálni, és mérd le a telefo-
noddal, hogy mennyinél tartasz.

A 15 ezer már egész jó ahhoz, hogy megnöveld az ak-
tivitásodat.

Nem kell egyben lezavarni!
A legjobb az, ha napi háromszor legalább húsz percig 

sétálsz – ez lehet akár munkába/iskolába menet, onnan jö-
vet, valamint a közben legyűrt adag is, ha nincs időd kü-
lön sétálgatni esténként.

A lényeg az, hogy a húsz perc ne céltalan tén-
fergés, hanem tempós séta legyen, amikor tényleg 

meg is teszel némi távot, nem pedig csak sétálgatsz 
ráérősen.

Ne csak sík terepen sétálj!
A leghatásosabb az, ha néha lépcsőzöl is, sőt, ha oly-

kor-olykor hegymenetben is sétálsz egy kicsit.
Ha a környékeden nincs dimbes-dombos terület, ak-

kor a lépcsőházban vagy nyilvános lépcsőkön hozd be a 
lemaradást.

Így jól felpörgetheted a zsírégetésed, és sokkal hatéko-
nyabb is lesz tőle a mozgás.
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Plusz egy vicc

2022. 7. szám meg    fej -
tése: ha az igazság 
fájdalmas, mondj 
egy viccet helyette! 

Plusz    egy vicc: – rit-
kán mondok igazat.

www.karpatinfo.net
Kárpátalja hírforrása

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

Munkalehetőség!
A WHC Kft. Magyarországra  

orosz, ukrán, magyar nyelvtudással keres
munkatársakat és tolmácsokat.

Mob.: +38067 100 46 38.

Zserbó tekercs

Magyarországra
székesfehérvári üzemünkbe 

munkatársakat keresünk hosszú távra

ruhAVÁLogATó /
KézI AnyAgMozgATó

munkakörbe

Amit kínálunk:
- Egyműszakos munkarend
- Fix alapbér+ teljesítménybér
- Nettó 200 000 Ft-tól 350 000 Ft-ig
- Útiköltségtérítés, ingyenes szállás
- Egyéb juttatások: havi 7 kg ruha, 
8 000 Ft – Tesco ajándékutalvány

- Jelenléti bónusz 
negyedévente 40 000 Ft

Jelentkezni lehet: 
+36-20/234-6272; textradekft@gmail.com

Magyarországi  VESzPréMI KőIPArI cég
azonnali kezdéssel

Szakképzett kőfaragókat és 
segédmunkásokat keres

AMIT NYÚJTUNK:
• folyamatos munkalehetőség
• egyműszakos munkarend 
• ingyenes szállás a munkahelyen

/nem munkásszálló/
• gyakorlattól és teljesítménytől függően
• a kezdő fizetés: nettó 350 000 Ft/hó-tól
• fizetett túlóra

ELŐNYT JELENT:
• szakmai gyakorlat: gránit megmunkálás-
vágás, csiszolás, síremlék készítés

• jogosítvány
• önálló munkavégzés
• józan életmód

ELÉRHETŐSÉGEK:
Mob.:  +36-30-2475-464
Email: granit2007kft@gmail.com
Web: www.sirkoveszprem.hu

A tészta: 40 dkg liszt, 10 dkg cukor, 10 dkg zsír, 1 to-
jás, 1 narancs reszelt héja, 1 csomag száraz élesztő, 1 dl 
langyos tej;

A töltelék: 30 dkg dió, 25 dkg barack lekvár, 1 teáska-
nál rum aroma, 1 evőkanál méz;

Máz: 10 dkg csokoládé, 1 evőkanál olaj.
Elkészítése: A liszthez hozzáadjuk a cukrot, élesztőt, 

reszelt narancs héját, elkeverjük. Zsírral elmorzsoljuk, to-
jást hozzáadjuk és a langyos tejjel gyúrjuk össze, hagyjuk 
kb. 30 percet pihenni.

Elkészítjük a tölteléket. Diót, lekvárt, rumaromát és a 
mézet keverjük össze. Pihentetés után a tésztát két részre 
osztjuk. Kinyújtjuk, (ne legyen vastag) megkenjük a diós 
krém felével, majd feltekerjük mint a bejglit. Másik tész-
tával is így járunk el.

Sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük. Míg 180 °C-ra me-
legítjük a sütőt addig pihentetjük a tésztát. Tekercset meg-
szurkáljuk az aljáig, 20-25 perc alatt készre sütjük. A cso-
koládét vízgőz fölött olajjal megolvasztjuk, a kihűlt teker-
cset bevonjuk vele.

A hat megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze:

– Szia. Merre jártál mostanában, hogy nem lát-
talak?

– Elcsúsztam, és három hónapig mozdulni sem 
bírtam.

– …?

Kétbetűsek: ÁI, EK, EL, 
ÉS, GS, IK, LE, MA, MI, 
MK, NS, OG, PÁ, YN.

Hárombetűsek: ATA, 
ATM, BOA, ESZ, ION, LÉC, 
MTV, SLO, SZI, TSA, UND, 
ZOK.

Négybetűsek: ALAP, 
ALSÓ, ÁRAM, EDER, ELLA, 
ELTE, ISTU, ÍREK, KANT, 
LEVA, MAKÓ, MUST, NILE, 
OGAM, ÓNOS, TRÓN.

Ötbetűsek:  ALANY, 
ÁLHŐS, BÉREL, CSALI, 
DALMA, DUBLÓ, ELTOL, 
GARBO, KAPCA, KILES, 
KOALA, LILLA, LOLEK, 
MONDD, RETUS, SHELL, 
SLEPP, SPIRÓ, VATTA.

Hatbetűsek: ARETHA, 
ETIKAI, HÁNTOL, MA-
NILA, MELYIK, PERION, 
STREEP, TANERŐ, TETTES.

Hétbetűsek: IDÉTLEN, 
MÁSHOVÁ.

Nyolcbetűsek: APATI-
KUS, CSÚSZTÁL, INT-
RIKÁL, KNER, IMRE, LA 
MANCHE, LAURANAP, 
ÓCSKASÁG, PIANISTA, 
SIPÍTOZÓ.

Kilencbetűsek:  KA-
CSINTÁS, TENORTUBA.

Ti z e n k é t  b e t ű s e k : 
GONDOLATISÁG, PA-
RAGRAFUSON, TETSZE-
TŐSSÉG.

Tizennégy betűsek: 
EGYENES ISZALAG, SE-
BESTYÉN MÁRTA.
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LENGYEL VÁROS

ÓN

ÁKOM 
IKERSZAVA

… TURNER - 
TINA TURNER 

TÁRSA

VÉRCSOPORT

SZÉN

KÖNNYELMŰ

VILÁG- ÉS 
EURÓPA-
BAJNOK 

KAJAKOZÓ 
(KINGA)

KÁLIUM

FEKETE ISTVÁN 
GÓLYA-

REGÉNYE

FOSZFOR

OROSZ FOLYÓ

RADIOAKTÍV 
ELEM

EGYNEMŰEN 
BETOLÓ!

HÁTVÉD 
(SPORT)

TETŐKÉSZÍTŐ 
IPAROS

EGYLET

3

RÉSZBEN 
BELEÉR!

ISMÉTELT 
TILTÁS

ALVÁST 
ELŐSEGÍTŐ SZER 

(2 SZÓ)

FORTÉLY

LENMAG !


