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AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL ÉS 
SZÁLLÁSSAL VÁRJUK A  

KÁRPÁTALJÁRÓL ÉRKEZŐKET! 
Magyarországra

székesfehérvári üzemünkbe 
munkatársakat keresünk hosszú távra

RUHAVÁLOGATÓ /
KÉZI ANYAGMOZGATÓ

munkakörbe
Amit kínálunk:
- Egyműszakos munkarend, szabad hétvége
- Fix alapbér+ teljesítménybér + mozgóbér
- 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;
www.textradekft.hu

Primőrt tessék!

Folytatás a 8. oldalon

Kézműves foglalkozás a 
Start Nyelvközpontban

Részletek az 5. oldalon

Immáron egy hónap-
ja zajlik az orosz-
ukrán háború. To-

vábbra is tízezrek me-
nekülnek naponta a 
bombázások elől. Kö-
zülük sokan választják 
Nyugat-Ukrajnát, így a 
mindezidáig a legbéké-
sebb megyének számí-

tó (reméljük, ez így is ma-
rad) Kárpátalját. De az át-
utazó forgalom is megnőtt 
a több országgal is köz-
vetlenül határos vidéken. 
Sokan érkeznek vonattal 
Ungvárra, Csapra, Mun-
kácsra. Van, aki itt keres 
átmeneti szállást, megpi-
hen pár napra, aztán foly-

tatja útját nyugatabbra. 
Ám tömegek maradnak a 
megyében is. Mind az itt 
maradókról, mind az át-
utazókról gondoskodni 
kell, ez a keresztény ember 
kötelessége. És a kárpátal-
jaiak emberségből ezúttal 
is jelesre vizsgáznak: be-
fogadják a menekülteket, 

gondoskodnak szállá-
sukról, étkeztetésük-
ről. Persze a tartaléka-
ik végesek. Ezért is há-
lásak a külföldről, első-
sorban Magyarország-
ról érkező humanitári-
us segítségért.

Az Itália Snack & Pizza is csatlakozott

Aki mer, az nyer – bó-
lintunk annak lát-

tán, hogy piacainkon 
megjelentek a Kárpát-
alján hajtatott ubor-
ka első tételei. A salá-
tának való zöldség ki-
logrammjáért ezúttal 
szokatlan magas össze-

get, 90 hrivnyát kérnek. 
A retek jelenleg sokkal 
fogyasztóbarát áron – a 
felhozataltól függően cso-
mója 17–22 hrivnyáért 
– kerül értékesítésre, míg 
az újhagyma átlagosan 
tízért.

Március 26-án csen-
des koszorúzás-

sal emlékeztek Bereg-
szászon II. Rákóczi Fe-
renc fejedelem születé-
sének 346. évforduló-
jára. A KMKSZ bereg-
szászi járási és városi 
szervezetének, a II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola, 
valamint a Pro Cultura 
Subcarpathica civil szer-
vezet képviselői először 
a főiskolán található 
Rákóczi- és Zrínyi Ilo-
na-mellszobornál, majd 
a Budapest parkban fel-
állított Rákóczi-lovas-
szobornál, végezetül a 
Grófudvarnak nevezett 
Bethlen-Rákóczi-kastély 
falán lévő emléktáblánál 
koszorúztak.

A sajtónak nyilatkozva 
Sin József, a KMKSZ Be-
regszászi Középszintű Szer-
vezetének elnöke kiemelte: 

II. Rákóczi Ferencre emlékeztek Beregszászon

Fotó: kmf.uz.ua
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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

Átadták a Miniszterelnök-
ség nemzetpolitikai államtit-
kársága Jövőt építünk című 
pályázatán odaítélt fődíja-
kat és díjakat a hazai és ha-
táron túli építészeknek. Öt 
határon túli és egy anya-
országi építészeti alkotás 
kapott fődíjat, és további 
huszonketten kaptak még el-
ismerést. A díjátadóra hétfő 
délután a fővárosban, a Vár-
kert Bazárban került sor. 

A rendezvényen Gondos-
kodó Közösség Díjat kapott 
Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főis-
kola elnöke, az elismerést Lévai 
Anikó, a Jövőt építünk pályázat 
ötletgazdája adta át. Orosz Ildi-
kó megköszönte az elismerést, 
de hangsúlyozta, hogy nem az 
ő, hanem a magyar állam gon-
doskodását kell megköszönni. 
A főiskola elnöke egyúttal tol-
mácsolta a menekültek köszö-
netét, akiket sok esetben éppen 
a magyar állam segítségével fel-
újított, épített óvodákban he-
lyeztek el Kárpátalján.

Az eseményen Potápi Ár-
pád János köszöntőbeszédében 
kiemelte: cselekvő nemzet va-
gyunk, mert az elmúlt tizenkét 
évben megerősítettük a magyar 

Gondoskodó Közösség Díjat 
kapott Orosz Ildikó

A szombaton érkezett szál-
lítmányok alapvető élelmisze-
reket, egészségügyi felszerelé-
seket, valamint tisztálkodási sze-
reket tartalmaznak.

„A háború harmincegyedik 
napján újabb segélyszállítmány 
érkezett Magyarországról Ukraj-
nába. Ez azt bizonyítja, hogy a 
magyar nép szolidáris az ukrán 
néppel, és folyamatosan küldi 
egymás után a segélyszállítmá-
nyokat Ukrajna területére a me-
nekültek számára, a magyar em-
berek számára, az ukrán embe-
rek számára. Számunkra min-
den ukrán gyermek ugyanúgy 
fontos, mint minden ukrán édes-
anya, mint minden ukrán család. 
Nincs számunkra különbség ma-
gyar ember és ukrán ember kö-
zött” – fogalmazott a TV21 Ung-
vár stábjának Bacskai József 
ungvári magyar főkonzul.

A magyar kormány humani-
tárius segélyének tartalma min-
den esetben az ukrán fél kérésé-
re, annak megfelelően van ösz-
szeállítva. A hat kamionból álló 
szállítmány tartalma ezúttal 
70%-ban alapvető élelmiszer, 
30%-ban pedig higiéniai termék.

Miroszlav Bileckij, a megyei 
katonai adminisztráció első he-
lyettese kiemelte: „Most, ami-
kor Ukrajna a legnehezebb idő-
ket éli, amikor háború sújtja az 
országunkat, a barátaink segí-
tenek minket, és a gyakorlat-
ban is érezzük ezt a támogatást. 
Nagyon jó minőségű egészség-
ügyi felszerelést kapunk, leg-
utóbb például lélegeztetőgépek 
is voltak az adományban. A se-

Megérkezett Ukrajnába Magyarország újabb 
hatkamionnyi humanitárius segélyszállítmánya
Március 26-án megérkezett a Záhony–Csap magyar–ukrán határ-
átkelőre Magyarország újabb, ezúttal hatkamionnyi humanitári-
us segélyszállítmánya. A magyar kormány több részletben, ösz-
szesen 2 milliárd forint értékben küld segélyt Ukrajnába. Ez Ma-
gyarország történetének eddigi legnagyobb humanitárius akciója.

gélyszállítmányban szereplő élel-
miszerek is magas minőségűek.”

A magyar kormány humanitári-
us adományának célba juttatását a 
budapesti székhelyű Ökumenikus 
Segélyszervezet vállalta, akik a ko-
rábbi években egész Ukrajnát lefe-
dő hálózatot építettek ki. A segély-
szervezet elnök-igazgatója, Lehel 
László a jelenlegi helyzet kapcsán 
elmondta: „Magam is végigjártam 

ezek közül a megyék közül négyet 
a Kárpátokon túl. Azt látjuk, hogy 
ez a segélyakció ebben a formá-
ban nagyon szükséges, és szeret-
nénk ezt még a következő hetek-
ben is folytatni. Azt reméljük, hogy 
talán rövidesen meglesz a béke, s 
akkor tudunk más érdembeli fel-
adatokat is vállalni.”

Gulácsy Géza, a Kárpátal-
jai Magyar Kulturális Szövetség 
(KMKSZ) alelnöke elmondta, a 
kárpátaljai magyarság történel-
mének egyik legnehezebb idősza-
kát éli, s a háborús körülmények 
között minden segítségre szükség 
van. „A jelenlegi helyzetben Ma-
gyarország azt teszi, amit tehet és 

amit tennie kell, vagyis ember-
életeket ment. Hiszen a menekül-
tek ellátása, elszállásolása, étkez-
tetése, gyógyítása mind-mind egy 
életmentő cselekedet. De áttéte-
lesen a humanitárius segély által 
is ez történik, hiszen ezek a segé-
lyek azokhoz az emberekhez jut-
nak el, akik most nagy szükséget 
szenvednek Ukrajnában” – mu-
tatott rá Gulácsy Géza, hozzáté-
ve: „Ne feledkezzünk meg arról 
sem, hogy ezek a segélyek lehe-
tővé teszik azt, hogy Kárpátalján 
is tulajdonképpen megmaradjon 
a béke, a stabilitás és a nyugalom, 
s az itteni emberek normális élet-

lehetőséghez jussanak. Úgy gon-
dolom, hogy ezen a téren továb-
bi következetességre és kitartás-
ra van szükség.”

Kárpátaljára ez idáig több 
mint 300 000 belső menekült ér-
kezett, mely a részben magya-
rok lakta megye eddigi lakossá-
gának 30%-a. A háború február 
24-i kirobbanása óta már több 
mint félmillió menekült lépte át 
az ukrán–magyar határt. Fontos 
kiemelni, hogy az itthon mara-
dók mellett Magyarország gon-
doskodik az otthonukat elha-
gyó, külföldre menekülő csalá-
dokról is.

TV21 Ungvár/Kárpátalja

intézményeket, a kisgyermekektől 
az idősekig gondoskodunk a kö-
zösségeinkről, és megtartóvá tet-
tük a szülőföldünket. A politikus 
kifejtette, hogy a külhoni magyar 
közösségek több mint kilencszáz 
új vagy felújított óvodával gazda-
godtak. Csak a XIX. század végén 
és a XX. század elején volt ilyen 

mértékű megújulásra példa, mint a 
mögöttünk hagyott bő évtizedben. 

Lévai Anikó az ünnepségen 
rámutatott arra, hogy az elmúlt 
években több mint háromezer 
gyermekintézmény épült a Kár-
pát-medencében, ezekben a böl-
csődékben és óvodákban nagyon 
sok család és magyarul beszélő 

kisgyermek lelt második ottho-
nára. Hozzáfűzte, hogy ezekben 
az intézményekben nemcsak 
magyar, hanem adott esetben 
más nemzetiségű gyermekeket 
is befogadnak. Rámutatott arra 
is, hogy a megépült vagy fel-
újított épületek nemcsak tégla, 
hab és habarcs, nemcsak beton 
és cserép, hanem a közösségek 
és a magyar családok megma-
radásának zálogai is.

Az országnak családokra, 
a családoknak gyermekekre, a 
gyermekeknek óvodára van szük-
ségük – mondta Lévai Anikó.

A pályázat célja az volt, hogy 
díjazzák és megismertessék a 
közvéleménnyel a Kárpát-me-
dencében 2010 óta a magyar kor-
mány támogatásával épült, min-
taértékű bölcsődei, óvodai léte-
sítmények, épületek építészeit.

magyarnemzet.hu/
Kárpátinfo

A háború kezdete óta az Uk-
rán Nemzetbiztonsági Szolgá-
lat (SZBU) összesen 5 ellenséges 
botfarmot számolt fel, amely el-
mondásuk szerint több mint 100 
ezer hamis fiókot jelent.

Az SZBU sajtószolgálata sze-
rint a bűnözők hamis fiókokat hoz-
tak létre különböző közösségi ol-
dalakon, köztük azokon is, ame-
lyek jelenleg Ukrajnában be van-
nak tiltva. Emiatt a „botsereg” mi-
att terjedtek az Ukrajna és Orosz-
ország között dúló háborúról szóló 
hamisítványok, tömegesen terjesz-
tették, igazolták az orosz agresszi-
ót és népszerűsítették az ideológi-
át. Ezáltal az ellenség megpróbált 
pánikot kelteni az ukrán állampol-
gárokban, és destabilizálni a társa-

Kárpátalján is felszámolta az SZBU a 
háborús álhíreket terjesztő botfarmokat

dalmi-politikai helyzetet az ország 
különböző régióiban.

A ká rpá t a l j a i ,  ha rkov i , 
cserkaszi, ternopoli és poltavai 
házkutatások során a rendfenn-
tartók a következőkre bukkantak: 
több mint 100 GSM-átjárókészlet; 
különböző mobilszolgáltatók kö-
zel 10 000 SIM-kártyája, melye-
ket bűncselekmények leplezésé-
re használtak; laptopok és számí-
tógépes berendezések illegális te-
vékenységére utaló bizonyítékok; 
számviteli feketekönyvelések.

A tényállás és a bizonyítékok 
alapján az SZBU már megindí-
totta az ukrán Büntetőtörvény-
könyv 110. cikke szerinti eljárást 
az elkövetők ellen, számol be a 
mukachevo.net.

A Beregszászban élő menekül-
tek a Facebook közösségi olda-

lon hirdették meg, miszerint há-
lájuk jeléül szebbé szeretnék ten-
ni a várost.

Szvitlana Meljnicsenko Kijev-
ből érkezett a Vérke-parti város-
ba, s egy beregszászi fórumon tett 
ki bejegyzést azzal kapcsolatban, 
hogy szemétszedésbe szeretné-

Szemétgyűjtésbe kezdtek a 
Beregszászban élő menekültek

nek kezdeni családjával és néhány 
zaporizzsjai menekülttel. A vá-

ros vendégei 
már előzőleg 
kitakarították 
a Vérke-parti 
játszóteret, s a 
tervek szerint 
mindennap új 
helyszínt jelöl-
nének ki a sze-
métszedésre. 
A hölgy Viber-
csoportot is 
l é t rehozot t , 
ahol csatla-
kozni lehet a 

kezdeményezéshez.
Babják Zoltán polgármester hi-

vatalos Facebook-oldalán mondott 
köszönetet a menekülteknek, s biz-
tosította őket arról, hogy a kommu-
nális szolgálat segítségével az ösz-
szeszedett hulladékot elszállítják. 
(facebook.com)

Magyarország jóváhagyta, hogy 
április 30-ig engedély nélkül bo-
nyolítsanak le kétoldalú és tran-
zitszállításokat Magyarorszá-
gon az ukrán szállítók. A hírt az 
Ukrtranszbezpeka közölte.

„Ez lehetővé teszi az ukrán fu-
varozók számára, hogy engedélyek 
és további adminisztratív akadá-

Engedély nélkül bonyolíthatnak 
le kétoldalú és tranzitszállításokat 

Magyarországon az ukrán szállítók
lyok nélkül végezzék az ország 
és az ukrán gazdaság életképes-
ségének biztosításához szükséges 
összes szállítást” – írja a hivatal.

Hozzátették: Magyarország 
a negyedik uniós ország, amely 
ideiglenesen felmentette a szál-
lítókat az engedélyek alól. 

(pmg.ua)
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Elejét lásd az 1. oldalon

Az Italia Snack & Pizza is 
csatlakozott

Hungary Helps: Tovább bővül az Egytálétel Program

Grezsa István miniszte-
ri biztos kezdeményezésére a 
Hungary Helps – Magyaror-
szág segít humanitárius misz-
szió támogatásával Kárpátal-
ján elindult az Egytálétel Prog-

ram, hogy könnyebbé tegyék 
a megyénkbe érkező mene-
kültek és a helyi közösség éle-
tét. A makkosjánosi Helikon 
és a munkácsi Monarchia után 
március 24-én csatlakozott a 
szürtei Italia Snack & Pizza 
étterem is. Ez utóbbi helyszín 
nyitónapján tartott sajtótájé-
koztatón Kudlotyák Krisztina 
elmondta, hogy mindhárom 
helyszínen napi 300 adag me-
leg ételt készítenek és csoma-
golnak be, s a március 16-án 

indult program keretében ezidáig 
ötezer adagot osztottak ki a vidé-
künkön ideiglenesen szállásra lelt, 
illetve átutazó menekültek, vala-
mint a helyi egyedülálló, beteg rá-
szorulók között. A projekt kárpátal-
jai koordinátora arról is beszámolt: 
az újabb vendéglátóegység csatlako-

zása lehetővé teszi, hogy az adagok 
elosztásának logisztikáját célterüle-
tek elhelyezkedése szerint racionali-
zálják, így a Helikon ezután Bereg-
szász és környékét, a Monarchia to-
vábbra is Munkács és környékét látja 
el, az Italia Snack & Pizzának pedig 
az ungvári vasútállomás és a gyer-
mekkórház a célpontja. 

Kudlotyák Krisztina elmond-
ta, hogy amennyiben lesz forrás, 
mindenképpen szeretnék bővíteni a 
programot, de nem csupán a meglé-
vő pontok kapacitásának növelésé-

vel, hanem újabb éttermek bevo-
násával, hisz ennek a projektnek 
a karitatív lényege mellett vállal-
kozásmentő szerepe is van. Azt 
is megtudtuk, hogy amennyi-
ben csökken a menekültek szá-
ma, az itthon maradt egyedülál-
lókat, időseket, betegeket, rászo-
rulókat fogják támogatni. Ehhez 
megkezdték a különböző egyhá-
zi és civil szervezetekkel, önkor-
mányzatokkal a hálózatkiépítést.

A projektmenedzser arról 
is beszámolt, hogy az Egytál-
étel Program mellett hamaro-
san beindul a liszt- és száraz-
tészta program is, március 25-én 

pedig 14 ezer palack 
sajáni ásványvizet in-
dítottak útra Viskről 
Lembergbe. 

Az operatív sajtó-
tájékoztatót követően 
az ételek kiszállítására 
került sor. Az ungvá-
ri vasútállomás ezút-
tal is tömve volt vára-
kozó menekültekkel, 
akiknek igencsak jól- 
esett a többnapos uta-
zás után a friss, meleg 
étel. Az önkéntesek it-
teni koordinátora el-
mondta, hogy némi-
leg csökkent a mene-
kültáradat: míg koráb-
ban naponta tízezer-
nél többen is megfor-
dultak a pályaudvaron, 

addig az utóbbi napokban mint-
egy három-négyezren érkeztek. 
Két nappal ezelőtt az egyik vas-
úti irodaépületben sikerült ba-
ba-mama szállást kialakítani, s 
a Hungary Helps által immáron 
Szürtéből érkező egytálételből 
őket is ellátják. Ezen a napon 
még a korábban ide szállító He-
likon étteremből is érkezett 120 
adag plusz étel, mert délután egy 
ilyen létszámú gyermekcsoport 
érkezését várták. 

Kovács Erzsébet

 Makuk János elnök elmond-
ta, hogy a háború kitörésének 
első óráiban információs pon-
tot állítottak fel a határon, ahol 
az országot elhagyó tízezreknek 
az élelmiszer és ivóvíz mellett 
hasznos tanácsokat is adnak, il-
letve olyan kísérlőlevelet, amely-
be magyar nyelven írják be a me-
nekült legfontosabb adatait, illet-
ve kéréseit. Ennek köszönhetően 
a magyarországi kollégáik köny-
nyebben tudnak érdemi segítsé-
get nyújtani számukra. Ez idáig 
24 órás ügyeletet tartottak, ám 
most, hogy csökkent a mene-
külők száma, az éjszakai áradat 
megszűnt, így ezt a szolgálatot 
12 órára csökkentették. 

Hnatik Tünde projektvezető 
arról is beszámolt, hogy a hábo-
rú kezdete óta az itthon maradot-
tak és az ide menekültek támoga-
tásán fáradoznak. A szeretetszolgá-
lat mintegy közvetítő szerepet ját-
szik az adományozók és megaján-
dékozottak között. Mint megtud-
tuk, a BJMSZ az adománygyűjtés-
ben, logisztikában, valamint straté-
giai kérdésekben szorosan együtt-
működik a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálattal és a Magyar Máltai 

Lovagok Szövetségével. A szerve-
zet legfőbb támogatójaként a né-
metországi Csilla von Boeselager 
Alapítvány van jelen, akik most is 
hatalmas erőket mozgatnak meg, 
hogy segítsék a szervezetet és raj-
tuk keresztül a rászorulókat. 

Immáron egy hónapja folya-
matosan érkeznek az adományok 
a különböző országokból – el-
sősorban Magyarországról, Né-
metországból, Olaszországból –, 
szervezetektől, nagyrészt a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálaton 
keresztül. A március 28-i találko-
zón Makuk János elmondta: leg-
fontosabb feladatuk, hogy a rájuk 
bízott javakkal felelősséggel bán-
janak, azokat eljuttassák a szüksé-
get szenvedőkhöz. A háború kitö-
rése óta a szeretetszolgálat 102 se-
gélyszállítmányt fogadott. Az el-
múlt héten 21-et. Pénteken hat 
autónyi adományt sikerült eljut-
tatni Ivano-Frankivszkba, illet-
ve Kijevbe és Szumiba is küldtek 
egy-egy szállítmányt. Az elnök ar-
ról is beszámolt, hogy a hétvégén 
a megyébe érkezett menekültek 
igényeit mérték fel, jártak többek 
között Munkácson, Császlócon, 
Volócon, Rosztokán, Ökörmezőn. 
Több mint 650 menekülttel talál-
koztak, akik számára természe-
tesen adományt is vittek, többek 
között tartós élelmiszert, édessé-

Segít a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat

Továbbra is érkeznek a segélyszállítmányok, 
szociális kártyarendszert vezetnek be

A közel harminc éve működő Beregszászi Járási Máltai Szeretet-
szolgálat (BJMSZ) – mely Kárpátalja nélkülözőin, bajbajutottja-
in segít nemzetiségi és vallási hovatartozástól függetlenül – helyt 
állt már árvizek, gazdasági válság idején, ám a legnagyobb kihí-
vást a mostani háborús helyzet jelenti, hangzott el a szeretetszol-
gálat beregszászi székházában tartott sajtótájékoztatón.

get, gyümölcsöt, illetve szalámit, 
sonkát. Mint megtudtuk, továbbra 
is szervezik és fogadják a huma-
nitárius segélyeket, illetve célba 
juttatják azokat, több szállítmányt 
a lembergi központi lerakatukba 
irányítanak, ahonnan az ottani 
munkatársak juttatják el a hábo-
rús övezetbe. 

Makuk János arról is beszá-
molt, hogy a stratégiai célok kö-
zött szerepel azok támogatá-
sa, akik szeretnének Kárpátal-
ján maradni vagy ide visszatér-
ni. Mivel a kárpátaljai régión be-
lül több nagy segélyszervezet is 
jelen van, amelyek mind ado-
mányt is osztanak a lakosságnak, 
ezért a BJMSZ egy közös adatbá-
zison alapuló, digitális adomány-
kártyás rendszer bevezetését ja-
vasolta. A Beregszászi kistérség 
önkormányzatával és a karitatív 
szervezetekkel közösen létrejövő 
programban az alapadatok meg-
adásával családonként plasztik 
kártya kerül kiállításra, amellyel 
követhetővé és átláthatóvá válik 
a segélyezés. A csomagok átvé-
telére – a regisztráció elvégzése 
után – gyűjtőpontokon lesz lehe-
tőség. Makuk János elmondta, az 

előkészítő munka a végéhez kö-
zeledik, remélhetőleg a napok-
ban – először a Beregszászi kis-
térségben – megkezdik a kártyák 
kiállítását, kiosztását.  

Szó esett arról is, hogy a me-
nekültek segítésében, a szállítmá-
nyok fogadásában, logisztikájá-
ban, szortírozásában és szétosz-
tásában, de szervezési-adminiszt-
ratív, jogi, könyvelői stb. felada-
tok elvégzésében is szükség van 
az önkéntesek munkájára. Öröm-
mel számoltak be arról, hogy mind 
helyben, mind a határon túlról 
csatlakoztak hozzájuk önkéntesek, 
s aki ezután szeretne jelentkezni 
akár rövid, akár hosszú távra, az 
a https://malta.uz.ua/onkentesseg 
weboldalon teheti meg.

A BJMSZ bázisán koráb-
ban sikeresen megkezdett fej-
lesztési projektekről szólva az 
elnök elmondta, hogy elindult 
a Pető-fejlesztés: szombaton a 
Johannita Segítő Szolgálat két 
mikrobusszal eljuttatta az első 
gyermekcsoportot édesanyjuk-
kal együtt Budapestre a Pető In-
tézetbe, ahol egy háromhetes in-
tenzív fejlesztés kezdődött szá-
mukra. Makuk János abbéli re-
ményének adott hangot, hogy 
hamarosan itthon is újraindul-
hatnak a fejlesztő foglalkozások.

Kovács Erzsébet

A Hotel Heliában sorra ke-
rülő két napos esemény szom-
bati napján beszámoló hangzott 
el a MÁOTE 55 éves múltjáról, 

jelenéről, és arról a jövőképről, 
ami előtt áll a családorvosi el-
látás Magyarországon. Vasár-
nap került sor az erdélyi, kár-
pátaljai, vajdasági, felvidéki 
és anyaországi régiók képvi-
selőinek a díjazására. Kárpát-

Kárpát-medencei Családorvosi Fórum és díjátadó Budapesten

Ljách Erzsébet és Müller 
Sándor részesült elismerésben
A Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete (MÁOTE) 
szervezésében a hétvégén Budapesten került megrendezésre a szer-
vezet 55. évfordulóját méltató Kárpát-medencei Családorvosi Fó-
rum, valamint nívódíjakban részesítették a régió legjobbjait.

aljáról életműdíjban (új nevén: Új 
Medicus Anonymus Díj) részesült 
a régiót az eseményen egyedül kép-
viselő dr. Ljách Erzsébet gyermek-

gyógyász. A gazdag pályát maga mö-
gött tudó doktornő az 1990-es évek 
elejétől 2012-ig irányította az Ung-
vári Gyermekrendelőt főorvosként, 
és ez idő alatt Ungvár főgyermek-
gyógyásza volt.

A díjazott laudációját online ol-

vasta fel dr. Jakab Lajos badalói 
családorvos, a projekt kárpátal-
jai kurátora, aki a háborús vi-
szonyok miatt nem tudott sze-
mélyesen részt venni az ese-
ményen. A Kárpátaljai Magyar 
Egészségügyi Dolgozók Társa-
sága (KMEDT) egyik alapító-
jaként aktív pályája során több 
rangos elismerésben is részesü-
lő Ljách Erzsébet meghatódva 
vette át az életműdíjat dr. Gógl 
Árpádtól, Magyarország egyko-
ri egészségügyi miniszterétől.

Ugyancsak a doktornő vet-
te át a Hidas István Ifjúsági Díj 
kárpátaljai kitüntettjének, Müller 
Sándornak járó nívódíjat, amely-
re azok az 5-6. éves orvostanhall-
gatók pályázhattak, akik az alap-
ellátásban tervezik kezdeni orvo-
si életpályájukat, illetve legfel-
jebb öt éve dolgoznak orvosként 
az alapellátásban. Mint Jakab La-
jos laudáciuójában elhangzott, a 
mátyfalvai Müller Sándor jelen-
leg az Ungvári Nemzet Egye-
tem végzős orvostanhallgatója, 
és a fentebb említett okok miatt 
ő sem lehetett ott az eseményen.

A díjátadó ünnepség végén 
az esemény házigazda-moderá-
tora, prof. dr. Balogh Sándor, il-
letve a MÁOTE elnöke, prof. dr. 
Schmidt Pál is gratulált a díja-
zottaknak, s annak a reményük-
nek adtak hangot, hogy a ko-
ronavírust és az ukrajnai hábo-
rú rossz élményeit és korlátozá-
sait is magunk mögött hagyva, 
2023-ban immáron minden ré-
gióból ott lehetnek majd a részt-
vevők és a díjazottak a MÁOTE 
jövő évi rendezvényén.

(tamási)

Menekültek az Ungvári pályaudvaron
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„Mert Te jó vagy, Uram, és 
megbocsátasz, nagyon szereted 
mind azokat, akik hozzád kiál-
tanak.„ (Zsolt 86, 5)

Handel Messiás-át hallga-
tom, repül, szárnyal szívem-lel-
kem. A kórussal együtt éneklem 
a Halleluját. Mit mondhatok aj-
kammal szebbet, magasztosab-
bat Isten előtt? Halleluja, dicső-
ség Néked, Királyok Királya, 
Uraknak Ura!

Trónok, királyok, uralkodók 
semmivé lettek, feledésbe me-
rültek, sokukra a történelem sem 
emlékszik, de Ő Uraknak Ura. 
Van és uralkodik mindörökké! 
Örök Isten az Ő neve! Szerető 
Isten az Ő neve! Mennyei édes 
Atyám az Ő neve! Őt, a fenséges, 
örök Úr Istent szólíthatom így?

Mily méltóság Isten megvál-
tott gyermekének lenni! Szabad 
Őt Atyámnak hívni? Nem tudom 
elmondani, leírni, ezt csak érez-
ni lehet. Ezt éreztem, amikor be-
tegen, nyomorultan feküdtem a 
műtőasztalon, amikor a barát be-
csapott, megrabolt, amikor elha-
gyottan vonszoltam magam, ami-
kor szeretteim életéért esedez-
tem. Az Ő nevét dicsérem, imá-
dom, hódolattal magasztalom és 
remegve, sírva kiáltom, hívom. 
Szólíthatom, hívhatom Őt, mert 
Ő szeret. Övé vagyok, semmi 
nem történhet velem az Ő tud-
ta nélkül.

Szeretném világgá kiáltani: 
kiváltságos vagyok, ismerem Is-
tent! De kiálthatom-e? Ezt a mél-
tóságot jól képviselem-e? Mél-
tó vagyok arra, hogy szent nevét 
számra vegyem? Dicsekedhetem 
ezzel a méltósággal: Isten meg-
váltott gyermeke vagyok? Ésaiás 
megijedt, amikor Isten szólt hoz-
zá. A próféta tudta, ismerte em-
ber voltának gyengeségét, bűne-
it, ezért így jajgatott Isten előtt: 
„Jaj nekem, elvesztem, mert tisz-
tátalan ajkú vagyok… és tisztá-
talan ajkú nép között lakom. Hi-
szen a Királyt, a Seregek Urát lát-
ták szemeim!” (Ézs 6, 5)

Jaj nékem, mert én tisztátalan 
ajkú asszony vagyok és tisztáta-
lan ajkú nép között lakom! Nem 
vagyok méltó, hogy hallelujám-
mal magasztaljam Őt! Mit kiált-
hatok e világnak méltóságomról, 
kiváltságomról? Meghajtom fe-
jem, és alázattal mondom: „Jaj 
nékem, mert én méltatlan, bűnös 
vagyok, de megkegyelmezett Is-
ten, könyörült rajtam, megtisztí-
tott, megváltott! 

De ma tükrözi-e életem a 
fényt, amit kaptam? Látszik-e 
rajtam Isten munkája, a meg-
váltás? Vagy azt az áldást, amit 
naponkét kapok, büszke gőggel, 
csillogással a magaménak tar-
tom? Tudok-e térdet, fejet haj-
tani Teremtőm előtt, és alázattal 
megköszönni szeretetét, amivel 
körülveszi életemet? 

Felejthetetlen az a nap, az az 
óra, amikor átadtam szívemet 
Istennek. Hogyan felejthetném 
el, hiszen megbocsátotta bűne-
imet, levette szennyes ruhámat 
és tiszta fehérbe öltöztetett, és 
megpecsételt Szent Lelkével. 
Szent, szent, szent az Isten, 
Uraknak Ura, Királyoknak Ki-
rálya! Dicsérem Őt, mert meg-
váltott, Övé lehetek, gyerme-
ke vagyok. 

 Találkoztál már ezzel a Szent 
Istennel? Vagy mindig futottál 
előle, amikor közeledett és meg-
szólított? Mivel mentegetted ma-
gad? „A mai világban nem le-

 Téged is keres Isten!
het tisztességesen élni, ma mo-
dern életet élünk, nincs idő lel-
kizni, vallásoskodni. Az egész 
világ istentelen!” Mentegetőz-
hetsz, sok mindenre hivatkoz-
hatsz. Lehet, hogy az egész vi-
lág istentelen körülötted, de eb-
ben a világban éppen téged keres 
Isten. Téged akar felemelni, vi-
gasztalni, erősíteni és néked akar 
egy új szívet, új életet adni. Hal-
lottál már arról, hogy az Úr Jé-
zus érted imádkozott? Mert tud-
ta, hogy te egyszer ez istentelen, 
„tisztátalan ajkú” modern világ-
ban fogsz élni, szenvedni, gyöt-
rődni. Kétezer évvel ezelőtt azt 
kérte az Atyától, hogy „őrizzen 
meg e világban” téged. Hallgasd 
csak Jézus Urunk imáját: „Nem 
azt kérem, hogy vedd ki őket e 
világból, hanem hogy őrizd meg 
őket a gonosztól!” (Jn 17, 15) Az 
Úr tudja, hogy milyen nép között 
élsz. Tudja, hogy e világban most 
még jelen van a gonosz, az ördög 
is, aki lelkünk és testünk ellensé-
ge. Gyilkolni, pusztítani akar. A 
Megváltó biztosította számunk-
ra az Atya védelmét, gondosko-
dását, amíg itt élünk ezen a föl-
dön, ebben a világban, ezért így 
könyörgött: „Én nem vagyok e 
világban, de ők a világban van-
nak, én pedig tehozzád megyek. 
Szent Atyám, tartsd meg őket a 
Te neved által…” (Jn 17, 11)

E világban kell élni, tisztáta-
lan emberek között, de nincs joga 
hozzád e tisztátalan világnak ak-
kor, ha átadod életedet, szívedet 
Istennek. Ne tartsd fontosabb-
nak e világhoz tartozást, a stá-
tust, beilleszkedést! Istennek át-
adott életed nem hetven-nyolc-
van évig tart. Ő örök életet aján-
dékozott Fiában néked és nékem. 

A világban élő emberek szen-
vednek. Tanács és vigasztalás 
nélkül céltalanul küszködnek. 
Sokan epekednek a nemes, tisz-
ta és szép után. Nem látják, nem 
találják az értelmes, rendezett 
élet útját. Mi, akiket az Úr Jé-
zus vére megmosott, és Szent-
lelkével megajándékozott, mi 
tartozunk világítani, utat mutat-
ni, bizonyságot tenni Isten vég-
telen szeretetéről! Nekünk kell 
fényleni, világítani, bemutatni 
Krisztust! Sokan félnek a gúnyo-
lódóktól, és félnek önmaguktól. 
Mi lesz, ha?! Ha nem felelnek 
meg az elvárásnak, ha nem tud-
ják bemutatni a jó keresztényt? 
Sokan csalódtak a saját eredmé-
nyeikben. „Nem tudok győzel-
mes hívő életet élni, elbuktam! 
Nem érdemes újra kezdeni!” Aki 
így védekezik, nem ismeri még 
Isten végtelen szeretetét. Isten 
nem győztes hadvezéreket ke-
res, nem vár tökéletes és hibátlan 
embereket. Ő tudja, hogy minden 
ember megkísérthető, vétkezik, 
elesik. Megtérő bűnösöket vár, 
akik kicsiny fényükkel világíta-
nak, irányt, utat mutatnak a ke-
resőknek. Isten olyan embereket 
keres, akik gyengeségük ellenére 
imádni, magasztalni akarják Őt.

Hogyan magasztalhatlak 
Téged, Istenem? Hiszen an-
gyalok serege imád és dicsőit. 
Az én szavam oly gyenge, nem 
vagyok méltó, de mégis jövök, 
erőtelenül, mert szeretném meg-
köszönni, hogy szeretsz, a Tiéd 
vagyok, életet, megváltott új éle-
tet kaptam Tőled. Áldott légy! 
Dicsőség és hála néked! Ámen. 

(Morzsák 4., 2006)
Dr. Tapolyainé 
Bartha Gizella

Ideje ébredni, foglalhatjuk 
össze a március 14–18. között 
Tiszaújlakon megtartott evange-
lizációs hét üzenetét. Id. Pocsai 
Sándor a Jelenések könyvéből 
hirdette Isten igéjét a református 
templomban. Csodának minősül, 
hogy zavartalanul meg lehetett 
tartani a délután fél hattól kezdő-
dő alkalmakat. Sem sziréna, sem 
más akadály nem késleltette az 
Isten országába történő meghí-
vás átadását. „A próféciák telje-
sülőben vannak” – hívta fel a fi-
gyelmet a missziós lelkipásztor. 
Az elhangzott személyes bizony-
ságtételek is megerősítették: ide-
je dönteni. De jó, ha tudjuk, az is 
állást foglal, aki nem dönt Jézus 
mellett. „Aki nincs velem, az el-
lenem van” – mondja a Lukács 
11, 23-ban az evangélista. És Is-
ten „áment” mond az ember dön-
tésére, mert engedi, hogy szaba-
don válasszunk az „átok és az ál-
dás” között: „Tanúul hívom ma 
ellenetek az eget és a földet, hogy 
előtökbe adtam az életet és a ha-
lált, az áldást és az átkot. Válaszd 
hát az életet, hogy élhess te és 
utódaid is!” (5Móz 30, 19)

Isten hatalmas Isten, aki gon-
dot visel az övéire. Nem hagy-
ta tudatlanságban a hozzá hű-
ségeseket, de azokat sem, akik 
még nem ismerik a Magassá-
gos szent nevét. Az emberiség-
nek levelet küldött szeretete je-
léül a Szentírás szavain keresz-
tül, hogy megértsük, ki az, „… 
aki van, és aki volt, és aki eljö-
vendő: a Mindenható” (Jel 1, 8) 
Az Alfa és az Omega, a kezdet és 
a vég, aki kezében tartja az ese-
ményeket örökkön örökké. Azt 
mondja magáról: „Nálam van-
nak a halál és a pokol kulcsai” 
(Jel 1,18b). Világosan kijelen-
ti, kicsoda az az Isten, akiről mi, 
emberek sokszor lekicsinylően 
beszélünk. Elveszett állapotunk-
ból kifolyólag leginkább a kétel-
kedés és az a félrevezető maga-
biztosság jellemző ránk, az a ma-
kacsság, amivel a Teremtőt és 
Megtartót elutasítjuk. Nem ké-
rünk belőle, mondván, mi uraljuk 
a saját életünket. Most is? Most 
is így gondoljuk, amikor „meg-
remegett a lábunk alatt a talaj”? 
Vizsgáljuk meg: egyáltalán bár-

Evangelizáció Tiszaújlakon

„…Akinek van füle, hallja!”
Bizonytalan időket élünk, legalábbis emberi szemmel nézve. Isten 
gyermekei azonban e vészterhes időszakban is megőrizhetik békes-
ségüket, szívbéli örömüket, mert tovább néznek a földi szemmel lát-
hatóknál. A jelek, hogy Krisztus visszatérte közel van, önmagukért 
beszélnek. A kérdés, ébren vagyunk vagy még mindig alszunk? Va-
jon hisszük, hogy aki azt ígérte: „Íme, eljövök hamar” (Jelenések 
22, 12) már az ajtó előtt áll, és zörget? Beengedjük Jézust? Vagy 
elküldjük? Életre, örök életre szóló döntés…

mikor is tudtuk-e uralni, vagy csak 
úgy gondoltuk, hogy igen?!

Ha körbenézünk lakóhelyün-
kön, megdöbbentő a változás. Em-
berek, családok elmentek a szom-
szédságunkból a háború miatt, van-
nak, akik soha többé nem jönnek 
vissza. Aztán vannak, akik itt ma-
radtak, de a szívük csupa rettegés, 
kétely. „Ha rossz helyre megyünk a 
félelmeinkkel, elveszünk!” – hang-

zott a figyelmeztetés. Azért félünk, 
mert nem tudjuk megmondani, mi 
lesz. A hitetlen ember sajátossága 
ez, aki nem akar tudni Isten dolga-
iról, és nem engedi be Krisztust az 
életébe. „Aki Isten Igéjét megve-
ti, irgalom nélkül elkárhozik!” Ve-
gyük végre tudomásul, nincs köz-
tes út! Aki a „széles útra” lép, a po-
kolban „ébred majd fel”, aki a „kes-
keny utat” választja, életet nyer! Jé-
zus mindenkinek kínálja az „élő vi-
zet”, ami csillapítja a nyomorúság 
okozta lelki szomjúságot. A kérdés: 
kell-e nekem?

Ma még tart a kegyelmi idő, 
de a holnapról nem tudunk sem-
mit. Egyedül az Atya tudja, ez az 
ő dolga. „Vajon nem fognak vádol-
ni gyermekeink, unokáink, hogy 
nem mutattuk be nekik Krisz-
tust? Nem hangzik majd el a vád-
beszéd: nekem senki nem beszélt 
a Megváltóról és az Üdvösség út-
járól”! Anyák! Apák! Nagyma-
mák! Nagypapák! Nem szalasz-
tották el a kínálkozó alkalmat, 
hogy bizonyságot tegyetek hite-
tekről? Isten mondja neked: „Tu-

dom a te dolgaidat” (Jel 3, 8). 
Ismer téged. Nem tudsz elbúj-
ni. Sem Kárpátalján, sem a vi-
lág más pontján. 

Keresztyén az, aki engedel-
meskedik Krisztusnak. A hívő 
ember nemcsak, hogy életébe 
hívja be Őt, de megteszi élete 
Urává! Felnéz rá! Bízik benne! 
Jó hír ma neked is, kedves test-
vérem: nincs félelem a Megvál-
tó szeretetével túlcsordult szív-
ben! Ha hozzá megyek a rém-
hírekkel felzaklatott életemmel, 
valódi nyugalmat találok! A lé-
giriadók zaja sem tudja elvenni 
azt, amit egyedül csak Isten Fia 
képes nekem adni, az igazi bé-
kességet! Meghajolni Isten aka-
rata előtt – ez a titok. Dönteni 
mellette. 

Isten gyermekei világosan 
látják a kívánatos célt; meny-
nyei kincsek után vágyakoz-
nak, és nem bizonytalanok a jö-

vőt illetően! Tudják, mi vár arra, 
aki mindvégig kitart: „Légy hű 
mindhalálig, és neked adom az 
élet koronáját” (Jel 2,10). Nincs 
bennük kétség, hová mennek ha-
láluk után. Az a Jézus várja őket, 
aki a golgotai szenvedésével az 
egész világ szennyét, mocskát 
magára vette, hogy örök életet 
ajándékozzon mindazoknak, akik 
hisznek Őbenne. A Menny dicső-
sége az, amit azoknak tartogat, 
akik állhatatosak: kitartóak a nyo-
morúságban, hűségesek a próbák 
ideje alatt, és bizonyságtevő éle-
tükkel másoknak is megmutatják 
az evangéliumot. A szükség ide-
jén is gazdagok, mert kincseiket 
nem a földön gyűjtik, hanem a 
Mennyben. Javakban dúskálnak, 
amit megosztanak a szegények-
kel. A templomban megüresített 
és nem indulatos lélekkel vannak, 
engedik, hogy Isten Igéje költöz-
zön beléjük. Lehajolnak a koldus-
hoz és alázatosan szolgálnak. Te-
szik mindezeket az Isten nevének 
nagy dicsőségére. Ámen.

Bodnár Diána

Elejét lásd az 1. oldalon

Csendes koszorúzás és főhajtás
II. Rákóczi Ferencre emlékeztek Beregszászon

Rákóczi eszméje ma is élő, és 
jelen esetben szimbolikus az a 
harc, amit véghez vitt a szám-
belileg fölényben lévő ellenség-
gel szemben. „II. Rákóczi Fe-
renc legnagyobb tette az volt, 
hogy felismerte: nincs a világon 
egy igaz ember számára fonto-
sabb, mint saját népe, nemzete, 
szabadsága. Ezt tűzte ki célul, 
s azért harcolt, hogy visszasze-
rezze a magyar nép szabadságát, 
s ezzel együtt Európa népeinek 
szabadságát, szolgálva a keresz-
ténységet. S bár a szabadságharc 
fizikailag elbukott, de érvényt 

nyert eszméje, mely szerint min-
den nemzetnek, melynek önálló 
szellemisége, saját kultúrája van, 
joga van az önálló nemzeti léthez, 
melyet semmilyen abszolutiszti-
kus rendszer vagy uralkodás nem 
válthat fel. Úgy gondolom, hogy 
ez napjainkban is így van: sem-
miféle világi hatalom nem kény-
szerítheti rá az akaratát egy má-
sik népre csak azért, mert eset-
leg számbelileg nagyobb” – fo-
galmazott Sin József, utalva nap-
jaink eseményeire.

A Rákóczi-szabadságharc az 
első olyan nemzeti küzdelmünk, 
amely a magyar nemzet össze-
kovácsolását is segítette, hangsú-

lyozta Orosz Ildikó, a Rákóczi 
Főiskola elnöke. Aki elmondta: 
az intézmény azért választotta a 
nagyságos fejedelem nevét, mert 
hozzá szeretnének igazodni. „A 
Rákóczi-kultuszt próbáltuk to-
vábbvinni azzal, hogy mióta 
a főiskola felvette II. Rákóczi 
Ferenc nevét, évről évre ezen a 
héten Rákóczi-napokat tartunk, 
ahol bemutatjuk az intézményt 
a világnak, egyúttal megmutat-
juk II. Rákóczi Ferenc nagysá-
gát, felhívjuk a figyelmet mind 
Ukrajnán belül, mind Ukrajnán 
kívül erre az eseményre. Saj-
nos, a háborús helyzet erre nem 
adott most lehetőséget, de köte-
lességünk megemlékezni, és re-
méljük, jövőre békében újra fe-
jet hajthatunk a nagyságos feje-
delem dicsősége előtt” – mond-
ta az elnök asszony. 

Kósa Eszter
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– Elsőként ismerjük meg a 
sokoldalú hölgyet.

– Tiszaújlakon születtem, ott 
is végeztem a középiskolai ta-
nulmányaimat. Érettségi után 
felvételiztem az Ungvári Álla-
mi Egyetem közgazdaság sza-
kára. Nagyon szerettem Ungvárt, 
a várost, a légkört, azonban ne-
gyedikes koromban férjhez men-
tem, és a férjemmel úgy döntöt-
tünk, hogy szülőfalunkban tele-
pedünk le. A diplomám megszer-
zését követően elsőként egy biz-
tosító társaságnál helyezkedtem 
el. Közben várandós lettem, meg-
született első gyermekünk, Ben-
ce, majd Dóra lányunk. Amikor 
ők már óvodások lettek, ismét 
munkába álltam, a Nagyszőlősi 
Járási Nyugdíjalapnál helyez-
kedtem el. Ott dolgoztam tizen-
hat éven át – nem volt egyszerű 
munka, azt el kell mondanom, 
idegfeszítő és fárasztó volt. Igen-
csak kimerült voltam már, ami-
kor megtudtam, hogy a harma-
dik gyermekünkkel is várandós 
vagyok – nagyon örültem, egy 
isteni ajándéknak tartottam. Mi-
lán születését követően egy rövid 

Bemutatjuk Harapkó Mariannát, a Szent Anna Karitász igazgatóját

„Azt érzem, segítenem kell!”
Kárpátalján soha nem volt könnyű boldogulni, azonban az el-
múlt évek gazdasági válsága, a Covid-járvány, most meg a hábo-
rú – igencsak kemény kihívások elé állították az itt élőket. Sajnos 
egyre több a rászoruló család, egyedül élő idős ember, akiket nem 
hagyhatunk sorsukra, hisz felebaráti szeretettel tartozunk irántuk. 
Ezt a nemes feladatot vállalta magára a beregszászi Szent Anna 
Karitász is, amelynek tagjai ingyen konyhával, közösségi élettel 
próbálják jobbítani a segítségre szorulók helyzetét. Ma Harapkó 
Marianna vezetővel beszélgettünk a karitász munkájáról, a meg-
változott helyzetekről.

ideig visszamentem a nyugdíjalap-
hoz, de éreztem, hogy nem az az én 
utam, így felmondtam. Majd talál-
koztam egy felhívással, hogy a Rá-
kóczi Főiskolán idegenvezetői tan-
folyam indul. Jelentkeztem, sike-
resen meg is szereztem a képesíté-
sem, de miután belevágtam éles-
ben is a csoportok kalauzolásába, 
rá kellett jönnöm, hogy az sem az, 
amivel foglalkozni szeretnék.

– Ekkor került a Szent Anna 
Karitász élére.

– A Beregszászi Római Kato-
likus Egyházhoz kerültem prog-
ramszervezőnek, majd jelentkez-
tem a karitász vezetői posztjára, 
amelynek betöltésére Molnár Já-
nos atya is biztatott. Kezdetben 
nem tudtam, hogy pontosan mit je-
lent ez a munka, de lelkesen vág-
tam bele. Ez 2020 elején volt, ami-
kor a pandémia miatt szinte minden 
bezárt – egy elég nehéz helyzetben 
vettem át a karitász vezetését, de 
úgy érzem, sikerült megfelelnem 
az eddig felmerülő kihívásoknak.

– Mi tartozik a tevékenységi 
körükhoz?

– Egyik fő feladatunk az in-
gyen konyha működtetése. Heti 

három alkalommal biztosítunk me-
leg ebédet ötven fő részére Bereg-
szászban, illetve a környező fal-
vakban élő rászorulóknak. Ezen-
kívül különböző egészségügyi 
programjaink vannak – a hoz-
zánk forduló betegeknek kü-
lönböző pályázatok benyúj-
tásával anyagi támogatást tu-
dunk nyújtani, emellett vércu-
korszint mérést, vérnyomás-
mérést, a vér oxigén szint-
jének mérését tudjuk vállal-
ni. Valamint gyógyszer-, élel-
miszer- és rezsitámogatásban 
tudunk segíteni. Ezeken kí-
vül új programokat is beve-
zettünk. Mivel szenvedélyem 
a kézműveskedés, eldöntöttük 
az önkénteseinkkel, hogy heti 
három alkalommal összegyű-
lünk és levestésztát készítünk, 
mézeskalácsot sütünk, gyer-
tyákat öntünk, majd ezeket az 
esperesi kerület búcsúin érté-
kesítjük, a befolyt összegből 
pedig a rászoruló gyermekek 
étkeztetését támogatjuk.

– Most a belső menekül-
teknek is igyekeznek segíteni.

– Jelenleg egy olyan helyzet áll 
elő, amelyre senki nem számított. 
A háború következményeként ren-
geteg család szakadt szét. Vannak, 
akik külföldre menekültek, vannak, 
akik Kárpátalján találtak szállást. 
Alapítványunk a római katolikus 
egyházzal együttműködve a Pász-
tor Ferenc Házban biztosít mene-
déket az ide érkezőknek – ötven fő 
számára van férőhelyünk, akik fo-
lyamatosan váltják egymást, egye-
sek tovább utaznak, míg mások 
reményvesztve érkeznek meg hoz-
zánk. Számukra is biztosítunk me-
leg ételt, emellett ruházatot, hasz-
nálati eszközöket, a pici babák-
nak bölcsőket tudtunk adni. El kell 

mondanom, hogy a helyi színház-
ba is érkeztek a kijevi színházból 
színészek, akiknek matracokat ad-
tunk. Másnap a színészek felaján-
lották nekünk segítségüket, így ki-

terjesztettük a kézműves progra-
munkat, és ma már pelmenyit ké-
szítünk az ideérkező színészekkel, 
emellett egy meseelőadást is elját-
szottak a tiszakeresztúri árvaház-
ban elszállásolt menekült gyerme-
keknek, ezzel is feledtetve velük a 
jelenlegi helyzetet. Mindenki úgy 
segít, ahogy tud.

– Többször említette, hogy fon-
tos az ön számára a kézművesség, 
amelyet ma is aktívan gyakorol...

– Már gyermekkorom óta szen-
vedélyem a szabás, varrás. Emlék-
szem, sokszor babaruhákat varro-
gattam, egy alkalommal ajándék-
ba varrógépet is kértem. Felnőve, 
többször készítettem saját magam 

részére ruhát, amelyet egyedi-
vé varázsoltam. Emellett a Kár-
pátaljai Magyar Nagycsaládo- 
sok Egyesületének elnökségi 
tagjaként kézműves szakkört in-

dítottam a gyermekek ré-
szére. Ez egy más jelle-
gű feladat, hisz a kicsik-
hez sok türelem és sze-
retet kell, de nagyon él-
vezem ezt a tevékenysé-
get is. Az elmúlt négy év 
alatt készítettünk már fo-
tózónát, március 15-ére 
kokárdát, farsangra meg 
különböző álarcokat, ci-
lindereket. Emellett volt, 
hogy édesanyák hetén 
az anyukákkal poncsót 
varrtunk. Mindig próbá-
lok valami érdekeset ki-
találni, ami megmozgat-
ja a fantáziánkat. Nagyon 
szeretem ezt a munkát, 
hogy a szülők és a gyer-
mekek együtt tudnak al-
kotni, így ez egy szuper 
családi időtöltés is.

– Mit jelent önnek a 
munkája?

– Nagyon szeretem a mun-
kám, úgy érzem, megtaláltam 
azt az utat, amelyen járnom kell. 
Be kell vallanom, a háború kitö-
résekor én is külföldre utaztam, 
majd azt éreztem, hogy haza kell 
jönnöm, és segítenem kell. Úgy 
éreztem, Isten vezérelt utamon, 
hisz a magyarországi szerveze-
tek közreműködésével humani-
tárius szállítmányt is tudtam hoz-
ni. Ez egy nagy dolog volt, mert 
testközelből tapasztalom, hogy 
nagy szükség van a segítségre. 
Reménykedünk abban, hogy mi-
hamarabb véget ér a háború.

– Úgy legyen!
Kurmay Anita

Február 24-ét megelőző-
en alig néhány napja voltak 
jelen az iskolákban a gyere-
kek, amikor a háborús hely-
zetre való tekintettel rendkívü-
li szünetet hirdettek ki. A szü-
lőket telefonon hívták, menje-
nek a gyermekeikért. A kis ne-
bulók nem is igen értették, mi 
zajlik körülöttük, de a felnőt-
tek reakciójából leszűrték: nagy 
baj van. S azóta is hallják a hí-
reket (meg a rémhíreket), ta-
pasztalják, hogy egyre keve-
sebb baráttal, osztálytárssal ta-
lálkoznak az utcán… Ezért is 
fogadták sokan örömmel, hogy 
egyes helyeken egyházi és ci-
vil szervezetek gyermekfog-
lalkozásokat szerveznek. A na-
pokban a Beregszászon műkö-
dő Start Nyelvközpontba láto-
gattunk el, ahol Kopinec Emese 
tartott kézművesfoglalkozást. 
Tőle tudtuk meg, hogy heti há-
rom alkalommal várják a gyere-
keket. Eddig délelőttre tervez-
ték az összejöveteleket, viszont 
hétfőtől beindult a távoktatás, 
így azt valószínűleg a jövő hé-
ten későbbi időpontra teszik át. 

– A gyerekeknek hiányzik a 
közösség, szükségük van társa-
ságra, hogy együtt játsszanak, 
tanuljanak, vagy valami érde-

Kézműves foglalkozás a Start Nyelvközpontban

A gyerekeket le kell kötni

kessel foglalkozzanak, s hogy 
kortársaikkal beszélgessenek – 
vallja Emese. – A gyerekeket le 
kell kötni, hogy ha csak egy rö-
vid időre is, de kizárják a nyo-
masztó híreket, kikapcsolódja-
nak, és így könnyebben dolgoz-
zák fel a stresszhelyzeteket is. 

– Mivel foglalkoznak itt?
– Úgymond békeidőben ál-

talában azonos korú gyerekek 
számára szerveztük a kézműves 
foglalkozásokat, ám most ve-
gyes a korosztály, így egy fog-
lalkozás keretében is több min-
dennel foglalkozunk, hogy min-
denkit le tudjunk kötni. A leg-
kisebbek például rajzolnak, ki-
festőznek, a nagyobbakkal le-
het gyöngyöt fűzni, karkötőt 
fonni, gyurmával szobrászkod-
ni stb. Igyekszünk a kreativitá-
sukat fejleszteni színekkel, for-
mákkal stb. 

A gyerekek pedig valóban 
felszabadulnak ebben a két órá-
ban. És a szülőknek is nagy se-
gítség, hisz addig elvégezhe-
tik a bevásárlást, ügyes-bajos 
dolgaikat intézhetik. A juta-
lom pedig: hazafelé hallgathat-
ják gyermekeik örömtől csillo-
gó szemmel elmondott élmény-
beszámolóit. 

Kovács Erzsébet

Az idei tanév igencsak hézagosra sikeredik az oktatás szem-
pontjából. Hol a Covid-járvány miatt tartottak rendkívüli szü-
netet, hol a fűtés hiányossága (vagy takarékoskodás), az utób-
bi hónapban meg a háború miatt szünetelt a tanítás. A tanév 
nagy részében, jobb híján, online tanultak az iskolások. Ám 
azt mindenki tudja, hogy ez egyáltalán nem egyenértékű a je-
lenléti oktatással…

Még az igazi békeidőben (nem 
volt sem Covid, sem háború), 
2019. március 14-én alakult meg 
– kezdetben 13-15 fővel – a kivé-
tel nélkül gyülekezeti tagokból 
álló Badalói Református Asz-
szonykör, amely mára nemcsak 

a helyi református gyülekezet-
nek, de a gyülekezeti életnek is 
fontos láncszemét képezik.

Kezdetben csak a még szoro-
sabbnak és meghittebbnek számí-
tó gyülekezeti közösség imádsá-
gos megélése és megtapasztalá-
sa volt a céljuk, de hamar rájöttek 
arra, hogy a rendszeres találkozá-
sok alkalmával az igen fontosnak 
számító lelki épülés mellett még 
hasznosabb feladatokat is képe-
sek kiderült ellátni. Először a mi 
településünk hagyományaira leg-
inkább jellemző csigatészta-készí-
tésben gondolkodtak, de a későb-
biekben, hogy az igazi, nekik való 
feladat, a pelmenyi előállítása lesz.

Három éve alakult a Badalói Református Asszonykör

Imádsággal, énekkel dicsérik az 
Urat, és még jótékonykodnak is

Az első időkben még önerő-
ből teremtették elő a pelmenyi ké-
szítéséhez szükséges lisztet, tojást, 
húst, fűszert és más alapanyagokat, 
de a későbbiek során már a gyüle-
kezettől is segítséget kaptak ezen a 
téren. Az elkészült terméket előbb 

lefagyasztották, majd az egész té-
telt jótékonysági célra ajánlották 
fel. A befolyt összegből támogattak 
gyógykezelést, műtétet, hozzájárul-
tak súlyos betegségnek a költségei-
hez, de jutott belőle csendesnapok, 
gyermekhetek, gyülekezeti rendez-
vények lebonyolításának a támoga-
tására, sőt még a templom, illetve az 
immáron gyülekezeti otthonukként 
szolgáló Békesség terem felújítá-
sában is tevékenyen részt vállaltak.

Mára 21 áldott hölgytagja van 
az asszonykörnek, akik hétfőnként 
27-28 kilogramm pelmenyit is ké-
pesek előállítani, amitt most már 
előjegyzés szerint lehet csak meg-
vásárolni, és az abból befolyt ösz-

szeg továbbra is jótékonysági 
célra, illetve a gyülekezet szük-
ségleteinek a támogatására kerül 
felajánlásra. Mint ott jártamkor 
elmondták, ha úgy hozná a sors, 
ebben a háborús helyzetben ké-
szek olyan menekülteket is tá-
mogatni, akik a jövőben esetleg 
nálunk találnak majd menedéket.

De emellett a legfontosabb 
talán az, hogy minden alkalmat 
imaközösség előz meg, és az 
imádkozás mellett a tagok még 
énekkel is dicsérik az Úr nevét.

,,Fontosnak tartjuk, hogy 
minden közös összejövetelün-
ket az arra a napra kijelölt bibliai 
igeszakasz kielemzésével, meg-
élésével és megimádkozásával 
kezdjük, ami nem csak a testi jó-
létünknek tesz jót, de a lelki vi-
lágunkat is építi” – hangsúlyoz-
za az asszonykör szellemi vezé-
rének számító Péter Margit. Azt 
is fontosnak tartotta elmonda-
ni, hogy mekkora vágyakozás-
sal várják az asszonykör tagjai 
a hétfői közös alkalmat, hiszen 
ilyenkor nemcsak Istennek, de 
egymásnak is őszintén kitárhat-
ják a testi-lelki gondjaikat, bajai-
kat, és azokat mind lerakva, már 
ezen terhek nélkül térhetnek haza 
otthonaikba. 

Zárszóként: talán semmi 
más nem fejezte ki jobban és hi-
telesebben az asszonykör lég-
körében eltöltött derűs fél órát, 
mint a hétfőnként egy konyha-
ként szolgáló nagy terem sarká-
ban szerényen meghúzódó hir-
detőtábla, amelyen ez az ige volt 
olvasható: „A csüggedőnek min-
dig rossz napja van, a jókedvű-
nek pedig mindig ünnepe” (Pél-
dabeszédek 15, 15).

Isten áldása legyen a jövőben 
is ezen a jókedvű közösségen, 
amely soha nem csügged és egy-
más hitéből táplálkozva, lelkileg 
és gyakorlatilag is hozzájárul Is-
ten országának az építéséhez!

Jakab Lajos presbiter



Csütörtök Április 7.

Köszöntjük Herman nevű olvasóinkat!

Hétfő Április 4.

Köszöntjük Izidor nevű olvasóinkat!

Kedd Április 5.

Köszöntjük Vince nevű olvasóinkat!

Szerda Április 6.

Köszöntjük Vilmos, bíborka nevű olvasóinkat!

2022. 
március 30.6 Heti műsor

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Fókusz
13:10 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:25 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

15:30 A sors könyvei
Brazil filmsor.

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:05 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
21:50 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

23:10 XXI. század – a 
legendák velünk 
élnek

23:45 Sorok között 
Lutter Imrével

00:30 CSI: New York-i
helyszínelők
Amerikai krimisor.

01:40 Autogram
02:05 CSI: A 

helyszínelők
Amerikai–kanadai 
krimisor.

05:10 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai krimi sor.

13:30 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai krimi sor.

14:35 Alicia új élete
Mexikói telenovela 
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
22:40 Tények Este
23:00 A Piramis
00:40 Magánnyomozók
01:50 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

05:25 Ízőrzők - 
Takarékos 
konyha

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

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Közelebb - 

Roma magazin
07:15 Domovina
07:50 Ridikül
08:40 Rex Rómában

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 Őshüllők 

bolygója
14:25 Almárium
15:25 Önök kérték!
15:55 Don Matteo

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

Sporthíradó
18:40 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:45 Mindennapi
19:50 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Kékfény
21:35 A legendák 

hivatala
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

22:25 Kenó
22:35 Hogy volt?!
23:30 Don Matteo

Tévéfilmsorozat
00:30 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

01:25 Fülszöveg: 
Báger Gusztáv

01:55 Hogy volt?!
02:45 Noé barátai

05:15 Magyar 
történelmi 
arcképcsarnok

05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'22
07:05 Mindennapi
07:15 Almárium
08:10 Önök 

kérték!
08:40 Élő népzene
09:10 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:45 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Agapé
11:25 A nagymama

Játékfilm
13:00 Híradó
13:25 Közelebb - 

Roma 
magazin

13:50 Domovina
14:20 Itthon vagy!
14:45 Magyar 

Krónika
15:15 Család-Barát
16:50 Öt kontinens
17:20 Ízőrzők: 

Bölcske
17:55 Ízőrzők: Tápió -

szentmárton
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
00:10 Hagyaték
00:35 Hetedhét 

kaland
00:45 M2 matricák - 

Lássuk a 
medvét!

00:50 M2 matricák - 
Lássuk a 
medvét!

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Slágertévé

05:15 Futsal magazin
05:45 Bajnokok 

Klubja
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 Kékek
08:00 Építők
10:00 Sporthíradó
10:30 OTP Bank Liga
12:30 Jövünk!
13:00 Sporthíradó
13:30 Szabadidő
14:00 OTP Bank Liga
16:00 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:45 Kézilabda 

magazin
18:45 Góóól!2
19:45 Futsal NB I.
22:00 Sporthíradó
22:30 Férfi kosárlabda 

Magyar Kupa
00:30 OTP Bank Liga
02:25 OTP Bank Liga

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Fókusz
13:10 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:25 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

15:30 A sors könyvei
Brazil filmsor.

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:05 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
21:50 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

23:10 Házon kívül
23:45 Red Line: 

Végzetes lövés
Amerikai filmsor.

00:35 Red Line: A harag
Amerikai filmsor.

01:45 CSI: A 
helyszínelők
Amerikai–kanadai 
krimisor.

05:10 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai krimi sor.

13:30 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai krimi sor.

14:35 Alicia új élete
Mexikói telenovela 
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
22:40 Tények Este
23:00 A Piramis
00:40 Magánnyomozók
01:50 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

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

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Ridikül
08:40 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

09:30 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

10:25 Család-Barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:40 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:30 A macskák 

családfája
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.

19:45 Mindennapi
19:50 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

21:40 A spanyol hercegnő
Angol történelmi 
kalandfilmsor.

22:35 Kenó
22:45 Velvet Divatház V.

Spanyol tévéfilmsor.
23:40 Don Matteo

Tévéfilmsorozat
00:40 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

01:30 Fülszöveg: 
Bauer Barbara

01:55 Divat & dizájn
02:20 Hogy volt?!

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:20 Planet22
06:45 Magyar gazda
07:05 Mindennapi
07:15 Almárium
08:15 Önök kérték!
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:30 Lét-Ige - protes-

táns magazin
10:55 Isten kezében
11:35 Kiálts, város!

Tévéjáték
13:00 Híradó
13:25 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschirm
14:20 Család'22
14:45 Novum
15:15 Család-Barát
16:50 Magyar világ
17:20 Ízőrzők:

Zalamerenye
17:55 Ízőrzők: Csákvár
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 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 - 

Lássuk a medvét!
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Budavári 

Palotakoncert

04:35 Merkantil 
Bank Liga

06:30 Sporthíradó
07:30 Birkózó Euró-

pa-bajnokság
09:00 Kosárlabda 

magazin
10:00 Sporthíradó
10:30 Kézilabda 

magazin
11:30 Góóól!2
12:30 A víz összeköt
13:00 Sporthíradó
13:30 UEFA Európa

Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

14:30 Hajime
15:00 Asztalitenisz 

magazin
15:30 FIFA VB 

2022 magazin
16:00 Fradi Tv
16:30 Út a Puskásba
17:00 Felvezető műsor: 

Jégkorong
17:15 Jégkorong Erste 

Liga
19:25 Értékelő műsor:

Jégkorong
19:40 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
20:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő műsor:

Labdarúgás

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Fókusz
13:10 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:25 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

15:30 A sors könyvei
Brazil filmsor.

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:05 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
21:50 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

23:05 New Amsterdam - 
Vészhelyzet 
New Yorkban
Amerikai filmsor.

00:10 New Amsterdam - 
Vészhelyzet 
New Yorkban
Amerikai filmsor.

01:10 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:10 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai krimi sor.

13:30 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai krimi sor.

14:35 Alicia új élete
Mexikói telenovela 
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
22:40 Tények Este
23:00 A Piramis
00:40 Magánnyomozók
01:50 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

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

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Hrvatska

Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:50 Ridikül
08:40 Rex Rómában

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
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:30 A macskák 

családfája
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.

19:45 Mindennapi
19:50 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Skandináv Lottó

21:00 Jó reggelt, Anya!
Családi filmsorozat

22:15 Downton Abbey
Angol tévéfilmsor.

23:20 Kenó
23:30 Vigyázók

Magyar játékfilm
01:05 Don Matteo

Tévéfilmsorozat

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'22
06:20 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Mindennapi
07:15 Almárium
08:10 Önök kérték!
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:50 Neked szól!
10:55 Jó embert 

keresünk!
11:10 De őszintén!
11:20 A csikós

Tévéfilm
13:00 Híradó
13:25 Hrvatska 

Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Magyar gazda
14:45 Folkudvar
15:15 Család-Barát
16:50 Hazajáró
17:20 Ízőrzők: 

Táborfalva
17:55 Ízőrzők: Csurgó
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 Magyarok

Magyar filmdráma
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Lássuk a medvét!
00:50 M2 matricák - 

Lássuk a medvét!
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Hogy volt?!

05:00 Pecatúra
05:30 Hajime
05:55 FIFA VB 

2022 magazin
06:30 Sporthíradó
07:30 Futsal NB I.
09:25 Út a Puskásba
10:00 Sporthíradó
10:30 Fradi Tv
11:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
13:00 Sporthíradó
13:30 Jégkorong 

Erste Liga
16:00 UEFA Európa 

Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

17:00 Sporthíradó
17:15 UEFA Bajnokok

ligája összefoglaló
18:00 Felvezető műsor:

Labdarúgás
18:15 Merkantil Bank 

Liga
20:00 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:55 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
23:05 UEFA Bajnokok 

ligája összefoglaló
23:50 Jégkorong Erste 

Liga

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Fókusz
13:10 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:25 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

15:30 A sors könyvei
Brazil filmsor.

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:05 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
21:50 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

23:05 Brandmánia
23:45 New Amsterdam -

Vészhelyzet New 
Yorkban
Amerikai filmsor.

00:45 New Amsterdam - 
Vészhelyzet New 
Yorkban
Amerikai filmsor.

01:40 CSI: Miami 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

05:10 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai krimi sor.

13:30 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai krimi sor.

14:35 Alicia új élete
Mexikói telenovela 
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
22:40 Tények Este
23:00 A Piramis
00:40 Magánnyomozók
01:50 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

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

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Alpok-Duna-

Adria
07:15 Öt kontinens
07:45 Ridikül
08:40 Rex Rómában

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
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Île-de-France

kastélyai
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.

19:45 Mindennapi
19:50 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Fábry
22:05 Kenó
22:10 Agapé
23:05 A temetésem

szervezem
Angol játékfilm

00:50 Don Matteo
Tévéfilmsorozat

01:50 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
06:45 Világ
07:05 Mindennapi
07:15 Almárium
08:10 Önök kérték!
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:45 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Az utódok 

reménysége
10:45 Világ-Vallás
11:00 Találkozás
11:30 Egy fiú bőrönddel

Tévéfilm
13:00 Híradó
13:25 Alpok-Duna-

Adria
13:50 Öt kontinens
14:20 Planet22
14:45 Noé barátai
15:15 Család-Barát
16:50 Szerelmes 

földrajz
17:20 Ízőrzők: Nádasd
17:55 Ízőrzők: 

Mátraderecske
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.

21:00 A Nagyok
21:35 Álmok álmodói
21:45 Ridikül
22:40 Antall József 

portréfilm - Az 
ismeretlen An-
tall József

23:35 Hazajáró
00:10 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Lássuk a medvét!
00:50 M2 matricák - 

Lássuk a medvét!
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 Szenes Iván írta 

Andreával
Magy. zenés filmsor.

04:35 Férfi kosárlabda
Magyar Kupa

06:30 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
08:00 Merkantil Bank

Liga
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
12:30 Skipper
13:00 Sporthíradó
13:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
15:30 UEFA Bajnokok 

ligája összefoglaló
16:10 UEFA Bajnokok 

ligája összefoglaló
17:00 Sporthíradó
17:15 Pecatúra
17:45 Napos Oldal - 

DVTK
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Európa 

Liga
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
23:05 UEFA Európa-li-

ga és Konferencia 
Liga összefoglaló

01:20 Napos Oldal - 
DVTK

01:50 Skipper



Szombat Április 9.

Köszöntjük Erhard nevű olvasóinkat!

Vasárnap Április 10.

Köszöntjük Zsolt nevű olvasóinkat!

Péntek Április 8.

Köszöntjük Dénes 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, 

továbbítását 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., 12. oldal – 9 hr., 
2–5, 7, 8. oldalak – 7 hr., 10–11. 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. 
március 30. 7Heti műsor

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Fókusz
13:10 Keresztanyu

Magyar filmsorozat
14:25 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sorozat

15:30 A sors könyvei
Brazil filmsorozat

16:40 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsorozat

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:05 Keresztanyu

Magyar filmsorozat
21:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
21:50 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sorozat

23:10 Öld meg Rómeót!
Amerikai akciófilm

01:45 Csúcsformában 3.
Amerikai akcióvíg-
játék

05:10 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Walker, a 

texasi kopó
Amerikai krimi so-
rozat

13:30 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai krimi so-
rozat

14:35 Alicia új élete
Mexikói telenovela 
sorozat

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella 
sorozat

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sorozat

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
20:00 Exatlon Hungary
22:40 Tények Este
23:00 Erőnek erejével

Amerikai krimi film
01:20 Dr. Csont

Amerikai krimi so-
rozat

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

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 P'amende
07:15 Rondó
07:50 Ridikül
08:40 Rex Rómában

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 Île-de-France 

kastélyai
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 tévéfilmso-
rozat

19:45 Mindennapi
19:50 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 A Bounty
Angol játékfilm

22:50 Kenó
23:00 Száműzetés

Filmdráma

00:45 Don Matteo
Tévéfilmsorozat

01:50 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

02:40 Noé barátai

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

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:45 Planet22
07:05 Mindennapi
07:15 Almárium
08:10 Önök kérték!
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Katolikus krónika
10:45 A hit fegyverével 

Kárpátalján
11:20 A cárné 

összeesküvése
Tévéjáték

13:00 Híradó
13:25 P'amende
13:50 Rondó
14:20 Magyarország 

Ma
14:45 Multiverzum
15:15 Család-Barát
16:50 Kárpát-medence
17:15 Ízőrzők: Kakucs
17:50 Ízőrzők: 

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

szól a nóta
19:30 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
23:55 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Lássuk a med-
vét!

00:50 M2 matricák - 
Lássuk a med-
vét!

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 Egy fiú 

bőrönddel
Tévéfilm

04:55 Forma-1 – 
1. szabadedzés

06:00 Pecatúra
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:25 Napos Oldal - 

DVTK
07:55 Forma-1 – 

2. szabadedzés
09:00 Út a Puskásba
09:30 Fradi Tv
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Európa 

Liga
12:25 UEFA Európa-li-

ga és Konferencia 
Liga összefoglaló

13:00 Sporthíradó
13:30 UEFA Bajnokok 

Ligája
15:25 Női labdarúgó 

magazin
15:55 Futsal magazin
16:30 Boxutca
17:00 Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
17:30 Női labdarúgó 

Vb-selejtező
19:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:30 Péntek Esti Foci
20:00 OTP Bank Liga
21:50 Péntek Esti Foci
22:15 Bajnokok Klubja
00:55 E.ON női 

vízilabda OB I
02:10 Női labdarúgó 

Vb-selejtező

05:15 Különben 
dühbe jövök
Amerikai krimiso-
rozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:30 Teleshop
10:25 Brandmánia
11:00 A dadus

Amerikai vígjáték-
sorozat

11:35 Privát kopók
Kanadai filmsorozat

12:45 Autogram
13:25 Doktor Murphy

Amerikai filmso-
rozat

14:35 Doktor Murphy
Amerikai filmso-
rozat

15:45 I. e. 10 000
Amerikai–dél-afri-
kai kalandfilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 A Séf meg a 

többiek
20:30 A mi kis falunk

Magyar vígjáték-
sorozat

21:30 Kincs, ami nincs
Olasz akcióvígjáték

23:50 Pokoli paradicsom
Amerikai thriller

01:45 Ne nézz a 
tükörbe!
Amerikai thriller

06:00 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

06:30 Garfield és 
barátai
Amerikai animációs 
sorozat

06:55 Magyar népmesék
07:05 Magyar népmesék
07:20 Magyar népmesék
07:30 Magyar népmesék
07:40 Magyar népmesék
07:50 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

08:00 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

08:30 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:00 Trendmánia
09:40 Nagyító 2022
10:15 Innovátor
10:55 Kedvencek 

őrjárata
11:30 Poggyász
12:10 Értékteremtők
12:45 Brandépítők
13:25 Derült égből 

szerelem
Amerikai, kana-
dai, angol romanti-
kus film

15:50 Columbo
Amerikai krimi film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:30 Neked énekelek
22:00 Személyiségtolvaj

Amerikai vígjá-
ték film

00:30 Az esemény
Amerikai, indiai 
scifi film

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

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

13:20 A halhatatlan
Notre Dame

14:25 Mágnás Miska
Magyar filmvíg-
játék

15:55 A fekete város
Tévéfilmsorozat

17:00 Főmenü: 
Früstück

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:35 Csináljuk a 

fesztivált!
21:45 A Pogány 

Madonna
Magyar bűnügyi 
film

23:25 Kenó
23:30 A többi néma

csend
Játékfilm

01:50 Don Matteo
Tévéfilmsorozat

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:05 Opera Café
07:40 Folkudvar
08:10 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

08:40 Evangélium: 
Lukács 
evangéliuma

09:10 Novum
09:40 Multiverzum
10:10 Hogy volt?!
11:05 Öt kontinens
11:35 Az aranyember

Magyar játékfilm
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 M4 sport+
19:25 Rövidpályás 

gyorskorcsolya 
világbajnokság

22:05 Fábry
23:30 Dokuzóna
00:30 Magyar világ
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű 

hírek
01:20 Agapé
02:10 Mágnás Miska

Magyar filmvíg-
játék

04:55 Forma-1 – 
3. szabadedzés

07:45 M4 Stúdió: 
Forma-1

08:00 Forma-1 – 
Időmérő edzés

09:15 M4 Stúdió: 
Forma-1

09:35 Szabadidő
10:05 UEFA Európa-li-

ga és Konferen-
cia Liga össze-
foglaló

10:35 OTP Bank Liga
12:30 FIFA VB 

2022 magazin
13:05 Forma-1 – 

Időmérő edzés
14:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
14:45 OTP Bank Liga
16:30 Értékelő műsor:

Labdarúgás
16:45 Felvezető műsor: 

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

Labdarúgás
19:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:30 OTP Bank Liga
21:20 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
21:55 Rövidpályás 

gyorskorcsolya 
világbajnokság

04:05 Női labdarúgó
magazin

05:20 Fókusz Plusz
06:10 Teleshop
06:45 Kölyökklub
09:10 Teleshop
10:10 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:50 A dadus

Am. vígjátéksor.
11:20 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:05 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

12:35 Házon kívül
13:10 A Séf meg a 

többiek
13:45 Csodakutya New 

Yorkban
Amerikai vígjáték

15:45 Cserebere 
szerencse
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 A nép szolgája
Ukrán vígjátéksor.

19:20 A nép szolgája
Ukrán vígjátéksor.

19:50 Jumanji: A kö-
vetkező szint
Am. kalandfilm

22:20 Amit nem akarsz 
tudni a szüleidről
Amerikai vígjáték

00:25 Portré
01:00 Parkoló

Magyar film

06:00 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

06:30 Garfield és 
barátai
Amerikai animációs 
sorozat

06:55 Magyar népmesék
07:05 Magyar népmesék
07:20 Magyar népmesék
07:30 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:50 Magyar népmesék
07:55 Magyar népmesék

08:05 Magyar népmesék
08:20 Magyar népmesék
08:25 Magyar népmesék
08:35 Mesék Mátyás

királyról
Magyar animációs 
sorozat

08:45 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:15 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:45 Mága Jennifer 
- Sztárok az éle-
temből

10:20 Tűsarok
11:00 Több mint TestŐr
11:35 SuperCar
12:15 Életmódi
12:50 Csapdába csalva
13:30 Ikrek

Am. vígjáték film
15:55 Nő előttem, nő 

utánam
Angol vígjáték film

18:00 Tények
18:55 Exatlon Hungary
20:30 Pepe

Vígjáték sorozat
21:15 Pepe

Vígjáték sorozat
22:20 Női szervek

Am. vígjáték film
00:55 Volt egyszer egy 

képregény

05:30 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:40 Kenó
06:45 Családi kör
07:45 A világörökség 

kincsei
08:00 Neked szól!
08:05 Világ-Vallás
08:20 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
11:00 Virágvasárnapi 

ünnepi szentmi-
se közvetítése a 
Komlói Szent Bor-
bála Római Kato-
likus Templomból

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 A világörökség 

kincsei
14:20 Szerelem

Magyar filmdráma
15:45 Édes anyanyelvünk
16:00 Hatoslottó sorsolás
16:10 Hogy volt?!
17:10 A természet ma-

gyar fotósai
17:15 A természetfilme-

zés kulisszatitkai
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Családi kör
19:45 Magyarország, 

szeretlek!
21:25 Feró 75 - 

Gálakoncert
22:40 Kenó
22:50 Gyilkos túra

Angol játékfilm
00:40 Don Matteo

Tévéfilmsorozat

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
06:25 Élő egyház
06:45 Esély
07:10 Világ
07:35 Noé barátai
08:05 Kontúr
08:50 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha

09:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

09:55 Főmenü: Süti
10:55 Magyar világ
11:25 Hazajáró
12:00 Csángók költője - 

egy csángó ame-
rikai éjszakában

13:00 Híradó
13:25 Magyarország 

Ma
14:00 M4 sport+
14:00 Út a Puskásba
14:30 Rövidpályás 

gyorskorcsolya 
világbajnokság

20:05 OTP Bank Liga
22:05 Édes Erdély, itt 

voltunk
23:00 A Nagyok
23:35 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

05:30 Rövidpályás 
gyorskorcsolya 
világbajnokság

06:30 M4 Stúdió: 
Forma-1

07:00 Forma 1 – Futam
09:00 M4 Stúdió: 

Forma-1
09:15 Múlt és Jelen
09:45 Bajnokok Klubja
10:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
11:00 Góóól!
12:00 Forma 1 – Futam
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 Rövidpályás 

gyorskorcsolya 
világbajnokság

03:55 Öttusa
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– Mit tudhatunk a fiatal 
hölgyről?

– Kisgejőcön születtem, 
azonban ma már időm nagy ré-
szét Beregszászban töltöm. Kö-
zépiskolai tanulmányaimat szü-
lőfalumban végeztem. Mindig 
is nagyon jól ment a matemati-
ka, és már 10-11 évesen elhatá-
roztam, ha felnövök, ezzel sze-
retnék foglalkozni. Emlékszem, 
részt vettem egy Terebesi Viktor 
matematika versenyen, amely 
Beregszászban került megren-
dezésre. Ekkor láttam először a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskolát, és már ak-
kor eldöntöttem, hogy az intéz-
mény matematika szakát fogom 
választani. A tantárgy iránti lel-
kesedésem végzős középiskolás-
ként sem múlt el, így az érettsé-
gi után beadtam jelentkezésemet 
a főiskolára, amelynek ma is di-
ákja vagyok.

– Időközben a Kölcsey Fe-
renc Szakkollégium Hallgatói 
Önkormányzatának elnöke lett. 
Milyen feladatokat lát el?

– A Kölcsey Ferenc Szakkol-
légium Hallgatói Önkormányza-
tának három éve vagyok tagja, 
második éve pedig én vezetem 
a szervezetet. Az elnöki feladat-
körömbe tartozik a hallgatókkal 
és a főiskola vezetőségével, va-
lamint más külhoni és anyaor-
szági szervezetekkel való kap-
csolattartás, rendezvények és di-
ákcsereprogramok szervezése, 
csapatépítés, valamint egyéb ki-
sebb feladatok. Elnökként tagja 
vagyok a II. RFKMF Tudomá-
nyos Tanácsának, valamint az 
Oktatási Módszertani Tanács-
nak. A hallgatókat legjobb tu-
dásom szerint próbálom segíte-
ni. Bátran fordulhatnak hozzám 
kérdéseikkel kéréseikkel. A csa-

Kelemen Dominika – diák, tanár és sminkes egyszemélyben

Több lábon állni kifizetődő  
A hivatásunk meghatároz minket, kitölti életünket. S hogy mi is 
lesz ez a tevékenység, amely elégedettséggel tölt el? Sokan csak 
hosszú évek múltán találnak rá útjukra. Azonban nem feltétlenül 
egy dolog lesz az, amelyben kiteljesedhetünk – van, hogy többfé-
le tevékenységet űzünk, s ezek együttesen tesznek boldoggá min-
ket. Így van ezzel a kisgejőci születésű Kelemen Dominika is, aki 
tanulmányai mellett oktat, valamint sminkesként várja a szépülni 
vágyókat. Vele beszélgettünk indulásról, kihívásokról.

patunkkal tájékoztatjuk a hallgató-
kat az aktualitásokról – különböző 
programokról, esetleg munkalehe-
tőségekről –, illetve pályázati fel-
hívásokról. Felügyelünk a Kölcsey 
Ferenc Szakkollégium rendjére, a 
szabályok betartására.

– Emellett a pedagóguspályán 
is kipróbálta magát. Milyen ta-
pasztalatokkal gazdagodott?

– Mint említettem, a tanítás 
gyermekkori vágyam volt, így ami-
kor 2020-ban megkerestek a Be-
regszászi Horváth Anna Gimná-
ziumból azzal, hogy informatika 
tanárra lenne szükségük, azonnal 
igent mondtam. Először csak in-
formatika tanárként tevékenyked-
tem, később azonban matematika 
órákat is kaptam. 2021-ben úgy 
döntöttem, tanintézményt szeret-
nék váltani. Lehetőséget kaptam 
az Oroszi Gimnáziumban dolgoz-
ni, amelyet el is vállaltam – jelen-
leg több mint egy teljes állásban 
matematikát, informatikát és fizi-
kát oktatok az 5–9. osztályokban, 
emellett osztályfőnökként is tevé-
kenykedem. Eddig számtalan ta-
pasztalatot szereztem. Rengeteg 
pozitív élménnyel gyarapodtam, de 
persze voltak kevésbé vidám per-
cek is az elmúlt két évben. Azon-
ban a jelenlegi munkahelyemen na-
gyon kiegyensúlyozottnak érzem 
magam. Úgy gondolom, megtalál-
tam a közös hangot úgy a kollégák-
kal, mint a gyerekekkel. Szerintem, 
amint meg találja a tanár a diákok-
kal a közös hangot, onnantól kezd-
ve jól fognak tudni együttműködni. 

– Magánórákat is ad az arra 
jelentkezőknek…

– 2020-tól a külső független 
tesztelésre (ZNO) készítek fel diá-
kokat. Azonban nem csupán a ma-
tematika ZNO felkészítésére várok 
tanulókat, fordulhatnak hozzám 
azok is, akik nem állnak még érett-

ségi előtt, de szeretnék gyarapítani 
tudásukat matematikából. Elsőként 
felmérem az adott tanuló tudását, 
így egy egyénre szabott terv sze-
rint taníthatok. Akik megkeresnek, 
nem csak egy ZNO-s tanárt kap-

nak, hanem egy matematika tanárt 
is. Ez alatt azt értem, hogy ha el-
akadnak az iskolai házi feladattal, 
úgy érzik, szükségük van egy kis 
segítségre a dolgozatokhoz való 
felkészülésben, akkor is nyugodtan 
kereshetnek. Emellett a KMPSZ 
tantárgyi vetélkedőire feladatlapo-
kat is készítek. Már gyerekként is 
aktívan részt vettem ezeken a ver-
senyeken, amikor pedig lehetősé-
gem adódott, hogy valamilyen for-
mában kivegyem a részem a mun-
kálatokból, habozás nélkül mond-
tam igent. Két évig csak a verseny 
napján a regisztrációban, felügye-
lésben, a gyerekek munkáinak ki-
javításában segédkeztem. Jelenleg 
pedig már második alkalommal ké-
szítek feladatlapokat az informati-
ka vetélkedőre. Nagyon jó érzés az, 
hogy kivehetem a részem ezekben 
a munkákban, hiszen – mint emlí-
tettem – én a főiskolát egy KMPSZ 
által szervezett matematika vetél-
kedőn ismertem meg. Bízom ab-

ban, hogy ezeken a versenyeken 
és programokon a gyerekek is ha-
sonló élményekkel gazdagodnak.

– Ezek után milyen ötlet ve-
zette a sminkes szakma kipróbá-
lásához?

– A sminkelés néhány éve még 
nagyon távol állt tőlem – csak fon-
tos alkalmakkor viseltem smin-
ket. Majd 2020 tavaszán, amikor 
a pandémia megállítása érdeké-
ben bevezették az országos karan-
tént, elkezdtem fejleszteni a smin-
kes tudományomat. Azonban közel 
sem azzal a céllal, hogy én egy-
szer sminkes legyek – egyszerű-
en nem tudtam magam elképzel-
ni ezen a pályán. A barátaim és 
szeretteim noszogatására azonban 
2021 nyarán részt vettem a Vivien 
Szépségszalon smink oktatásán. 
A tanfolyam elején éreztem már, 
hogy megérkeztem, és hogy jól 
döntöttem, hogy belevágtam. Az-
óta várom a kedves vendégeimet, 
nagyrészt Beregszászban – hisz 
sokat tartózkodom ott –, de akár 
Kisgejőcön is felkereshetnek. Az 
érdeklődőknek nappali- és alkal-
mi sminket, menyasszonyi smin-
ket tudok készíteni. Ezen kívül 
nagyon szeretem az egyéb kreatív 

munkákat, így halloween-i, far-
sangi sminkekre is nagy szere-
tettel várom vendégeimet.

– Hogyan alakította át életét 
a jelenlegi helyzet?

– A jelenlegi háborús helyzet, 
ahogy mindenkire, úgy az én éle-
temre is kihatással volt és van. 
A munkahelyemen és a főisko-
lán is online oktatásra kénysze-
rültünk, ezáltal mindkét oldalról 
megtapasztalom az online oktatás 
„szépségeit”. Nehéz eldöntenem, 
tanárként vagy hallgatóként élem 
meg rosszabbul, de talán tanár-
ként. Számomra az online órák-
ra való felkészülés kétszer annyi 
időbe telik, mint a jelenléti ok-
tatásnál, hisz a megtartott órá-
kon kívül készítek a gyerekeknek 
olyan segédanyagot, amelyet az 
órákon kívül is könnyedén hasz-
nálhatnak. A magándiákjaimmal 
is csak online tudom tartani a 
kapcsolatot. Tehát mondhatjuk, 
hogy az életem jelentős részét 
az online térben élem jelenleg. 
Emellett az elmúlt két év a HÖK 
életére is kihatással volt. A ko-
ronavírus kirobbanása után vet-
tem át a szervezet vezetését, így 
nagyon nehéz volt olyan progra-
mokat, rendezvényeket szervez-
ni, amelyek megfelelnek min-
den karantén szabálynak. Azt kell 
mondjam, nem egyszerű helyzet-
ben élünk, reméljük, mihamarabb 
visszatérhet minden a megszo-
kott medrébe.

– Mit jelent önnek a munkája?
– Számomra a munkám a 

gyermekkori álmom beteljesülé-
se. Sokan vannak, akik feladják 
céljaikat, és olyan munkát vé-
geznek, amely nem teszi teljessé 
őket. Én azonban szerencsésnek 
mondhatom magam, hisz megta-
láltam azt, amit igazán örömmel 
végzek. Be kell vallani, nem egy-
szerű dolog a mai világban tanár-
nak lenni, de én büszke tanár va-
gyok. Ha látom, hogy átadtam a 
gyerekeknek valamit a tudásom-
ból, az elfeledtet minden sérel-
met. Az oktatás mellett a smin-
kelést pedig hobbiként élem meg, 
egy kreatív megnyilvánulásnak. 
Számomra a smink egy önkife-
jező eszköz. De dolgozzunk bár-
mit is, minden munkában van va-
lami szórakoztató, egyedi. Ha 
ezt megtaláljuk, az elvégezendő 
munka máris könnyebbé válik.

Kurmay Anita

Primőrt tessék!
Ügyeljünk a szezonalitásra

Elejét lásd az 1. oldalon

– Idén a megye fóliás zöld-
ségtermesztőinek alig tíz száza-
léka vállalta fel a hajtatóközeg 
fűtését – magyarázza az okokat 
Miklós, aki a beregszászi piacon 
évek óta foglalkozik zöldség-
félék forgalmazásával. – Nem 
csoda, hisz a tűzifát már a ta-
valy ősszel is csak nagyon bor-
sos áron lehetett beszerezni. A 
háborús helyzet pedig még több 
bizonytalanságot hozott, példá-
ul senki sem tudta előre megjó-
solni, mennyire maradnak mű-
ködőképesek az értékesítési lán-
cok. Egyébként más években 
az uborka bevezető ára 50–55 
hrivnya között mozog. Csak hal-
kan jegyzem meg, hogy a zöld-
hagyma csomója máskor legfel-
jebb 4-5 hrivnyát kóstált, tehát 
most a vásárló kénytelen kétszer 
annyit fizetni érte. Igaz, a haszon 
nem mind a termelőnél és a ke-
reskedőnél csapódik le, mivel 
már a dughagyma is többe ke-
rül a szokásosnál. 

– Ha jól emlékszem, a hóna-
pos retek szezonja április második 
dekádjában jön el.

– És addig még van tíz napunk. 
Március második felében alig volt 
olyan hajnal, amelyet fagy nél-
kül megúsztunk volna. Így a retek 
is lassabban nő. A dömping ideje 
egyébként a hónap végére várha-
tó. Sajnos ma még senki sem tud-
ja, hogy mi lesz akkor. 

– Enni mindenképpen kell. S 
azt is tudjuk, hogy Kárpátalján 
több tízezer menekült ellátására 
rendezkedtek be. 

– Azt sejtjük, hogy kevesebb 
kárpátaljai keresett menedéket 
a háború elől valamelyik szom-
szédos országban, mint ahányan 
belső Ukrajnából hozzánk érkez-
tek. Ám azzal is számolni kell, 
hogy más években a hónapos re-
tek zöme a hágón túli nagyobb 
települések piacain, élelmiszer-
boltjaiban talált gazdára. Jelen-
leg úgy tűnik, hogy ezek a szállí-
tási vonalak továbbra is működ-
nek, ám nem tudhatjuk, hogy ez 
így lesz-e három-négy hét múlva 

is. Azt is tényként kell elkönyvel-
ni, hogy a primőrök egyik legje-
lentősebb felvevő piaca jelenleg a 
különböző vendéglátóipari egysé-
gek, és sok kistermelő kötött hosz- 
szabb-rövidebb távra szóló meg-
állapodást ezekkel. 

– Borzon Katalin és család-

ja fűtött fóliasátrakban éveken át 
foglalkozott uborka termesztésé-
vel, ám a magas tűzifaárak miatt 
most váltani kényszerültek. 

– A sok bizonytalan ténye-
ző miatt egyszerűen nem tehe-
tünk mást, minthogy kihasznál-
juk a több lábon állásban rejlő le-
hetőségeket – mondja beszélgető-
partnerem. – Beregszászi telephe-
lyünkön jelenleg hideghajtatásban 
karalábét termesztünk, majd utána 

jön a zöldpaszuly. Kisbégányban a 
fólia talaját hideghajtatású uborka, 
paprika és paradicsom alá készít-
jük elő. Ezen kívül szabadföldön 

a tervek szerint káposztát, kor-
donos uborkát, paradicsomot és 
paprikát nevelünk majd. Részben 
így tettünk már a tavalyi évben is. 

– Kapcsolatban állok meg-
annyi sorstársammal – folytatja 
Katalin. – Mindenki visszafogot-
tan és átgondoltan tervez. Ilyen 

körülmények között 
nem is tehetünk mást, 
hisz jól meg kell gon-
dolni, hogy mibe fek-
tetjük bele a pénzün-
ket. Amúgy a vásár-
lók közül mindenkit 
arra biztatok, hogy él-
jen a szezonalitás által 
nyújtott lehetőségek-
kel, fogyasszon mi-
nél több helyben ter-
mett zöldségfélét. Mi-
vel hetek óta hétág-
ra süt a nap, attól sem 
kell tartani, hogy a re-
tekben, az uborkában, 
a sóskában, a spenót-
ban a kívántnál ma-
gasabb értékű lesz a 
nitráttartalom. Egyéb-
ként is ilyen műtrá-
gyaárak mellett a ter-

melők százszor meggondolják, 
hogy ezekből a talajtápokból 
mennyit juttatnak ki. 

Kovács Elemér
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Tel.: 2-41-74

Az utóbbi napokban több 
v i s s z a j e l z é s t  k a p t a m  a 
nagyszőlősi, valamint a bereg-
szászi járási gazdáktól azzal 
kapcsolatban, hogy 
egy nagyon veszélyes 
kártevő és betegség 
megjelenését észlel-
ték a szamócaültet-
vényben. Mivel nem 
tudták, mivel állnak 
szemben ez idő tájt, 
ezért odautaztam és 
több parcellát átta-
nulmányoztam. Hogy biztos le-
gyek a diagnózisban, egy kijevi 
professzorral is konzultáltam. 

A betegség neve – antrak-
nózis, a kártevők pedig atkák (a 
fejlett formái). Ezt jól észre lehet 
venni, de csak nagyító segítségé-

vel. Vannak viszont külső tünetek 
is: a levél zöld színű, de ráncos a 
felülete. Különösen azokon a par-
cellákon jelent meg a betegség, 
ahol a növények fátyolfóliával 
voltak letakarva, valamint a fólia-
sátrakban is. Ezért elkerülhetet-
len a gyors beavatkozás. A korai 
és hideg időjárási feltételek mel-
lett (fagyos, hideg idő) csak ke-
vés vegyszer fejti ki hatását. A vé-
dekezési munkálatok elkezdésé-
hez elengedhetetlen a napi plusz 
8–10 °C átlaghőmérséklet meglé-
te, valamint az éjszakai talajmenti 

Azonnali teendők a 
szamócaültetvényekben

fagyok hiánya. Az atkafaj ellen 
nehéz védekezni, mivel éjsza-
ka a talajban rejtőzködik és nap-
pal jelenik meg a levélfelülete-

ken, ezért kizárólag 
szisztemikus (felszí-
vódó) atkaölőszereket 
h a s z n á l h a t u n k  – 
„Vertimec” (3-4 ml/10 
l vízhez, vagy 1,0-1,2 
l/ha).  

Az antraknózis 
ellen ebben az idő-
szakban nem haszná-

lunk szisztemikus vegyszere-
ket. A leghatékonyabb ilyenkor 
a „Delan” (0,35-0,5 kg/ha vagy 
0,1% -os oldat (10 g/10 l víz-
hez)). A vegyszereket kombinál-
va használjuk és 10 nap múlva 
megismételjük. A munkálatokat 

motoros permetezőgéppel cél-
szerű elvégezni, mivel így job-
ban lesz bevonva a levél felülete. 
A szamócatermelők számára ez 
a betegség és a kártevő okozza 
a legnagyobb problémákat, ezért 
idejében kell ellenük védekez-
ni. A vegyszerek a gazdaboltok 
többségében megvásárolhatók. 

Ha kérdéseik vannak, ak-
kor kérem, keressenek meg te-
lefonon és szívesen válaszolok 
Önöknek. Tel.: 0971296636.

Novák András 
szaktanácsadó

Mely fűszernövények illenek 
össze? 

A mediterrán fűszerek, mint 
a levendula, kakukkfű, zsálya 
vagy a rozmaring – közvetlen 
napsütés esetén bontakoznak ki 
leginkább, viszonylag kevés vi-
zet igényelnek, és emiatt egymás 
mellé ültethetők. Majoránnát és 
kakukkfűvet ne ültessen együtt, 
mivel ez a két fűszer sajnos nem 
tűri meg egymást. A rozmaring 
pozitívan befolyásolja a bazsali-
kom növekedését, és megvédi a 
szomszédos fűszernövényeket, 
valamint a paradicsomnövénye-
ket az olyan kártevőktől, mint a 
fehér légy és a lisztharmat. A cit-
romfű serkenti a környezetében 
lévő más fűszerek növekedését. 
Emiatt kisméretű fűszerkertekbe 
inkább ne ültessük! 

A fűszerkertek kialakításának 
egyik alapvető szabálya, hogy 
egynyári és évelő növényeket 
együtt ültessünk, és hogy a növé-
nyeket a helyigényüknek, a víz-
szükségletüknek és a növekedé-
si magasságuknak megfelelően 
csoportosítsuk. 
Mire ügyeljünk a fűszernövé-

nyek ültetése során?
A fűszernövények ültetése 

és a fűszerágyás kialakítása so-
rán kétféle lehetőség közül vá-
laszthat: a vetőmagok vagy elő-
nevelt friss fűszernövények. Fon-
tos, hogy ezeket a növényeket az-
tán nagyobb edénybe ültesse át, 
hogy tudjanak tovább növekedni. 
Az olyan fűszernövényeket, mint 
például a petrezselyem, kakukkfű 
és metélőhagyma egy körülbelül 
20 cm átmérőjű cserépben tarthat-
ja, a nagyobbra növő fűszernövé-
nyekhez, mint a rozmaring vagy 
a levendula, egy nagyobb, körül-
belül 30-40 cm átmérőjű edény-
re lesz szüksége. Fontos: legyen 

Saját fűszerkertet szeretne?

az edény alján több kifolyólyuk is, 
és a föld legyen laza és áteresztő.

A fűszerkert ágyásban vagy 
edényekben történő kialakításánál 
a hely megválasztásakor a fűszer-
növények fényre és direkt napsü-
tésre vonatkozó igényeit kell figye-
lembe vennie. 
Fűszerspirál építése a kertben

Ha van egy kis helye a kertben, 
építhet fűszernövényei számára 
egy fűszercsigát vagy fűszerspirált. 
Ez a különböző konyhakerti fűszer-

növények számára kis helyen tö-
kéletes feltételeket kínál a talaj- és 
fényviszonyokra vonatkozó igé-
nyeik szempontjából. Egy körül-
belül tíz fűszernövényt tartalmazó 
fűszerspirálhoz három méter átmé-
rőjű, napos helyre lesz szüksége. 

A fűszerspirált különböző klí-
mazónákra osztják eltérő talajössze-
tétellel. A nedves zónában a bors-
menta és a zsálya fejlődik különö-
sen jól. A kissé szárazabb zónában 
jól érzi magát a tárkony és a ka-
por, a még szárazabb zónában pe-
dig a petrezselyem, a koriander, az 
oregánó, a bazsalikom és a citrom-
fű. A fűszerspirál legszárazabb zó-
nájában mediterrán fűszernövénye-
ket ültessen egymás mellé, amelyek 

a száraz és tápanyagban szegény 
talajt kedvelik. Ilyen a rozmaring, 
a kakukkfű, a zsálya és a levendu-
la. Mivel az egyes zónák közötti 
átmenet folyamatos, minden fű-
szernövény megtalálja a számá-
ra ideális körülményeket. 
Zöldfűszerek rendszeres ön-

tözése és trágyázása
Az ágyásban, az erkélyen 

vagy az ablakpárkányon elhe-
lyezett fűszernövényeket lehe-
tőség szerint reggelente öntöz-
ze, amikor nem éri őket közvet-
len napfény. Forró napokon, kü-
lönösen az erkélyen és az ablak-
párkányon lévő fűszereket na-
ponta kétszer öntözze. 

Hogy milyen gyakran szüksé-
ges trágyázni a különféle fűszer-
növényeket, az mind az ültetés faj-
tájától (kerti ágyásban vagy erké-
lyen/ablakpárkányon elhelyezett 
edényben van), mind pedig a nö-
vény fajtájától függ. Azok a fű-

szernövények, amelyek alacso-
nyabb tápanyagigénnyel rendel-
keznek, mint például a zsázsa, ma-
joránna, rozmaring, zsálya és ka-
kukkfű, a túlzott trágyázás miatt 
gyorsan károsodást szenvedhet-
nek vagy akár el is pusztulhatnak. 

Még egy tipp: távolítsa el 
rendszeresen az elhalt levele-
ket, ágakat és a virágokat a fű-
szernövényekről! Ez biztosít-
ja a növény megfelelő növeke-
dését. A fűszerspirál nem csu-
pán az egész nyár folyamán lát-
ja el Önt friss fűszerekkel, ha-
nem kertjének igazi, tekintete-
ket vonzó fénypontja. 

Bodnár István 
kertészmérnök, Nagybakta

 Nagyon sok kárpátaljai gaz-
da tért át az egyre nehezeb-
ben termeszthető uborkáról a 
paradicsom hajtatására. Mi-
vel ennek a növény-
nek a termesztése 
sokkal jobban bírja 
a viszontagságokat, 
mint akár az ubor-
ka, ezért még a há-
ború kitörése után 
is a gazdák túlnyo-
mó többsége döntött 
úgy, hogy nem hagy-
ja kárba veszni a már 
kinevelt palántákat, s kiültet-
ték azokat.  

 Részben a kedvező időjárás-
nak köszönhetően a kiültetett ál-
lományok általában szépen fej-
lődnek, öröm végig nézni a zöl-
dellő fóliasátrakon. Azonban a 
lombozat fejlődésével kezde-
tét veszi egy folyamatos elfog-
laltság is: a rendszeres kacso-
lás, levelezés. Most megpró-
báljuk megtárgyalni, hogyan is 
kell(-ene) ezeket szakszerűen 
elvégezni.

A remény színe a zöld

A hajtatási paradicsom 
ápolása

Kacsolás
A kacsolás tulajdonképpen a le-

vélhónaljakból előtörő oldalhajtá-
sok eltávolítását jelenti. Mivel a fó-

liás paradicsomnál csak 
a főszáron (ez lehet 2 
db. is) nevelünk termést, 
ezek az oldalhajtások 
teljesen feleslegesek a 
számunkra. Meghagyá-
suk az állomány túlzott 
besűrűsödéséhez, a ter-
més elaprósodásához 
vezet.

Ezt a műveletet le-
hetőleg a reggeli órákban ajánla-
tos elvégezni, amikor még nagy a 
növények „turgornyomása”, így a 
kacsok, ha tőben le-fel meghajlít-
juk, könnyen kitörnek, „lepattan-
nak”. Ajánlatos legalább heten-
te egyszer végig kacsolni az állo-
mányunkat. Így elkerülhetjük a túl 
nagy kacsok kialakulását, amelyek 
kitörése már nagy sebet hagy maga 
után. Mivel ezek a sebek potenciá-
lis fertőzési lehetőségek több gom-
bás és baktériumos betegség szá-
mára, ajánlatos fokozottan figyel-

ni ebben az időszakban a növény-
védelmi permetezésekre.

Több gazda is a feldeterminált 
fajtákat termeszt hosszúkultúrá-
ban, azaz folyton növőként keze-
lik őket. Ehhez azonban az kell, 
hogy mielőtt a főszár betetőzne, 
meghagyunk egy kacsot, amit a fő-

szár helyett fogunk tovább nevelni. 
Ugyanúgy járhatunk el, ha valami-
lyen okból letörik a főszár hajtás-
csúcsa, vagy a magas talaj EC mi-
att túl hamar ledeterminált a para-
dicsomtő.

A determinált („törpe”) fajták-
nál néha ajánljuk a két ágban törté-
nő nevelést. Ilyenkor a legalsó ka-
csot meghagyjuk, s a továbbiakban 
ugyanúgy kacsoljuk, mint a főszá-
rat. Fajtától függően általában a fő-

ágon 3 virágfürtöt, míg a mellék-
ágon 2 virágfürtöt hagyunk.

Levelezés
A gazdák ugyan gyakran a két 

véglet egyikébe esnek: vagy túl sok 
levelet távolítanak el, vagy egyál-
talán nem leveleznek. Mind a két 
esetnek megvan a maga hátránya. 

Ha nem végezzük ezt a művele-
tet, a növényeinket feleslegesen 
leterheljük. Ugyanis az alsó leve-
lek általában árnyékban vannak, 
így a fény hiányában nem tudnak 
fotoszintetizálni. Viszont az „élet-
ben tartásuk” a növények számá-
ra sok energiába kerül. A betegsé-
gektől, kártevőktől való megvédé-
sük viszont a gazdáknak kerül fe-
lesleges munkába és pénzbe.

Ha túl sok levelet távolítunk el, 

akkor viszont túlságosan lecsök-
ken az aktív levélfelület is, ami 
terméskieséshez, stresszhez, a 
termés ízének romlásához vezet.

Az első levél eltávolításokat 
általában a kiültetéskor szoktuk 
elvégezni, amikor is a földre le-
hajló, esetleg besározódott 1-2 le-
velet távolítjuk el. A determinált 
(„törpe”) fajtákról aztán több le-
velet nem is szoktunk letörni. A 
folyton növő és feldeterminált 
fajtáknál az alsó levelek rend-
szeres eltávolítását akkor kezd-
jük, amikor a növények magassá-
ga meghaladja az 1 m-t. Ugyan-
is a levelezésnél ügyelni kell arra, 
hogy mindig maradjon egy kb. 
0,8-1 m-nyi érintetlen lombfe-
lület, ami kb. 8-10 levelet jelent. 
Ezt a műveletet szintén a reggeli 
órákban kell elvégezni, hogy mi-
nél kisebb sebet okozzunk. Alkal-
manként 1-2 levélnél többet nem 
ajánlatos letörni. Ezt a műveletet 
úgy kell időzíteni, hogy az érés 
kezdetére utolérjük a legalsó für-
töt. Pontosabban mindig a legalsó 
érésben lévő fürt fölötti egy leve-
let még le kell törni, így az több 
fényt kap, s a szedést is megköny-
nyíti. Azonban a főszabálynak, a 
80-100 cm-es érintetlen lombfe-
lületnek mindenképpen meg kell 
maradnia!

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Szeretne mindig friss fűszereket a konyhájában, és ezért ültetne szí-
vesen az ablakpárkányra, az erkélyre vagy a saját kertjébe kony-
hakerti fűszernövényeket? Kakukkfű, bazsalikom, menta vagy roz-
maring – gyakorlatilag mindent ültethet saját fűszerkertjébe. Arra 
azonban ügyelnie kell, hogy nem minden fűszernövény illik egymás 
mellé a talajra és a fényre vonatkozó igényeinek figyelembevételé-
vel. Nézzük, mire kell még a helyes ültetésnél figyelnie. 
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Felvételi hirdetés
A Péterfalvai Református Líceum felvételt hirdet a 

következő, 2022–2023-as tanévre. Jelentkezhet minden 
diák, aki 2022 júniusáig befejezi az általános iskola 4., 
5., 6, 7., 8. vagy 9. osztályát. A kisebbek számára, 7. osz-
tályig, a környező településekről adott útvonalakon való 
beutazásról gondoskodik a líceum, 8. osztálytól kezdve 
a végzősökig az intézmény minden diák számára kollégi-
umot és teljes ellátást biztosít. Végzőseink elsöprő több-
sége tovább folytatja tanulmányait elsősorban kárpátal-
jai és anyaországi felsőfokú intézményekben. 

A felvételi új időpontja: április 30., szombat. 
Az 5. 6. és 7. osztályba jelentkező diákok önállóan 

készülhetnek a felvételire, amely számukra – a szóbeli is-
merkedés mellett – magyar nyelvű tollbamondás lesz és 
néhány egyszerű, alapvető matematika feladat.

 Személyes érdeklődésre bővebb felvilágosítást és je-
lentkezési lapot szívesen adunk a líceumban. 

A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme… 
Példabeszédek 9, 10

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.

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 sze-
rezni?! Szeretnél egy jó közösség részévé válni és egy 
jól felszerelt európai színvonalú iskolában tanulni anya-
nyelveden?!

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) 

délelőtt 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 elő-
zik meg szombatonként: március 12-én és 19-én, áp-
rilis 2-án és 9-én, 9:00 órai kezdettel. A felvételi vizs-
gára a jelentkezési határidő április 24, mely online for-
mában történik.

A felvételiről bővebb információt találsz és letölthe-
ted a jelentkezési lapot iskolánk honlapján

http://ndreflic.hu/kezdolap/letoltheto-anyagok/

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

Állat

baba-mama
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Fizesse elő a Kárpátinfót! www.karpatinfo.net

Beregszászban építkezé-
si telek eladó. Mob.: 050-
5009597. 
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. 
Beregszász külvárosában, 
Beregardóban 23 szotekes 
telken felújításra váró 50 
m2-es családi ház eladó. Kon-
vektoros gázfűtés, az udvar-
ban vájt kút. A kertben 100 
db. 7 éves gyümölcsfa. Ér-
deklődni: +38099-1926678. 

B e r e g s z á s z b a n  a 
Muzsalyi út 54. szám 
alatt eladó egy három-
szobás lakás az 5. emele-
ten. Irányár 26 ezer f.e. 
Mob.: +38066-2910418, 
+38068-2126127. 

Lada 6-os metálkék sze-
mélygépkocsi 3-as motor-
ral eladó. Tel: 097-6115118. 
Vadonatúj rokkantkocsi 
(tolóka, kis kerekű) eladó. 
Mob.: 095-3260426. 
Ukrajna férfibicikli és egy 
Szaljut női bicikli eladó. 
Mob.: +38066-5605813. 

Whirpool 2256 márkájú 
felültöltős mosógép eladó. 
Ára: 1800 hr. Ugyanitt egy 
1500W teljesítményű por-
szívó. Ára: 800 hr. Mob.: 
+38095-3260426. 

Gyümölcstermesztési és 
kerttervezési szaktanács-
adás. Fiatal gyümölcsösök 
(1-3 év) alakító metszését vál-
lalom. Érdeklődni: Bodnár 
Istvánnál, Nagybakta. Mob.: 
050-7102136. 
Idős hölgy gondozását vál-
lalom házért cserébe. Mob.: 
097-5951811. 
Utcáról, kertből, udvarból 
veszélyes fa kivágását és fa 
metszését vállalom Bereg-
szászban és környékén. Több 
év tapasztalattal, garanciát is 
vállalok. Még vállalok beto-
nozást, hegesztést és építke-
zést. Mob.: 050-1948976. 
Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 

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-ma-
il: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni le-
het a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-ma-
il: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplopó 
hetilapok kézbesítésére 
Tiszaújlakon. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni le-
het a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 

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

L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
s ü n k  r é s z m u n k a i d ő -
ben a Kárpátinfo és a 
Naplopó hetilapok kéz-
bes í tésére  Nagysző lő -
sön. Minden eladott lap 
után: 1.5 hrivnya. Je-
lentkezni lehet a szer-
kesz tőségben:  Bereg -
szász ,  Kossuth  tér 2 . 
Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.he-
tilap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Nevetlenben. Fize-
tés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 

Magyarországra ke-
resünk faipari mérnök, 
technikus, ács és aszta-
los, valamint segédmun-
kás munkatársakat. Szál-
lást biztosítunk, jogosít-
vány előnyt jelent. Mob: 
+3670-3293399 (Gál Jó-
zsef). 

Magyarországra idős 
ember gondozására, 
ápolására keresek gon-
dozót hosszú távra. Tel-
jes ellátást biztosítok. 
Telefonszám: +3630-
5258151. 

Munkalehetőség! Vendég-
látó, pultos és előkészítő 
szakács kollégákat keresünk 
Szegedre, két söröző, grill te-
rasz, kempingbe a nyári sze-
zonra, májustól októberig! 
Szakmai gyakorlat előny! Ki-
emelt bérezés, szolgálati la-
kással. Kezdés: április végén! 
Szükséges dokumentumok: 
magyar TAJ- és adószám. Je-
lentkezés a következő tele-
fonszámon: +3670-5997444, 
+3670-5899069. 

Beregszászban újszerű ál-
lapotban faajtó eladó tok 
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.: 
066-2910418, 068-2126127. 
Alig használt WC kagyló 
eladó Beregszászban. Ár: 
1000 hrivnya. Mob.: 066-
2910418, 068-2126127. 
Beregszászban eladó egy jó 
állapotban lévő sarokülő, 
fotelek nélkül. Ára: 5000 
hr. Mob.: 099-2725331, 
097-9621454. 
Beregszászban eladó kézi 
fűrész, csákányok, kalapá-
csok, autóhoz való szere-
lő kulcsok. Mob.: +38099-
6608338, +38066-3967011. 

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, 
armatúra vasak, 3-4 métere-
sek, deszkák, 5-7 méteresek, fó-
liának való kapron cső. Mob.: 
066-3967011, 099-6608338. 

Szőlődaráló, szőlőprés el-
adó Beregszászban. Mob.: 
066-3967011. 
Vadonatúj vetőgép eladó. 
Mob.: 095-3260426, 050-
2192582. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 
Eladó egy 500 kg-ig mérő 
mázsa. Tel: 097-6115118. 
Bulat minitraktor újszerű 
állapotban talaj frézerrel, 
k a s z á v a l  é s  u t á n f u t ó -
val  (pr icep)  eladó.  Ár: 
87000 hr. Mob.: +38050-
5515880. 
Hurma (datolyaszilva), gyü-
mölcsfa, szőlőoltványok, 
konténeres dísznövények 
és diófaoltványok nagy faj-
taválasztékban eladók. Ér-
deklődni Bodnár István-
nál (Nagybakta, Akadémia 
u. 5/1.). Mob.: +38050-
7102136. 
Eladó gyökeres csemege- és 
borszőlő kis- és nagy tétel-
ben. Oltott almafacseme-
ték, 2-3 évesek. Mob.: 099-
3211747. 

Kétéves fejőskecske egy gi-
dával eladó (két hete ellett). 
Mob.: 066-4777302, 099-
2962979. 

Vemhes tehén eladó. Mob.: 
096-0280541. 

Eladó egy nagyon meg-
k ímél t  á l l apo tú  össze -
c s u k h a t ó  n é g y k e r e k ű 
babakocs i .  Nagyon ol-
csó áron. Mob.: +38095-
3260426.
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Tájékoztató a magyar országgyűlési 
választásról és országos népsza-
vazásról a KÁRPÁTALJÁN élő 
magyar állampolgárok részére

I.
A magyarországi lakcímmel NEM rendel-
kező magyar állampolgárok:
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező ma-
gyar állampolgárok a névjegyzékbe vételt köve-
tően levélben szavazhatnak. A választópolgárnak 
a névjegyzékbe vételi kérelemben kell nyilatkoz-
nia arról, hogy hová kéri a szavazási levélcsomag 
kézbesítését. A szavazási levélcsomag kézbesítése 
kérhető saját magyarországi postacímre, Magyar-
ország kárpátaljai külképviseletére (UNGVÁRI 
FŐKONZULÁTUS vagy BEREGSZÁSZI KON-
ZULÁTUS), vagy bármely más országban műkö-
dő külképviseletére, vagy Magyarországon a kije-
lölt települések polgármesteri hivatalában műkö-
dő helyi választási irodába.

A SZAVAZÁSI LEVÉLCSOMAG ÁTVEHE-
TŐ kizárólag a választópolgár által előzetesen 
megjelölt helyszínen és módon:

A szavazási levélcsomag személyes átvétele so-
rán a választópolgár személyazonosságát érvényes 
(magyar vagy ukrán) személyazonosító igazolvány-
nyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel köteles 
igazolni. Amennyiben az ukrán személyazonosító 
okmányon és az átvételi jegyzéken szereplő szemé-
lyes adatok eltérnek, úgy az eltérés tisztázása érde-
kében további dokumentumok (lakcímkártya, ho-
nosítási okirat) bemutatása válhat szükségessé.
A szavazatot tartalmazó 
VÁLASZBORÍTÉK LEADÁSA történhet:

 II.
A magyarországi lakcímmel rendelkező 

magyar állampolgárok:
személyesen szavazhatnak a magyarországi 
lakóhe-lyük szerint kijelölt szavazókörben.
Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, és 
Magyarország valamelyik külképviseletén sze-
retne szavazni, legkésőbb 2022. március 25-én 
16 óráig kérnie kell a külképviseleti névjegyzék-
be vételt a www.valasztas.hu oldalon keresztül. 
A magyarországi lakcímmel rendelkező választó-
polgárok, akik jelentkeztek a külképviseleti szava-
zásra, a kiválasztott külképviseleten 2022. ápri-
lis 3-án, vasárnap ( helyi idő szerint 6 és 19 óra 
között) adhatják le szavazatukat kizárólag sze-
mélyesen, a külképviseleten kijelölt szavazóhe-
lyiségben. A szavazás feltétele, hogy személyazo-
nosságukat igazolják a következő, magyar ható-
ság által kiállított érvényes igazolványok valame-
lyikének bemutatásával: személyazonosító iga-
zolvány, 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

Néhány sorban
Már biztosan lesz magyar érmese a budapesti birkózó 
kontinensbajnokságnak, hiszen már az első napon két 
honosított magyar birkózónak sikerült kiharcolni a dön-
tőbe jutást. 

Muszukajev Iszmail simán legyőzte lengyel ellenfe-
lét (11:0) a szabadfogásúak 65 kilogrammos kategóriájá-
nak elődöntőjében, így kedden az aranyéremért birkózhat 
a budapesti birkózó Európa-bajnokságon, míg az ugyan-
csak magyar színekben versenyző Bajcajev Vlagyiszlav 
szintén nagy különbséggel (8:1) győzte le német ellenfe-
lét a szabadfogásúak 97 kilogrammos kategóriájának elő-
döntőjében, így ő is finálét meccselhet kedden.

***
A női kézilabda Bajnokok Ligájában a negyeddöntőbe ju-
tásért játszott a Ferencváros idegenben a Krim Ljubljana 
ellen. Az első félidőben kiegyenlített küzdelmet láthatott a 
közönség, de a másodikban összezuhant a zöld-fehér csa-
pat, és a 13 gólos Ana Gros vezette Krimtől súlyos, hétgó-
los vereséget szenvedett. Innen nagyon nehéz lesz kihar-
colni a továbbjutást a visszavágón.

A szünetben még csak egy góllal vezettek a hazaiak, 
sőt, a 37. percben 18-18 volt az állás, ám az utolsó negyed-

Szép számú nézősereg volt kíváncsi csütörtökön a ma-
gyar labdarúgó-válogatott idei évi első fellépésére, a 
Puskás Arénában legalább 30 ezren szurkoltak – köz-
tük sok kárpátaljai honfitársunk is – Marco Rossi csa-
patának.

Sérülések miatt a kapitány nem számíthatott a védelem 
két alapemberére, Willi Orbanra, illetve Szalai Attillára, 
aki több újoncot is nevezett a keretbe.

Az első fél órában mindkét kapu előtt adódtak lehető-
ségek, majd a 35. percben egy rendkívül balszerencsés ön-
góllal a vendégek szereztek vezetést.

Fordulás után még nagyobb elszántsággal küzdött a ma-
gyar csapat, a hajrában az újoncok közül a magyar góllövő-
listát vezető Ádám Martin és a nemrég honosított Callum 

Vereséggel kezdte az 
évet a magyar válogatott

Styles is szóhoz jutott. A ráadáspercekben egy formás tá-
madás végén a hazaiak egyik legjobbja, Schaffer András a 
kapufát találta el, a kipattanóból pedig Szoboszlai Dominik 
ajtó-ablak helyzetben mellé lőtt…

Lapzártánk után, kedd este Belfastban Észak-Írország 
lesz a Nemzetek Ligája júniusi sorozatára készülő ma-
gyarok ellenfele.

***
Megannyi barátságos mérkőzés mellett több tétmérkő-

zést is lejátszottak a mögöttünk maradt héten.
Az európai világbajnoki pótselejtezők elődöntőiben a 

legnagyobb meglepetés kétségkívül Olaszország hazai ve-
resége volt Észak-Macedónia ellen.

Az egész mérkőzésen fölényben játszó hazaiak 
képtelenek voltak betalálni, miközben a meccs legvé-
gén a ráadáspercekben egy távoli lövés utat talált az 
olasz kapuba, így óriási meglepetésre az Európa-baj-
nok olaszok immáron második világbajnokságukon 
sem lehetnek ott.

A vb-re való kijutásért az észak-macedónok ellenfe-
le a Törökországot 3-1-re legyőző Portugália lesz, és bár 
a portugál-észak-macedón csatának a házigazdák lesznek 
majd az esélyesei, de ki tudja…

Egy másik ágon Lengyelország – Svédország ki-ki 
meccset rendeznek a kijutásért. Mint ismeretes, Lengyel-
ország játék nélkül jutott tovább Oroszország ellen, míg 
Svédország hosszabbítás után gyűrte le a cseheket 1-0-ra.

A harmadik párharcban még csak az egyik fél ismert, 
mivel Wales 2-1-re legyőzte Ausztriát, így a szigetorszá-
giak várhatják az ellenfelüket, amely a Skócia – Ukrajna 
mérkőzésen dől majd el. A háború miatt ez utóbbi talál-
kozót júniusra napolták el.

Kárpátaljáról is sokan szurkoltak a válogatottnak

órára összeroppant a Fradi, és végül 33-26 arányú szlovén 
győzelem lett a vége.

A szombati visszavágón hatalmas javulásra, és a le-
gendás Fradi-szívre is szükség lesz majd a csodaszámba 
menő továbbjutás kiharcolásához!

***
A DVTK Jegesmedvék, valamint a Magyar Jégkorongszövet-
ség közbenjárásával a Miskolci Jégcsarnokban készülhet fel az 
áprilisi divízió 1/B világbajnokságra az ukrán jégkorong-válo-
gatott. A csapat vasárnap érkezett meg Miskolcra, és hétfőn már 
meg is kezdte a jeges felkészülést a lengyelországi világbajnok-
ságra – derült ki a Magyar Jégkorongszövetség hírleveléből.

Háború dúl Ukrajnában, a magyar sporttársadalom 
pedig ismét összefogott az érintettek megsegítése érde-
kében. A DVTK-család tagjai nemrég adományokkal töl-
töttek meg egy 40 tonnás kamiont, valamint utánpótlás-
korú ukrán labdarúgók, röplabdázók és jégkorongozók 
elhelyezéséről, ellátásáról is gondoskodik a DVTK. Ez-
úttal a DVTK Jegesmedvék a Magyar Jégkorongszövet-
ség aktív közbenjárásával és segítségével az ukrán jégko-
rong-válogatottat látja vendégül. A csapat a háborús hely-
zet miatt nem tud hazájában felkészülni az áprilisi divízió 
1/B világbajnokságra.

Kvalifikáció nélkül is indulhatna 
két klub a Bajnokok Ligájában

Ismét átalakulhat a labdarúgó Bajnokok Ligája mező-
nye, ha zöld utat kap az Európai Labdarúgó Szövet-
ségtől (UEFA) az Európai Klubok Szövetség (ECA) ál-
tal benyújtott tervezet.

Ennek értelmében két olyan klub is indulási jogot kap a 
legrangosabb nemzetközi klubsorozatban, amelyik bajno-
ki helyezésével (vagy éppen előző idénybeli Európa-liga-
győzelmével) nem harcolta ki magának a szereplést. Az ECA 
elképzelései szerint olyan klubok jöhetnek szóba, melyek 
hazájuk bajnokságában ugyan lecsúsztak a BL-indulást je-
lentő helyről, viszont Európa-liga-indulók lehetnének, vagy 
éppen megnyerték hazájuk kupasorozatát. Az ilyen csapa-
tok között aztán a megelőző öt évre számolt UEFA klub-
együttható (koefficiens) dönt majd.

Az ötlet egyébként már korábban is felmerült, az 
UEFA állt vele 
elő, hogy az Eu-
rópai Szuperli-
ga-botrány után 
(összesen 13 an-
gol, olasz és spa-
nyol klub alapítot-
ta meg a szuperli-
gát, de az UEFA 
és a FIFA nyomá-
sára két nappal ké-

sőbb tízen ki is léptek, csak a Barcelona, a Real Madrid és 
a Juventus tartott ki), megpróbálja befogni a legnagyobb 
európai ligák száját. Az ECA tagjai azonban akkor azzal 
vétózták meg a kezdeményezést, hogy a tisztán koeffici-
ens alapú helyosztás ismét a legnagyobbaknak kedvez.

Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke ugyan azt mond-
ja, hogy a mostani döntéssel elsősorban a közepes erejű 
bajnokságoknak igyekeznek kedvezni, de miután a legran-
gosabb sorozatokban rendre a topligák csapatai szerepel-
nek a legjobban, így az itt játszók ismét előnyben lesznek.

Nem szegte Bottas kedvét a 
kiesés

Noha műszaki hiba miatt fel kellett adnia a küzdelmet, 
ezzel pedig egy biztosnak tűnő pontszerző pozíciót veszí-
tett, Valtteri Bottas pozitívan nyilatkozatott, érzése szerint 
ugyanis az Alfa Romeo gyorsabb lett az első hétvége után.

Miután Bahreinben egy hatodik helyezéssel kezdte az 
évet, Bottas a Szaúd-arábiai Nagydíjon is magabiztosan ha-
ladt a pontszerzés felé, egy műszaki hiba azonban megaka-
dályozta abban, hogy ismét a legjobb tíz között zárjon (mi-
kor kiesett, a nyolcadik helyen állt, a két előtte haladó pedig 
még „adós volt” a kerékcserével, tehát a hatodik hely újra 
meglehetett volna neki).

Bár a műszaki hibából adódó kiesés biztos, hogy fájt a 
versenyzőnek és a csapatnak is, Bottas hivatalos nyilatkoza-
tában arról beszélt, ennek ellenére is jó kedvvel távozik Sza-
úd-Arábiából, hiszen az Alfa Romeo érzése szerint még to-
vább fejlődött.

„Kár, hogy ki kellett állnunk a versenyből, ami addig a 
pillanatig igazán jól alakult” – idézte szavait a csapat köz-
leménye. „Jól alakult, különösen azért, mert esélyünk volt a 
hatodik helyre. A motor hőmérséklete folyamatosan emelke-
dett, ezért ki kellett állnunk, mert nem akartuk elveszíteni a 
motort. Ki kell vizsgálnunk, hogy mi okozta ezt.”

„Ilyen a versenyzés. Bármi is volt a probléma, most meg 
kell oldanunk, és tovább kell lépnünk. Ha a pozitívumokat 
nézzük, az autó jó. Újabb lépést tettünk az előző futam után, 
még a rajtokkal is. Jó munkát végeztünk, élveztük a csatákat. 
Már csak arra kell figyelni, hogy Ausztráliában újra pontokat 
szerezzünk” – zárta gondolatát.

Bottas mellett a csapatvezető, Frédéric Vasseur is arról 
beszélt, a kiesés ellenére magabiztosan várhatják a folytatást, 
hiszen Bahrein után a más karakterisztikájú szaúdi pályán is 
versenyképesek voltak, pontokért harcoltak.

„Csalódást keltő vége volt ez egy hétvégének, melyen jó 
volt a tempónk. Jó úton haladtunk, hogy újra két autóval pon-
tot szerezzünk, de a szerencse elpártolt tőlünk és üres kézzel 
távoztunk. Valtteri egy hűtési probléma miatt állt le, Csou pe-
dig jól felzárkózott, ha nem kap büntetést, az első tízben vég-
zett volna. Fájó, de ilyen a versenyzés. Néha csak arra van 
szükség, hogy összeszedjük magunkat, és a következő futa-
mokon is a mai tempót hozzuk” – fogalmazott.
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Plusz egy vicc

2022. 12. szám meg   -
fej  tése: A sikernek 
nem titka van, ha-
nem ára. 

Plusz    egy vicc: ...lá-
tod, ezt az autót még 
el tudom vezetni. 

KOS (3. 21.-4. 20.)

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

IKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

OROSZLÁN (7.23.- 8.23.)

SZűZ (8.24.-9.22.)

MÉRLEG (9.23.-10.23.)

SKORPIÓ (10.24.-11.22.)

NYILAS (11.23.-12. 21.)

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

VíZöNTŐ (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu

Orchidea szelet
Piskóta: 5 db tojásfehérje, 15 dkg porcukor (szitálva), 

15 dkg darált mák, 2 csapott evőkanál finomliszt (szitál-
va), 1 csipet só, 1 teáskanál sütőpor, 1 teáskanál szóda-
bikarbóna;

Vaníliakrém: 5 db tojássárgája, 3 csapott evőkanál cu-
kor (ízlésfüggő), 1 tasak vanília ízű pudingpor, 3 dl tej, 10 
dkg vaj (lehet jobb minőségű margarin is), 0,5 dl növényi 
tejszín (lazítónak), 1,5 dl növényi tejszín (habnak), 2 teás-
kanál vanília kivonat;

Csokihab: 2 dl növényi tejszín, 6 dkg olvasztott csoko-
ládé, 0,5 csomag habfixáló;

Díszítés: 5 dkg reszelt fehér csokoládé.
Elkészítése: A tojásfehérjéket a sóval, a cukorral ke-

mény habbá verjük, majd hozzákeverjük a mákos-lisztes, 
szódabikarbónás-sütőporos keveréket. 20×30 cm-es, sütő-
papírral bélelt tepsibe öntjük, és 180 °C-ra előmelegített 
sütőben 20 perc alatt készre sütjük (tűpróba). Összeállítás: 
a tésztára kenjük a vaníliakrémet, majd a csokihabos kré-
met. Tetejére reszeljük a fehér csokoládét, és szervírozá-
sig a hűtőben tároljuk. Vaníliakrém: a krémhez a tojás sár-
gákat a cukorral, pudingporral, tejjel csomómentesre ki-
keverjük, és 5 perc alatt sűrűre felfőzzük, majd kihűtjük. 

Hűlés után fellazítjuk 0,5 dl tejszínnel. Hozzákeverjük a 
vaníliakivonatot, majd belehabosítjuk a vajat/margarint, 
és hozzákeverjük óvatosan a maradék tejszínből vert ke-
mény habot. Csokihab: a csokihabhoz a csokoládét vízgőz 
felett felolvasztjuk, hagyjuk kihűlni. A tejszínt, a habfixá-
lóval kemény habbá verjük, a felolvasztott, kihűtött csokit 
hozzákeverjük, majd jól kihabosítjuk. Díszítés: nagy lyu-
kú reszelőn reszeljük a csokoládét.

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

– Képzeld, tegnap jósnőnél voltam.
– Na és?
– Nagy csalás az egész. Azt jósolta, hogy meg fo-

gom csalni a férjemet, …

Kétbetűsek: AÁ, AF, EF, 
KC, LK, ÓN, ÓÓ, ÖC, ŐT, 
SÁ, TT, ZŐ.

Hárombetűsek: EDZ, 
GEA, HAD, HÁZ, LÉA, 
MÁR, MEG, MET, MON, 
OSC, RÉT, STA, TÚL, ZTE.

Négybetűsek: ATKA, 
E LT E ,  É B E R ,  I Z O M , 
NEMO, OROM, ÖDÖN, 
ÖZIL, VARR, VÁGY.

Ötbetűsek:  CAENI, 
EMILY, ITTEN, KÓDOL, 
KUPON, METRÓ, PEDIG, 
RAJTA, RÉGEN, RÉGIÓ, 
SZALU.

Hatbetűsek:  ALAK-
FA, ALÁDOB, AMIVEL, 
APOLKA, ARATÁS, ÁT-
SZÓR, CSATAK, DRA-
KÓN, EMILKE, ÉRDEMI, 
HEREND, MOREAU, ODA-
VÁR, ÓARANY, ÖLELÉS, 
SZÁZAS, TÁTRAI, TERI-
KE, VAGYOK, VAU-VAU.

Hétbetűsek:  ALAK-
PÁR, KÖZREAD, LŐSZ-
FAL, ŐREZRED, REGAT-
TA, SMINKES, SORREND, 
SZAHARA.

Nyolcbetűsek: CSÖR-
TETŐ, DEPILÁLÓ, EMEL-
K E D Ő ,  F Ő B É R L E T, 
ISLIFÁNK, TÉRFOGAT.

Tízbetűsek: INASISKO-
LA, TANULÓTÁRS.

Tizennégy betűsek: IS-
KOLAIGAZGATÓ, ITAL-
FOGYASZTÁS.

W05.xls
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NAPKITÖRÉS

LENG

URÁN 4 ☼

KÁLIUM

MARK 
TWAIN-
IDÉZET

HELYSÉG A 
VOLÓCI 

JÁRÁSBAN
OROSZ TEHER-
AUTÓMÁRKA

TONNA
SZEMÉLYÉTŐL

ROMÁN 
AUTÓJEL

ÁSVÁNYI 
FŰSZER

BÓR
ÁLLÓVÍZ A 

JÁNOS-HEGY 
OLDALÁBAN

LITER

VILÁGBAJNOK 
NÉMET 

LABDARÚGÓ 
(MIROSLAV)

FÉLÉV !
VETERÁN 
FRANCIA 

TENISZEZŐ 
(YANNICK)

KENDERT MEG-
MUNKÁLÓ

JÓD

VÍZIMALOM

NŐI NÉV

… GRÓFJA - 
ROSSINI-MŰ

VIRÁGBA 
SZÖKKENT

ELEKTRON

ORRA ALATT 
BESZÉL

HAZÁRD 
KÉRTYAJÁTÉK

ÉRCESEN SZÓL

KÉPZŐ-
MŰVÉSZETI 

ALKOTÁS
… CITY - USA-

VÁROS

ILDOMOS

NÉVELŐ

TÚLIUM

VÁGÓ-
SZERSZÁM

AMERIKAI-
UKRÁN 

SAKKOZÓ 
(ANNA)
FÉLSZ !

ÉJFÉL !

CÉLJÁHOZ ÉR

OROSZ TÓ A 
MURMANSZKI 

JÁRÁSBAN

NÉHAI AMERI-
KAI SZÍNÉSZ 

(JAMES)
UDVARIATLAN 
MEGSZÓLÍTÁS

MESSZE

SPIELBERG 
ŰRLÉNYE

NIKKEL

HATÁROZOTT 
NÉVELŐ

FELTÉVE

VÁLLALAT

ÍZLELŐ SZERV

… STEP - TÁNC

RANGJELZŐ 
ELŐTAG

3
BÁRIUM

ASSZONYNÉV 
KÉPZŐJE

TÖKMAG!

MENEKÜL

SPANYOL 
AUTÓJEL

ÁSÍTOZIK

LENMAG !

Egy teljesen új hónap 
veszi kezdetét. Ezért 
érdemes egy tavaszi 

nagytakarítást tenni a lelké-
ben. Hamarosan itt a ked-
venc évszaka, ezért itt az ide-
je megszabadulni az érzelmi 
terhektől, amiket már olyan 
régóta húz maga után. Az el-
múlt hat hét kemény munká-
ja végre kifizetődik. Ennek 
köszöhetően lehet, hogy elő-
léptetést, vagy egy jobb mun-
kaajánlatot kap.

A naptára egyre job-
ban megtelik esemé-
nyekkel, azonban Ön 

egyre szabadabban érzi ma-
gát. Az új emberekkel való 
ismerkedés lehetőséget ad 
a jó első benyomás elnyeré-
sére. Az ismerkedős esemé-
nyek pedig lehetőséget ad-
nak arra, hogy megvalósít-
sa a régóta dédelgetett álma-
it. Nagyon hálás lesz a na-
pokban, és örül ennek a for-
dulatnak.

Hatalmas tervei van-
nak. Ám, ha el is akar-
ja érni őket, akkor jó 

hírnévre, befolyásra és hite-
lességre kell szert tennie. Itt 
az ideje, hogy segítsen máso-
kon, megossza a tudását, vagy 
együttműködést kössön olyan 
emberekkel, akik már ott tarta-
nak, ahova Ön indult. Csak így 
érheti el mindazt, amit akar. 
Azok az emberek, akikkel a 
napokban találkozik, teljesen 
megváltoztathatják az életét.

Új hét kezdődik, új 
lehetőségekkel! Itt 
az ideje, hogy változ-
tasson a mindenna-

pi szokásain. Szerdán a csil-
lagközi mozgás arra készteti, 
hogy hódoljon a spiritualitás-
nak. Meditáljon vagy elmél-
kedjen. Meglátja, mindez ha-
talmas varázslatot hozhat az 
életébe. A hét második felé-
ben lehetősége nyílhat egy 
nagyon fontos kapcsolat ki-
alakítására. 

Ha sikeres és boldog 
akar lenni, akkor bi-
zony el kell engednie a 
régi gondolkodásmód-

ját, és be kell engednie az újat. 
Ne feledje, nem csak egyféle 
út vezet a sikerhez. Ezért ne ra-
gaszkodjon foggal-körömmel 
egyetlen úthoz, amit a helyes 
iránynak vél. Bízzon a meg-
érzéseiben, hiszen az intuíciói 
most sokkal erősebbé válnak. 
Emellett sokkal empatikusab-
bá válik és segítőkészebb lesz.

Ez a hét sokkal érzé-
kenyebben érinti. Sok 
embernek Ön a ments-

vára, és mindig számíthatnak 
a segítségére. Ám ne feledje, 
hogy olykor Önnek is kell va-
laki, akire támaszkodhat a ne-
hezebb időkben. Nézzen olyan 
emberek után, akik segítenek 
a bajban és erősítse meg velük 
a kapcsolatot! Szombaton csi-
náljon egy tavaszi nagytakarí-
tást és ürítse ki a szekrényeit!

A hosszú-hosszú visz-
szavonulás után Ön 
készen áll arra, hogy 

ismét lendületbe kerüljön. A 
csillagok arra ösztönzik, hogy 
kezdjen el dolgozni önmagán 
és alakítson ki jobb szokáso-
kat, amik előre viszik a jövő-
ben. Ezen a héten lehet, hogy 
egy családi veszekedéssel kell 
szembesülnie. Egy gyerekkori 
sérelem nagyon felkavarhatja 
és rájön, hogy néhány család-
tagja nem is olyan önzetlen.

Ezen a héten nagyon 
kreatív lesz. Fejezze ki 
az érzelmeit a művészet 

segítségével, és meglátja, meny-
nyit tud adni ezáltal a világnak. 
Álljon ki magáért, mert ha így 
tesz, bármit megkaphat, amit 
csak akar! Ha kellőképpen hatá-
rozott és logikusan gondolkodik, 
akkor olyan komoly erőre tehet 
szert, amit sokan ki sem nézné-
nek Önből. A tavasz éppen szir-
mokat bont, de Ön mégsem akar 
kijönni a téli álmából.

Hallgasson a meg-
érzéseire, amennyire 
csak teheti. Ez elve-

zeti majd a helyes útra az elkö-
vetkező napokban. Most sort 
keríthet végre a nagytakarítás-
ra is. Ám nemcsak az otthonát 
tisztítja meg a negatív energi-
áktól, hanem a lelkében is ren-
det tesz. Fontos, hogy az anya-
gi javak ne vonják el a figyel-
mét a céljairól. A közvetlensé-
ge egyfajta ajándék, ami lehe-
tővé teszi, hogy ismertté váljon.

Ezen a héten nagyon 
elfoglalt lesz. Millió 
dolog van, amit le 

kell húznia a teendői listájá-
ról. Ne feledje, hogy az összes 
csillagjegy közül Ön a legam-
biciózusabb, de azért lehető-
leg legyenek észszerűek a cél-
jai. Most nagy szüksége lehet 
az energiára, hiszen jó benyo-
mást akar kelteni valakiben. 
Igyekezzen kordában tartani 
az indulatait, és mutassa meg 
a legelragadóbb oldalát!

Minden esély meg 
van arra, hogy ezen 
a héten végre kitör 

a kemény családi hagyomá-
nyokból. Bárhogy is legyen, 
ez az új szabadság nagy len-
dületet ad az önbizalmának. 
Élvezze ki! Ha eddig nem 
voltak túl jók a pénzügyi 
szokásai, most itt a lehetősé-
ge, hogy ezt korrigálja. Egy 
nagylelkű ajánlat most köny-
nyen kihúzhatja a nehézsé-
gekből.

Itt a lehetőség, hogy 
mások számára is vilá-
gosan kifejezze az ér-

zéseit. Egy kellemes meglepe-
tés érheti, mikor a szomszédja-
ival, vagy a rokonaival beszél-
get. Szerdán sokkal erőssebbé 
válnak a megérzései, és azt érzi, 
hogy mindenképpen hallgatnia 
kell arra, amit a szíve súg. Ez 
lehet akár az, hogy levágatja a 
haját, vagy esetleg részt vesz 
egy összejövetelen. 


