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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

Gondoskodó szeretet

Folytatás a 8. oldalon

Tanítás és tojásfestés

A hagyományokat 
követve a bereg-

szászi római katoli-
kus gyülekezet húsvét 
közeledtével a város 
északkeleti részén ta-
lálható Kerek-hegyen 
keresztúti ájtatossá-
got tartott. Ezt az ál-
dozathozatalt  a kö-
zösség az oly annyira 
áhított békéért aján-
lotta fel. A stációknál 
megállva a hívek több-
ször hangsúlyozták, 
hogy a keresztény em-
ber Krisztus kereszt-
jének lábánál érzi ma-
gát a legnagyobb biz-
tonságban, mert eb-
ből a keresztből áram-
lik minden kegyelem 
és  á ldás .  És  erre  a 
mostani embert pró-
báló időben igencsak 
nagy  szüksége  van 
mindannyiunknak. 

Keresztút Beregszászon

A Kárpátaljai Ma-
gyar Nagycsaládo- 

sok Egyesülete (KMNE) 
bevallott célja, hogy el-
sősorban nem szociális 
támogatások révén kí-
vánja támogatni a tag-
családokat, hanem tar-
talmas közösségépítő 
alkalmak sokaságával, 
hogy növelje a legki-

sebb, de a társadalom 
szempontjából talán leg-
fontosabb közösségnek, 
a családnak az összetartó 
erejét. Ám vannak hely-
zetek, amikor az anya-
gi-tárgyi segítségnyújtást 
is fel kell vállalniuk. Ilyen 
a mostani háború okozta 
helyzet is.

Részletek az 5. oldalon
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Az agrárminisztérium húszmillió 
forint értékű kukorica- és napra-
forgó-vetőmagot, valamint bur-
gonya vetőgumót adományoz a 
háború miatt nehéz helyzetbe ke-
rült kárpátaljai gazdáknak – kö-
zölte Nagy István a tárca hétfői 
közleménye szerint.

A miniszter arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy az orosz–ukrán konf-
liktus jelentős kihívás elé állítja az 
agráriumot. Mint a közlemény sze-
rint fogalmazott, Kárpátalján sok 
gazda, ha meg is szeretné művel-
ni a szántóterületeit, azok bevetésé-
re vagy beültetésére már nincs lehe-
tősége. A háború okozta kereskedel-
mi nehézségek miatt ugyanis hely-
ben nem lehet megfelelő mennyisé-
gű növényi szaporítóanyaghoz jutni. 
A fegyveres konfliktus kirobbanása 
óta az agrárminisztérium és a ma-
gyar gazdaszervezetek több módon 
is segítették a bajba jutott határon túli 
termelőket. A kárpátaljai gazdák ez-
után is számíthatnak az anyaország-
ra, illetve Magyarország támogatásá-
ra – tette hozzá Nagy István.

A tárcavezető bejelentette, 
hogy az agrárminisztérium a me-
zőgazdasági évkezdést segítendő 
tízezer kilogramm kukorica-, öt-
száz kilogramm napraforgó-vető-
magot és háromezer kilogramm 
burgonya vetőgumót juttat el térí-
tésmentesen olyan kárpátaljai gaz-
dálkodóknak, akik a háborús hely-

Vetőmaggal segíti a kárpátaljai 
gazdákat a magyar agrárminisztérium

zet okozta ellátási nehézségek mi-
att nem jutottak elegendő vetőmag-
hoz, így nem tudták bevetni, illet-
ve beültetni a szántóterületeiket. A 
vetőmagok néhány napon belül el-
jutnak Kárpátaljára, hiszen a kuko-
ricának, a napraforgónak és a bur-
gonyának is gyorsan a talajba kell 
kerülnie ahhoz, hogy biztosan ter-
mést hozzon – hangsúlyozta a mi-
niszter. Nagy István örömtelinek 
tartja, hogy a Növényvédelmi Szö-
vetség multinacionális tagvállalatai 
közvetlen koordinációval, az Inno-
vatív Állatgyógyszergyártók Kép-
viselőinek Magyarországi Egye-
sülete tagjai pedig állatgyógyásza-
ti termékek felajánlásával veszik ki 
a részüket az ukrán mezőgazdaság 
támogatásából.

Nagy István arra emlékez-
tetett, hogy korábban Janusz 
Wojciechowski mezőgazdaságért 
és Janez Lenarcic válságkezelé-
sért felelős biztos az uniós agármi-
niszterektől kért segítséget Ukraj-
na számára a mezőgazdasági nyers-
anyagok, a vetőmagok, a műtrágya 
és az állatgyógyászati eszközök, il-
letve gyógyszerek tekintetében. Az 
élelmiszer-ellátás biztonságának 
megőrzése és az élelmiszerrend-
szer ellenállóképességének meg-
erősítése különösen fontos a jelen-
legi helyzetben – emelte ki a tárca-
vezető a közlemény szerint.

(MTI)

Négymilliárd eurós progra-
mot jelentett be az ukrajnai 
háborús menekülteket befo-
gadó uniós tagállamok támo-
gatására és az alapvető szociá-
lis infrastruktúra fejlesztésére 
az Európai Beruházási Bank 
(EBB) a Kiállás Ukrajna mel-
lett elnevezésű, szombaton Var-
sóban megrendezett globális 
adománygyűjtő rendezvényen.

Az EBB szombati, az MTI-
hez eljuttatott közleménye sze-
rint a 2022-re és 2023-ra ígért 
program – amelyet az igazgató-
tanácsnak még jóvá kell hagy-
nia – a menekülteknek közszol-
gáltatásokat nyújtó kulcsfontos-
ságú szociális infrastruktúrák 
fejlesztését szolgálja, beleértve 
a lakhatást, az iskolákat, a kór-
házakat és az óvodákat.

A pénzügyi támogatás mel-
lett tanácsadással is segítenek, 
ezen belül ingyenes technikai 
segítségnyújtással támogatják az 
uniós tagállamok helyi hatósága-
it, hogy gyorsan felmérhessék a 
helyi szükségleteket, és megter-
vezhessék, rangsorolhassák, va-
lamint előkészíthessék a beruhá-
zásokat – írták.

Hozzátették: a bank igazga-
tótanácsa március 22-én hagyta 
jóvá az Ukrajnának biztosított 

További négymilliárd eurót biztosít az ukrajnai 
menekültek támogatására az EBB

szolidaritási csomagját, 668 mil-
lió eurót már át is utaltak az uk-
rán kormánynak sürgős likviditási 
szükségleteinek fedezésére.

Az EBB emellett törekszik 
arra, hogy további finanszírozást 
nyújtson, lehetővé téve, hogy az 

ukrán kormány fenntarthassa az 
alapvető közszolgáltatásokat. Az 
Európai Bizottsággal együtt Uk-
rajnának létrehozott szolidaritási 
csomag részeként biztosított for-
rásokat a közlekedés, az energia, 
a városfejlesztés és a digitális pro-
jektek támogatására irányozzák 
elő – ismertették.

Kitértek arra is: a bank to-
vábbra is keresi a lehetőségeket 
arra, hogy az Európai Bizottság-
gal együtt támogassa Ukrajnát és 

az ukrajnai menekülteket, külö-
nösen a közelmúltban elindult 
InvestEU program „szociális be-
ruházás és készségfejlesztés„ ele-
mének részeként.

A Kiállás Ukrajna mellett ren-
dezvényt az Európai Bizottság, 

Kanada kormánya és a Global Ci-
tizen nevű nemzetközi civil szer-
vezet hívta össze az ukrajnai me-
nekültek és az országon belül la-
kóhelyüket elhagyni kényszerült 
emberek támogatására. Az Ukraj-
na elleni orosz agresszió következ-
tében eddig több mint 6,5 millió-
an kényszerültek az országon be-
lül lakóhelyük elhagyására, és 3,8 
millióan menekültek el az ország-
ból – olvasható a közleményben.

MTI

Az elsők között kezdte meg a se-
gítségnyújtást Kelet-Ukrajná-
ban az Ökumenikus Segélyszer-
vezet – közölte a karitatív szer-
vezet csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták, hogy a frontvo-
nal térségében ostromlott uk-
rán  nagyvárosok  lakói  kö-
zül sokan menekültek a ke-
let-ukrajnai Zaporizzsjába és 

Dnyipropetrovszkba. Nagyrészt 
azok jöttek ide, akik ismerős hí-
ján nem tudtak külföldre utazni, 
vagy még Ukrajna nyugati felé-
be sem jutottak el eddig – tet-
ték hozzá.

A S a n t i s  A l a p í t v á n y  a 
zaporizzsjai területen 300 élelmi-
szercsomagot állított össze az Öku-
menikus Segélyszervezet támoga-
tásából március végén, majd újabb 
300 élelmiszercsomagot juttattak 
el április első hétvégéjén ezúttal 
Polohy, Gulya Polya és Zaporizzsja 
városokban élők számára. Jelenleg 
további 600 élelmiszer és 600 higi-

Az elsők között kezdte meg a 
segítségnyújtást Kelet-Ukrajnában az 

Ökumenikus Segélyszervezet
éniai csomag összeállítását kezdték 
meg – fűzték hozzá.

Mariupol ostromának elhúzó-
dása miatt a térségben élők inten-
zív bombázásoktól, valamint sú-
lyos élelmiszer-, gyógyszer- és 
minden alapvető szükséglet hiá-
nyától szenvednek. Bár Mariupol 
városába nem lehetséges, de a kör-
nyező településekre szintén eljut-

nak az Ökumenikus 
Segélyszervezet hu-
manitárius segélycso-
magjai – írták.

A munkatársaik 
segítséget nyújtanak a 
Mariupol, Berdjanszk 
és a környező falvak 
lakosainak evakuálá-
sában részt vevő, adott 
esetben az életüket 
kockáztató buszsofő-

rök családjainak is.
A mintegy 100 buszsofőr sok-

szor a saját élelmét osztotta meg a 
kimenekített családokkal. A helyi 
partnerek beszámolója szerint töb-
beket közülük fogságban tartottak, 
megvertek, de voltak, akiket repe-
szek okozta sérülések miatt kellett 
ellátni – közölte a segélyszervezet.

A menekültek nagy többsége 
továbbutazik, ők ruha és élelem 
mellett pszichoszociális támoga-
tást is kapnak az Ökumenikus Se-
gélyszervezet partnerszervezeté-
től – áll a közleményben.

MTI

Ukrajna gazdasága 45,1 száza-
lékkal fog zsugorodni az idén te-
kintettel az orosz invázió nyomán 
bezárt vállalkozásokra, megsza-
kadt exportokra és a megsemmi-
sült termelőeszközökre – ismer-
tette vasárnap a Világbank a há-
ború gazdasági hatásait vizsgáló 
elemzésében.

A Világbank szerint Orosz-
ország hazai összterméke (GDP) 
11,2 százalékot fog esni 2022-ben 

Világbank: Ukrajna gazdasága 45 
százalékkal fog zsugorodni

a nyugati pénzügyi szankciók ha-
tására.

Az elemzés készítői szerint az 
ukrán vállalkozások több mint fele 
kénytelen volt bezárni, a még mű-
ködő vállalkozások pedig rendes 
kapacitásukon alul teljesítenek. A 
fekete-tengeri hajózási útvonalak 
elvágásával Ukrajna elesett gabo-
naexportjának 90 százalékától, il-
letve összes exportjának felétől.

hirado.hu

Ferenc pápa a világjárvány két 
éve után először ismét a Szent 
Péter téren mutatta be a Jézus 
jeruzsálemi bevonulását idé-
ző virágvasárnapi szentmisét 
több tízezer hívő részvételével.

A hagyomány kelt életre a 
Szent Péter téren, ahol a virág-
vasárnapi szertartás újból sza-
badtéren zajlott. Tavaly és ta-
valyelőtt az egyházfő a bazili-
kában mutatta be a virágvasár-
napi misét, amelyen 2021-ben a 
karanténidőszak miatt harmin-
can vehettek részt, és a szertar-
tást interneten közvetítették.

A szokással ellentétben Fe-
renc pápa nem vett részt a mos-
tani virágvasárnapi körmeneten, 
amely a tér közepén álló obeliszk-
től a bazilika előtti szabadtéri oltá-
rig haladt. Papok és hívők a pápa 
által megáldott fonott pálmaleve-
let vagy olajágat tartottak a kezük-
ben, amelyekkel egykor Jézust üd-
vözölték Jeruzsálemben.

Homíliájában az egyházfő a 
Jézus halála előtti órákat az em-
beriség mai sorsával állította pár-
huzamba. Jézust többen figyel-
meztették, hogy magával törőd-

Ferenc pápa a Szent Péter téren mutatta be a 
virágvasárnapi szentmisét

jön, mentse életét, ő mégsem ezt az 
utat választotta, miközben a mai vi-
lág középpontjában a kizárólag saját 
magunkkal, egészségünkkel, jólé-
tünkkel, sikerünkkel való törődés áll.

„A birtoklás, a hatalom, a feltű-
nés számít (…) A mentsd meg ön-
magad vált az emberiség refrénjé-
vé” – mondta Ferenc pápa.  

Ukrajnára utalva kijelentette, 
a keresztre feszített Krisztus sorsa 
ismétlődik meg a férjüket, fiaikat 
sirató nőkben, a bombák elől gyer-
mekkel a karjukon menekülőkben, 
a meghalni hátrahagyott idősek-
ben, a jövőjüktől megfosztott fia-
talokban, a katonákban, akiket test-
véreik megölésére küldenek.

A misén szokás szerint több 
nyelven imádkoztak: újdonságnak 
számított, hogy az első nyelv a sor-
ban a szlovén volt, melyen az egy-
házért fohászkodtak. A pandémia 
előtt a Szlovéniából érkezett orchi-
deák díszítették a Szent Péter-ba-
zilika főoltárát, most pedig a szlo-
véniai Naklóból érkeztek virágok 
a Szent Péter térre.

Portugálul azért imádkoztak, 
hogy a nemzetek vezetői a közös 
jót, valamint a békét szolgálják, ma-

láj nyelven a szegényekért, a há-
ború és éhezés elől menekülőkért 
imádkoztak, franciául a megbéké-
lésért, kínaiul a keresztényekért.

A húsvéti hagyománynak 
megfelelően a Szent Péter te-
ret idén ismét több száz virág-
kompozíció díszíti, amelyek 35 
év óta először nem Hollandiá-
ból, hanem többnyire olaszor-
szági kertészetekből érkeztek. Az 
olajágak Lazio és a déli Puglia 
tartományból származnak, a fo-
nott pálmalevelek Sanremo vá-
rosából.

A nagyhét idén a pandémia 
előtti szertartássorozatot követi: 
péntek este Ferenc pápa ismét a 
Colosseumnál vezeti majd a ke-
resztutat.

A Vatikán közlése szerint a 
pápa legközelebbi munkatársa-
ként ismert Konrad Krajevski 
lengyel bíboros, a pápai alamizs-
nahivatal vezetője vasárnap har-
madik alkalommal elindult Uk-
rajnába. Lengyelországon ke-
resztül egy újabb mentőautót visz 
Kijevig, ahol a katolikus húsvéti 
szertartásokat mutatja be.

MTI

A Magyar Református Szere-
tetszolgálat 3,2 millió forint ér-
tékű gyógyszeradományt adott 
át  az Ungvári Klinikai Kór-
háznak, ahol akár életmentő 
műtétek végrehajtására is sor 
kerülhet a jövőben.

Ivan Kurah, az egészség-
ügyi intézmény igazgató-főor-
vosa elmondta, hogy a kórház-
ban nagyszámban látnak el me-
nekült felnőtteket és gyermeke-
ket, az alapvető gyógyszerek is 
hiánycikké váltak.

A főorvos elmondása sze-

A Magyar Református Szeretetszolgálat 3,2 millió 
forintnyi gyógyszerszállítmányt vitt az ungvári kórházba

rint minden menekültnek lehető-
ség szerint a legjobb ellátást igye-
keznek biztosítani, ami nem egy-
szerű, mivel Ungváron körülbelül 
ötvenezer menekült tartózkodik, 
ami a kárpátaljai megyeszékhely 
állandó lakosságának a fele.

Juhász Márton, a Magyar Re-
formátus Szeretetszolgálat ügy-
vezető igazgatójának elmondta: 
az Ukrajna elleni orosz háború ki-
törésének első napja óta segítséget 
nyújtanak a Magyarországra me-
nekülők, valamint a Kárpátalján 
maradók számára. Az elmúlt he-

tekben már több mint 370 tonna 
adománnyal segített a szeretet-
szolgálat, ennek nagyobb része 
– több mint 240 tonna – közvet-
lenül Kárpátaljára került, benne 
tartós élelmiszerek, higiéniai ter-
mékek, ruhák és háztartási eszkö-
zök egyaránt találhatók.

A harci cselekmények le-
csillapodását követően egy 
orvoscsoportot is küldenek Kár-
pátaljára, amelynek a szűrés mel-
lett a sürgősségi ellátás is a fel-
adata lesz.

MTI
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Textus: Dániel 3, 13–27
 Nem egy megszokott húsvé-

ti textust választottam a Dániel 
próféta könyvéből, de úgy gon-
dolom, hogy azok az Istenhez 
hűséges zsidó férfiak, akik a ba-
biloni fogságban voltak, példák 
lehetnek a mi számunkra most is. 

A babiloni király olyan ha-
talmat kapott a Mindenség Urá-
tól, hogy sokakat leigázzon, sok 
országot feldúljon, rengeteg rab-
szolgát szerezzen és uralkodjon 
sokakon. Nebukadneccar király 
a sikereitől felfuvalkodott és 
többre vágyott. Hatalmas arany 
istenszobrot készíttetett, és azt 
akarta, hogy mindenki hódol-
jon az aranyszobor előtt. A fel-
fuvalkodott királynak nem volt 
elég a hatalom, a sok fizikailag 
kiszolgáltatott ember – ő a lelke-
ket is akarta. Gyakorlatilag ma is 
ugyanez a helyzet: a lelkünket 
akarja a világ. A hithű embereket 
is éri kísértés. Történetünkben 
a három ifjúnak – Sadraknak, 
Mésaknak és Abédnegónak – is 
be kellene állniuk a sorba, elvár-
ják tőlük, hogy ők is leborulja-
nak az aranyszobor előtt, hogy 
ők is ugyanazt csinálják, mint a 
többiek. Ám a király kérdésére, 
hogy leborultok-e, ők azt mond-
ják: „Nem szükséges, hogy erre 
bármit is feleljünk. Van nekünk 
Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki 

Isten szabadító Isten
tud minket szabadítani az izzó tü-
zes kemencéből, és ki tud szabadí-
tani a te kezedből is, ó, király! De 
ha nem tenné is, tudd meg, ó király, 
hogy mi a te isteneidet nem tisztel-
jük, és nem hódolunk az aranyszo-
bor előtt, amelyet felállíttattál!” 

Csak ők lógtak ki a sorból. 
Mindenki megy, és ezek mégsem. 
Ez egy nagy figyelmeztetés a mi 
számunkra: nem a tömeg után kell 
menni, nem a mindenki után kell 
menni. Ma nagyon sok provoka-
tív kérdést tesznek fel az itt élő 
embereknek, a kárpátaljai magya-
roknak, hogy ha mindenki, ti mi-
ért nem. Nem kell válaszolni. Mi-
ért nem? Mert vannak helyzetek, 
és vannak olyan lelki események, 
amikor nincs szükség semmilyen 
mentegetőzésre. Történetünkben 
azért nincs felelet, amiért nem volt 
Heródes előtt sem, nem volt Pilá-
tus előtt sem. Ez egy igazi vallás-
tétel, amiben a világosság ragyog, 
amiben az élet ereje van benne. És 
ma is azok a vallástételek az iga-
zak, amelyekben a Világ Világos-
sága ragyog, és az, Aki az életet 
hozta és visszaadta az ember szá-
mára. Nemcsak egyszeri földi létre, 
hanem az örökkévalóságra. 

Ez a vallástétel, ami ott, ak-
kor, az ószövetségi korban elhang-
zott, nagyon újszövetségi, nagyon 
Krisztusra és a feltámadásra muta-
tó. Nincs benne alku. Azt mondja a 

három – halállal, tüzes kemencével 
megfenyegetett – ember, hogy van 
nekünk Istenünk. A mi Istenünk ha-
talmas Isten. Ki tud szabadítani a 
kemencéből. Ki tud szabadítani a 
király kezéből is. És itt jön az, ami 
nem emberi, amiben az Isten Lel-
ke van benne: de ha nem tenné is, 
mi akkor sem borulunk le. 

Jó lenne, ha ebben az évben, 
2022-ben el tudnánk ide jutni erre 
a lelki magasságra: hogyha az Is-
ten nem tenné is, mi akkor is csak 
Neki szolgálunk, mi akkor is csak 
Bennne hiszünk. Ez az igazi hit 
szava. Jó lenne, ha a feltámadás 
ünnepekor így tekintenénk a Gol-
gota keresztjére és egymásra, azok-
kal az üzenetekkel, amik a Szent-
írásból elhangzanak húsvét napján 
a szószékről: üres a sír, Jézus feltá-
madt a halottak közül! 

Szeretném, ha eljutna minden 
keresztyén ember – nemcsak Kár-
pátalján, hanem az egész világon 
– arra a hitérettségre, hogy ha Isten 
nem tenné is, mi akkor is hűségesek 
maradunk, nem tagadjuk meg, mert 
nekünk nemcsak földi létünk van, 
hanem mennyei is, örökkévaló lé-
tünk, mert Isten elküldte az Ő egy-
szülött Fiát, hogy aki hisz Őben-
ne, el ne vesszen, hanem örök éle-
te legyen. Jézus azt mondta: én el-
megyek és helyet készítek nektek, 
az én Atyám házában sok hajlék 
van… És ezek az ígéretek mind 
a mi ígéreteink. Ha ezekben hit-
tek az ószövetségi emberek, akkor 
nekünk, újszövetségi embereknek 
mennyivel inkább hinnünk kell a 

feltámadásban és 
az örök életben! Jé-
zus azt mondta: ve-
letek vagyok min-
den napon a világ 
végezetéig. Ő az 
a negyedik, aki ott 
a három védelmé-
ben volt – és a ha-
juk nem perzselő-
dött meg, még a 
füst szaga sem jár-
ta át őket…

Isten oltalmá-
ban vagyunk mi is 
itt, Kárpátalján, és 
háborús időszak-
ban is teljes re-
ménységgel és bi-
zalommal kell len-
nünk. Aki úgy tud 
imádkozni egy be-
tegágyon, hogy Is-
tenem, ha akarod, 
akkor  gyógyí ts 
meg engem, és ha 
eszébe jut a beteg 
embernek Jézus 
szava a Gecsemáné 
kertben: ha lehetsé-
ges, múljék el tőlem ez a pohár, de 
ha nem, Atyám, akkor legyen meg 
a Te akaratod – az készen van. Aki 
így tud imádkozni nap mint nap, 
annak a félelmei nem fognak el-
uralkodni rajta, mert tudja, hogy 
velünk van Jézus, ahogy ígérte: 
minden napon veletek leszek a vi-
lág végezetéig. Adja az Úr, hogy 
ezt mi meg tudjuk tapasztalni, el 
tudjuk hinni, és a kísértésekben 

meg tudjunk állni! Nagyon sok 
mindentől nekünk is távol kell 
magunkat tartani ahhoz, hogy az 
a hitvilág, az a lelkivilág, ami-
re a Szentírás tanít bennünket, 
az a miénk is maradhasson, az 
nekünk is és a mi gyermekeink-
nek, unokáinknak is reménysé-
get adjon. 

Zán Fábián Sándor,
a Kárpátaljai Református 

Egyház püspöke

„A keresztben 
van az üdvösség” – 
ezzel a jelmondattal 
kezdtük meg márci-
us 6-án a Szent Ke-
reszt Évét ukraj-
nai Egyházunkban; 
abban az ország-
ban, melyet febru-
ár 24-én megtámad-
tak az orosz csapa-
tok, és számos erő-
szakos cselekményt 
követtek el ártatlan 
emberek ellen. Az 
ukrán népet Krisz-
tushoz hasonlóan 
halálra ítélték, és 
felvette keresztjét: 
az erőszakos hábo-
rú keresztjét. Mint 
eddig soha, meg-
értjük Jézus szen-
vedését, az Ő ere-
jét és szeretetét is, 
mellyel a Golgotá-
ra ment, ahol életét 
adta értünk. De a halállal nincs 
vége mindennek.

Jézus Krisztus feltámadása 
a szenvedése után következik. 
Számunkra, akik átéljük az uk-
rajnai háború borzalmait, azok-
nak az ártatlanoknak a szenvedé-
sét, akik különböző módon erő-
szakot szenvedtek, megkínoz-
ták és meggyilkolták őket, Jézus 
Krisztus feltámadásának titka a 
Jónak a Gonosz feletti győzel-
mébe vetett hit! Nincs olyan fáj-
dalom, amellyel most ne tudnánk 
odamenni az elárult, erőszakot 
szenvedett, megkínzott és meg-
gyilkolt Jézushoz és egyben ah-
hoz a Krisztushoz, aki legyőzte 
a gonoszt – úgy, hogy nem adta 
meg neki magát –, Krisztushoz, 
aki feltámadt!

A feltámadás az erő forrása 
a szenvedésben, lehetőség arra, 
hogy szenvedésünket és halálun-

A Feltámadott ereje, 
világossága és élete

kat már most megmerítsük a Fel-
támadt Krisztus világosságában. 
Ez akkor következik be, amikor 
megengedjük, hogy a Feltáma-
dott mellettünk legyen és belép-
jen az életünkbe. A Feltámadt Jé-
zus ajándéka pedig az a lehető-
ség, hogy Ő a szívünkben éljen, 
és így betöltse azt az Ő erejével, 
világosságával és életével.

Erejével – hogy továbbmen-
jünk, amíg át nem lépjük a halál 
küszöbét!

Világosságával – hogy lás-
suk, hová és hogyan kell men-
nünk!

Életével – amelyben nincs 
helye a gonosznak!

A Feltámadt Krisztus vilá-
gossága és ereje töltse be szíve-
teket jelenlétének teljességével! 
Krisztus feltámadt!

+ Lucsok Miklós püspök,
apostoli kormányzó

„Úgy tűnik, hogy több hete 
elérkezett hozzánk a sötét éjsza-
ka. Sűrű köd borítja tereinket, 
utainkat és városainkat. Ez a köd 
eltulajdonította életünket... Ijed-
tek és rémültek lettünk. Hason-
lóan a hajóban lévő tanítványok-

hoz, hirtelen lecsapott ránk a vá-
ratlan és hatalmas vihar.” Ezekkel 
a szavakkal fordult a világhoz Fe-
renc pápa 2020. március 27-nek 
felejthetetlen estéjén, amikor a vi-
lágon elterjedt a koronavírus-jár-
vány. A Szentatya azon a távoli es-
tén hangsúlyozta azt, hogy nekünk 
is, a háborgó tengeren csónakban 
hánykolódó  apostolokhoz hason-
lóan, teljességgel Jézusra kell ha-
gyatkoznunk. A pápa hangsúlyoz-
za: „Életünk irányvonalát feléd és 
az emberek felé kell fordítanunk, 
Uram”. Életünk tengerének hajó-
ján, a középpontban mindig ott 
van a mi Urunk, Jézus Krisztus. 

Eltelik két év, és 2022. feb-
ruár 24-én szörnyű hírre ébre-
dünk: elkezdődött a háború. A vi-
lágjárványnál sokkal rosszabb tör-
tént. Szülőföldünkre benyomultak 
a felfegyverzett betolakodók. Be-
törtek, hogy elvegyék tőlünk a leg-
drágábbat: méltóságunkat, a hit- és 
szólás szabadságát, a gyökereink-
ről és a rólunk szóló igazságot, be-

Húsvéti üdvözlet – 2022

törtek, hogy kegyetlenkedjenek és el-
vegyék az életet. Ezért a nagyböjt ide-
je különleges lett számunkra. Először 
is: imádságunk és az istentisztelete-
ken való részvétel hallatlan mérték-
ben megerősödött. Másodsorban: a 
valóságban átéljük húshagyó vasár-
nap evangéliumát, mikor házunkba 
és egyházi közösségeinkbe fogadunk 
be Ukrajna különböző területeiről em-
bereket, akiknek hajlékra, ennivalóra, 
vízre, ruhára és szívünk nyitottságára 
van szükségük. Harmadsorban pedig: 
figyelemmel kísérjük az ország védő-
inek, önkénteseinek és minden állam-
polgárának hősiességét, áldozatkész-
ségét és bátorságát. Emberek milli-
ói egyesültek világszerte az Ukraj-
náért és az általa vívott harcért mon-
dott imádságban. Összefogtak népünk 
megsegítésében és támogatásában.

A háború szörnyűségei, a meg-
kínzott és meghalt emberek sokasá-
ga ellenére a hit szemével látjuk Is-
ten jobbjának munkáját, amely foly-
ton segít nekünk. Amint a választott 
nép történelme során, úgy ma is kö-
zöttünk van, hogy segítsen minket. 
„Mivel az Istenemberben végtelen jó-
ság van, ezért a világ történelme során 
jelen van és működik a gonoszság el-
leni erő. Hiszen a jó mindig végtele-
nül több, még a rossz óriási erejénél 
is. Isten jóságának és szeretetének ezt 
az erejét különösen is látjuk nagypén-
teken. Isten küldöttének szívét örök-
től fogva átjárja az emberek iránti sze-
retet. A jó, isteni Pásztor lándzsával 
való átszúrása az utolsó kegyetlenke-
dés volt a teste fölött. Noha a cson-
tok megtörésének brutális tettét elke-
rülte, a szívét átszúrták. János evan-
gélista, aki Krisztus mellén feküdt a 
titkos vacsorán, leírja nekünk Jézus 
szívének megnyitását. A vízözön előtt 
Noé bárkát épít, amelynek az oldalán 
volt az ajtó, amelyen párosával men-
tek be az állatok, hogy megmenekül-
jenek a vízözöntől és a pusztulástól. 
Az Isten szívében most új ajtó nyílt 
meg, amelyen keresztül meg tudunk 
menekülni a bűn áradatától. Tudjuk, 

hogy miközben Ádám aludt, Isten 
kivette oldalbordáját, és megalkot-
ta ősanyánkat, Évát. Amikor az új 
Ádám elaludt a kereszten, szívéből 
víz és vér folyt ki, amelyből meg-
született az ő jegyese, az egyház. 
Ebben születünk mi újjá a kereszt-
ségben, mint a mennyei Atya gyer-
mekei. Jézus Krisztus pászkája, ha-
lála és feltámadása által születtünk 
meg, mint keresztények. 

Jézus szíve, amelyet a kato-
na átszúrt, újra elkezdett dobog-
ni, mert Isten Fia feltámadt a ha-
lálból, s mint győzedelmes szállt 
ki a sírból. „Benne élet volt, és 
az élet volt az emberek világos-
sága”, halljuk a húsvéti evangé-
liumban. Jézus Krisztusban az 
élet legyőzi a halált, a világosság 
a sötétséget, a jó a rosszat. Isten 
Fiának feltámadása hitünk alapja, 
ez „az élet új formája. Élet, amely 
többé nincs alárendelve a halál 
törvényének” – mondja XVI. Be-
nedek pápa. Krisztus feltámadá-
sának a valósága az apostoloknak 
ugyanúgy realitás lett, mint a ke-
reszt. Nagyon csüggedtek voltak, 
de ez nem győzte le őket – az élő 
Jézus közéjük jött, és megenged-
te, hogy megérintsék őt. Jézus se-
beinek érintése hihetetlen bizo-
nyossággal és örömmel töltötte 
el a tanítványokat: ez valóban Jé-
zus, nem kísértet! A Feltámadot-
tal való találkozás tapasztalata az 
örömhír ereje lesz, ami majd min-
dent betölt. Most tanúi vagyunk 
népünk mély és fájó sebeinek. A 
fájdalom és szenvedés jelei egyi-
dejűleg a bátorság és szeretet je-
lei is, Krisztus sebeihez hasonló-
an. Ezek a győzelem és feltáma-
dás jelei.

Ezért a kereszténység legszebb 
ünnepe, Krisztus fényes feltáma-
dása telve van hittel, reménnyel és 
szeretettel. Kérjük az Urat a hazá-
ért, a védelmezőiért, az önkéntese-
kért, a medikusokért, és mindazo-
kért, akik közreműködnek a vágy-
va-vágyott béke napjának és győ-
zelmünk eljövetelében.

A feltámadott Krisztus kezébe 
ajánljuk elesetteinket, és imádko-
zunk szeretteikért.

Feltámadt Krisztus! Valóban 
feltámadt!

Krisztusban testvéretek: 
Luscsák Nílus, 

a Munkácsi Görögkatolikus 
Egyházmegye püspöke

„Hiszen húsvéti bárányunkat, Krisztust feláldozták. 
Ünnepeljünk tehát, de ne a régi kovásszal, 
sem a rosszaság és gonoszság kovászával, 

hanem a tisztaság és igazság kovásztalan kenyerével.”
(1Kor, 5, 7–8)

Krisztusban szeretett testvéreim!
Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!
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Elejét lásd az 1. oldalon
Abban a gyülekezetben van 
egészséges lelki fejlődés, ahol 
a gyülekezeti fegyelmet gya-
korolják. Nagyon kevés he-
lyen gyakorolják a lélekmen-
tő fegyelmezést. Itt, Ameriká-
ban, egyre ritkábban. Úgy gon-
dolják, hogy jobb, ha marad a 
tag (hiszen Isten kegyelmes és 
úgyis megbocsát), mintha meg-
szégyenül a fegyelmezés miatt 
és elhagyja a gyülekezetet. Pál 
apostol idejében az első keresz-
tyén gyülekezetek mást gyako-
roltak. Szerették a bűnöst, úgy, 
hogy figyelmeztették és megfe-
gyelmezték. 

 Jézus is fegyelmezte tanít-
ványait. Pál szomorkodik, mert 
valaki vétkezett, azt megfegyel-
mezték és a fegyelmezés kicsit 
messzebb ment a mentő szere-
tetnél. Ezért írja a korinthusiak-
nak, hogy: „...ti bocsássatok meg 
néki és vigasztaljátok, hogy va-
lamiképpen a felettéb való bánat 
meg ne eméssze az ilyet. Azért 
kérlek titeket, hogy tanusítsatok 
iránta szeretetet” (2Kor  2, 7–8). 
Sokkal komolyabban vették a hí-
vők a hitéletet és még a megfe-
gyelmezett, megbukott hívők is 
fájlalták nyomorúságukat.

Nem szeretném emlegetni a 
mai hívő emberek bűneit, de ar-
ról beszélnem kell, mert a lélek 
kényszerít rá, hogy ma nagyon 
sokat megengednek maguknak a 
tagok a gyülekezeten belül. Nem 
egyházakról, nem vallásokról be-
szélek! Általában a keresztyén 
és keresztény hitet gyakorlók, 
templomba, gyülekezetbe járók-
ra gondoltam. 

 Ismerjük-e a sátán szándé-
kát? Néha felismerhető, néha 
nem. A sátán mindenkor ölni, 
pusztítani, rombolni akar. Ter-
mészetesen az első célpontja én 
vagyok, és te, kedves Olvasóm... 
A második célpontja közvetlenül 
a család! És nagyon kedvenc va-
dászterülete a gyülekezet! De a 
Pásztor ismeri az ő szándékát. 
Ezért szólongatja mindig a bá-
ránykáit. Beszél hozzájuk, te-
relgeti és táplálja, itatja őket. Az 
Ő juhai, bárányai ismerik az Ő 
hangját és követik Őt. S még-
is vannak engedetlen bárányok, 
akik nem figyelnek, tiltott hely-
re barangolnak, eltévednek és ve-
szedelembe kerülnek. De Ő nem 
engedi elveszni a rosszalkodót 
sem. Megkeresi, felemeli és visz-
szaviszi a nyájhoz.

Más a Jézus módszere, mint 
amit mi gyakorlunk a mai idők-
ben. Ma, modernebb felfogá-
súak az emberek, s vagy enge-
dik, hogy a bárány csavarogjon, 
amerre akar, vagy ha észreve-
szik, hogy sáros, bepiszkolódott, 
akkor kirekesztik maguk közül 
örökre. Megvetik a bűnöst! Pe-
dig ha őszinték lennénk, ha mer-
nénk engedni, hogy Isten Lelke 
rávilágítson az életünkre, titka-
inkra, akkor mindenkit bűnösnek 
találna az Úr. Mit mondhatunk 
erre válaszként? Csak azt, hogy: 
„Óh én nyomorult ember, kicso-
da szabadíthat meg engem e ha-
lálnak testéből?” „Meg ne csaljon 
minket a sátán, mert jól ismerjük 
az ő szándékát.”

Félek, nem ismerjük eléggé 
a sátán szándékát. A sátán nem 
csak megrontani, megszégyeníte-

Meg ne csaljon a sátán!
ni akarja a hívő embereket a buká-
suk, bűneik miatt, de az ő szándé-
ka az, hogy elpusztítson, megöl-
jön. Az örök életet akarja elrabol-
ni! Isten megváltott gyermekeit, té-
ged és engem akar megölni! Sok-
szor hallom vezető, lelki emberek-
től: „Nem vonhatjuk ki magunkat a 
világból, a XXI. században élünk, 
másak a követelmények és mások 
a szokások”. Mások? Igen, elis-
merem, nagyon is mások. S ezért 
a másságért a hívők feladják azt, 
amit Krisztustól tanultak.

Itt, Amerikában, az egyik vá-
rosban a város vezetősége min-
denhonnan  leszedette a húsvé-
ti dekorációt. Azonnal kell cse-
lekedni, nem várhatnak egy na-
pot sem. Mi a húsvéti dekoráció 
itt? Nem a kereszt... Nem az üres 
sír szimbóluma... Nem a „hozsán-
na”... Nem is a „Halleluja, Jézus 
él!” felirat... Ilyen nincs az utcá-
kon. Kiadták a parancsot: „Tessék 
azonnal eltüntetni a hímes tojáso-
kat és a húsvéti nyuszikat!” No de 
miért? Mert az a húsvét szimbó-
luma a keresztyéneknek... És ez 
sértheti a más vallású embereket!

Mások vagyunk mi, kérem, de 
mások ám! Modernek, vagy in-
kább üldözöttek!? Csak ezt még 
nem veszik észre!

Nekem nem a festett tojás és 
nem is a húsvéti nyuszi jelenti a 
húsvétot. De fáj, bosszant, hogy 
ezt a modern világot, ennek fel-
fogását elismerik, támogatják a 
keresztyének. Mert az igenis tá-
mogatás, igenlés, elfogadás, ha 
nem tiltakoznak ellene, ha befog-
ják a szájukat és hallgatnak ott, 
ahol kiáltani kellene! Az én kor-
osztályom – s még a fiatalabbak 
is – megtapasztaltuk, mit jelent 
hallgatni, rettegni, de nem adtuk 
fel a hitet az „új világ eszméiért”! 
Pedig nagyon nagy ára volt!

Nézz körül, kedves Olvasóm, 
és vedd észre, hogy mivel akar 
becsapni, megcsalni a sátán! Nem 
a húsvéti nyuszit és a festett tojást 
féltem! Téged és magamat fél-
tem! Ne fogadd el, hogy a XXI. 
században modernizálnod kell a 
hitedet, a felfogásodat! Vigyázz, 
mert a sátán ravasz, nem ismer-
jük fel mindig a szándékát. Tá-
madni fog! Talán a békességedet, 
a türelmedet, szeretetedet, bizal-
madat, hitedet próbálgatja, kerül-
geti. Légy óvatos, vigyázz, beléd 
ne akassza a fogát, meg ne mar-
jon, meg ne csaljon! Kiálts han-
gosan, kérj segítséget az Úrtól: 
„Jöjj, Szentlélek Isten, segíts, ta-
nácsolj, erősíts, figyelmeztess, 
vezess!” Kiálts, mondd a sátán-
nak: „Távozz tőlem, semmi kö-
zöd hozzám, én Jézusé vagyok!” 
Legyünk tudatos keresztyének! 
Éljünk tudatos életet.

Jó Pásztorom, drága Úr Jé-
zus, köszönöm, hogy nyájadhoz 
tartozom. Köszönöm az igét, a 
táplálékot, a figyelmeztetést. Ké-
szítsd fel lelkemet, hogy éberen 
vigyázzak, és érzékenyen őrizzem 
azt a kincset, amit Tőled kaptam! 
Vezess, Jézusom, Véled indulok. 
Harcaimban  támogass, győzel-
met adj, hogy örvendező  gyer-
meked lehessek! Köszönöm, hogy  
meghaltál értem, megváltottál, 
feltámadtál! Halleluja!  Ámen  

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

Béke, kegyelem és áldás
Keresztút Beregszászon

A keresztúti alkalom kezde-
tén Molnár János plébános arra 
emlékeztetett, hogy a virágva-
sárnap egyben a szenvedés vasár-
napja is, hisz ezen 
a napon Krisztus 
urunk abba a vá-
rosba, Jeruzsá-
lembe érkezik, 
ahol kereszthalált 
szenved bűnein-
kért. A Megváltó 
szenvedése kétezer 
év óta így egye-
sül valamennyiünk 
szenvedésével. Ez-
által kapunk erőt a 
mindennapokban 
ahhoz, hogy fel-
keljünk és tovább-
haladjunk az üd-
vösség útján.

Nincs az az 
élethelyzet, ami-
kor  e lesésünk -
kel minden remé-
nyünk elszállna: 
mert hitünk a leg-
nagyobb próbák idején is meg-
tart bennünket, hallhattuk az első 
keresztnél. 

Az országunkban zajló hábo-
rú miatt a szenvedés és a kétség-
beesés, ezek látványa, közelről 
való megélése immáron a min-
dennapok részévé vált, ám ezzel 

együtt nagyon sokszor nyílik lehe-
tőség arra, hogy a bajbajutottakon 
segítsünk. Vizsgáljuk meg lelkün-
ket: vajon mindig élünk ezzel a le-
hetőséggel? Vagy inkább a saját, a 
földönfutókká váltakénál jóval ki-

sebb problémáinkkal vagyunk el-
foglalva… Lehet, hogy a karom 
gyönge, de ha a szívem tiszta és 
tele van a Jézus Krisztuséhoz ha-
sonlóan alázattal, akkor az én se-
gítő kezem is közrejátszik a baj-
bajutott emberek lelkének erősö-
désében. Éljünk ezekkel az alkal-

makkal! – hangzott el egy má-
sik stációnál.

A kereszt az azt felkereső, 
oda leboruló bűnbánó, alázatos 
léleknek megtanítja, hogy az 
egyén sokkal értékesebb, mint 
azt időnként önmagáról képze-
li, és ez mostanság a nehéz idők-
ben számtalanszor bizonyossá-
got nyer. 

A feltámadás ünnepe nem 
képzelhető el anélkül, hogy ön-

vizsgálatot tartsunk és megpró-
báljunk a Krisztus által kijelölt 
úton járni, hangsúlyozta a meg-
hitt alkalom végén Molnár Já-
nos. Aki köszönetet mondott 
mindazoknak, akik eljöttek a vi-
rágvasárnapi keresztútra. 

Kovács Elemér

– A nagyhét történéseit vet-
tük ma végig, hogy emlékeztes-
sük magunkat, miről szól az ün-
nep a Szentírás alapján – tájé-
koztat Taracközi Marianna lel-
kész. – Igyekeztünk felhívni a 
gyerekek figyelmét, hogy mi 
nem úgy ünneplünk, mint a vi-
lág, hanem próbálunk Isten igé-
jére figyelni, hisz az mutat-
ja meg, miről szól igazából az 
ünnep. Hálát adtunk Isten ki-
mondhatatlan szeretetéért, Jé-
zus Krisztus áldozatáért. Öröm 
volt együtt énekelni, ilyen sokan 
együtt lenni. Hála a munkatársa-
kért, akik lelkesen készültek az 
alkalomra, hála a gyermekekért, 
akik itthon maradtak és eljöt-
tek, hála a szülőkért, akik szin-

Virágvasárnapi játszóház a beregszászi református gyülekezetben

Magvetés és kézműveskedés
A beregszászi református gyülekezetben rendszeresen szerveznek 
játszóházat a legkisebbek számára, melynek mindig más a tema-
tikája. A húsvét közeledtével, április 9-én a virágvasárnap, illet-
ve a nagyhét eseményei kerültek a középpontba. Az igencsak szép 
számú résztvevő lelkesen énekelte a közelgő ünnephez kapcsolódó 
gyermekénekeket, s figyelmesen hallgatta a bibliai történeteket és 
azok magyarázatát.

tén fontosnak tartják gyermekeik 
hitbeli nevelését, és hála, hogy Is-
ten szava ma is szólhatott.

– Ma a húsvéti ünnep lénye-
gére – Jézus Krisztus keresztha-
lálára és feltámadására – igye-
keztünk irányítani a figyelmet. 
Azok a bibliai történetek, me-
lyeket felelevenítettünk, s me-
lyeket megismertetünk, megta-
nítunk az alkalmainkon, útmu-
tatóul szolgálnak, hogy gyer-
mekeink könnyebben megta-
lálják helyüket a világban. Most 
még nem látjuk, mennyire fogé-
konyak erre a kicsinyek, de hi-
szem, hogy majd később, ami-
kor szembekerülnek az élet vál-
sághelyzeteivel, amikor keresik 
a helyüket ebben a világban, ak-
kor ezek a tanítások előjönnek. 
A mi feladatunk a magvetés, a 
növekedést az Isten adja – nyi-
latkozta a sajtónak Szemere Ju-
dit lelkész. 

A lelki alkalom után a hitta-
nos gyerekek különböző húsvét-
hoz kötődő kézműves foglalko-
záson vettek részt. Zöld fűzfaág-
ból ajtódíszt fontak, köveket fes-
tettek, mézes kalácsot sütöttek, 
majd azokra is húsvéti minták 
kerültek. Ezekkel a díszekkel a 
kezükben, s a szívükbe zárt taní-

tásokkal örömmondó hírnökök-
ként térhettek haza a gyerekek.

Marton Erzsébet
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– Ismerjük meg elsőként az 
igazgató asszonyt.

– Kisbakosban születtem, egy 
vegyes lakosú községben. A te-
lepülésen nem volt magyar tan-
nyelvű iskola, így a helyi ukrán 
tannyelvű iskolában végeztem 
tanulmányaimat. Pályaválasztá-
sunkkor nagy szerepet játszik a 
tanárunk személye, én is így vol-
tam ezzel – matematikatanárom 
ösztönzésére indultam el azon az 
úton. Érettségi után felvételiztem 
a Drohobicsi Pedagógiai Főisko-
lára, azonban nem éreztem kom-
fortosan magam a városban, így 
haza jöttem, és az Ungvári Álla-
mi Egyetem matematika szakán 
diplomáztam. Oklevelem meg-
szerzését követően a Szalókai 
Általános Iskolában vállaltam 
állást – akkoriban tanárhiánnyal 
küzdöttünk, így ukránt, tornát, fi-
zikát is tanítottam az első évben. 
Később csak matematikát.

– Milyen tapasztalatokat 
szerzett?

– Nagyon szerettem ott dol-
gozni. 5–9-ik osztályosokat taní-
tottam több mint tíz évig. Voltak 
tehetséges gyerekek, és olyanok 
is, akiknek kevésbé ment a tanu-
lás, de mindig megpróbáltuk ki-

Továbbra is várja a jelentkezőket a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma

Egy jó szakma az élhető jövő feltétele
Egy jó szakma aranyat ér. Ha piacképes szakmánk van, bárhol él-
jünk is a világban, mindig fogunk tudni boldogulni. Ezeknek a szak-
máknak az elsajátításában nyújt biztos alapot a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma. Az intézmény az 
egyetlen olyan magyar tanítási nyelvű szakgimnázium régiónkban, 
amely nemcsak az érettségire készít fel, hanem a munkaerő-piaci 
elvárásoknak megfelelően okleveles szakembereket bocsát ki. A kö-
vetkezőkben az intézmény vezetőjével, Soós Katalinnal beszélget-
tünk kezdetekről, kihívásokról.

hozni a legjobbat az adott helyzet-
ből. A gyerekekkel akkor tudsz jól 
dolgozni, ha meg tudod találni ve-
lük a közös hangot. Ez a kulcsa a 
jó munkának.

– Ma pedig már a Rákóczi Fő-
iskola Szakgimnáziumának az 
igazgatója.

– Történt egy nagy tragédia 
családunk életében, elvesztettük 
a férjemet. Nagyon nehéz volt ezt 
feldolgozni. Egy idő után azt érez-
tem, hogy újra kell kezdenem az 
életemet – bár ez nem ment olyan 
egyszerűen, mint ahogyan hang-
zik. A gyermekeimet átírattam a 
Beregszászi Bethlen Gábor Ma-
gyar Gimnáziumba, jómagam pe-
dig a főiskola tanulmányi- és kar-
rierkövetési osztályán kezdtem el 
dolgozni. A főiskolán együtt dol-
gozhattam a néhai Barkáts Jenővel, 
illetve Orosz Ildikóval, Csernicskó 
Istvánnal, akiktől rengeteget tanul-
tam. Időközben több órát kaptam 
a főiskola pedagógia tanszékén is, 
így a tanítást is folytathattam. Majd 
elindítottuk a szakgimnázium en-
gedélyeztetését (akkor még Felső-
fokú Szakképzési Intézet), amely 
nem volt egy egyszerű feladat, de 
hála Istennek, sikerült, és 2014-ben 
megnyithattuk kapuinkat.

– Mit nyújt az intézmény a ta-
nulni vágyóknak?

– Szakgimnáziumunk a Rákó-
czi Főiskola alegységeként mű-
ködik. Öt szakon indítunk ok-
tatást – óvodapedagógia, szoci-

ális munka, alkalmazott mate-
matika, turizmus, számvitel és 
adóügy –, melyeket szakbizottsá- 
gok irányítanak. Ezekre a szakok-
ra a 9-ik osztályt befejező diáko-
kat várjuk, akik felvételi vizsga 
letétele után kerülhetnek be hoz-
zánk. Képzéseinkkel elsődleges 
célunk, hogy megerősítsük a diák-
jainkat, felkészítsük őket az életre, 
arra, hogy önállóan megállják he-
lyüket. Nagy hangsúlyt fektetünk 
arra, hogy emelt óraszámban sa-
játíthassák el a diákok a megfe-
lelő tudásanyagot, emellett olyan 

programokat szervezünk számuk-
ra, amelyek megerősítik az öntu-
datukat, az identitásukat – külön-
böző szakkörökön vehetnek részt, 
néptáncot, bálitáncot tanulhatnak, 
de sportolási lehetőségük is akad 
bőven. A három- és négyéves kép-
zés alatt két évet a középiskolai 
tantárgyak tanulásával töltenek, 
majd harmadik-negyedik éven át-

vezetjük őket a felsőoktatás irá-
nyába. Ez azt jelenti, hogy prezen-
tációk készítését, évfolyammun-
kák védését, az intézményen belü-
li konferenciákon való részvételt is 
megköveteljük – így megtanulják 
megvédeni az álláspontjukat, ki-
nyilatkoztatni véleményüket, ez-
által is könnyebbé válik számuk-
ra a felsőoktatásban való tanulás.

– Hogyan hatott a munkára a 
jelenlegi helyzet?

– A jelenlegi helyzet, mint min-
denki életére, úgy az oktatás folya-
matára is rányomta a bélyegét. Két 

évvel ezelőtt felütötte a fejét a 
koronavírus, bevezették az or-
szágos karantént, ami miatt táv-
oktatásra kellett áttérnünk. Kez-
detben adódtak nehézségeink, de 
azt mondhatom, hogy egy ügyes 
és gyorsan alkalmazkodó kollek-
tívánk van, akik hamar meg tud-
ták oldani a felmerülő problé-
mákat. Egységesítettük a rend-
szereinket, és maradéktalanul 
meg tudtuk tartani a tanórákat. 
Az idei évben azonban kitört a 
háború országunkban. Emlék-
szem, február 24-ére volt meg-
hirdetve a nyílt napunk, ami-
kor az érdeklődőknek a felvéte-
li szabályokat ismertettük. Tá-
jékoztattuk őket a tudnivalók-
ról, majd hazaengedtünk min-
denkit. Két hét kényszerszünet 
után ismét távoktatásban folyik 
a munka. A következő évi fel-
vételi eljárásról azt tudjuk, hogy 
rendhagyó lesz. Azt tudom taná-
csolni a jelentkezésre készülők-
nek, hogy tanuljanak továbbra 
is, mert amit már elsajátítottak, 
később hasznosítani is tudják ta-
nulmányaik során. Amint meg-
jelenik az idei országos felvé-
teli szabályzat, mindenkit tájé-
koztatunk a részletekről.

– Mit jelent önnek a mun-
kája?

– Számomra a családom, a 
gyermekeim az elsők. Őket kö-
veti a munkám, melyet nagyon 
szeretek és élvezek. Igazgató-
ként a különböző ügyintézésen, 
koordináláson túl feladatom, 
hogy a fennálló helyzetben ösz-
szetartsam a kollektívát, biztas-
suk egymást és tartsuk egymás-
ban a lelket. Ezt maradéktalanul 
meg is tesszük, és mindenképp 
törekszünk arra, hogy diákjaink 
a legmegfelelőbb körülmények 
között tanulhassanak.

Kurmay Anita

Virágvasárnap Jézus jeru-
zsálemi bevonulására emlé-
keznek a keresztények. Ezzel 
kezdődik a nagyhét, a húsvét-
ra felkészítő nagyböjt utolsó 
időszaka.

A beregszászi római katoli-
kus plébánián április 9-én guti, 
beregardói és beregszászi hit-
tanos gyerekek Béres Erzsébet 
(Gut) hitoktatóval elevenítették 
fel a nagyhét történéseit. Beszél-
tek a Jézus bevonulását kísé-
rő hozsannázásról, említést tet-
tek a pálmaágak szerepéről, szó 
esett a barkaszentelés hagyomá-
nyáról. Illetve Jézus nagypénte-

Ünnepváró foglalkozás a plébánián

Tanítás és tojásfestés
ki kereszthaláláról és a húsvé-
ti örömhírről: „úgy szerette Is-
ten a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta, hogy aki hisz őben-
ne, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen”. 

A virágvasárnapi kézmű-
ves foglalkozáson a gyerekek 
Kopinec Emesével (Kígyós) 
a húsvéti tojás hagyományá-
ról beszélgettek, illetve kü-
lönböző technikákkal híme-
seket készítettek, amelyek az 
ünnepi asztalt, illetve az egy-
re inkább terjedő tojásfát dí-
szítik majd. 

kme

Miközben a szülők dolgoz-
nak, vagy önkénteskednek, 

a gyerekek magukra marad-
nak – leginkább kérdéseik-
kel – még akkor is, ha a család-
ban megoldották a felügyeletü-
ket. Főleg a kicsinyek nem értik 
még, mi zajlik körülöttük, ám 

Napközis délután a Pásztor Ferenc Házban

Ünnepvárás, hagyományápolás, 
felszabadult játék

A lassan másfél hónapja tartó háború minden téren rányomja bé-
lyegét a mindennapokra, még akkor is, ha – hála Istennek – Kár-
pátalján béke van. A gyerekek korábban a koronavírus-járvány 
miatt nem járhattak iskolába, óvodába, most meg azért nem, mert 
azok többségében belső menekülteket szállásoltak el, illetve a pe-
dagógusok nagy része az ideiglenesen vidékünkön tartózkodók el-
látásával van elfoglalva. 

a televízóból, a rádióból özönlő 
(rossz) hírekből, a felnőttek be-

szélgetéseiből leszűrik, hogy va-
lami nincs rendben… De legtöbb 
esetben erről nincs kivel beszél-
getni. És hiányoznak a pajtások 
is. Éppen ezért talán most még a 
korábbiaknál is jobban szükség 

van arra, hogy közösségi alkal-
makat szervezzenek számukra, 
ahol kortársaikkal együtt talál-
kozhatnak, felhőtlenül játsz-
hatnak. 

Ezt felismerve több gyüle-
kezetben is szerveznek gyer-
mekfoglalkozásokat. Április 
6-án a beregszászi római katoli-
kusok a Pásztor Ferenc Közös-
ségi és Zarándokházba invitál-
ták az óvodásokat és kisiskolá-
sokat napközis délutánra, ahol 
Birta Gabriella hitoktató, óvo-
dapedagógus vezetésével fel-
elevenítették a virágvasárnap-
hoz kötődő néphagyományokat, 
megbeszélték a Bibliából jól is-
mert történetet, Jézus bevonulá-

sát Jeruzsálembe. 
Ehhez kapcsoló-
dóan papírból bar-
ka- és pálmaágakat 
készítettek, majd 
mondóka kísére-
tében kiszebábut 
dobtak ki az udvar-
ra, hogy minden 
rossztól megsza-
baduljanak. Per-
sze volt a délután 
folyamán éneklés, 
mesélés, rajzolás, 
vidám mókázás, 
jókedvű játék és 
felszabadult kaca-
gás. No meg éh- 
és szomjoltónak 
pogácsa és gyü-
mölcslé. Látható-
an minden gyerek 
élvezte az együtt 

töltött órákat.
A szervezők úgy tervezik, 

hogy ha igény lesz rá, a továb-
biakban is tartanak hasonló fog-
lalkozásokat.

Kovács Erzsébet



Csütörtök Április 21.

Köszöntjük Konrád nevű olvasóinkat!

Hétfő Április 18.

Köszöntjük Andrea, Ilma nevű olvasóinkat!

Kedd Április 19.

Köszöntjük Emma nevű olvasóinkat!

Szerda Április 20.

Köszöntjük Tivadar, Töhötöm, Odett nevű olvasóinkat!
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05:10 Különben 
dühbe jövök
Amerikai krimisor.

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:00 A dadus

Amerikai vígjáték-
sorozat

09:25 A dadus
Amerikai vígjáték-
sorozat

10:00 A Séf meg a többiek
10:30 Sisi

Német–osztrák 
filmsorozat

11:40 Sisi
Német–osztrák 
filmsorozat

12:45 Sisi
Német–osztrák 
filmsorozat

13:50 Nyúl Péter
Am. animációs ka-
landvígjáték

15:50 Richie Rich - 
Rosszcsont beforr
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Sisi
Német–osztrák 
filmsorozat

19:55 Sisi
Német–osztrák 
filmsorozat

20:55 Sisi
Német–osztrák 
filmsorozat

22:10 Százkarátos 
szerelem
Angol vígjáték

00:15 Oscar
Amerikai vígjáték

02:20 Autogram

04:45 Lokoléo Party - 
Jollyval

05:10 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
09:40 Magyar népmesék
09:45 Magyar népmesék
09:50 Magyar népmesék
10:00 Magyar népmesék
10:05 Magyar népmesék
10:15 Magyar népmesék
10:20 Magyar népmesék
10:30 Magyar népmesék
10:35 Magyar népmesék
10:45 Ovizsaru

Am. vígjáték film
13:15 Kutyám, Jerry

Lee
Am. vígjáték film

15:55 Az 50 első randi
Am. vígjáték film

18:00 Tények
18:55 Szerencsekerék
20:25 El a kezekkel a 

Papámtól!
Magy. családi film

22:50 Mint egy főnök
Am. vígjáték film

00:45 Rendes fickók
Amerikai krimi film

02:50 A hős
Orosz akció film

05:25 Ízőrzők - Taka-
rékos konyha

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

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Közelebb - 

Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Határtalanul 

magyar
08:10 Hímes tojás csak 

annak jár
08:45 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsorozat

09:40 Vannak vidékek
10:35 Jancsi és Juliska

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

Sporthíradó
12:50 Magyarország 

finom
13:05 Île-de-France

kastélyai
14:05 A mennyországot 

választom
Olasz életrajzi film

16:00 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.t
17:05 A nyulak figye-

lemre méltó 
világa

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:50 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsorozat

20:45 Szavak nélkül
Romantikus dráma

22:20 Kenó
22:30 Atelier Fontana - 

A divat nagyasz-
szonyai
Tévéfilm

00:25 Hogy volt?!
01:20 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 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'22
07:05 Mindennapi
07:10 Húsvét Görög 

Földön
07:30 Húsvét a nemze-

tiségeknél
08:20 Húsvét szent 

Tavasza
09:00 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:30 Agapé
11:35 Ez a villa eladó

Magy. filmvígjáték
13:00 Híradó
13:25 Közelebb - 

Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Itthon vagy!
14:40 Magyar Krónika
15:10 Illényi Katica Ju-

bileumi Koncert
16:05 Illényi Katica Ju-

bileumi Koncert
17:25 Öt kontinens
17:55 Ízőrzők: 

Mezőberény
18:25 Ízőrzők: Sülysáp
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Slágertévé
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:40 Operaláz – Ope-

raház titkai és 
újjászületése

22:40 Dokuzóna
23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:50 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó

05:15 OTP Bank Liga
07:15 Építők
07:40 Kékek
08:05 OTP Bank Liga
10:00 OTP Bank Liga
12:00 Női röplabda 

Extraliga
14:00 A víz összeköt
16:15 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
16:45 Kosárlabda 

magazin
17:45 Kézilabda 

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

Labdarúgás
20:00 Merkantil Bank

Liga
21:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:00 OTP Bank Liga
01:55 Jövünk!
02:25 Bajnokok Klubja

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:10 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:10 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

15:35 A sors könyvei
Brazil filmsor.

16:45 Szerelem van 
a levegőben
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:05 A mi kis falunk

Magy. vígjátéksor.
22:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:50 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

23:55 Házon kívül
00:25 Red Line: Senki 

sem szent
Amerikai filmsor.

01:25 Red Line: 
A tüntetés
Amerikai filmsor.

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 Szerencsekerék
21:25 Doktor Balaton

Magyar dráma sor.
22:30 Tények Este
22:55 A csodadoktor

Török dráma sor.
00:00 Magánnyomozók
01:10 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

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

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 A nyulak figye-

lemre méltó világa
08:40 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

09:35 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 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.

19:50 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Alpesi őrjárat VI. 
évad - Az őrzők

Tévéfilmsorozat
21:50 A spanyol hercegnő

Angol történelmi 
kalandfilmsor.

22:50 Kenó
23:00 Velvet Divatház V.

Spanyol tévéfilmsor.
23:55 Don Matteo

Tévéfilmsorozat
00:55 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

01:45 Fülszöveg: 
Réti László

02:15 Divat & dizájn

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
06:15 Planet22
06:40 Magyar gazda
07:00 Mindennapi
07:10 Almárium
08:05 Élő népzene
08:30 Élő népzene
09:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:10 Lét-Ige - protes-

táns magazin
10:35 Isten kezében
11:05 Önkéntesek
11:35 Vidám elefántkór

Tévéfilm
13:00 Híradó
13:25 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschirm
14:20 Család'22
14:40 Novum
15:15 Család-Barát
16:50 Magyar világ
17:20 Ízőrzők:

Galgahévíz
17:55 Ízőrzők:

Sándorfalva
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 - 

Hevül a vegyület
00:50 M2 matricák - 

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

hírek
01:25 Budavári 

Palotakoncert

05:10 Szabadidő
05:40 E.ON női vízilab-

da OB I
09:00 OTP Bank Liga
11:00 Kosárlabda 

magazin
12:00 Kézilabda 

magazin
13:00 Merkantil Bank 

Liga
15:00 OTP Bank Liga
17:00 Sporthíradó
17:15 A víz összeköt
17:45 Góóól!2
18:45 Út a Puskásba
19:15 Fradi Tv
19:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 MOL Magyar

Kupa
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:15 Sporthíradó
22:45 Férfi jégkorong 

válogatott fel-
készülési mér-
kőzés

01:00 Fradi Tv
01:30 Út a Puskásba
02:00 OTP Bank Liga

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:15 Fókusz
13:10 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:25 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

15:35 A sors könyvei
Brazil filmsor.

16:55 Szerelem és más
bajok
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:05 A mi kis falunk

Magy. vígjátéksor.
22:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:50 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

23:55 New Amsterdam - 
Vészhelyzet 
New Yorkban
Amerikai filmsor.

00:55 New Amsterdam - 
Vészhelyzet 
New Yorkban
Amerikai filmsor.

01:55 Sisi
Német–osztrák 
filmsor.

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 Szerencsekerék
21:25 Doktor Balaton

Magyar dráma sor.
22:30 Tények Este
22:55 A csodadoktor

Török dráma sor.
00:00 Magánnyomozók
01:10 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

09:35 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:55 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.

19:50 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Skandináv Lottó
20:55 Anne otthonra 

talál
Angol tévéfilmsor.

21:45 Downton Abbey
Angol tévéfilmsor.

22:30 Kenó
22:40 Még kér a nép

Magyar játékfilm
00:05 Don Matteo

Tévéfilmsorozat
01:05 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

01:55 Fülszöveg: 
Kabdebó Lóránt

02:20 Divat & dizájn

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
09:40 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:40 Neked szól!
10:50 Jó embert 

keresünk!
11:00 De őszintén!
11:15 Farkasok és 

bárányok
Tévéjáték

13:00 Híradó
13:25 Hrvatska Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:25 Magyar gazda
14:45 Kincskereső
15:15 Család-Barát
16:50 Hazajáró
17:20 Ízőrzők: Törtel
17:55 Ízőrzők: Békés -

szentandrás
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 Ripacsok

Magyar játékfilm
00:05 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:50 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Hogy volt?!
02:25 Farkasok és 

bárányok
Tévéjáték

06:00 Út a Puskásba
06:30 Sporthíradó
07:30 Jövünk!
08:00 Merkantil Bank 

Liga
10:00 Sporthíradó
10:30 MOL Magyar 

Kupa
12:30 Pecatúra
13:00 Sporthíradó
13:30 Fradi Tv
14:00 Férfi jégkorong 

válogatott felké-
szülési mérkőzés

16:15 A víz összeköt
16:45 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:15 Sporthíradó
17:30 Úszó Országos

Bajnokság
19:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 MOL Magyar 

Kupa
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:15 Sporthíradó
22:45 LEN - Vízilabda 

Bajnokok Ligája

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:55 Fókusz
13:10 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:25 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

15:35 A sors könyvei
Brazil filmsor.

16:55 Szerelem és 
más bajok
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:05 A mi kis falunk

Magy. vígjátéksor.
22:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:50 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

23:55 Brandmánia
00:40 Dex nyomozó

Amerikai krimisor.
01:40 Dex nyomozó

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 Szerencsekerék
21:25 Doktor Balaton

Magyar dráma sor.
22:30 Tények Este
22:55 A csodadoktor

Török dráma sor.
00:00 Propaganda
00:35 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.
01:35 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

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

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 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.

19:50 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Fábry
22:00 Kenó

22:10 Agapé
23:10 A tökéletes város

Filmdráma
00:55 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
06:50 Világ
07:10 Mindennapi
07:25 Almárium
08:20 Önök kérték!
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Evangélikus 

magazin
10:50 Világ-Vallás
11:05 Találkozás
11:35 Moliere: A nők 

iskolája
Tévéjáték

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: Abasár
17:55 Ízőrzők: 

Császártöltés
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
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:40 Jó boroknak szép 

hazája a Délvi-
dék - Drávaszög 
(Horvátország)

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

Hevül a vegyület
00:50 M2 matricák - 

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

Andreával
Magy. zenés filmsor.

05:05 Úszó Országos 
Bajnokság

06:30 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
08:00 MOL Magyar 

Kupa
10:00 Sporthíradó
10:30 MOL Magyar 

Kupa
12:30 Jövünk!
13:00 Sporthíradó
13:30 Szabadidő
14:00 LEN - Vízilabda 

Bajnokok Ligája
15:15 Vívás
15:45 Pecatúra
16:15 Napos Oldal - 

DVTK
16:45 Dvsc
17:15 Sporthíradó
17:30 Úszó Országos 

Bajnokság
19:30 Felvezető műsor: 

Kézilabda
20:00 Női kézilabda 

Európa-bajnokság
21:30 Értékelő műsor: 

Kézilabda
21:45 Sporthíradó
22:15 Úszó Országos 

Bajnokság
23:40 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
00:05 Férfi jégkorong 

válogatott felké-
szülési mérkőzés



Szombat Április 23.

Köszöntjük Béla nevű olvasóinkat!

Vasárnap Április 24.

Köszöntjük György, Debóra nevű olvasóinkat!

Péntek Április 22.

Köszöntjük Csilla, Noémi nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

sának jogát minden 
tévéadó fenntartja!
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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
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05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
12:00 Fókusz
13:10 Keresztanyu

Magyar filmsor.
14:25 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

15:35 A sors könyvei
Brazil filmsor.

16:55 Szerelem és más 
bajok
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:05 A mi kis falunk

Magy. vígjátéksor.
22:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:50 Hotel Margaret

Magyar krimivígjá-
ték-sor.

00:10 Fehér pokol
Am. akciókalandfilm

02:25 A remény rabjai
Amerikai film

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 Szerencsekerék
21:25 Doktor Balaton

Magyar dráma sor.
22:30 Tények Este
22:55 A csodadoktor

Török dráma sor.
00:00 Magánnyomozók
01:10 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

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

Sporthíradó
06:45 Kenó
06:50 P'amende
07:15 Rondó
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
12:50 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 tévéfilmsor.

19:50 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Szoba kilátással
Játékfilm

22:35 Kenó
22:45 Világok arca: 

Baraka

00:25 Don Matteo
Tévéfilmsorozat

01:30 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

02:15 Fülszöveg: 
Ugron Zsolna

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű 

hírek
05:30 Kínai nyelvű 

hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:50 Planet22
07:10 Mindennapi
07:20 Almárium
08:15 Önök kérték!
08:55 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:30 Katolikus krónika
10:55 Unitárius 

magazin
11:35 Család ellen 

nincs orvos-
ság...?!
Tévéfilm

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: 

Balatonendréd
17:50 Ízőrzők: Vecsés
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Már egyszer 

tetszett!
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:40 Szabadság tér ́ 89
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:50 M2 matricák - 

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

hírek
01:30 Moliere: A nők 

iskolája
Tévéjáték

04:35 MOL Magyar
Kupa

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
07:30 MOL Magyar 

Kupa
09:30 Női labdarúgó 

magazin
10:00 Sporthíradó
10:30 Női kézilabda 

Európa-bajnokság
12:30 Mtk tv
13:00 Sporthíradó
13:25 Forma-1 – 1. 

szabadedzés
14:30 Boxutca
14:50 Forma-3
15:30 Boxutca
15:45 Forma-2
16:30 Sporthíradó
16:45 M4 Stúdió: 

Forma-1
17:00 Forma-1 – 

Időmérő edzés
18:15 M4 Stúdió: 

Forma-1
18:25 Úszó Országos 

Bajnokság
19:45 Péntek Esti Foci
20:00 OTP Bank Liga
21:50 Péntek Esti Foci
22:15 Bajnokok Klubja
23:00 Fortuna Liga
00:55 Úszó Országos 

Bajnokság
02:15 OTP Bank Liga

05:20 Különben 
dühbe jövök
Amerikai krimisor. 

06:10 Teleshop
06:40 Kölyökklub
09:25 Teleshop
10:15 Brandmánia
10:50 A dadus

Amerikai vígjáték-
sorozat

11:20 Privát kopók
Kanadai filmsor.

12:30 Autogram
13:15 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
14:20 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
15:30 Jackie Chan: Az 

elveszett zsaru
Amerikai-hongkon-
gi akcióvígjáték

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

21:35 Halálos fegyver
Am. akcióvígjáték

23:50 A rend őrzője
Am. akciófilm

01:50 Farkasok az 
ajtónál
Amerikai horror

04:35 Lokoléo Party - 
Jollyval

06:00 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

06:30 Garfield és 
barátai
Amerikai animációs 
sorozat

06:55 Magyar népmesék
07:05 Magyar népmesék
07:15 Magyar népmesék
07:20 Magyar népmesék
07:30 Magyar népmesék
07:40 Magyar népmesék
07:45 Magyar népmesék
07:55 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:10 Magyar népmesék
08:20 Magyar népmesék
08:25 Magyar népmesék
08:35 Magyar népmesék
08:45 Magyar népmesék
08:50 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

09:00 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:30 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

10:00 Trendmánia
10:35 Nagyító
11:15 Innovátor
11:50 Poggyász
12:30 Értékteremtők
13:05 Brandépítők
13:45 Bombajó bokszoló

Olasz vígjáték film
15:55 Columbo

Amerikai krimi film
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Tűzgyűrű

Am. kaland film
22:25 Becsületes tolvaj

Amerikai akció film
00:30 Három óriáspla-

kát Ebbing hatá-
rában
Amerikai, angol 
dráma 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
10:30 Partitúra: 

Hajdúság
11:25 A világ egy 

terített asztal
12:00 Déli harangszó

12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:30 A párizsi Notre-

Dame - Az épí-
tőmesterek kora

14:30 Fűszer és csemege
Tévéfilm

15:45 A névtelen vár
Magyar tévéfilm-
sorozat

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

Sporthíradó
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:35 Csináljuk a 

fesztivált!
21:45 Kontroll

Magyar játékfilm
23:30 Kenó
23:45 A kincs

Román filmvígjáték
01:15 Don Matteo

Tévéfilmsorozat
02:15 Rex felügyelő

Olasz bűnügyi tévé-
filmsorozat

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
06:35 Itthon vagy!
07:00 Opera Café
07:30 Kincskereső
08:00 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

08:25 Evangélium: 
Lukács 
evangéliuma

08:55 Novum
09:20 Multiverzum
09:50 Hogy volt?!
10:45 Öt kontinens
11:15 Csárdáskirálynő

Magyar operettfilm
13:00 Híradó
13:25 Múlt és Jelen
14:00 M4 sport+
14:00 OTP Bank Liga
14:20 Tippmix női ko-

sárlabda NB I.
16:35 Férfi kézilabda 

Magyar Kupa
18:35 Úszó Országos 

Bajnokság
19:05 Férfi kézilabda 

Magyar Kupa
21:05 Forma-2
22:05 Fábry
23:30 Dokuzóna
00:30 Magyar világ
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Fűszer és csemege

Tévéfilm

05:20 Női labdarúgó 
magazin

05:45 Fortuna Liga
07:45 Bajnokok Klubja
08:30 Szabadidő
09:05 Forma-1 – 

Időmérő edzés
10:30 Forma-3
11:25 Dvsc
11:55 A víz összeköt
12:25 Forma-1 – 2. 

szabadedzés
13:40 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
14:00 OTP Bank Liga
15:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
16:15 M4 Stúdió: 

Forma-1
16:30 Forma 1 – Futam
17:15 M4 Stúdió: 

Forma-1
17:30 Felvezető műsor: 

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

Labdarúgás
19:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 OTP Bank Liga
21:45 Értékelő műsor: 

Labdarúgás

05:05 Fókusz Plusz
06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
08:50 Teleshop
09:50 A Muzsika TV

bemutatja!
10:15 Édes Otthon
11:00 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

11:35 Házon kívül
12:10 A Séf meg a többiek
12:45 Szerelem és más 

bajok
Török filmsorozat

13:35 Szerelem és más 
bajok
Török filmsorozat

14:35 Szerelem és más 
bajok
Török filmsorozat

15:45 A titánok harca
Am. akciófilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 A nép szolgája
Ukrán vígjátéksor.

19:20 A nép szolgája
Ukrán vígjátéksor.

19:50 Házasodna a gaz-
da - Bemutat-
koznak a gazdák

22:15 Így vagy tökéletes
Magyar vígjáték

00:30 Portré: Kocsis 
Tibor

01:15 Öldöklő szerelem
Amerikai thriller

06:00 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

06:30 Garfield és 
barátai
Amerikai animációs 
sorozat

06:55 Magyar népmesék
07:10 Magyar népmesék
07:20 Magyar népmesék
07:40 Magyar népmesék
07:55 Magyar népmesék
08:15 Magyar népmesék

08:20 Magyar népmesék
08:35 Magyar népmesék
08:45 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

08:55 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:25 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:55 Tűsarok
10:35 Több mint TestŐr
11:10 SuperCar
11:50 Életmódi
12:25 Mága Jennifer 

- Sztárok az éle-
temből

13:05 Csapdába csalva
13:40 A seriff és az 

idegenek
Olasz vígjáték film

15:45 Az elveszett arany -
város fosztogatói
Am. kaland film

18:00 Tények
18:55 Pepe

Magyar sorozat
20:00 Halálos iramban

Amerikai akció film
22:55 Mélytengeri pokol

Am. katasztrófa film
01:15 Mennyei királyság

Am., angol, spa-
nyol, német, marok-
kói kaland film

05:30 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

kincsei
08:00 Neked szól!
08:05 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 Római katoli-

kus szentmi-
se közvetítése az 
Esztergomi Ba-
zilikából

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

Sporthíradó
12:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:30 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
14:00 A világörökség 

kincsei
14:25 Márciusi mese

Magyar romanti-
kus film

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 Helló, Dolly!

Angol zenés vígjáték
23:45 Kenó
23:50 Emberek és istenek

Francia filmdráma
01:50 Don Matteo

Tévéfilmsorozat

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
06:50 Esély
07:20 Világ
07:50 Noé barátai
08:20 Kontúr
09:10 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
09:40 Borbás Marcsi

szakácskönyve

10:15 Főmenü: 
Ősmagyar

11:10 Magyar világ
11:45 Hazajáró
12:20 GEOFOLK - Ab-

lak a világ vise-
leteire

12:45 Élő népvisele-
tek – Kazár

13:00 Híradó
13:25 Magyarország 

Ma
14:00 M4 sport+
14:00 Női labdarúgó 

magazin
14:35 Női kézilabda 

Európa-bajnoki 
selejtező

16:35 A víz összeköt
17:05 Férfi kézilabda 

Magyar Kupa
19:20 OTP Bank Liga
21:30 Vívás
22:05 Életút Krisztus 

követségében 
– Farkas Attila 
atya 90 éves

23:05 A Nagyok
23:35 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens

07:00 Férfi kézilabda 
Magyar Kupa

08:45 Forma-3
09:45 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
10:15 Forma-2
11:30 Múlt és Jelen
12:00 Góóól!
13:00 Forma 1 – Futam
14:25 M4 Stúdió: 

Forma-1
15:00 Forma 1 – Futam
17:00 M4 Stúdió: 

Forma-1
17:15 Felvezető műsor:

Labdarúgás
17:30 OTP Bank Liga
19:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:45 Felvezető műsor: 

Kézilabda
20:00 Férfi kézilabda 

Magyar Kupa
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Elejét lásd az 1. oldalon

Kárász Antónia – aki a 
Chanel Szépségszalonban várja 
vendégeit – szívét-lelkét belete-
szi munkájába. Bár nem a fod-
rászat szerepelt korai tervei kö-
zött, mára hivatásának érzi szak-
máját. Vele beszélgettünk indu-
lásról, kihívásokról.

– Meséljen magáról.
– Egészen messze, Hmel-

nic kijben születtem. Édesanyám 
oda való, édesapám beregszászi. 
Még kiskoromban költöztünk a 
Vérke-parti városba. Tanulmá-
nyaimat a helyi 1. Számú Kö-
zépiskolában végeztem. Nem 
iskolai keretek között, hanem 
önszorgalomból sajátítottam el 
a magyar nyelvet, hisz itt élek. 
Emlékszem, gyerekkoromban, 
amikor meglátogattuk nagyszü-
leimet, ott természetesen ukrá-
nul beszéltünk, visszatérve min-
dig újból fel kellett elevenítenem 
a magyar nyelvtudásomat. A kö-
zépiskola után rendőrnek szeret-

Beszélgetés Kárász Antónia fodrásszal

Ez az én hivatásom
 A fodrászat művészete még az ókorba nyúlik vissza. Már az egyip-
tomiak is nagy hangsúlyt fektettek megjelenésükre. A hajápolás 
ekkor kapott igazán nagy figyelmet. A görögök az istenek ajándé-
kának tekintették a hosszú hajat, melyben a férfiak erejét és lel-
két vélték felfedezni. A hölgyek hajpompájukat szalagokkal copf-
ba vagy kontyba kötötték. Azóta többezer év telt el, de a hajszob-
rászat művészete nem ment ki a divatból. Sőt egyre jobban fej-
lődött, gondoljunk csak a mai szépen elkészített hajkoronákra!

tem volna tanulni – nagyon tetszett 
a szakma, de az élet másként hoz-
ta. Döntenem kellett, merre tovább, 
így a fodrászat mellett tettem le a 
voksomat – az alapokat egy bereg-
szászi szépségszalonban sajátítot-
tam el. Oklevelem megszerzését 
követően nem dolgoztam a szak-
mában, különböző munkahelye-
ken próbáltam ki magam – közel 
öt évig a helyi varrodában dolgoz-
tam. Azonban mindig is úgy érez-
tem, hogy a fodrászat számomra az 
igazi. A Chanel szalon épületében 
akkoriban a Harmonia szépségsza-
lon működött, ott kezdtem a karri-
erem, majd a Mandarin szalonban 
vállaltam állást.

– Ezt követően saját vállalko-
zást indított…

– Nagy terveim voltak, szeret-
tem volna egy saját szépségszalont 
nyitni. Ez sikerült is. A beregszászi 
uszoda hotel részlegén megnyit-
hattam Ametiszt nevű szalonomat. 
Hat évig működtünk, szolgáltatá-

saink között fodrászat, manikűr, 
kozmetika szerepelt. Be kell vall-
jam, a kezdet mindig nehéz. Nagy-
szabású tervekkel indulunk, évek 
alatt kiépítünk egy visszajáró ven-
dégkört, de az ember van, hogy 
belefárad a monotonitásba. 
Szakembereim külföldre költöz-
tek, ki-ki megtalálta a saját útját, 
így feladtam a saját vállalkozá-
somat, és ma már a Chanel sza-
lonban várom vendégeimet. De 
nem bántam meg döntésemet, 
új helyen új kollégákkal dolgo-
zom, segítjük egymást minden-
ben, amiben csak lehet.

– Mit kérhetnek öntől a 
vendégek?

– A hölgyeknek különbö-
ző festéseket, hajhosszabbítást, 
hajkezeléseket tudok ajánlani. 
Az egyszerű hajigazítástól az 
extrémebb megoldásokig szin-
te bármit vállalok. Nagyon sze-
retem az alkalmi frizurák készí-
tését – büszke vagyok, amikor 
a várakozásoknak megfelelően 
sikerül elkészíteni egy-egy kon-
tyot, és az a vendégnek is na-
gyon tetszik. Emellett az urak je-
lentkezését is várom, akár hajvá-
gásra, akár szakálligazításra, bo-
rotválásra.

– Mennyire kell fejlesztenie 
tudását?

– A szépségiparban dolgozók-
nak állandóan fejleszteniük kell tu-
dásukat, hogy le ne maradjanak. 
A fodrászat is egy fejlődő ágazat, 
ahol tudni kell azt, hogy például 
a különböző hajfestékek másként 

viselkednek a hajon. Éppen ezért 
nem vásárolok úgy festéket, hogy 
ne végeznék el előtte egy tanfolya-
mot róla. Van hajfesték ősz, sző-
ke és barna hajra is, mindegyik-

nek más a tulajdonsága, és más-
ként kell az alkotóelemeit is ösz-
szevegyíteni, figyelni kell arra, 
hogy ne okozzon allergiás reakci-
ót. Ezért tartom fontosnak, hogy 
minden olyan tanfolyamot elvé-
gezzek, amelyet csak tudok, an-
nak érdekében, hogy eredményes 
munkát végezhessek.

– Meséljen a családjáról.
– Nagyon szeretem a csalá-

dom, ők a mindenem. Első házas-

ságomból van egy nagy fiam, a 
másodikból pedig egy tizenkét 
éves fiam. Egy fárasztó munka-
hét után jólesik a természetben 
lenni. Sokszor szoktunk kikap-

csolódásként a környéken 
utazgatni, csodás vidékünk 
van, amely megnyugtat. 
Persze ez a jelenlegi hely-
zetben nem lehetséges. De 
reméljük, hogy mihamarabb 
rendeződik minden.

– Mit jelent önnek a 
munkája?

– Nagyon szeretem a 
munkám, a fodrászkodás 
engem kikapcsol. Sokszor 
nem is tudok másra kon-
centrálni, csak az adott 
munkára. Természetesen 
van, amikor nehéz is. A ko-
ronavírus miatt megcsap-
pant a forgalmunk, a vendé-
gek féltek jönni, ami érthe-
tő is. Jelenleg pedig háború 
zajlik az országunkban, so-
kan külföldre kényszerül-
tek, sokan belső-Ukrajnából 
érkeztek városunkba. Egy 

fodrász sokszor pszichológus is, 
a vendégek elmesélik életüket. 
Van, amikor lelkileg nehéz őket 
hallgatni. Akik idejöttek, elme-
sélik, hogy az otthonukban meg 
volt mindenük, amit ott kellett 
hagyniuk. Hálásak azért, hogy 
itt befogadták őket. A különbö-
ző élethelyzeteket nehéz feldol-
gozni. Próbálunk túlélni, ahogy 
mindenki…

Kurmay Anita

Idén ez idő tájt távoktatás-
ban folyik a tanítás, a kollégi-
umokban pedig az otthonaikat 
elhagyni kényszerülő belső-uk-
rajnai menekültek laknak. Fő-
leg nők és gyermekek. Akik 

– bár minden szükségest meg-
kapnak itt, a főiskola vezetése 
gondoskodásának köszönhető-
en – abban reménykednek, hogy 
hamarosan hazatérhetnek. De 
vajon mit találnak otthon? Mi-
lyen lesz az életük? Állandó ag-
godalommal szívükben telnek a 
mindennapjaik. Így hát felüdü-
lést jelentett a számukra minap 
szervezett foglalkozás, mely-
nek kereteiben ismerkedhettek 
a közelgő húsvét helyi hagyo-
mányaival, a viaszos hímes ké-

Húsvéti foglalkozás a Rákóczi Főiskolán

Hagyományainkkal ismer-
kednek a belső menekültek

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet az ünnep közeled-
tével a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán rend-
szeresen szervezett húsvéti foglalkozásokat. Ahol a néprajzsza-
kos tanárok vezetésével a diákok felelevenítették azokat a ha-
gyományokat, amelyek ehhez a jeles eseményhez kapcsolódnak. 
Ám a háború most ezt felülírta.

szítésével, de kipróbálhatták 
a kiccével (írókával) való raj-
zolást is. Az asszonyok a sár-
ga túró főzésének fortélyait is 
elleshették, néhányan a recep-
tet is leírták, hogy az itt szer-

zett élmény mellett ezt is haza-
vigyék, hogy majd otthon ki-
próbálhassák. 

A jó hangulatú foglalkozást 
gyermekek és felnőttek egy-
aránt élvezték. S mivel igen-
csak nagy volt az érdeklődés, 
egy hét múlva ismét húsvé-
ti foglalkozást szerveznek szá-
mukra, amikor is – mint Gál 
Adél szervezőtől megtudtuk – a 
hímeskészítés mellett diós kiflit 
is sütnek majd.

Kósa Eszter

Gondoskodó szeretet
Vetőmag- és tartós élelmiszercsomag a KMNE tagcsaládjainak

– A KMNE a közelmúltban 
magyarországi támogatások-
nak köszönhetően élelmiszer-, 
illetve higiéniai szerekből ösz-
szeállított csomagokat biztosí-
tott tagcsaládjai számára.

– Bajban ismerszik meg a ba-
rát, tartja a mondás. Mi most is 
arról győződtünk meg, hogy na-
gyon sok barátunk van Magyar-
országon és az egész Kárpát-me-
dencében – kezdi beszélgetésün-
ket Tarpai József, a KMNE elnö-
ke. – A háború hírére rögtön meg-
kerestek bennünket az anyaorszá-
gi szervezeteink, többek között a 
Nagycsaládosok Országos Egye-
sülete. Ők voltak az elsők, akik 
adományaikat eljuttatták hozzánk. 
S amint lehetőség volt humanitári-
us segítség fogadására, úgy mi is 
fogadtunk, többek között a Polgári 
Hódmezővásárhelyért Alapítvány-
tól. Ezek az egységcsomagok első-
sorban tartós élelmiszereket, tisztí-
tó és higiéniai szereket tartalmaz-
tak, de egyéb szükséges dolgokat 
– mint például pelenka, popsitörlő 
stb. – is küldtek. Szeretném ezút-
tal is hangsúlyozni, hogy egyesü-
letünk nem szociális segítségnyúj-
tás céljából alakult, ám most, eb-
ben a nehéz helyzetben úgy gon-
doltuk, hogy felvállaljuk, és amit 
kapunk, azt továbbítjuk a Kárpát-
alja 80 településén élő közel ezer 
tagcsaládunk számára. És a félre-
értések elkerülése végett: tudjuk, 
hogy nagyon sok nagycsaládos él 
Kárpátalján, ám mi egy egyesület 
vagyunk, így csak a tagcsaládja-
ink számára továbbítunk minden-
nemű hozzánk érkezett adományt.  

– Most vetőmagcsomaggal 
segítik a tagcsaládokat.

– Ez az akciónk már több éve 
folyik. Korábban voltak felaján-
lások, amikor a szavatossági ha-
táridő lejártához közeledő vető-

magokat kaptunk, de sajnos ez a le-
hetőség megszűnt. Ám úgy gondol-
tuk, hogy ebben a nehéz helyzetben 
még inkább szükség van arra, hogy 
szaporítóanyagokkal segítsük tag-
családjainkat, hisz aki vet, aki ül-
tet, az bízik a jövőben, s az itthon 
maradásért (is) dolgozik. Megkeres-
tük a Ferences Alapítványt, és segít-
ségükkel a Rédei Kertimag Zrt.-től 
kedvezményesen kaptunk egység-
csomagokat. Ezekben a kiváló mi-
nőségű, 2025-ig érvényes hagyo-

mányos kiskerti vetőmagvak – sár-
garépa, petrezselyem, saláta, tök, 
borsó, bab, csemegekukorica stb. 
– mellett kert- és udvarszépítő vi-
rágmagok is voltak. Előtte meghir-
dettük ezt az akciót, s 255 tagcsa-
lád jelentkezett. A kerti munka a 
család minden tagját megmozgat-
ja, összehozza, hisz együtt dolgoz-
nak kicsik, nagyok, és fontos életre 
való felkészítést is kapnak ezáltal a 
gyerekek. Reméljük, majd élvezet-
tel is fogják fogyasztani a közösen 
megtermelt egészséges zöldségek-
ből készült finom ételeket.

– Mit jeleznek a tagcsaládok, 
mire lenne leginkább szükségük?

– Az együtt töltött minősé-
gi időre, a hagyományos közös-

ségi programokra, melyeket im-
máron több mint két éve nem tu-
dunk megszervezni. Korábban a 
Covid-járvány, most meg a há-
ború miatt. Gyakorlatilag két éve 
nincs rendes oktatás, most sem 
működnek az óvodák, ami igen-
csak megnehezíti a családok éle-
tét. Ezen a téren próbálunk segí-
teni. Folyamatosan délutáni fog-
lalkozásokat tartunk heti három 
alkalommal, tervezünk gyermek-
megőrzést, amolyan minióvodát 
indítani heti három alkalommal, 
egyelőre az irodánkban, hogy 
ha a szülők bejönnek a városba 
ügyeket intézni, addig itt felügye-
let alatt hagyhassák csemetéiket. 
Szeretnénk meséskönyveket, if-

júsági olvasmányokat beszerez-
ni, hogy frissítsük a lelki táplálé-
kot is, hisz az online oktatás alatt 
valószínűleg a legtöbb gyerek már 
rongyosra olvasta az otthon meg-
található könyveket, és jó lenne 
frissíteni a választékot, amit most 
a szülők nehezebben tudnak meg-
oldani. És hát azokat a korábban 
meghirdetett programokat, ame-
lyeknek megrendezését már a kö-
rülmények engedik – például hor-
gászverseny, halászléfőzés, sport-
nap stb. –, szeretnénk megtartani. 
Hogy ha kisebb csoportokban is, 
de újra együtt lehessünk. És imád-
kozunk, hogy mihamarabb legyen 
béke végre már.

Marton Erzsébet
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Bogyósok
Ribiszkefélék

A piros ribiszke kedveli 
a szerves anyagban gazdag, 
kisebb mésztartalmú, eny-
hén savanyú talajokat, de al-
kalmazkodóképessége foly-
tán hazánk egész területén 
megterem. A feketeribiszke 
azonban csapadék- és pára-
igényes, elsősorban északi 
kitettségű, de nem fagyzu-
gos helyekre való. Másutt a 
mozgó árnyékot meghálálja. 
A ribiszkebokrok egészségi 
állapota, megújuló képessé-
ge attól függ, hogy a cser-
jetörzs igényeit ki tudjuk-e 
elégíteni. Ehhez gyommen-
tes, komposzttal, szalmával, 
lombfölddel takart talajfel-
színre van szükség. A ter-
mőfelület rendszeres meg-
fiatalítása végett távolítsuk 
el a 4-5 évesnél idősebb ter-
mőgallyakat.

A piros ribiszke térigé-
nye 1,8-3 m2, a fekete ribisz-
kéé 3-4,5 m2. Dugványozás-
sal, bujtással jól szaporítha-
tók. Bőtermő, erős bokrú pi-
ros ribiszke fajtákat (Fertődi 
hosszúfürtű, Heinemanns 
rote Spatlese, Jonker van 
Tets, jobb termőhelyeken a 
Rondom), fekete ribiszkék 
közül az öntermékeny, le-
vélbetegségekkel szemben 
ellenálló (Hidasi bőtermő, 
F14, F11, Titánia, Triton, 
Otello) fajtákat ültessük. 
Szedése szaporátlan mun-
ka. Piros ribiszkéből 50-150 
kg, fekete ribiszkéből 40-70 
kg a naponkénti szedési tel-
jesítmény. 

A jostát a fekete ribisz-
ke és a köszméte kereszte-
zésével állították elő. Kör-
nyezeti igényei a szülőké-
hez hasonló. A szárazsá-
got jobban elviselni látszik, 
de fagyérzékenysége miatt 
mélyfekvésű területre nem 

való. Kusza koronája, me-
rev ágrendszere szélérzékeny. 
Növekedési erélye és fagyér-
zékenysége némiként mérsé-
kelhető, arany ribiszkére olt-
va. Megfelelő támrendszerről 
kell azonban gondoskodni, 
mert a nemes rávastagodva 
az alanyra, arról könnyen le-
törik. Tenyészterület igénye 
bokor esetében 3-5 m2, fá-
nál csupán 1,6-2,5 m2. A josta 
nem lisztharmat érzékeny, de 
a botritisz, akárcsak a kösz-
métét, tizedeli. Sok kárt okoz 
az üvegszárnyú ribiszkelep-
ke és a nem kellően terhelt, 
2,5-3 kg-nál kevesebbet ter-
mő tövek esetében a levélte-
tű is. A Bíbor nevű hazai fajta 
előnye, hogy vékonyabb vesz-
szői jobban kezelhető koronát 
eredményeznek. A josta sze-
dési teljesítménye napi 40-60 
kg/fő. 

Szeder
Hamvas szeder (Rubus 

caesius) és hegyi szeder (R. 
fructicosus)

Vadon igen sok fajta él 
hazánkban, a fajok zöme a 
termékenyülés elmaradásá-
val (apomixissel) jött lét-
re. A neolitikumtól ismer-
tek szedermagvak a régésze-
ti leletek mellékleteként. Sík-
vidéki, ártéri területeken a 
hamvas szeder kúszó töme-
gével találkozhatunk, a kö-
zéphegységnyi részeken pe-
dig a hegyi szederrel. Mind-
kettőt gyűjtik, de utóbbinak 
nagyobb az értéke, mert elég 
jól bírja a szállítást, vagyis pi-
acra vihető, a hamvas szeder 
csak házi-konyhai felhaszná-
lásra való. 

Az európai és amerikai 
szedrek szelekciója során tüs-
kés változatokat választottak 
ki, majd az egyik nyugat-eu-
rópai fajból a tüskétlen szed-
ret állították elő. Ma a kú-

szó és felálló, tüskés és tüs-
kétlen, fekete, piros és vilá-
gos gyümölcsű fajtákat ter-
mesztik. Tapasztalataink sze-
rint a málnához képest ke-
vésbé igényes, jobban bírja a 
szélsőséges viszonyokat, bár 
beltartalmi értékei elmarad-
nak a málnáé mögött. Friss 
fogyasztásra, valamint mély-
hűtésre, konzervnek és lének 
egyaránt való, sőt bort is ké-
szítenek belőle. 

A szeder tősarjakat ké-
pez, ezek a nyár derekán má-
sodrendű hajtásokat fejlesz-
tenek, melyek igen könnyen 
legyökereznek, illetve meg-
gyökereztethetők. A termő-
vesszők oldalrügyeiből tör-
nek elő a termőhajtások. A kü-
lönböző fajták általában júni-
usban virágoznak, s a vad fa-
jok is. Tövenként 4-6 első-
rendű termővesszőt célszerű 
hagyni, lombhullás után vág-
ják le azokat. 

Több betegsége (szep to-
citás vesszőfoltosság) és kár-
tevője (szeder gubacsdarázs, 
levéltetvek stb.) ismert, el-
lenük igen nehéz védekezni. 
A vírusbetegsége ugyancsak 
nagy gond, amely a vadfajo-
kat szintén lerontja. 

Homoktövis
Eurázsia folyómenti ár-

területein honos, nálunk igen 
ritka és védett gyümölcs-
faj (Hippophae rhamnoides), 
amelynek termesztése igen-
is indokolt. A homoktövis 
karrierjét a magas C-vitamin 
tartalmának köszönheti (150 
mg/100 g), de újabban kide-
rült, hogy a magbelének ola-
ja az idő előtti agykárosodá-
sokat lassítja. 

Szélporozta kétlaki és ki-
sebb termetű fa, de termesztett 
fajtái között egylaki formák 
is vannak. Bogyói az egyéves 
termővesszőkön fejlődnek ki, 
s még télen is nehezen hullnak 
le. 8 termős egyedben 1 por-
zós példányt célszerű ültetni. 
Kistermetű fának, többágú 

A gumószeller is, akár egyéb 
más zöldségféle, egy nagyon 
egészséges, az emberi szerve-
zet számára kiváló tápanyag és 
vitaminforrás. Szinte minden-
ki ismeri, és a magyar konyha 
egyik kihagyhatatlan zöldség 
és egyben „fűszer-
növénye”, amely pél-
dául a húsleves egyik 
elengedhetetlen ösz-
szetevője. Ezért fon-
tosnak tartottuk be-
mutatni olvasóink-
nak ennek a növény-
nek a termesztési 
technológiáját, hogy 
hogyan neveljenek kertjükben 
zellert úgy, hogy gumója is le-
gyen, ne csak zöldje!

A gumószellert a többi gyö-
kérzöldséggel ellentétben, apró 
magja és a vontatott kelése miatt 
palántaneveléssel szaporítjuk. Itt 
fontos megjegyezni, hogy palán-
tanevelésbe csak azok kezdje-
nek bele, akik megfelelő felté-
teleket tudnak biztosítani a nö-
vénynek. Ahhoz, hogy május 
közepén ültetésre kész palántá-
kat kapjunk, már február végén, 
március elején el kellene vetni a 
magvakat fűtött létesítmények-
ben, mert annak ellenére, hogy 
a gumós zeller egy közepes hő-
igényű (16–19 °C) növény, el-
húzódó, hosszantartó csírázása-
kor egyenletes (24–26 °C) hő-
mérsékletre van szüksége. Ha 
palántaneveléskor hosszantartó 

A gumószeller szabadföldi 
termesztése

hideghatás (10 °C alatti hőmérsék-
let) éri a növényt, akkor azok korán 
magszárat fejleszthetnek. Ezért ha 
nem rendelkezünk megfelelő felté-
telekkel a palántaneveléshez, vagy 
csak kis területen, saját felhaszná-
lás céljából szeretnénk zeller gu-

mót termeszteni, akkor 
érdemesebb megbízha-
tó helyről, fejlett, edzett 
palántákat vásárolni.

 Fajtaválasztás te-
kintetében a gumószel-
lerből is számos fajta áll 
rendelkezésre. Tenyé-
szidejüket tekintve mi-
nimális különbség (ül-

tetéstől 150–170 nap) van a fajták 
között. Ezek a fajták leginkább a 
gumók méretében, alakjában, és a 
lombozat nagyságában különböz-
hetnek egymástól. 

Terület-kiválasztás
A zeller a többi gyökérzöldség-

nél fényigényesebb növény, ezért, 
amikor helyet keresünk a számá-
ra a kertben, akkor napos, vilá-
gos helyben gondolkodjunk. Tala-
jok közül, a tápanyagban gazdag, 
középkötött, nedves, de nem pan-
gó vizes talajokat kedveli. A szél-
sőséges talajtípusokat rosszul tole-
rálja. Savanyú talajok esetében (5,5 
pH alatti) meszezésre van szükség.

A zeller a monokultúrás ter-
mesztést nem kedveli. Legjobb 
előveteményei még a nyár folya-
mán lekerülő növények, pl. zöld-
bab, zöldborsó vagy esetleg ka-
lászosok. 

Tápanyagigény és 
talajelőkészítés

Olyan helyre célszerű ültetni, 
ahol tavaly, vagy az ültetés évé-
ben tavasz elején történt trágyázás 
(4-5 kg/m2 érett trágya). Tápanya-
gok közül elsősorban káliumot igé-
nyel (25 g/m2), amelyből a legtöb-
bet a gumónövekedéskor (nyár kö-
zepétől) hasznosít. Foszforból (7 g/
m2-alaptrágyaként) és nitrogénből 
(16 g/m2, a tenyészidőszak folya-
mán) jóval kevesebbet igényel.

A talajelőkészítés szempont-
jából a zellert az igényesebb ka-
tegóriába soroljuk. Fontos számá-
ra az őszi ásás vagy mélyszántás 
(25–30 cm), amellyel egy menet-
ben bedolgozzuk a kálium egy-
harmadát, a foszfor teljes egészét 
és a szerves trágyát. Tavasszal a 
területen szántáselmunkálást vég-
zünk, majd egy-két talajlazítással 
biztosítjuk a terület gyommentes-
ségét ültetésig.

Ültetés
Az optimális ültetési idő az 

május közepe, amikor elmúlnak 
az éjszakai fagyok és a talaj hő-
mérséklete már 10 °C fölé kú-
szik. Korábbi ültetésnél ugyan-
is nagyobb az esélye a fómás gu-
móvarasodás fellépésének, mert 
a betegséget okozó gombafaj ala-
csony hőigényű.

A kiültetés általában 50 cm sor-
távolságra és 25-30 cm tőtávolság-
ra történik. Az ültetés során kulcs-
szerepe van az ültetési mélység-
nek, mert ha túl mélyre ültetjük a 
zellerpalántákat, akkor előfordul-
hat, hogy nem nevelnek szép nagy 
gumót, visszamaradnak a növeke-
désben, vagy legrosszabb esetben 
el is pusztulhatnak. A túl hosszú 
gyökereket az ültetést megelőzően 
csípjük vissza. Fontos lépés még, 

hogy az ültetést követően, a jó fo-
ganás érdekében a töveket jó ala-
posan beöntözzük, kerülve az erős 
víznyomást.

Növényápolás
A növényápolási munkák közé 

a gyomirtást, talajlazítást, öntözést, 
tápanyag-utánpótlást és a növény-
védelmet soroljuk.

A zeller gyomirtása vegysze-

res és mechanikai úton történhet. A 
mechanikai gyomirtás egyik mód-
ja a kapálás, talajlazítás. A kézi ka-
pálás, a sorközművelő kultivátoro-
zás a zellertábla elgyomosodásának 
megakadályozása mellett biztosít-
ja a talaj megfelelő levegőzöttsé-
gét. Mivel a zeller gumója a tömö-
rödött talajon rosszul fejlődik, ezért 
lombzáródásig több alkalommal 
kell talajlazítást végezni. A vegy-
szeres gyomirtásra Pendimetalin 
és S-metolaklór hatóanyag tartal-
mú készítmények engedélyezettek.

A tenyészidőszak folyamán a 
zeller többszöri öntözést igényel. 
A beiszapoló öntözésen kívül év-
járattól függően kb. 3-4 alkalom-
mal kell vizet kijuttatni (30-40 mm/
alk.). Főleg júniustól augusztus kö-
zepéig van a legnagyobb szükség 
az öntözések beiktatására. Ebben 
az időszakban a káliummennyiség 
kétharmadát (gumónövekedés-

kor), míg az ezt megelőző idő-
szakban (lombnövekedéskor) 
pedig a nitrogén mennyiségét 
több alkalomra elosztva juttat-
juk ki fejtrágyázás formájában, 
akár közvetlenül az öntözéseket 
megelőzően.

Különösebb növényvédelmi 
kezelést nem igényel. Néhány 
praktikával minimálisra csök-
kenthetjük a növényvédelmi 
kezelések számát. Igyekezzünk 
kártevőktől mentes területet vá-
lasztani és akkor elkerülhetjük 
a talajlakó kártevők elleni fel-
lépést. Ha az ültetéssel megvár-
juk a melegebb időt, akkor elke-
rülhetjük a zeller fómás gumó-
varasodását. Ha pedig a palán-
tákat megbízható helyről vásá-
roljuk (egészséges, csávázott 
vetőmag, ellenálló képesség), 
akkor jelentősen csökkenthet-

jük, vagy elkerülhetjük a zeller 
szeptóriás levélfoltosságának a 
megjelenését.

Betakarítás
A gumós zellert ősszel a fa-

gyok beállta előtt takarítjuk be, 
szeptember közepétől október 
végéig. A zellergumó lomboza-
tával együtt csupán néhány fokos 
fagyot bír ki. A felszedett zeller-
gumókat a felszedést követően 
egy késsel megtisztítjuk, majd a 
leveleket és a gyökérmaradvá-
nyokat kézzel eltávolítjuk. Ezt 
követően fedett helyen egy ki-
csit megszárítjuk, ezzel jelentő-
sen csökkentve a tárolási beteg-
ségek kialakulását.

Tárolására a legalkalmasabb 
az 1°C körüli hőmérséklet és a 
90-95 %-os relatív páratartalom.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Úgy gondolom, minden gazda nagyon jól tudja, 
hogy jó termést kizárólag kiváló minőségű ve-
tőmaggal lehet elérni. Meg akarom nyugtatni a 
termelőket, hogy a nehéz körülmények ellenére 
a vetőmagok ellátása kielégí-
tő. Az árak a tavalyiakhoz ké-
pest lényegesen nem emelked-
tek (nem több, mint 20-30 szá-
zalékkal). 

M i n k e t  k ü l ö n ö s e n  a 
kukoricahibr idek választé-
ka érdekel. Az olyan cégek, 
mint a „Euralis”, valamint a 
„Syngenta” magjait meg lehet vásárolni (3-5 ezer 
UAH/ha). Akik olcsóbb hibrideket szeretnének vá-
sárolni, azok ukrán cégektől meg tudják ezt tenni 
(1000–1500 UAH/ha). Figyelmeztetem a kedves 
termelőket, hogy a napraforgó termesztése (mivel 
ez a kultúra „vámpír”) eléggé megviseli a talaja-
ink minőségi mutatóit, ezért a vetésforgóban 4-5 
év múlva lehet ismét vetni. Több termelő érdeklő-
dött a hajdina és a szójabab vetőmagjainak vásár-
lási lehetőségeiről. A két kultúra vetése a vetés-
forgóban lényegesen javítaná az alacsony termő-
képességgel rendelkező talajaink minőségi muta-
tóit. A vetőmagok beszerzése gyakorlatilag lehe-
tetlen. A szójababbal kapcsolatban azt szeretném 
írni, hogy különösen jó talajjavító, mivel 100-120 
kg nitrogént akkumulál a talajban. Egy kukorica 
– szójabab típusú vetésforgó rendkívül optimális 
lenne itt, Kárpátalján. Egy tonna szójabab-vető-
mag ára 28000 UAH (1ha 100-120 kg), amit meg 
lehet vásárolni Munkácson Trompák Vaszil spe-
ciális cégénél (tel.: 0676181596). Kukorica-vető-
magot, valamint széles körű lomb- és műtrágyá-
kat is értékesít a cég.

Végezetül szeretném felhívni a figyelmet a 
talajelőkészítő munkálatok és a szakszerű tápanyagel-
látás fontosságára is, mert csak jól előkészített talajjal 
lehet jó termést elérni. 

Ha kérdések merülnek fel, szívesen válaszolok 
Önöknek. Tel.: 0975166318 vagy 0503723469.

Novák András szaktanácsadó

Hol célszerű minőséges 
vetőmagot vásárolni?

bokornak nevelik, az idő-
sebb gallyait rendszeresen 
levágják, ifjítják. Betegsé-
gei közül a verticilium ká-
rosít hazánkban. Ivólének, 
lekvárnak, dzsemnek való, 
friss gyümölcsként nem-
igen kedvelhető, aromáját 
a likőripar igényli. 

Fekete bodza
A boszorkányok lak-

helyének vélt fekete (fes-
tő) bodza (Sambucus nigra) 
közönséges volta ellené-
re csak újabban lett ter-
mesztett gyümölcs. Nit-
rogénkedvelő, törmelé-
kes talajokon is jól fejlő-
dik, gyomcserjének szá-
mít számos élő együttes-
ben. Virágzatai az ágvége-
ken, az éves hajtásokon je-
lennek meg. Pollene aller-
giát okoz, noha virágzatát 
teának, szárítmánynak, sőt 
virágszörpnek és ivólének 
is használják. 

Számos ökotípusa is-
mert, de ezek pomológiai 
értéke eltérő. Az éretlen fes-
tőbodza bogyók és a gya-
logbodza (amelyet olykor 
a fajjal összekevernek) ter-
mései mérgezők. A festőbo-
dza bogyók festőanyag- és 
C-vitamin tartalma magas. 
A gyümölcshús bármilyen 
formában feldolgozva, ve-
sekő oldó. (A gyalogbodzá-
nak csak a gyökere minő-
sül drognak.) Több klónját 
szelektálták már, a legki-
válóbbak egyetlen fürtjé-
ben 200-nál több bogyó 
fejlődik. Fásdugványozás-
sal szaporítják, leginkább 
többágú fácskának nevelik, 
de az első években karózni 
szokás. Gyümölcséből lé, 
lekvár, íz, dzsem, bor, sőt 
pálinka is készíthető. Teljes 
érésben szabad tehát szed-
ni, de a nagyobb távolság-
ra való szállítást nem tűri. 

Bodnár István 
kertészmérnök,

Nagybakta
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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

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.  

A felvételire való jelentkezés határideje: 2022. május 10. 
A jelentkezéshez szükséges a helyi lelkipásztor aján-

lólevele, a születési bizonyítvány, illetve személyi igazol-
vány, kódszám- és a lakcímigazolás másolata, valamint 
2 db. 3x4-es igazolványkép. Az említett dokumentumo-
kat 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

www.karpatinfo.net
Eladó háza, lakása?

HA NÁLUNK HIRDET, aprója megjelenik: 
a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

+380 (66) 285 0 283

Nagyberegi Református Líceum
Ezúton értesítjük az intézményünk iránt érdeklődő-

ket, hogy a korábban 2022. április 23-ára meghirdetett 
líceumi felvételi vizsgákat 2022. május 14-én tartjuk je-
lenléti formában és folytatjuk az online előkészítő fog-
lalkozásokat.

2022. április 9-től az alábbiakban megnevezett dátu-
mokon online előkészítő foglalkozásokat tartunk az 5., 
6., 7., 8., 9. és 10. osztályba jelentkezők számára mate-
matikából, magyar nyelvből és irodalomból, valamint 
bibliaismeretből. 

Az online előkészítők dátumai és az érintett osztályok:
– április 9. – 8., 9., 10. osztály
– április 23. – 5., 6., 7. osztály
– május 7. – 8., 9., 10. osztály
Az előkészítők foglalkozásokra és a felvételire való 

jelentkezési határidő: 2022. május 12.
A felvételi vizsgák időpontja: 2022. május 14., 8.00 

óra (k.-e. i.). 
A felvételi vizsgák helyszíne: Nagyberegi Reformá-

tus Líceum.
A regisztráció a vizsga napján 7.30-tól kezdődik.
A felvételi vizsga díjtalan.
A felvételi vizsgára ne feledjék magukkal hozni: 
– a kiterjesztett lelkészi-hitoktatói ajánlólevelet zárt 

borítékban, 
– a keresztlevél vagy akinek már van, a személyi iga-

zolvány másolatát, 
– az identifikációs kód másolatát;
– az elmúlt 3 év versenyei során szerzet dobogós ok-

levelek másolatát!
További információ a felvételivel kapcsolatban az is-

kola honlapján, a www.nbrl.com.ua címen és líceumunk 
Facebook-oldalán érhető el.

Kérdéseiket az nbrl.kre@gmail.com vagy a 
felvi2022@nbrl.com.ua e-mail-címekre várjuk.

Címünk: 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80. 
Szeretettel várja a felvételizőket 

a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

Beregszászban építkezé-
si telek eladó. Mob.: 050-
5009597. 
Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt kertes 
ház bútorral, víz, gáz, három-
fázisú elektromos hálózat. Ára: 
50000 f.e. Mob.: 099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Beregszász külvárosában, 
Beregardóban 23 szotekes 
telken felújításra váró 50 m2-
es családi ház eladó. Konvek-
toros gázfűtés, az udvarban 
vájt kút. A kertben 100 db. 7 
éves gyümölcsfa. Érdeklőd-
ni: +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. 

Eladó Beregszászban egy-
szobás lakás az 5. emeleten. 
Mob.: 093-7336378. 

Lada 6-os metálkék sze-
mélygépkocsi 3-as motorral 
eladó. Tel: 097-6115118. 

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 
vállalom. 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. 
Kútfúró mestert kere-
sek, aki a pincében vasból 
pom pakutat tud leütni. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia út 
5/1.) Tel: 050-7102136. 
Precíz, megbízható vil-
lanyszerelőt keresek. Mob.: 
+38066-5605813. 

Pincért, konyhai kisegítőt és 
mosogatót keresünk az Újlak 
határában lévő Kiserdő kávé-
zónkba, heti 3-4 napos mun-
kaidővel. Tel: 095-6264332. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbe-
sítésére Asztélyban. Fizetés 
teljesítmény szerint. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesz-
tőségben: Beregszász, Kos-
suth tér 2. Mob.: +38066-
2850283. E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com. 

Siófoki étterembe pul-
tost, felszolgálót, szaká-
csot, konyhai kisegítőt, 
és ABC-be pénztárost/el-
adót keresek. Kiemelt bé-
rezés és szállás biztosított. 
Érd.: +3630-9973264; 
e-mail: vasmaria1962@
freemail.hu. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo he-
tilap kézbesítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbe-
sítésére Borzsován. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesz-
tőségben: Beregszász, Kos-
suth tér 2. Mob.: +38066-
2850283. E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbesí-
tésére Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesztő-
ségben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 

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

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

Magyarországra kere-
sünk faipari mérnök, tech-
nikus, ács és asztalos, va-
lamint segédmunkás mun-
katársakat. Szállást biztosí-
tunk, jogosítvány előnyt je-
lent. Mob: +3670-3293399 
(Gál József). 

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

Magyarországra csen-
des kisvárosba kerti 
munka végzésére kere-
sek hölgyet. Lakhatást 
biztosítok. Telefonszám: 
+3630555-7181. 

Idősotthon munkaerőt 
keres! Magyarországon, 
Dabason (Pest megye), 
az Átrium Idősek Ottho-
nába keresünk gondo-
zói vagy takarítói mun-
kakörbe női munkaerőt. 
Szállást nővérszállón 
biztosítunk. Érdeklőd-
ni lehet: atriumotthon@
atriumotthon.hu vagy 
+3630-9153010. 

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 szerelő 
kulcsok. Mob.: +38099-
6608338, +38066-3967011. 
Bontott, barna színű csem-
pekályha eladó Beregszász-
ban. Mob.: +38066-3516512. 

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 ál-
lapotban talaj frézerrel, ka-
szával és utánfutóval (pricep) 
eladó. Ár: 87000 hr. Mob.: 
+38050-5515880. 
Beregszászban eladó 3/4-
es 5/4-es csövek, 5-7 mé-
teresek, armatúra vasak, 
3-4 méteresek, deszkák, 
5-7 méteresek, fóliának 
való kapron cső. Mob.: 
+38066-3967011, +38099-
6608338. 
Szőlőszedő műanyag hor-
dó eladó, 500 literes, Bereg-
szászban. Ára: 2800 hrivnya. 
Mob.: 066-3967011. 
Bálás széna (lucerna) el-
adó Beregszászban. Mob.: 
+38066-3516512. 
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.

Kétéves fejőskecske egy gi-
dával eladó (két hete ellett). 
Mob.: 066-4777302, 099-
2962979. 
Csongoron a Töltés u. 23. 
szám alatt jó házőrző kö-
lyökkutyák jó gazdira vár-
nak. 
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Rovatvezető: Jakab LajosMég több információ a karpatinfo.net-en

Április 6-án a rendőrségre beje-
lentés érkezett a mentőktől, hogy 
Beregkisfaludon (Szilce), a helyi piac 
közelében történt baleset helyszínéről 
egy nőt kórházba szállítottak, számol 
be a pmg.ua.

A helyszínen a nyomozók megállapí-
tották, hogy Alsókaraszló (Zariccsa) köz-
ség egy 32 éves lakosa egy nagy méretű 
Renault Magnum típusú kamionnal köz-
lekedve elütött egy 76 éves nőt. Valószí-
nűleg az utóbbi hirtelen kiment az úttest-

Halálos baleset történt Szilcén
re, és a sofőr „vakterébe” került. A bal-
eset szemtanúi azonnal hívták a mentő-
ket, akik a sebesültet kórházba szállítot-
ták, de a sérülések súlyossága miatt a nő 
az egészségügyi intézmény intenzív osz-
tályán életét vesztette.

A nyomozók büntetőeljárást indítot-
tak. A kamion sofőrje józan volt. Az ügy-
ben jelenleg számos vizsgálatot rendeltek 
el, amelyek segítenek feltárni a baleset 
objektív körülményeit. Az ügyben tart a 
nyomozás.

A kárpátaljai rendőrségre bűncselek-
mény miatt érkezett bejelentés. Egy 44 
éves magyarkomjáti (Veliki Komjati) la-
kos elmondta, hogy értékek, közte kar-
kötők, medálok, gyűrű és lánc tűntek el 
otthonából, írja a 0312.ua.

A nyomozók azonosították a lopásban 
résztvevőket. Kiderült, hogy Felsőviznéce 
(Velika Viznica) falu három lakosa a tet-
tes. A tolvajok kéregetés álcája alatt ház-
ról házra járva élelmet és pénzt koldultak. 

Kéregetőknek álcázva loptak ékszereket
Az áldozat házához érve észrevették a nyi-
tott ajtót. A háziasszony a ház körüli munka 
közben nem látott semmit. A férfiak átszed-
ték a holmikat, szétdobálták, ékszereket ta-
láltak, amit elloptak, majd elmenekültek.

A rendfenntartók a 21 és 38 éves tol-
vajt, valamint egy 23 éves bűntársukat 
megtalálták. Az utóbbit vagyon elleni bűn-
cselekmény miatt már elítélték korábban. 
Az ellopott tárgyakat visszaadják a tulajdo-
nosoknak. Az ügyben büntetőeljárás indult.

Az SZBU szerint egy kárpátaljai lakost 
3,6 év börtönbüntetésre ítéltek, mert az 
államhatalom megszerzésére és Ukraj-
na határainak megváltoztatására szólí-
tott fel ún. „fegyveres rendvédelmi szer-
vek” létrehozásával.

Az elkövető több profilt is létrehozott 

Provokatív bejegyzéseket tett közzé a közösségi 
oldalakon, több mint 3 év börtönbüntetést kapott

a közösségi oldalakon, s azokról terjesztet-
te a destabilizáló bejegyzéseket. Emellett a 
férfi diszkriminatív anyagokat is terjesztett 
az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek el-
len, adja hírül a mukachevo.net.

A bíróság 3,6 év börtönbüntetés-
re ítélte.

A megyei rendőrség elmondása szerint 
egy 19 és egy 16 éves fiatal két lopást is 
elkövetett Ilosván, melynek során több 
mint 80 ezer hrivnyás kárt okoztak az 
üzleteknek.

A fiatalok pénzt, alkoholt, cigarettát 

Több mint 80 ezer hrivnyára rabolt ki 
üzleteket két fiatal Ilosván

és édességet tulajdonítottak el, egyikük 
otthonában meg is találták az ellopott tár-
gyak egy részét.

A 19 éves fiatalember már előzetes letar-
tóztatásban van, az ügyben továbbra is folyik 
a nyomozás, számol be a mukachevo.net.

A hatóságok értesítették az ellene indult 
eljárásról azt a rahói férfit, akit kábító-
szer-kereskedéssel gyanúsítanak.

Volodimir Zsilkin, a técsői kerületi 
ügyészség vezetője elmondta, hogy a fér-
fit eladás közben állították elő. A kereske-
dő egy cigarettásdobozban próbálta meg 

Kábítószert akart eladni egy férfi Rahón
elrejteni a kábítószert, s így akarta átad-
ni a vevőnek. A dobozban a hatóságok 
metamfetamint véltek felfedezni.

Az ügyben tart a bíróságot megelő-
ző nyomozás, a férfira 4-től 8 évig terje-
dő szabadságvesztés is várhat, adja hírül a 
goloskarpat.info.

A hírt a megyei rendőrség közölte. Az 
eset Tiszapéterfalván történt. A hatósá-
gok egy bejelentést követően megállítot-
tak egy KIA típusú járművet, melyet egy 
32 éves férfi vezetett.

A nagypaládi férfinél metamfetamint 
találták, összesen 18 csomagot. A kábí-

Metamfetamint találtak egy férfinél a 
Nagyszőlősi járásban

tószer származási helyét a férfi nem tud-
ta megnevezni.

Az illegális szereket lefoglalták, szak-
értői vizsgálatra küldték, a járművezető el-
len pedig büntetőeljárást indítottak.

A kereskedőre akár 8 év börtönbüntetés 
is várhat, írja a goloskarpat.info.

Április 7-én egy tereszvai (Taracköz) la-
kos értesítette a rendőrséget, hogy kira-
bolták 79 éves édesanyját.

A rendőrök megállapították, hogy két 
férfi bement az idős nő házába, és késsel 
fenyegetve pénzt követeltek. Miután kivet-
tek 5000 hrivnyát a nő táskájából, kulcsra 
zárták a házat, és elmenekültek.

A kapott információk alapján a rend-

Késsel fenyegetőzve raboltak ki egy idős nőt 
Kárpátalján

őrök néhány óra alatt megállapították a sze-
mélyazonosságukat. Az egyiküket, egy 27 
éves királyházi férfit elfogták, másikukat 
még keresi a rendőrség.

A hatályos törvények alapján a gya-
núsítottak akár tizenöt év börtönbün-
tetést is kaphatnak – közölte a Kárpát-
aljai Rendőr-főkapitányság Facebook-
oldalán.

A munkácsi rendőrség április 7-én az 
Ukrán Biztonsági Szolgálattal (SZBU) 
házkutatást tartottak egy fiatalember-
nél, akit kábítószer-kereskedéssel gya-
núsítanak, számol be a pmg.ua.

A hatóságok 3,5 kilogramm növényi 
eredetű kábítószerre, valamint a fogyasz-

28 éves kábítószer-kereskedőt tartóztattak le 
Munkácson

tásához szükséges eszközre leltek és mér-
legre is.

A 28 éves fiatalember kibérelt egy 
garázst, ahol tárolta és csomagolta az il-
legális szereket. A férfit előzetes letar-
tóztatásba helyezték, az ügyben eljárást 
indítottak.

Szenzációs és egyben történelmi győ-
zelmet aratott a legrangosabb női soro-
zatnak számító Euroligában a Sopron 
Basket kosárlabda-csapata.

A magyar csapat az elődöntőben 74-
69-re verte a spanyol Salamancát, majd a 
vasárnapi fináléban kiváló védekezéssel 

Euroliga-győztes a Sopron Basket!

Néhány sorban
A téli olimpián két világbajnoki címet is 
szerző Liu Shaoang a hétvégi montrea-
li rövidpályás világbajnokságon is tarolt.

A magyar versenyző 500, 1000, és 
1500 méteren is világbajnoki címet szer-
zett, így összetettben is világbajnok lett.

***
Miután a tabella első három helyén álló 
együttes közül a Puskás Akadémia és a 
Kisvárda sem tudott nyerni, a Ferencváros 
viszont remek játékkal 3-0-ra verte a Deb-
recent, így a zöld-fehérek újabb nagy lé-
pést tettek az újabb bajnoki cím megszer-
zése felé az OTP Bank Ligában.

A 27. forduló eredménysora: ZTE – 
Honvéd 3-1, Kisvárda – Mezőkövesd 1-2, 
Gyirmót – Puskás Akadémia 1-1, FTC – 
Debrecen 3-0, Paks – UTE 1-3, MTK – Fe-
hérvár 1-1.

Hat fordulóval a bajnokság vége előtt 
az 56 ponttal vezető FTC előnye immár 
9 pontnyi a 47 egységgel második Pus-
kás előtt. Harmadik a Kisvárda 45 ponttal.

***
Először sikerült kiharcolni a döntő-
be jutást az osztrák bázisú nemzetkö-
zi jégkorongligába a Fehérvár AV 19 
csapatának.

A négy nyert mérkőzésig tartó finálé-
ban az alapszakaszban első helyen végző 
Red Bull Salzburg összességében 4-0-ra 
múlta felül a fehérváriakat.

A magyar bázisú Erste Ligában is az 
alapszakaszban győztes Csíkszereda gyűj-
tötte be a bajnoki címet. A címvédő erdélyi 
gárda az első találkozóját ugyan 5-1-re el-
vesztette a Ferencváros ellenében, de után 
zsinórban négy meccsét is megnyerve sze-
rezte meg a végső győzelmet.

***
A  férfi vízilabda Bajnokok Ligá-
ja A-csoportjában az FTC-Waterpolo 
együttese a legutóbbi fordulóban re-
mek játékkal 10-8-ra nyert a görög 
Olympiakosz vendégeként, és ezzel nagy 
lépést tett a rájátszást jelentő legjobb 
nyolcasba jutáshoz.

Lejátszotta első mérkőzését abból a jó-
tékonysági meccsszériából a Sahtar 
Donyeck labdarúgó-csapata, amelynek 
bevételéből az ukrán fegyveres erőket, 
valamint a háború áldozatait kívánják 
támogatni.

A háború miatt félbeszakadt ukrán 
élvonalbeli pontvadászatban élen álló 
donyeckiek a görög Olympiakosz Pireusz 
vendégeként léptek pályára, és változatos 
mérkőzésen 1-0 arányú vereséget szenved-
tek. A részben eligazolt, részben hazatérő 
légiósai nélkül felálló ukrán együttesben 
több fiatal hazai tehetség is helyet kapott, 
illetve a szinte teljesen lerombolt Mariupol 
csapatából, az Illicsevecből is szerepeltek 
kölcsönben a Sahtarnál.

Nem csak a vendégek, de a hazaiak 
mezén is a Stop War (nem a háborúra) 
című felirat szerepelt, és újdonság volt, 
hogy a Sahtar játékosok mezének hátsó ol-

Jótékonykodik a Sahtar és a Dinamo
dalán nem a focisták nevei, hanem a hábo-
rú következtében leginkább lerombolt uk-
rán városok nevei szerepeltek.

A donyecki alakulat élén továbbra is 
az olasz Roberti de Dzerbi maradt, mert 
ugyan a trénernek voltak külföldi ajánla-

tai, de a kialakult helyzetben nem akarta 
cserbenhagyni az ukrán együttest. 

A Sahtar játékoskeretéhez csatlakozott 
az orosz Zenit Szentpétervártól hazatért 
válogatott, Jaroszlav Rakickij, és – mint 
a klub vezetői közölték – továbbra is re-
ménykednek abban, hogy a csapat brazil 
sztárjai, Solomon, Marlon és Fernando 
visszatérnek majd az együtteshez.

Egy korábbi hír szerint a Sahtar mel-
lett a Dinamo Kijev is jótékonysági célo-
kat szolgáló mérkőzéseken szeretne szere-
pelni, ahol spanyol, német, portugál, hol-
land, lengyel és svájci sztárcsapatokkal ta-
lálkozna a fővárosi együttes.

60-55-re nyert a több mint 10 ezer fanati-
kus szurkoló által támogatott Fenerbahce 
ellen. A Sopron győzelmét az alapozta 
meg, hogy a 7. percben már 12-0-ás ve-
zetésre tett szert, és az előnyét végig nem 
engedte ki a kezéből. Az Euroliga történe-
tében eddig még nem volt magyar győztes.



A rejtvényt Balázsi Csaba készítette.
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Plusz egy vicc

2022. 14. szám meg   -
fej  tése: Csak az gon-
dol többet a pénzre, 
mint a gazdag, aki 
szegény. 

Plusz    egy vicc: – Még 
most is? 

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

Citrom szelet

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

Két alkoholista utazik a vonaton. Megszomjaznak, 
a büfékocsiban azonban csak ásványvíz kapható. Mit 
lehet tenni, vesznek belőle. Az első belekortyol, finto-
rog. A vonat közben beér egy alagútba.

– Na, milyen? – kérdezi tőle a társa.
– Ne igyál belőle! – kiáltja kétségbeesve az első. – …

Kétbetűsek: AK, CE, 
EB, LN, NR, RÁ, TL, TO, 
TT, UD. 

Hárombetűsek: AHA, 
BÓL, DAL, EME, ÉNI, 
FŐN, HEJ, PÁN, REA, RTL, 
SPA, TŐL, TRA, ZLS. 

Négybetűsek:  FITT, 
KÁVÉ,  KILO,  LENN, 
LIAM, LOAF, NESZ, RING, 
SÁBA, SORT, TATA, TŐLE, 
ZANA.

Ötbetűsek: AKADÓ, 
ALAKI, ALATT, AMINT, 

ECSET, ENNEK, EPIKA, 
ÉRETT, FADOB, ILONA, 
IRINA, KARAK, LIVRÉ, 
LOTTO, LUIGI, MASLI, 
PÁLHA, SPÁDÉ, TÁLCA.

Hatbetűsek:  AKA-
RAT, ALAKÍT, EBIHAL, 
ÉVŐDIK, FOGLAL, GE-
PIDA, ÍVALAK, KILIÁN, 
KÓKLER, LÁBSEB, ODA-
VET, RITIKE, TAHITI, TÁ-
KOLÓ.

Nyolcbetűsek:  AZ-
ALATT,  KALÁCSKA, 
ÓRAMÁRKA, VITATOTT.

Ti z e n e g y  b e t ű s e k : 
ANNABARBARA, EHE-
TŐ TINÓRU, KERETÖSZ-
SZEG, MATEMATIKUS, 
MEGVAKULTAM, SAJ-
TOS KIFLI.

Tizenkét betűsek: EM-
LÉKEZTETÉS, GABONA-
KALÁSZ.

Hozzávalók a tésztához: 60 dkg liszt, 1 cso-
mag sütőpor, 15 dkg margarin, 15 dkg porcukor, 
2 tojássárgája, citrom reszelt héja, tejföl az össze-
gyúráshoz.

Krém hozzávalói: 25 dkg ráma, 20 dkg porcu-
kor, 2 vaníliás cukor, 4 evőkanál liszt, 5 dl tej, 1 nagy 
citrom leve.

Máz: 1 tojásfehérje, 15 dkg porcukor, pici citromlé.
Elkészítés: A tészta hozzávalóit alaposan össze-

gyúrjuk és 3 lapot sütünk a tepsi hátán. A lisztet, 
a tejjel összefőzzük, kihűtjük. A margarint, a por-
cukorral és a citrom levével kikeverjük, a kihűtött 
tejes krémhez adjuk. Megtöltjük a lapokat vele. A 
tojásfehérjéből, porcukorból és citromléből mázat 
készítünk (mint a mézeskalács díszítéséhez) és ez-
zel vonjuk be a süteményt. Aki tart a nyers tojásfe-
hérjétől, az olvasztott fehér csokoládéval is bevon-
hatja a sütemény tetejét.
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JARED 
DIAMOND-

IDÉZET

MAGYAR 
TERMÉSZET-

FOTÓS

AMERIKAI 
SZÍNÉSZNŐ 
(JESSICA)

MÉKSZEM!
MÁSIK 

OSZTÁLYBA JUT

TEJTERMÉK

NÉMET VÁROS 
MAGYAROS 

NEVE

SZÖVŐSZÉK 
RÉSZE 

TÁJSZÓVAL

FÉLÉV !

PÁHOL

FÉLSZ!

OPERAÉNEKS 
(GYÖRGY)

ÉNEKLŐ 
SZÓCSKA

3
FÉRFINÉV

NAGY

HEVESEN 
MOZGAT

RÓMAI 50

TETEJÉRE 
KÖLTŐIESEN

ZORRO JELE

NÉMÁN LÁT!

HIDROGÉN

… MAIL - 
LÉGIPOSTA

VÉKONY FAÁRU

ANGOL TÉRKÉP

GYÜMÖLCSÖT 
HÉJÁTÓL 

MEGFOSZT

MEGGYŐZŐDÉS

NÉMET 
VÁROSKA

A DINAMIT 
FELTALÁLÓJA 

(ALFRED)

PARAZITA

AMERIKAI 
SZÍNÉSZ 

(RICHARD)

LAO … - KÍNAI 
SCI-FI ÉS 

DRÁMAÍRÓ
KÖLTŐ, ORVOS 

(IDA)

ÉTEL

ÁZSIAI ÁLLAM

SALÁTAMAG!

HALFAJTA

HAWAII SZIGET

… STEP - 
TÁNCFÉLE

BÓR

ÉSZAKI 
FÉRFINÉV

BÁLNA

PITE TÖLTELÉKE!

VÍZBEN TISZTÍT

HIMFY NÉVJELE

A FÖLD LEG-
NAGYOBB 

FÉLSZIGETE

BIZMUT

SOMMAG!

BECÉZETT ENIKŐ

HOZZÁ-
TARTOZÓ

LITER

ÍR ÍRÓ 
(EDMUND)

MÉTER

KLASSZIKUS 
KÖTŐSZÓ

A tavasz már egy ide-
je tiszta erőből bekö-
szöntött, ám Önnek még 

mindig komoly nagytakarítást 
kell végeznie. Szabaduljon meg 
az összes érzelmi poggyászától, 
amit eddig magánál tartott és ala-
kítsa ismét jobbá az életét! Ön so-
hasem volt az a típus, aki má-
sokat követett. Különösen, ami 
a nézeteit és a meggyőződését 
illeti. Ha azonban mindenáron 
küzd az igazáért, az akár egy 
régi barátságot is tönkre tehet.

Kezdje a hetet azzal, 
hogy kényezteti az ér-
zékeit! Legyen szó a 

művészetről, kreatív tevékeny-
ségről, vagy a saját testéről, biz-
tosan nagyon jól fogja érezni 
magát, még akkor is, ha egyedül 
tölti az időt. Szüksége van egy 
nyugodt estére, mert a hét töb-
bi napján tele lesz feszültséggel. 
A rengeteg megbeszélés, a kap-
csolatépítéssel, és a túlórák miatt 
teljesen azt érzi, hogy a munká-
ja fogságába került.

Kezdje a hetet azzal, 
hogy engedélyez ma-
gának egy kis szüne-

tet. Hagyjon egy „munkaszü-
neten vagyok” üzenetet és 
tartsa távol magát mindentől, 
ami a munkájára emlékezte-
ti. Semmi e-mail, semmi tele-
fonhívás, semmi videó meg-
beszélés, csak pihenés. Most 
sokkal többet tud a családjá-
val és a szeretteivel együtt 
lenni. Egy régi családi vita 
is hamarosan megoldódik.

Ha megosztja az öt-
leteit és a nézeteit 
másokkal, azzal akár 

új barátokra is szert tehet. 
Ha egy kurzuson vesz részt, 
új dolgokat tanul, vagy egy 
olyan témáról beszél, ami kü-
lönösen érdekli, olyan embe-
rekkel találkozhat, akiknek 
szintén azonos a szenvedé-
lyük és könnyen barátság 
alakulhat ki közöttük. Ren-
geteg mindent tanult az el-
múlt hetekben.

Ha másokkal is meg-
osztja a titkos álma-
it, úgy hamarabb ké-
pes lesz megvalósíta-

ni azokat. Egy Önhöz közelál-
ló személy segít abban, hogy 
megkapjon egy olyan dolgot, 
amit már nagyon régóta el akar 
érni. Vagy éppen biztatást kap 
másoktól ehhez, ami segít el-
indítania a célja felé. Helyezze 
előtérbe saját magát és tegyen 
olyan dolgokat, amitől kelle-
mes érzések töltik el!

Ezen a héten egy na-
gyon izgalmas és fon-
tos kapcsolatra tehet 

szert. E kapcsolat által kiter-
jedhet a látásmódja és telje-
sen új szemszögből észlelhe-
ti a világot. Sokkal nyitottabb 
lesz és rájön, hogy nem csak 
egyféleképpen történhetnek 
a dolgok. Árassza el magát 
szeretettel! Habár mindig a 
legjobbat akarja kihozni ön-
magából.

Lassítson egy kicsit és 
kapcsolódjon ki vég-
re! Itt az ideje jobban 

megvizsgálnia az életét, hogy 
rájöjjön, hogy miben kellene 
változtatnia. Lehet, hogy a sze-
relmi életében kisebb problé-
mái lesznek. Különösen, ami 
az anyagiakat és a számlák 
egymás közötti felosztását ille-
ti. Lehet, hogy azt érzi, hogy a 
másik fél nem veszi ki kellően 
a részét. Most sokkal versen-
gőbb lesz a szokottnál.

Ha van egy kreatív öt-
lete, amit véghez akar 
vinni, akkor nincs más 

dolga, mint megtalálni hozzá 
a megfelelő partnert, aki segí-
teni tud a tervei megvalósítá-
sában. Ketten valami lenyű-
göző dolgot alkothatnak az 
eredeti ötletéből. Viszonozza 
ezt a szívességét a barátjának 
és nyújtson segítő kezet, ami-
kor neki is szüksége van Önre. 
Fordítson rá kellő figyelmet, 
időt, hallgassa meg!

Ezen a héten a ke-
mény munkája kifi-
zetődik. Végre meg-

ízlelheti a munkája gyümöl-
csét. Kiemelkedő mindaz a 
teljesítmény, amit eddig el-
ért. Habár még közel sincs Ön 
előtt a cél, de hatalmas utat 
járt be idáig. A hétvége azon-
ban kissé feszült hangulatban 
telhet. Míg egyedül volt, meg-
szokta a saját maga által ki-
alakított szokásait, de valaki 
ezen most változtatni próbál.

Ez a hét nagyon ér-
zelmesen kezdődik, 
hiszen most megpró-

bál valakihez közelebb kerül-
ni. Használja a szavak erejét, 
hiszen a versírás, vagy egy 
mély beszélgetés által sokkal 
hatékonyabban lehet közel 
kerülni valakihez, mint egy 
üzenet megírásával. A hétvé-
gén intellektuális stimulálá-
sok érhetik az Univerzum fe-
lől. A csillagok arra ösztönzik, 
hogy új dolgokat tanuljon.

Ha az elmúlt időszak-
ban valakitől pénzt 
kért kölcsön, és még 

nem adta vissza, akkor ezen a 
héten itt az ideje visszafizetnie 
a tartozást. Ha azonban valaki 
Öntől kért kölcsön az elmúlt 
időszakban, akkor ideje visz-
szakérni. A barátság alapja a 
pontos elszámolás. Eddig na-
gyon élvezte a független éle-
tét, de valaki megjelenhet az 
életében, akihez nagyon sokat 
kell alkalmazkodnia.

Ezen a héten a sza-
vak embere lesz, 
méghozzá a legjobb 

értelemben. Most sokkal 
könnyebben képes bárkivel 
beszélgetni és arra használ-
ni a szavak erejét, hogy bár-
mit megkapjon, amire csak 
vágyik. Különösen igaz ez, 
ha arra vár, hogy találkoz-
zon valakivel, hiszen most 
elég bátor lehet ahhoz, hogy 
ezt megtegye. 


