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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

Veletek vagyunk

Folytatás a 3. oldalon

Részletek az 5. oldalon

Április 8-án het-
venhét magyar-
országi zeneis-

kolában csendültek fel 
a remény hangjai, hogy 
a hangszerek megszó-
laltatásával szolida-
ritásukat és együttér-
zésüket fejezzék ki az 

orosz-ukrán háború mi-
att nehéz sorba kénysze-
rült civil lakossággal. S 
hogy a jótékonysági cél-
lal szervezett akciójuk 
nyomán anyagilag is segí-
teni tudják a kárpátaljai 
magyarokat, illetve a ná-
luk ideiglenesen otthonra 

lelt belső-ukrajnai mene-
külteket.

A nagyszabású jótékony-
sági koncertsorozatnak Vár-
nagy Andrea, Liszt Ferenc- 
és Budapest Márka-díjas 
zongoraművész volt a kez-
deményezője, aki évekkel 
ezelőtt Kárpátaljára is elhoz-

ta a ZeneVarázslatot. A 
„GENIUS” Jótékonysá-
gi Alapítvánnyal együtt-
működve a zenei tehet-
ségek fejlesztésén, a ze-
nepedagógusok tovább-
képzésén fáradoznak. 

Több mint 6 millió forint a Kárpátalján menedéket leltek segítésére

Legtöbb szakmát az 
édesanyák ismernek

A Munkácsy Mihály 
Magyar Ház ál-

tal szervezett kézmű-
ves csapat húsvét előtt 
ellátogatott a Lator-
ca-parti város egyete-
mének kollégiumában 
elszállásolt menekül-
tekhez, hogy megis-
mertesse őket a feltá-
madás ünnepéhez kö-
tődő helyi szokásokkal, 
például a hímesfestés 
szép hagyományával. 
Ma pedig a harcok mi-
att otthonaikat elhagy-
ni kényszerülők kap-
tak meghívást a mun-
kácsi magyarok szel-
lemi-kulturális köz-
pontjába, ahol megis-
merkedtek az itt zaj-
ló sokrétű munkával, 
megtekinthették a Pro 
Arte Munkács által 
szervezett kiállítást és 
a bankmúzeumot. 

Foglalkozások a Munkácsy Mihály Magyar Házban

Május 13-án Bereg-
szászba látoga-

tott Najla Kassab, a Re-
formátus Egyházak Vi-
lágközössége elnöke, li-
banoni református lel-
kész, a Szíriai és Libano-
ni Nemzeti Református 

Zsinat képviselője, akit 
2017-ben választottak a 
világ református egyhá-
zait, mintegy 100 millió 
egyháztagot összefogó vi-
lágközösség elnökévé. 
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A miniszter úgy véli, hogy 
a problémát csak az ukrán me-
nekültek csehországi támogatá-
sának rendszerszintű módosítá-
sa oldhatná meg, ami azonban a 
kormány jogköre. Ez azt jelenti, 
hogy a cseh állam a menekültek-
nek a jövőben nem adna kész-
pénzt – jelenleg fejenként havi 
5000 koronát, azaz 83 ezer fo-
rintot kapnak –, hanem közvet-
lenül maga fizetné ellátásuk és 
szállásuk költségeit.

A további intézkedések közül 
Vít Rakusan a Magyarországgal 
és az Ukrajnával a Csehországot 
érintő menekülthullám leállítá-
sa ügyében folytatott tárgyalá-
sokat említette. „Ez egy folya-
mat. Új elszállásolási lehetősé-
geket kell teremteni, a gyakor-
latban új sátortábort kell építeni 
a menekülteknek. Ugyanakkor 
felajánljuk a Magyarországra 
szállítást azoknak, akik két útle-
véllel rendelkeznek. Mindkét in-
tézkedés folyamatban van, nincs 
egyszerű megoldás, egyik napról 
a másikra” – mondta a CTK-nak 
a miniszter.

A belügyi tárca kezdemé-
nyezésére a múlt héten Prága 
Trója negyedében egy 150 sze-
mély befogadására alkalmas sá-
tortábor épült. A hatóságok eb-
ben a sátortáborban helyeznék 
el azokat a menekülteket, akik-
nél ellenőrizni kell, hogy az uk-
rán mellett magyar állampolgár-

Továbbra is több száz ukrán menekült 
tartózkodik a prágai vasúti főpályaudvaron

Nem lehet egyik napról a másikra megoldani a prágai vasúti főpá-
lyaudvaron kialakult válsághelyzetet, amelyet az okoz, hogy nehéz 
körülmények között továbbra is több száz ukrán menekült, rész-
ben magyar állampolgársággal is rendelkező kárpátaljai roma tar-
tózkodik ott, ezért a kérdést a cseh kormány is megvitatja, várha-
tóan szerdán – jelentette ki Vít Rakusan cseh kormányfőhelyettes, 
belügyminiszter hétfőn Prágában a CTK hírügynökségnek nyi-
latkozva.

sággal is rendelkeznek-e. Ha van 
magyar állampolgárságuk is, ak-
kor a schengeni szabályok sze-
rint Csehországban nem jogosul-
tak semmiféle segélyre. A belügy-
miniszter csütörtöki nyilatkozata 
szerint nekik a cseh állam felajánl-
ja, hogy vonaton Magyarországra 

szállítják őket. A táborban, amely 
az elmúlt hétvégén már megtelt, 
egy-egy menekült legfeljebb 30 
napig tartózkodhat.

A prágai sajtóban felmerült, 
hogy a kárpátaljai, részint magyar 
romákat bűnszervezetek szállítják 
Csehországba. Ezt állította Martin 
Netolicky, a Pardubicei régió elöl-
járója is, aki közszolgálati televízió 
vasárnapi politikai vitaműsorában 
kijelentette: a kárpátaljai menekül-
tek motivációja egyértelmű, ha fi-

gyelembe vesszük, hogy Ma-
gyarországon havi 1900 korona, 
Csehországban pedig 5000 koro-
na támogatást kapnak.

Vít Rakusan erről a problé-
máról múlt csütörtökön magyar 
partnerével, Pintér Sándorral is 
tárgyalt.

A prágai belügyminisztérium 
becslése szerint Csehországban 
jelenleg több mint 200 ezer uk-
rán menekült tartózkodik. Pontos 
adat nem ismeretes, mert Cseh-
ország nem tartozik a schengeni 
övezet határországai közé. A cseh 
idegenrendészet eddig mintegy 
345 ezer speciális – egyéves tar-

tózkodásra, munkavállalásra, 
egészségügyi ellátásra, szociális 
támogatásra és az oktatási rend-
szer igénybevételére feljogosí-
tó – vízumot adott ki az ukránok-
nak. A sajtóban idézett becslések 
szerint a menekültek közül mint-
egy 140 ezren részben visszatér-
tek Ukrajnába, részben más or-
szágba távoztak a schengeni öve-
zeten belül, többségük a pénzse-
gély felvétele után.

MTI

Az Ukrajnába hazatérők szá-
ma immár ötödik napja folya-
matosan meghaladja az or-
szágból elmenekülőkét – jelen-
tette vasárnap az ukrán állami 
határőrszolgálat.

A közlemény szerint – ame-
lyet az Ukrajinszka Pravda hír-
portál idézett – szombaton „csak-
nem 46 ezren érkeztek, ebből 
több mint 42 ezren ukránok”.  

Az ENSZ Menekültügyi 
Főbiztossága (UNHCR) ada-
tai szerint a háború kezde-
te óta mostanáig 6,111 mil-
lió ember hagyta el Ukraj-
nát, ebből 3,316 millióan 
utaztak ki Lengyelország-
ba, 957,98 ezren Románi-
ába és Moldovába, 800,1 
ezren Oroszországba, Ma-
gyarországra 594,66 ez-
ren, Szlovákiába 415,4 ezren, 
Fehéroroszországba pedig 27,31 
ezren – emlékeztetett a hírportál.

Oleh Szinyehubov, a keleti 
országrészben lévő Harkiv me-
gye kormányzója közben egy 
tévéműsorban úgyszintén arról 
számolt be, hogy a háború miatt 
elutazni kényszerülők közül egy-
re többen térnek vissza a megye-
székhely Harkiv városába. Sza-
vai szerint naponta mintegy ké-
tezren térnek vissza Harkivba, 
és ez a szám folyamatosan nö-
vekszik. Kiemelte ugyanakkor, 

Az Ukrajnába hazatérők száma több napja 
meghaladja az elmenekülőkét

hogy a városban meg kell oldani a 
lakhatási problémákat, mert jelen-
leg a harkivi metróban mintegy 4,5 
ezren élnek. „Legalább ideiglenes 
lakhatást kell biztosítanunk az inf-
rastruktúra helyreállításáig” – je-
gyezte meg a kormányzó.

Az ukrán katonai hírszerzés 
nyilvánosságra hozta, hogy ada-
taik szerint mintegy 2,5 ezer cse-

csen fegyveres vett részt az ukraj-
nai harcokban február 24. óta. A je-
lentés szerint közülük „körülbelül 
százan meghaltak, háromszázan 
megsérültek, és több, mint hatva-
nan elmenekültek Ukrajnából, hát-
rahagyva fegyvereiket”.

Makszim Kozickij, a nyugat-
ukrajnai Lviv megye kormányzója 
közölte, hogy az orosz erők vasár-
nap hajnalban rakétacsapást mér-
tek egy katonai objektumra a len-
gyel határ közelében lévő javorivi 
járásban. A katonai objektum meg-
semmisült. Később az ukrán légi-

erő nyugati parancsnoksága ar-
ról tájékoztatott, hogy a légvé-
delem két orosz rakétát, amelyet 
valószínűleg a Fekete-tengerről 
lőttek ki, megsemmisített Lviv 
megyében.

Dmitro Kuleba ukrán kül-
ügyminiszter a Bild am Sonntag 
című német lapnak adott interjú-
jában – amelyet az Ukrajinszka 

Pravda szemlézett vasár-
nap – egyebek mellett azt 
mondta, hogy „normális-
nak” tartja az Oroszorszá-
gi Föderációval a tárgya-
lások folytatását a fegyver-
szünet érdekében. Ugyan-
akkor hangsúlyozta, hogy 
a háborús bűnök elkövető-
it – Oroszoroszország leg-
felsőbb vezetőit is beleért-
ve – felelősségre kell von-

ni. „Nincs semmi baj a tűzszüneti 
megállapodással, ha ez az első lépés 
a probléma megoldása felé, egy lé-
pés Ukrajna területének felszabadí-
tására. De nem engedjük meg, hogy 
a diplomácia csak meghosszabbít-
sa szenvedéseinket, és pusztán elo-
dázza a háború következő szaka-
szát” – fogalmazott a tárcavezető, 
leszögezve: „a Nemzetközi Bün-
tetőbíróság tárgyalótermében sze-
retnék ülni, és (Vlagyimir) Putyint 
(Oroszország elnökét) a vádlottak 
padján akarom látni”.

MTI

Volodimir Zelenszkij ukrán el-
nök vasárnap a Facebookon üd-
vözölte, hogy országa képviselő-
je nyerte meg előző nap az Eu-
rovíziós dalfesztivált, és kije-
lentette: Kijev mindent meg-
tesz azért, hogy a következő dal-
verseny résztvevőit és vendé-
geit az „ukrán ellenőrzés alat-
ti” Mariupolban fogadhassák.

A Donyeck megyei város jelenleg 
orosz ellenőrzés alatt van. A kulcsfon-
tosságú Azovi-tengerparti kikötővá-
rosban lévő Azovsztal acélgyár terü-
letét tartják még ellenőrzésük alatt az 
ukrán katonák, de az orosz erők kör-
bezárták és folyamatosan, hetek óta 
próbálják bevenni a területet.

Az idén az észak-olaszországi 
Torinóban megrendezett Eurovízi-
ós Dalfesztivál döntőjét az ukrán 
Kalush Orchestra együttes nyerte 
Stefanija című dalával, így jövőre 
ismét – immár harmadjára – Uk-
rajna rendezheti meg a versenyt.

Zelenszkij Mariupolban rendezné meg 
az Eurovíziós Dalfesztivált

„Bátorságunk lenyűgözi a vi-
lágot, zenénk meghódítja Euró-
pát. Jövőre Ukrajna ad otthont 
az Eurovíziónak. Története során 
harmadszor, és azt hiszem, nem 
ez lesz az utolsó alkalom. Min-
dent megteszünk azért, hogy egy-
szer az Eurovízió résztvevőit és 
vendégeit az ukrán Mariupol lás-
sa vendégül. A szabad, békés, 
újjáépített (Mariupol)” – han-
goztatta Zelenszkij a Facebook-
bejegyzésében. Hozzáfűzte, hogy 
gratulál az együttesnek a győze-
lemhez és kifejezte meggyőződé-
sét, hogy Ukrajna „hamarosan a 
harcmezőkön is győzelmet arat az 
ellenség fölött”.

Ukrán híradások kiemelték, 
hogy a Kalush Orchestra dalának 
előadása végén az együttes vezető-
je, Oleh Pszjuk a színpadon felszó-
lította Európát, „segítsen megmen-
teni Mariupolt és az Azovsztalt”. 

MTI

A Nemzetközi Valutaalap-
nak (IMF) fel kell gyorsíta-
nia az Ukrajnának nyújtott 
pénzügyi támogatást – közölte 
Volodimir Zelenszkij elnök hét-
főn a Kristalina Georgievával, 
az IMF ügyvezető igazgatójával 
folytatott megbeszélésen, adta hí-
rül az rbc.ua hírportál.

A jelentés szerint az elnök 
kijelentette: „Ukrajna állami 
költségvetésének a havi hiánya 

 Zelenszkij felszólította az IMF-et, hogy 
gyorsítsa fel Ukrajna pénzügyi támogatását

körülbelül 5 milliárd dollár”. 
Hangsúlyozta: „az IMF-nek fel 
kell gyorsítania államunk támo-
gatását”.

Volodimir Zelenszkij ugyanak-
kor kiemelte az Ukrajna számára 
nyújtott pénzügyi támogatás fon-
tosságát a partnerországok, külö-
nösen az Egyesült Államok, Kana-
da, Japán és az Európai Unió tag-
országai részéről.

karpat.in.ua

India azonnali hatállyal megtil-
totta a búza kivitelét az ország-
ból. A tőzsdék nyitásánál a búza 
árfolyama már reagált is az indi-
ai exporttilalomra: a búza ára li-
mittel, vagyis a megengedett ma-
ximális mértékben emelkedett 
hétfőn – számolt be a Portfolio.hu.

A chicagói tőzsdei határidős 
jegyzések közel 6 százalékkal 12,5 
dollárra emelkedtek bushelenként, 
ami két hónapja a legmagasabb 
szint.

A búza ára idén több mint 60 
százalékkal emelkedett, amit az uk-
rajnai orosz invázió okozta zavarok 
hajtottak felfelé. A két európai or-
szág adja a világ búzaexportjának 
csaknem egyharmadát.

India, Kína után a világ máso-
dik legnagyobb búzatermelője, az 

Emelkedett a búza ára az indiai export 
tilalma miatt

ország exportja a tavalyi 7 millió 
tonnás termésnek köszönhetően 
kitöltötte az ukrán termelés csök-
kenése miatt keletkezett piaci űrt, 
még akkor is, amikor a kedvezőtlen 
időjárás miatt más nagy exportőrök 
termelését csökkentette.

Újdelhi közölte, hogy a tilal-
mat – néhány kivételtől eltekint-
ve – az ország általános élelmezés-
biztonságának kezelése, valamint a 
szomszédos és más veszélyeztetett 
országok szükségleteinek támoga-
tása érdekében vezeti be. Az intéz-
kedésekre azután került sor, hogy 
két hónapja tartó perzselő hőhul-
lámok követték egymást Indiában, 
ahol a búzaföldek egyes részein 
akár 45 Celsius-fokos hőmérsék-
let is lehetett.

portfolio.hu

 Ukrajnában súlyosbodott a 
mezőgazdaság által igényelt 
gázolajhiány, a helyzet most 
rosszabb, mint néhány héttel 

ezelőtt volt – közölte Mikola 
Szolszkij agrárpolitikai és élel-
miszerügyi miniszter egy televí-
ziós műsorban, adta hírül hétfőn 
a korrespondent.net hírportál.

A tudósítás szerint Szolszkij 
az Ukrajna 24 televíziós csator-
na műsorának nyilatkozva azt 
mondta, a piac nem állt készen 

Súlyosbodott a mezőgazdaságot érintő 
üzemanyaghiány Ukrajnában

arra, hogy Lengyelországból vagy 
Romániából dízel üzemanyagot 
importáljon az oroszországi és 
fehéroroszországi szállítások meg-

szűnése után. „Ápri-
lis végén, május ele-
jén Ukrajnában rom-
lott a gázolaj-hely-
zete. Most a hiány 
súlyosabb, mint né-
hány héttel ezelőtt 
volt” – tette hozzá.

A miniszter úgy 
vélte, a piac nem állt 
készen arra, hogy 
Lengyelországból 
vagy Romániából 
ekkora mennyiség-

ben hozzon be gázolajat az orosz-
országi és fehéroroszországi szál-
lítások megszűnése után. „Ukraj-
nának nincs elegendő számú tar-
tálykocsija, nincs átrakodó kapa-
citása és egyéb dolog, ami üzem-
anyaghiányhoz vezetett” – muta-
tott rá Mikola Szolszkij.

karpat.in.ua
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Foglalkozások a Munkácsy Mihály Magyar Házban

Ezt követően a gyerekek kéz-
műves foglalkozáson vettek 
részt, melynek keretében szí-
nes fonalakból babát, papír-
ból, selyemből virágot készí-
tettek, valamint betekinthet-
tek az üvegfestés rejtelmeibe.

Mondanunk sem kell, az arc-
festésnek ezúttal is óriási sikere 
volt. A kézműves foglalkozáso-
kat Molnár Melinda elnök veze-
tésével a tiszaújhelyi „Szeress és 

tedd a jót” civil szervezet aktivis-
tái tartották. 

Mint Pfeifer Anita, a köz-
pont kulturális menedzsere a je-
lenlevő újságíróknak elmondta, 
azt tervezik, hogy hasonló fog-
lalkozásokat a jövőben is tarta-
nak majd, emellett egy nem min-
dennapi kiállításra is készülnek. 
Ugyanis a harcok elől Ukrajna 
különböző részeiből számos mű-
vész menekült Kárpátaljára. Di-
cséretes módon őket felkarolták 
itteni kollégáik és lehetőséget te-
remtettek arra, hogy a befogadot-
tak náluk alkossanak. Azt terve-
zik, hogy május végén az itt ké-
szült festményekből, grafikák-

ból, kisplasztikákból stb. nyílik 
majd tárlat a Magyar Ház galé-
riájában. 

Amíg a gyerekek kézműves 
foglalkozásokon vettek részt, az 
édesanyák Lucsok Miklósnak, 
a Munkácsi Római Katolikus 
egyházmegye püspökének „Lel-
ki kapaszkodók háború idején” 
c. előadását hallgathatták meg, 
majd utána kötetlen beszélgetés-
re került sor.

A püspök úr a találkozó vé-
gén elmondta, hogy rengeteg fáj-

dalmas történetet hallott, emel-
lett a fiatal anyukák már arról is 
beszámoltak, hogy Kárpátaljára 
érkezve az itteni segítőkész em-
bereknek köszönhetően hamar 
megtapasztalták Isten gondos-
kodó szeretetét, így szívük las-
san megtelt békével. Az egyhá-
zi vezető arról is szólt, hogy az 
elkövetkező hetekben, hónapok-
ban nagyon sok ilyen gyógyí-
tó alkalmat kell majd tartaniuk, 
hisz a háború, az annak folyamán 
megtapasztalt erőszak, kiszolgál-
tatottság és a nagy-nagy bizony-
talanság ezrek és tízezrek lelkét 
sebezte meg. 

Kovács Elemér

Veletek vagyunk
Beregszászba látogatott Najla Kassab, a Református Egyházak Világközössége elnöke

Najla Kassab a háború bor-
zalmait megtapasztaló ember-
ként érkezett Kárpátaljára. Li-
banonban fiatalon átélte a pol-
gárháború keservét, Szíriában 
pedig, ahol szolgál, most is há-
borúznak. A Református Egyhá-
zak Világközössége elnök asszo-
nya fontosnak tartja, hogy hábo-
rús körülmények között is olyan 
támogatást nyújtsanak a szíri-

ai, illetve az ukrajnai közössé-
geknek, amelyek a helyben ma-
radást, illetve a már menekülni 
kényszerült emberek visszatéré-
sét szolgálják. 

Mint a beregszászi reformá-
tus templom szomszédságában 
található Kálvin Kollégium ud-
varán megejtett találkozónkon 
az elnök asszony elmondta, az-
zal a céllal érkezett Kárpátaljá-
ra, hogy tájékozódjon az itteni 
református tagegyház menekü-
lők között végzett szolgálatáról, 
munkájáról. Sajnos nagyon ne-
hézkes volt a határátkelése, több 
mint félnapos várakozás után 
csak a késő délutáni órákban ér-
kezett meg a Vérke-parti város-
ba, így csupán villámlátogatásra 
jutott idő. Ódor Balázsal, a Ma-
gyarországi Református Egyház 
Zsinati Hivatalának külügyi iro-
davezetőjének kíséretében Badó 
Krisztina, a Kárpátaljai Refor-

mátus Egyház Püspöki Hivatala 
irodavezetője és Sipos Géza, a Be-
regszászi Református Egyházköz-
ség gondnoka kalauzolásában ta-
lálkozott többek között azokkal a 
menekültekkel, akik a beregszászi 
református gyülekezet bázisán mű-
ködő Kálvin Kollégiumban kaptak 
szállást, s akik nagyon hálás szív-
vel beszéltek az itteniek szeretet-
teljes gondoskodásáról. 

– Látogatásom elsődleges cél-
ja, hogy jelenlétemmel is támoga-

tásunkról biztosítsam a Reformá-
tus Egyházak Világközössége uk-
rajnai tagját, a Kárpátaljai Refor-
mátus Egyházat, erősítsem az itte-
nieket: veletek vagyunk, nem vagy-
tok egyedül. Közösséget vállalunk 
veletek. Én is háborúban éltem so-
káig, és nagyon jól tudom, mit je-
lent a szolidaritás személyes ki-
fejezése. S mivel egyházként egy 
test vagyunk, Krisztus testéhez tar-
tozunk, így kötelességünk segíte-
ni annak a testrésznek, amelyik ép-
pen rászorul. Nagyon fontos szá-
munkra az emberek – így az Uk-
rajnában élő emberek – méltósága, 
annak megőrzése. Az egyház pedig 
arra hivatott, hogy mindent megte-
gyen ezért. Mi egy százmilliós re-
formátus közösség vagyunk. A Re-
formátus Egyházak Világközössé-
ge számára nagyon fontos, hogy az 
igazságosságért harcoljon, hogy fel-
emeljük hangunkat az elnyomotta-
kért, kifejezzük együttérzésünket a 

bajba jutottakkal. Azért is vagyok 
itt, hogy innen elvihessem a szen-
vedő emberek hangját a világba, 
s hogy imádkozzunk a közössé-
gekben, és aktívak legyünk, ösz-
szefogjunk és lehetőségeink sze-
rint mindent megtegyünk értük. 

– Mit látott, mit tapasztalt 
ezen a villámlátogatáson? Mi-
lyen üzenetet tud elvinni a vi-
lágba?

– Az első benyomásom, hogy 
az itteni emberek tudják, mi a 
kötelességük: másokért szolgál-
nak krisztusi szeretettel. És úgy 
látom, abban is segítenek, hogy 
a különböző helyekről érkezett 
menekültek és a helyiek között 
közösség épüljön. Ez a helyzet 
egyébként az egyház, a gyüleke-
zet számára is egy tanulságos ki-
hívás, hogyan gondoskodjunk a 
szenvedőkről. Nagyon jó benyo-
mást tett rám a beregszászi gyü-
lekezet, a Kárpátaljai Református 
Egyház elkötelezettsége, szolgá-
lata, az, amilyen szeretettel és se-
gítőszándékkal fordulnak ember-
társaik felé. A másik, amit ennyi 
idő alatt is megtapasztaltam: na-
gyon szép ez az ország, ez a vi-
dék. Ezért is még inkább fáj a szí-
vem, hogy háború dúlja. Egy ta-
nulságot, egy üzenetet minden-
képpen elviszek magammal: a 
nemzetközi közösségnek mindent 
meg kell tennie azért, hogy béke 
legyen. Nem akarunk több ré-
mült gyermeket, családjuk jövő-
jéért aggódó anyákat látni! Ezért 
nincs vesztegetni való időnk, cse-
lekedni kell világközösségként, 
egyházként is, egyértelműen ki 
kell mondanunk: ennek a hábo-
rúnak mihamarabb véget kell vet-
ni! A Református Egyházak Vi-
lágközösségének vezető testüle-
te hamarosan ülésezik Budapes-
ten, s ott beszámolok az itt szer-
zett benyomásaimról, s együtt fo-
gunk imádkozni Ukrajnáért és a 
békéért. Azt kívánom mindenki-
nek, hogy megtapasztalja: Isten 
velünk van, minden nyomorúság 
ellenére, ő erősít meg bennünket a 
nehéz helyzetekben is. Az Úr áld-
ja meg ezt az országot és népét!

Marton Erzsébet

A Kárpátaljai Magyar Nagy-
családosok Egyesülete (KMNE) 
mindig is élen járt abban, hogy a 
tartalmas programokat szervez-
zen tagcsaládjai számára. Eze-
ket az utóbbi időben nem volt 
egyszerű megszervezni, hisz a 
pandémia, a háborús 
helyzet bezárkózásra 
kényszerítette, és igen-
csak megrostálta kár-
pátaljai magyarságun-
kat is. A korábban meg-
szokott aktív közössé-
gi élet mindenütt pang. 
Ám a KMNE vezetősége 
minden lehetőséget meg-
ragadott, hogy ha kisebb 
csoportokban is, de le-
gyen közösségi élet az 
egyesület berkein belül.

És erre a korábbiak-
nál még inkább szükség 
van, hisz az immáron évek óta tar-
tó online oktatás komoly kihívás 
elé állította a családokat: a szülők 
túlterheltek lettek – mert munká-
juk, a mindennapi teendők elvég-
zése mellett még iskolásdit is kell 
„játszaniuk” (igencsak komolyan) 
a gyermekeikkel, akiknek meg 
már elegük van az otthonülésből, 

Közösségi élet kiscsoportban a nagycsaládosoknál

Együtt lenni jó
az anyával-apával való tanulásból, és 
nagyon hiányoznak nekik a barátok. 
De a felnőttek is vágynak már valami 
tartalmas kikapcsolódásra.

 A Kárpátaljai Magyar Nagy-
családosok Egyesülete igyekszik 
bizonyos fokig változtatni ezen az 

áldatlan állapoton: hétfőn és szer-
dán sportprogramot szerveznek a 
Pásztor Ferenc Közösségi és Za-
rándokház udvarán, illetve az egye-
sület székházában heti rendszeres-
séggel kerül sor kézműves fog-
lalkozásra, amivel némileg teher-
mentesítik a szülőket, és közössé-
gi élményekkel gazdagítják a gye-

rekeket. Az elmúlt héten példá-
ul Papp Viktória tanár, textilba-
ba-készítő a gyapjú feldolgozá-
sával ismertette meg a gyere-
keket, akik boldogan sodorták 
szappanos kézzel az alapanya-
got, amiből aztán színes karkö-
tőt fontak.

Közben sorra érkeztek a csa-
ládok a KMNE székházába, hogy 
a tartalmas, szebbnél szebb ki-
adású könyvek között válogat-
hassanak. A közel hétezer köte-

tes könyvadomány 
a Kárpát-medencei 
Családszervezetek 
Szövetsége Könyvet-
otthonra program ke-
retein belül érkezett 
Kárpátaljára.

Ezen a hétvégén 
házaspárok alkal-
mára kerül sor Be-
rekfürdőn, illetve a 
KMNE önkéntesei 
az egyesület tulaj-
donában lévő Vad-
völgy Panziót teszik 
otthonosabbá. Per-

sze pihenésre, kikapcsolódásra, 
baráti kapcsolatok ápolására is 
lehetőségük nyílik a hegyvidé-
ki nagycsaládos „nyaralóban”.  
Szombaton pedig több mint 70 
tagcsalád a Nyíregyházi Állat-
kertben tölthet majd el egy ese-
ménydús napot. 

Kovács Erzsébet

A mögöttünk maradt hétvégén egy kissé szomorú hangvételű, de 
egyben megindító és megható telefonhívást kaptam, amelyben ar-
ról értesültem, hogy a Beregszászi Magyar Konzulátus konzul-
ja, Békésyné dr. Lukács Angéla hatévnyi szolgálatot követően el-
köszön itteni állomáshelyétől és máshol lát majd elkülképviseleti 
feladatot.

A konzul asszony az elmúlt több mint fél évtized során sokszor 
látogatott Badalóba, hogy részt vegyen református magyar közössé-

günk valamilyen kulturális 
rendezvényén, és mindig 
fontosnak tartotta elmon-
dani, hogy nagyon megérin-
tette az itteni emberek ha-
zaszeretete, identitástuda-
ta, a szülőföldjükhöz való 
ragaszkodásuk kinyilvá-
nítása. Mint elmondta, Ti-
sza-parti településünkön 
mindig jó volt együtt éne-
kelni a Himnuszt és a Szó-
zatot az alkalmakon együtt 
ünneplőkkel…

Úgy gondolom, hogy a 
legtöbben közülünk mi is hálás szívvel fogadtuk a konzul asszony épí-
tő, biztató és lélekmelegítő üzeneteit, köszöntőit, egyéb megnyilvánu-
lásait, amelyek rendre megerősítést jelentettek közösségünk számára!

Békésyné dr. Lukács Angéla általam szerette volna tolmácsolni 
üdvözletét és köszönetét településünk minden lakosa számára, mint 
mondta, egy életre a szívébe zárta a badalói emberek szívélyes ven-
dégszeretetét, akik gondosan, és nagy alázattal ápolják őseik, és az 
egykoron itt járt Petőfi Sándor emlékét.

A magunk részéről mi is csak hálás szívvel emlékezünk a konzul 
asszonnyal történő találkozásokra, Isten áldását kérjük családjára és 
további szolgálatára, és ha újra Kárpátaljára vezeti a sors, Badalóba 
mindig szeretettel hívjuk és várjuk!

Jakab Lajos, a KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke

Egy konzuli búcsú margójára…

Archív felvétel
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Szabad-e bizalmatlannak len-
ni? Ha ezt valaki megkérdez-
te volna tőlem harminc-negy-
ven évvel ezelőtt, talán  ha-
tározott nemmel válaszoltam 
volna. Úgy tanultam, vagy ta-
lán nem is tanította ezt senki, 
csak átvettem a család szokása-
ként, hogy bízom az emberek-
ben. Mindenkiben? Ez már egy 
kicsit elgondolkodtató lett vol-
na. Talán nem lehet feltétlenül 
és mindenkiben bízni...

Ma már sok élettapaszta-
lat, csalódás, váratlan meglepe-
tések sorozata van mögöttem, s 
talán nem bízom az emberekben 
úgy, mint valamikor régen. Óva-
tosabb, vagy kritikusabb, netán 
ítélkezőbb vagyok? Azt tartom, 
jó vigyázni a bizalommal!

Nemrégen hallottam, hogy 
Florida partjainál valamikor ré-
gen a kalózok egy világítótornyot 
építettek. De ez a torony nem a 
parton volt, hanem a sziklák kö-
zött, rejtve. Az óceán felől ér-
kező hajók jól láthatták. Vala-
mikor nem volt rádiótelefonja 
a kapitánynak, iránytű és a vi-
lágítótorony segítségével tájé-
kozódtak. Amikor a világítótor-
nyot észrevette a figyelő, jelezte 
a kapitánynak, hogy szárazföld-
höz érkeznek, világítótorony fé-
nyét látja. Megmondta, hogy mi-
lyen irányban, hány fokos szög-
ben, milyen távol van a torony. 
A kapitány odairányitotta a hajót. 
Amikor megérkeztek, a kalózok 
megtámadták őket és kirabolták 
az értékes hajórakományt.

A hajóskapitány volt a hibás? 
Az őr, aki a jelzést adta? Vagy a 
kalózok, akik a fáradt hajósokat 
becsapták, félrevezették, kira-
bolták egy ilyen hamis világító-
torony-trükkel? 

A kapitány bízott abban, ami-
ben bízni akart! A világítóto-
rony fénye a legbiztonságosab-
ban vezet a révbe. Ez a torony-
építmény ma már csak turistaér-
dekesség, de valamikor életve-
szedelem volt!   

Tele van a világ csalókkal, 
hamis emberekkel, rablókkal. 
Kiben lehet bízni? Talán egyedül 
a hívőkben bízhatunk ma már. 
De minden hívő ember igazi vi-
lágítótorony ebben a sötét világ-
ban? A hívők soha nem csalnak? 
Nem csapnak be senkit? Őszin-
ték, megbízhatók? Titkaimat, ha 
vannak, kire bizhatom? Várha-
tok-e, remélhetek-e a hívő em-
berektől segítséget, áldozatvál-
lalást? Legdrágább kincsemet, 
a gyermekemet kire bízhatom?

Nem mindenki, aki magát 
keresztyénnek, kereszténynek, 
vagy hívőnek vallja, valóban az 
is! Júdás is volt a Jézus tanítvá-
nyai között. Bajkeverők is akad-
tak az első keresztények között. 
Az ember szíve megbízhatat-
lan. Könnyen rászedheti a sátán 
még a legkülönbeket is a bűnre. 
Járt az én gyülekezetembe áruló 
is, aki börtönbe juttatta a lelké-
szünket. Befogadtam én olyan 
személyt az otthonomba, aki az 
életem álmait, kincsemet, a bi-
zalmamat rabolta el! Dávid oly 
szépen és igazul fogalmazott a 
118. Zsoltárban: „Jobb az Úrnál 

„Jobb az Úrban bízni, mint emberekben 
reménykedni.” ( Zsoltár 118, 8)

keresni oltalmat, mint emberek-
ben bízni. Jobb az Úrnál keresni 
oltalmat, mint előkelő emberek-
ben bízni.” (118, 8–9)

Nem az a cél, hogy mindenki-
vel bizalmatlanná váljunk. Nem 
szabad, hogy elidegenedjünk, fél-
jünk egymástól, mi hívő embe-
rek! De meg kell tanulnunk fel-
ismerni és különbséget tenni a vi-
lágítótorony és a  rablók csapdá-
ja között! Igen, szükségünk van 
a fényre, mert a sötétben képte-
lenek vagyunk élni, létezni, elő-
re haladni, célba érni. Fel kell 
ismernünk a hamis fényeket, a 
csapdákat. Magamtól, magunk-
tól nem vagyunk képesek erre. De 
kérhetjük, kérnünk kell Isten ta-
nácsát, Szent Lelkének vezetését.

Ne nézd a rangját, a ruháját, 
mert az álarc alatt más él, mint 
akire te gondolsz! Sokan tudnak 
játszani, utánozni és sokan a szép 
szavakkal, a hamis fénnyel, sőt 
még az igével is beférkőznek a bi-
zalmadba, a szívedbe. Ha őszinte 
kapcsolatod van az Úrral, ha fi-
gyelsz, vigyázol és kikéred az Ő 
tanácsát, és vársz, hogy a csend-
ben biztosan megértsd azt, amit 
mond, jó úton vagy. Jobb az Úrnál 
keresni oltalmat, jobb Tőle várni a 
vezetést, mint a saját szemed látá-
sát követve bízni, kelepcébe esni!

Sajnálom azokat az embere-
ket, akik fiatal, szerelmes szívvel 
egy leányban, vagy egy fiúban 
akarták megtalálni a boldogsá-
got. Reménykedtek egy álomhá-
zasságban, boldog életben, s ké-
sőbb kiderült, hogy nem a révbe 
érkeztek, hanem hamis fény ál-
dozatai lettek. 

Ki adhat biztos tanácsot, ki-
ben bízhatok, kire lehet támasz-
kodni bizalommal, ki véd meg, 
ki az, akiben reménykedhetek? 
Megcsal a látás, megcsal a szív. 
A szerelmes szívű még vak is rá-
adásul! De: „Kinek szíve Reád 
támaszkodik, megőrzöd azt tel-
jes békében, mivel Tebenned 
bízik!”(Ézsaiás 26, 3)

Megromlott és gonosz a vi-
lág! De annyira nem, hogy Isten 
gyermekeinek is rettegni kéne. 
Mi bízhatunk, reménykedhetünk 
a mi Istenünkben. Ő a mi oltal-
munk, reménységünk. Bizton-
ságban lehet életünk Vele. Ha 
kérjük, ha akarjuk, Ő útbaigazít, 
vezet és tanácsol Szent Lelkével. 
Nem kell elidegenednünk az em-
berektől, a keresztény testvérek-
től. Vigyázzunk, legyünk éberek 
és bátran kérjük az Úr tanácsát!

 Mikor elhagytak, mikor a lel-
kem roskadozva vittem, engem is 
átöleltél, átkaroltál Uram, Iste-
nem. Köszönöm. Köszönöm, hogy 
Igéd, Szent Lelked biztos tanácso-
som, iránymutatóm. Könyörülj 
meg rajtunk, hívő népeden, hogy 
ne legyen bennünk semmi ha-
misság. Ne adjunk hamis jelzést, 
hamis fényt. Segíts közelebb jut-
ni Hozzád és megerősödni Ben-
ned! Taníts, adj látást, bölcses-
séget, hogy felismerjük a hamis-
ságot időben. Uram, Te  állandó 
bizalmasom vagy. Magasztallak  
szeretetedért. Ámen.

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

A népeket összekötő zenevarázslat
Több mint 6 millió forint a Kárpátalján menedéket leltek segítésére

Még a Covid-járvány idején – az 
online térbe szorulva – is meg-
tartották foglalkozásaikat. A 
ZeneVarázslat Mozgalom a Ma-
gyar Zeneiskolák és Művészeti 
Iskolák Szövetségével együtt-
működve a háború kitörését kö-
vetően csatlakozott a Híd Kár-

pátaljáért segélyprogramhoz, és 
a Lélekhíd Jótékonysági Hang-
verseny Kárpátaljáért akciójuk-
kal több mint 6 millió forintot 
sikerült összegyűjteniük a bel-
ső-Ukrajnából Kárpátalján me-
nedéket leltek megsegítésére, 
aminek célba juttatását a Magyar 
Református Szeretetszolgálat 
vállalta fel. Az összeg jelképes 
átadására május 13-án került sor 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola dísztermében. 
Ahol a vendégeket Váradi Na-
tália, a „GENIUS” 
Jótékonysági Ala-
pítvány irodaigaz-
gatója köszöntöt-
te. Kiemelte, hogy 
„az anyagi adomá-
nyon túl lelkileg is 
összeköt minket 
egy lélekhíd. Áp-
rilis 8-án kicsik, 
nagyok, szülők, 
tanárok, gyerekek 
a mi békénkért, a 
mi lelki békénkért 
is játszottak, ez-
zel is együtt érez-
ve velünk, kifejez-
ve, hogy egy nem-
zet, egy nép, egy 
lélek vagyunk”, 
mondta. Az igaz-
gató asszony ar-
ról tájékoztatta a 
résztvevőket, hogy a jótékony-
sági koncert összegét a Rákóczi 
Főiskolához tartozó kollégiu-
mokban elhelyezett belső-ukraj-
nai menekültek ellátására fordít-
ják. Mint megtudtuk, az intéz-
mény összesen 711 menekültet 
fogadott be.

Köszöntötte a résztvevőket 
Gyebnár István beregszászi ma-
gyar konzul, aki elismerően szólt 
Várnagy Andrea zongoraművész 
szakmai és jótékonysági munkás-
ságáról, illetve kiemelte a mosta-
ni jótékonysági koncert jelentő-
ségét: ezzel erőt és reményt adtak 
azon nehéz sorsú emberek szá-
mára, akiket a háború közvetle-
nül vagy közvetve sújtott.

Várnagy Andrea meghatóan 
szép köszöntőjében az összetar-
tás fontosságát és a békébe ve-
tett hit erejét hangsúlyozta, illet-

ve a kárpátaljai emberektől kapott 
szeretetről tett bizonyságot, ami 
arra késztette, hogy melléjük áll-
jon a bajban is. „Úgy gondoltam, 
ha a jóban együtt voltunk, együtt 
muzsikáltunk, akkor most muzsi-
káljunk együtt a békéért. Hiszem 
azt, hogyha sokan egyszerre meg-
szólaltatják a hangszereiket, együtt 
imádkoznak, akkor annak betelje-

sítő ereje lesz. S ez beigazolódott: 
minden koncerthelyszínről azt je-
lezték, hogy valami egészen cso-
dálatos érzést tapasztaltak, meg-
hatódtak és felemelkedett lélek-
kel muzsikált mindenki. Azt gon-
dolom, hogy Isten velünk volt, az 
ő áldása volt a rendezvényen. Hi-
szem: ő is azt szeretné, hogy újra 
együtt, mindenki egymásra mo-
solyogva és szeretettel a szívében 
élne” – fogalmazta meg békeóha-
ját Várnagy Andrea.

A családias hangulatú átadó 

ünnepségen Juhász Márton, a Ma-
gyar Református Szeretetszolgá-
lat ügyvezető igazgatója úgy fo-
galmazott, hogy az MRSZ a pos-
tás szerepét tölti be majd’ minden 
akcióban – a háború kitörése óta 
közel 300 alkalommal lépték át a 
magyar–ukrán határt, s mintegy 
300 tonna adományt juttattak cél-
ba. Az igazgató a Magyarországi 
Református Egyház püspökének 
levelét is tolmácsolta, melyben 
Balog Zoltán kiemelte: „Bennün-
ket, magyarokat olyan híd köt ösz-
sze, melyet rakétákkal, bombák-
kal, de még országhatárokkal sem 
lehet lerombolni, hiszen ez a híd 
lélekből épült. S a lélek rezdülése-
it leginkább a zene tudja kifejezni, 
amely akkor is összeköt bennün-
ket, amikor elfogynak a szavak. 
A Lélekhíd Jótékonysági Hang-
verseny Kárpátaljáért szervezői 

ismerik ezt a nyelvet, és an-
nak a szeretetnek a szolgálatá-
ba állítják, amit mi Kárpátalja, 
Ukrajna népe iránt táplálunk”. 
A zsinat lelkészi elnöke annak 
a meggyőződésének is hangot 
adott, hogy az adományokon 
túl a személyes találkozások is 
erősítik mindannyiunkban azt a 
meggyőződést, hogy összetar-

tozunk, és ezen 
nem változtat-
hat semmilyen 
körülmény, go-
nosz szándék 
vagy akarat. 

Ember Csa-
ba, a Magyar 
Zeneiskolák és 
Művészeti Is-
kolák Szövet-
ségének elnö-
ke is levélben 
küldte el üze-
netét .  Ebben 
annak a meg-
győződésének 
adott hangot, 
hogy „a zene 
összeköt, s bár 
sokféleképpen 
lehet muzsikál-
ni, mégis egy 
a nyelv, amit 

mindannyian átérzünk, s ezzel 
megértünk”.

A köszöntőket követően Ju-
hász Márton és Várnagy Andrea 
jelképesen átadta az összegyűlt 
összeget Váradi Natáliának és 
Molnár Andreának, a rektori tit-
kárság vezetőjének.

A z  a l k a l m a t  a 
ZeneVarázslat című képzés-
ben és tehetséggondozó prog-
ramban résztvevő ifjú tehet-
ségek – Sárady Bence, Ta-
kács György és Kovács Éva 

(aki zongoratanárával, Bar-
na Szvetlánával közösen lé-
pett színpadra) zongorajáté-
ka tette igazán felemelővé. 
Bónuszként – megköszönve a 
feléjük, menekültek felé irá-
nyuló figyelmet, szeretetet, 
gondoskodást – Anton Genkin, 
a művészettudományok kandi-
dátusa lepte meg a résztvevő-
ket zongorajátékával. 

Várnagy Andrea a délután 
további részében foglalkozást 
tartott a ZeneVarázslat képzé-
sen részt vevő diákok és taná-
raik számára.

Ezen a napon résztvevők, 
ajándékozók és ajándékozottak 
szívében egyaránt megfogalma-
zódott az óhaj: legyen mielőbb 
béke már, s legyen nyugalom a 
lelkekben. 

Kovács Erzsébet
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– Meséljen magáról.
– Nagybégányban szület-

tem, iskolai tanulmányaimat is 
ott kezdtem. Iskolás éveimben 
a történelem volt az egyik ked-
venc tantárgyam – hatással vol-
tak erre dédszüleim és nagyszü-
leim, akik testközelből élték át a 
múlt nehézségeit, a trianoni szer-
ződés következményeit, a hábo-
rúkat, amikről sokat meséltek. 
Épp ezért éreztem úgy, hogy mi-
nél inkább meg kell ismernem a 
történelmünket. Emellett az iro-
dalom is közel állt hozzám, édes-
anyám nagyon szépen szavalt. 
Majd, amikor ötödik osztály után 
elkerültem a Beregszászi 4. Szá-
mú Kossuth Lajos Középiskolá-
ba, olyan angoltanárom akadt, 
aki vidáman, könnyedén tartot-
ta az órákat, így megszerettet-
te velem ezt a nyelvet. Érettségi 
után aztán felvételiztem a Nyír-
egyházi Bessenyei György Ta-
nárképző Főiskola angol-törté-
nelem szakára, melyet akkor ki-

Beszélgetés Petrás Viktória angoltanárral

A nyelvek ismeretével kitárul 
előttünk a világ  

helyezett képzésként a beregszászi 
főiskolán tanulhattunk.

– Ma pedig már almamáteré-
ben oktat.

– A tanári pálya soha nem sze-
repelt a terveim között, még főisko-
lás koromban sem. Tovább szeret-
tem volna képezni magam, de csa-
ládi okok miatt ez nehézségekbe üt-
között. Azonban, amikor diploma 
előtt álltam, felajánlottak egy meg-
üresedett angolnyelvtanári állást az 
iskolában. Erre én igent mondtam, 
s immár több mint húsz éve taní-
tok itt. Nagy megtiszteltetés, hogy 
azokkal dolgozhatom együtt, akik 
egykor engem is tanítottak.

– Milyen tapasztalatokkal gaz-
dagodott?

– Mint említettem, nem készül-
tem tanárnak, azonban az évek so-
rán nagyon megszerettem ezt a hi-
vatást, a gyermekekkel való mun-
kát. Azt tapasztaltam, hogy a diá-
kokat csak úgy lehet ösztönözni, ha 
nem csak a tanárt látják bennünk, 
hanem a barátot, a partnert is. Meg 

Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz – tartja mondás. S tény-
leg, minél több idegen nyelvet bírunk, annál könnyedebben tudunk 
kommunikálni a világ bármely táján élőkkel. Így van ezzel Petrás 
Viktória is, aki a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum angolnyelvta-
náraként fontosnak tartja, hogy a tananyagok megismertetése mel-
lett egy kis könnyedséget, vidámságot is belecsempésszen az órái-
ba. Ismerjük meg őt!

kell értetnünk velük, hogy nem baj, 
ha hibáznak – tanuljanak, fejlődje-
nek belőle. Elmondom nekik, hogy 
én is sokat hibáztam az angol kiej-
tésben, amikor tanultam, de nem 
kell félni, bátran meg kell szólal-
ni az adott nyelven. Ennek gyakor-
lása céljából a szünetekben példá-
ul story time van – ilyenkor elme-
sélhetik problémájukat vagy 
örömüket, s ezt angolul te-
szik. Így is fejlődik a beszéd-
készségük.

– Említette, hogy pálya-
választására hatással volt az 
angoltanára. Hasonló szem-
léletet követ ön is?

– Igyekszem én is vidám-
ságot, könnyedséget vinni az 
óráimba, hogy ezáltal felszaba-
dultabbak legyenek a gyerekek. 
Mint említettem, fontos, hogy 
merjenek megszólalni, ezt csak 
úgy lehet elérni, ha nem érzik 
magukat feszélyezve. Mi, fel-
nőttek sem merünk gyakran 
megszólalni egy idegen nyel-
ven, mert félünk, hogy kinevet-
nek minket a nem helyes szó-
használat miatt, de azt tudom 
tanácsolni mindenkinek, hogy 
csak bátran. 

– Az oktatás immáron 
évek óta nem a megszokott 
rend szerint zajlik.

– A több mint két éve tartó ne-
héz helyzetben nagyon sokat kel-
lett változtatnunk a tanítási mód-
szereinken. A pandémia berobba-
násakor mindenki megijedt, nem is 
tudtuk, hogy mivel nézünk szembe. 
Majd a kezdeti sokk után elkezd-
tük megszervezni a tanítási folya-
matokat, létrehoztunk egy egysé-

ges iskolai online rendszert, ahová 
tanárok és diákok be tudtak csatla-
kozni, így – ha nem is jelenléti for-
mában – meg tudtuk tartani az órá-
inkat. A lassan három hónapja tar-
tó háború azonban még nagyobb 
csapásként ért mindenkit – soha 
nem gondoltuk volna, hogy ilyet 
meg kell élnünk. De felismertük, 

hogy bármilyen nehéz is a helyzet, 
a gyermekeknek szükségük van a 
tanáraikra, hogy tovább folytatód-
jon az oktatás. Ennek megfelelő-
en a már megszokott online térben 
vezetjük jelenleg is a foglalkozá-
sokat. Reméljük, mihamarabb ren-
deződik a helyzet, s újra közösség-
ben lehetünk.

– Munkája mellett hogyan 
jut ideje a kikapcsolódásra?

– A tanítás mellett két nagy 
szenvedélyem van. Az egyik a ter-
mészet. Nagyon szeretek kirán-
dulni, felfedezni Kárpátalja cso-
daszép vidékeit. Ha időm engedi, 
csatlakozom a Kárpátaljai Haza-
járó Honismereti és Turista Egy-

let túráihoz – ezek a kirán-
dulások feltöltenek energi-
ával. A másik kedvelt tevé-
kenységem a kézimunká-
zás, a hímzés – édesanyám 
gyönyörűen varrogatott, s 
ezekre megtanított engem 
is. Ajándékként vagy saját 
kedvemre terítőket, párná-
kat, ruhákat hímzek, de-
korálok.

– Mit jelent önnek a 
munkája?

– Számomra a mun-
kám a hivatásom is egy-
ben. El sem tudnám kép-
zelni, hogy mással foglal-
kozzam. Szeretném a jövő-
ben is a tőlem telhető leg-
többet adni a gyermekek-
nek. Vallom: egy tanárnak 
minél minőségesebb tudást 
kell átadnia, hogy majd ezt 
felnőttként a diákok kama-
toztatni tudják. Emellett az 
is nagyon fontos, hogy pe-

dagógusként milyen emlékeket 
hagyunk meg a gyermekekben, 
hogyan gondolnak vissza ránk, 
esetleg milyen érzéseik lesznek, 
ha majd az ő gyermeküket is a mi 
gondjainkra bízzák.

– Mi pedig további sikereket 
kívánunk!

Kurmay Anita

Édesanyának lenni a leg-
szebb elhivatás. A leg-
több nőt leginkább az 
teszi boldoggá, ha egy 
szerető férj feleségeként 
gyermekáldásban része-
sül. Amikor tyúkanyó-
ként óvhatja csibéit, gon-
doskodhat a családi fé-
szek melegéről. Persze 
nem feladva önmagát. 
Ezeknek megfelelni pe-
dig nem mindig könnyű 
feladat…

A beregszászi székhe-
lyű Sámuel Alapítvány a 
kötelékébe tartozó anyák, 
nagymamák számára is-
mét bensőséges alkalmat 
szervezett. Ezúttal Kacsó 
Dóra bátyúi lelkészné, 
négygyermekes anyuka, 
hitoktató tartott interaktív 
foglalkozást. Melynek so-
rán a résztvevőkkel közö-
sen megállapították: igen-
csak sok szakma képvi-

A Sámuel Alapítvány vezetősége ezen a héten is kedveskedett az anyukáknak

Legtöbb szakmát az 
édesanyák ismernek

selőit kellene meghívni, ha 
a „sokkezű”, „sokképzett”, 
„sokdiplomás” anyuka sza-
badságra menne. Merthogy 
ő egyszemélyben – amellett, 
hogy feleség, anya – sza-
kács, takarító, mosó- és mo-
sogatónő, de van, hogy taní-
tó, orvos, vagy éppen köny-
velő, „igazgató” stb. is kell, 
hogy legyen. És ha „csak” 
anyuka (az iskolában a szü-
lők munkahelyének meg-
jelölésénél „háztartásbeli” 

szerepel), akkor a külvilág 
meg is bélyegzi: nem dol-
gozik. Pedig annyi a felada-
ta, hogy sokszor el is vész 
köztük. Egy sokgyermekes 
családban ez hatványozottan 
igaz… Kacsó Dóra ezúttal 
arra próbálta ráirányítani a 
résztvevők figyelmét, hogy 
a nőknek, az anyáknak meg 
kell tanulniuk elengedni bi-
zonyos dolgokat, feladato-
kat, a káosz elkerülése érde-

kében fontossági sorren-
det kell felállítani, hogy 
minél több minőségi időt 
tudjanak együtt tölteni a 
családdal. S minden fel-
adat közül az első helyre 
kell helyezni, hogy gyer-
mekeiket Istenhez, az ér-
tünk, bűneinkért kereszt-
halált vállalt Krisztushoz 
vezessék. Ehhez kérjük a 
Szentlélek vezetését.

A Beregszászi Refor-
mátus Egyházközség gyü-
lekezeti termében meg-
tartott alkalom ezután az 
anyukák kényeztetésé-
vel folytatódott. Lévai 
Katalin, Páva Marian-
na és Dobai Diána hajvá-

gást, frizuraigazí-
tást vállalt, Filep 
Fanni pedig az 
oly sokat igénybe 
vett kezeket, kör-
möket vette ke-
zelésbe. És ezút-
tal a résztvevők-
nek nem maguk-
nak kellett gon-
doskodni az ebéd-
ről sem, így hát az 
agapén még soká-
ig beszélgettek az 
anyukák, megoszt-
va tapasztalatai-
kat, erősítve egy-
mást. Végezetül 

Sipos Gézától, a Sámuel 
Alapítvány elnökétől egy-
egy csodaszép cserepes vi-
rágot, illetve foglalkozta-
tó csomagokat vehettek át 
gyermekeik számára. 

Az alkalom a Dorcas 
Alapítvány, illetve a Kár-
pát-medencei Családszer-
vezetek Szövetsége támo-
gatásának köszönhetően 
valósulhatott meg. 

Marton Erzsébet

A II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Fő-
iskola és a „GENIUS” 
Jótékonysági Alapítvány 
együttműködve, a Mi-
niszterelnökség Családo-
kért felelős tárcanélküli 
miniszter és a Nemzeti 
Tehetség Program támo-
gatásával a Jövőt formá-
ló tudomány címmel tu-
dományos vitadélutánt 
szervezett az 
online térben 
május 12-én. 

M i n t 
Váradi Natá-
lia szakmai 
programfe-
lelőstől meg-
tudtuk, a tu-
dományos vi-
tadélután cél-
ja, hogy a kár-
pátaljai főis-
kolás és egye-
temista hall-
gatók, azaz 
a kárpátaljai 
magyarság jö-
vőjét jelentő 
értelmiségiek 
minél szélesebb ismere-
tekkel rendelkezzenek, és 
rálátásuk legyen a világ-
ban zajló folyamatokra, 
problémákra, kihívásokra.

A vitadélután előadá-
saira minden érdeklődő 
online formában csatla-
kozhatott a Google Meet 
felületen. A bejelentke-
zőket Váradi Natália, a 
„GENIUS” Jótékonysá-
gi Alapítványának iro-
daigazgatója üdvözölte. 
Prof. dr. Csernicskó Ist-
ván, a II. Rákóczi Ferenc 

Tudományos vitadélután a Rákóczi Főiskolán

 Jövőt formáló tudomány  
Kárpátaljai Magyar Főiskola 
rektora és a Kárpátaljai Ma-
gyar Akadémiai Tanács el-
nöke köszöntőbeszédében a 
kutatás, illetve a kutatással 
kapcsolatos viták fontossá-
gát emelte ki.

A vitadélután során négy 
elismert szakember tartott 
előadást elsősorban a Zrí-
nyi Ilona Kárpátaljai Ma-
gyar Szakkollégium ösz-

töndíjasai, a XVI. Kárpát-
aljai Tudományos Diákköri 
Konferencia előadói, főisko-
lás hallgatók, valamint fiatal 
kutatók számára.

Prof. dr. Erdődy Gá-
bor (Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem) Batthyány 
Lajos gróf, az első függet-
len és felelős magyar kor-
mány elnöke címmel tar-
tott előadást, amit prof. dr. 
Kocsis Károly (Magyar Tu-
dományos Akadémia) Ma-
gyarország és a magyarok. 
Az állam- és etnikai tér vi-

szonya az elmúlt évez-
redben hazánk terüle-
tén című előadása kö-
vetett. A továbbiakban 
prof. dr. Kontra Mik-
lós (Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem) Jö-
vőt formáló nyelvi ne-
velés, valamint prof. dr. 
Weiszburg Tamás (Or-
szágos Tudományos Di-
ákköri Tanács) Szakmai 

önképzés (TDK) – befek-
tetés a biztosabb jövőbe 
címmel tartották meg ér-
tekezésüket.

A vitadélután része és 
egyben előestéje volt a 
Kárpátaljai Tudományos 
Diákköri Konferenciá-
nak, amely május 13-án, 
immáron tizenhatodik al-
kalommal valósult meg. 
A konferencia idén 35 
előadóval, öt különböző 
szekcióban várta a tanul-
ni vágyó fiatal tudósokat.

Kovács Erzsébet



Csütörtök Május 26.

Köszöntjük Fülöp, Evelin nevű olvasóinkat!

Hétfő Május 23.

Köszöntjük Dezső nevű olvasóinkat!

Kedd Május 24.

Köszöntjük Eszter, Vanessza nevű olvasóinkat!

Szerda Május 25.

Köszöntjük Orbán nevű olvasóinkat!
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05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
11:50 Fókusz
12:45 A Konyhafőnök

- Legendás évad-
hoz terítünk

15:25 A sors könyvei
Brazil filmsorozat

16:40 Szerelem és más
bajok
Török filmsorozat

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök

- Legendás évad-
hoz terítünk

22:30 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

22:55 XXI. század – a 
legendák velünk 
élnek

23:30 Sorok között 
Lutter Imrével

00:20 CSI: New York-i 
helyszínelők
Amerikai krimisor.

01:30 Autogram

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 akció sor.

13:30 Walker, a 
texasi kopó
Amerikai akció 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
19:50 Drágám, add 

az életed!
21:10 Doktor Balaton

Magyar dráma sor.
22:15 A csodadoktor

Török dráma sor.
23:25 Magánnyomozók
00:45 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.
01:50 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

05:15 Édes anyanyelvünk
05:20 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
05:50 Álmok álmodói
05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Közelebb - 

Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Ridikül
08:40 Rex Kanadában

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

09:30 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

10:20 Időjárás-jelentés
10:25 Család-Barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 A tápláléklánc

titkai
14:25 Almárium
15:15 Időjárás-jelentés
15:25 Önök kérték!
15:50 Egy Perc Híradó
15:51 Don Matteo

Tévéfilmsor.
17:00 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés

18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:40 Mindennapi
19:50 Rex Kanadában

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

20:45 Kékfény
21:35 Agatha Raisin: A 

karácsonyi 
búcsúcsók
Bűnügyi tévéfilmsor.

22:25 Kenó
22:35 Időjárás-jelentés
22:36 Hogy volt?!
23:35 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

00:30 Rex felügyelő
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 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
06:25 Summa
06:50 Család'22
07:10 Mindennapi
07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Almárium
08:10 Önök kérték!
08:40 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:45 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:15 Vers mindenkinek
10:20 Agapé
11:15 Itthon vagy!
11:40 Emmy

Magyar romanti-
kus film

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Közelebb - 

Roma magazin
13:55 Domovina
14:25 Itthon vagy!
14:50 Magyar Krónika
15:20 Család-Barát
16:50 Időjárás-jelentés
16:55 Öt kontinens
17:25 Ízőrzők: Mezőszilas
17:55 Ízőrzők: Tihany
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Slágertévé
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Dokuzóna
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:35 Vers mindenkinek
00:36 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek
01:21 Időjárás-jelentés

06:30 Sporthíradó
07:30 Merkantil 

Bank Liga
09:30 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
10:00 Sporthíradó
10:30 Merkantil 

Bank Liga
12:25 A víz összeköt
13:00 Sporthíradó
13:30 Forma-3
14:35 K&H női 

kézilabda liga
16:30 UEFA Európa 

Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

17:00 Sporthíradó
17:15 Kosárlabda 

magazin
18:15 Kézilabda 

magazin
19:15 Boxutca
19:45 Góóól!2
20:45 Sporthíradó
21:15 UEFA Európa

Liga

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
11:50 Fókusz
12:45 A Konyhafőnök 

- Legendás évad-
hoz terítünk

15:25 A sors könyvei
Brazil filmsorozat

16:40 Szerelem és 
más bajok
Török filmsorozat

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök 

- Legendás évad-
hoz terítünk

22:30 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:05 Házon kívül
23:45 Volt egyszer két 

Németország
Német akciókaland-
film-sor.

01:00 Volt egyszer két 
Németország
Német akciókaland-
film-sor.

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 akció sor.

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

14:35 A szerelem aromája
Kolumbiai 
telenovella sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella 
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Drágám, add 

az életed!
21:10 Doktor Balaton

Magyar dráma sor.
22:15 A csodadoktor

Török dráma sor.
23:25 Magánnyomozók
00:45 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.
01:50 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Ridikül
08:40 Rex Kanadában

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

09:30 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

10:20 Időjárás-jelentés
10:25 Család-Barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:55 Kedi - Isztambul 

macskái
14:25 Almárium
15:15 Időjárás-jelentés
15:25 Önök kérték!
15:50 Egy Perc Híradó
15:55 Don Matteo

Tévéfilmsor.
17:00 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:40 Mindennapi
19:50 Rex Kanadában II.

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

20:40 SzerencsePerc
20:45 Alpesi őrjárat VI.

évad - Az őrzők
Tévéfilmsorozat

21:50 A spanyol 
hercegnő II.
Angol történelmi 
filmsor.

22:45 Kenó
22:55 Időjárás-jelentés
22:56 Velvet Divatház V.

Spanyol tévéfilmsor.
23:50 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

00:40 Rex felügyelő
Osztrák bűnügyi té-
véfilmsor.

01:25 Divat & dizájn

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:31 Mindennapi
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:20 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:05 Mindennapi
07:15 Időjárás-jelentés
07:16 Almárium
08:10 Önök kérték!
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:40 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:15 Vers mindenkinek
10:16 Lét-Ige - protes-

táns magazin
10:45 Isten kezében
11:10 Álmok álmodói
11:25 Tigrisugrás

Tévéfilm
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschirm
14:20 Család'22
14:50 Novum
15:20 Család-Barát
16:50 Időjárás-jelentés
16:55 Magyar világ
17:30 Ízőrzők: Rimóc
17:55 Ízőrzők: Szentgál
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Budavári Palota-

koncert 2020
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Klasszikusok 

délidőben
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:25 Vers mindenkinek
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák –

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek

04:40 Múlt és Jelen
06:30 Sporthíradó
07:30 Tippmix férfi ko-
sárlabda NB I.
09:30 UEFA Európa 

Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
11:00 Forma-3
12:00 Atlétika 

Gyémánt Liga
13:00 Sporthíradó
13:30 Kosárlabda 

magazin
14:30 Kézilabda 

magazin
15:30 Boxutca
16:00 Góóól!2
17:00 Sporthíradó
17:10 Fradi Tv
17:45 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
19:45 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
21:45 Sporthíradó

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
11:50 Fókusz
12:45 A Konyhafőnök

- Legendás évad-
hoz terítünk

15:25 A sors könyvei
Brazil filmsorozat

16:40 Szerelem és 
más bajok
Török filmsorozat

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök

- Legendás évad-
hoz terítünk

22:35 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:05 Dex nyomozó
Amerikai krimisor.

00:15 Dex nyomozó
Amerikai krimisor.

01:25 Édes Otthon

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 akció sor.

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

14:35 A szerelem aromája
Kolumbiai 
telenovella sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella 
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Drágám, add 

az életed!
21:10 Doktor Balaton

Magyar dráma sor.
22:15 A csodadoktor

Török dráma sor.
23:25 Magánnyomozók
00:45 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.
01:50 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Hrvatska Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Ridikül
08:40 Rex Kanadában II.

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

09:30 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

10:20 Időjárás-jelentés
10:25 Család-Barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:30 Hannibál nyomai

az Alpokban
14:25 Almárium
15:15 Időjárás-jelentés
15:25 Önök kérték!
15:50 Egy Perc Híradó
15:55 Don Matteo

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

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:40 Mindennapi
19:50 Rex Kanadában II.

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

20:40 SzerencsePerc

20:45 Skandináv Lottó
20:55 Anne otthonra talál

Angol tévéfilmsor.
21:45 Downton Abbey

Angol tévéfilmsor.
22:30 Kenó
22:40 Időjárás-jelentés
22:41 Zöldár

Magyar játékfilm
00:25 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

01:25 Rex felügyelő
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

05:00 Híradó
05:15 Duna World - 

időjárás
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:31 Mindennapi
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'22
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát-medence
07:00 Mindennapi
07:05 Duna World - 

időjárás
07:10 Almárium
08:05 Önök kérték!
08:35 Élő népzene
09:10 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:05 Vers mindenkinek
10:10 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:35 Templomaink
10:40 Neked szól!
10:45 Jó embert 

keresünk!
11:00 De őszintén!
11:10 Külhonba sza-

kadt vármegye-
házak

11:20 Álmok álmodói
11:30 Csalással nem!

Tévéjáték
13:00 Híradó
13:20 Duna World - 

időjárás
13:25 Hrvatska Kronika
13:55 Ecranul nostru
14:25 Magyar gazda
14:50 Püspökkenyér
15:20 Család-Barát
16:50 Duna World - 

időjárás
16:55 Hazajáró
17:25 Ízőrzők: 

Gyomaendrőd
17:55 Ízőrzők: Őrség
18:25 Önök kérték!
19:00 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 Szirmok, virá-

gok, koszorúk
Magyar játékfilm

00:25 Hetedhét kaland
00:35 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:50 Álmok álmodói
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:20 Angol nyelvű hírek

06:30 Sporthíradó
07:30 Kosárlabda 

magazin
08:30 Kézilabda 

magazin
09:25 Boxutca
10:00 Sporthíradó
10:30 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
12:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
13:00 Sporthíradó
13:30 Forma-3
14:30 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
16:25 Fradi Tv
17:00 Sporthíradó
17:25 CHI – A belső erő
18:00 Aranyoroszlánok
18:35 UEFA Európa 

Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

20:05 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

21:00 UEFA Európa 
Konferencia 
Liga

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 Fókusz
12:45 A Konyhafőnök

- Legendás évad-
hoz terítünk

15:25 A sors könyvei
Brazil filmsorozat

16:40 Szerelem és 
más bajok
Török filmsorozat

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök

- Legendás évad-
hoz terítünk

22:35 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:05 Brandmánia
23:45 Dex nyomozó

Amerikai krimisor.
01:00 HighLife
01:45 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

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

texasi kopó
Amerikai akció sor.

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

14:35 A szerelem aromája
Kolumbiai 
telenovella sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella 
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Drágám, add 

az életed!
21:10 Doktor Balaton

Magyar dráma sor.
22:15 A csodadoktor

Török dráma sor.
23:25 Propaganda
00:00 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Slovenski Utrinki
07:15 Öt kontinens
07:45 Ridikül
08:40 Rex Kanadában II.

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

09:30 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

10:20 Időjárás-jelentés
10:25 Család-Barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 A nagy piramis 

megfejtése
14:25 Almárium
15:15 Időjárás-jelentés
15:25 Önök kérték!
15:50 Egy Perc Híradó
15:55 Don Matteo

Tévéfilmsorozat
16:50 SzerencsePerc
17:00 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:40 Mindennapi
19:50 Rex Kanadában II.

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

20:45 Bagi-Nacsa 
Orfeuma

21:45 Agapé
22:35 Kenó
22:45 Időjárás-jelentés
22:46 Katharina meg-

oldja - A dán 
makrélamaffia
Romantikus film

00:15 Zoo
Szlovák családi 
filmsor.

01:05 Rex felügyelő
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

05:00 Híradó
05:15 Duna World - 

időjárás
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:31 Mindennapi
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:55 Világ
07:15 Mindennapi
07:20 Duna World - 

időjárás
07:25 Almárium
08:15 Önök kérték!
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:15 Vers mindenkinek
10:16 Metodista magazin
10:40 Világ-Vallás
10:55 Találkozás
11:10 Külhonba sza-

kadt vármegye-
házak

11:20 Nincs többé férfi
Tévéfilm

13:00 Híradó
13:20 Duna World - 

időjárás
13:25 Slovenski Utrinki
13:50 Öt kontinens
14:20 Kék bolygó
14:45 Noé barátai
15:10 Család-Barát
16:40 Duna World - 

időjárás
16:45 Szerelmes földrajz
17:15 Ízőrzők: Madocsa
17:45 Ízőrzők: Liptód
18:25 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Szenes Iván em-

lékkoncert 2016
20:55 Egy perc híradó
21:00 Duna World - 

időjárás
21:05 A Nagyok
21:35 Álmok álmodói
21:45 Ridikül
22:40 Velünk élő Tri-

anon - Egy majd-
nem betiltott

23:35 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Duna World - 

időjárás
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván em-

lékkoncert 2016

06:00 UEFA Bajnokok
Ligája magazin

06:30 Sporthíradó
07:30 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
09:25 Aranyoroszlánok
10:00 Sporthíradó
10:30 UEFA Európa 

Konferencia Liga
13:00 Sporthíradó
13:30 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
15:30 Lendület
16:00 Pecatúra
16:30 Vollé!
17:00 Sporthíradó
17:15 A víz összeköt
22:15 Sporthíradó
22:45 Giro d'Italia
23:00 UEFA Európa 

Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin



Szombat Május 28.

Köszöntjük Emil, Csanád nevű olvasóinkat!

Vasárnap Május 29.

Köszöntjük Magdolna nevű olvasóinkat!

Péntek Május 27.

Köszöntjük Hella nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

sának jogát minden 
tévéadó fenntartja!
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– az összes fizikai és jogi sze-
mélytől beérkezett hirdetés 
kereskedelmi hirdetésnek 
számít, akik kereskedelmi 
tevékenységet folytatnak;

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

– haszongépjárművek eladása;
– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területek-

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

– keretes, kiemelt hirdetések;
– elveszett iratok;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba 

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

Figyelem!
Egy szelvényen mindösz-
sze 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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A lapunk címére beérkező kéziratok közlésének és szerkesztésének jogát fenntartjuk, 
azok recenzálását, visszaküldését, továbbítását és megválaszolását nem vállaljuk. A 

címünkre beérkező levelek szerkesztésének és rövidítésének jogát fenntartjuk. A pub-
likációnkban közölt tényekért minden esetben a szerző viseli a felelősséget. 

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 Fókusz
12:45 A Konyhafőnök

- Legendás évad-
hoz terítünk

15:25 A sors könyvei
Brazil filmsorozat

16:40 Szerelem és 
más bajok
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök 

- Legendás évad-
hoz terítünk

22:30 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:05 Életre-halálra
Amerikai akciófilm

02:10 Adele - Az interjú
Amerikai zenés 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 akció sor.

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

14:35 A szerelem aromája
Kolumbiai 
telenovella sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella 
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Drágám, add 

az életed!
21:10 Doktor Balaton

Magyar dráma sor.
22:15 A csodadoktor

Török dráma sor.
23:25 Magánnyomozók
00:45 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.
01:50 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Kvartett
07:15 Rondó
07:45 Ridikül
08:40 Rex Kanadában II.

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

09:30 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

10:20 Időjárás-jelentés
10:25 Család-Barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Yosemite
14:25 Almárium
15:15 Időjárás-jelentés
15:25 Önök kérték!
15:50 Egy Perc Híradó
15:55 Don Matteo

Tévéfilmsor.
17:00 Ridikül
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.
19:40 Mindennapi
19:50 Rex Kanadában II.

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

20:45 Mindenki jól van
Játékfilm

22:45 Kenó

22:55 Időjárás-jelentés
22:56 Dafne

Filmdráma
00:35 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

01:30 Rex felügyelő
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

05:00 Híradó
05:15 Duna World - 

időjárás
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:31 Mindennapi
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:20 Lexikon – Így 

illik /Duna/
06:30 Kárpát-medence
06:55 Kék bolygó
07:15 Mindennapi
07:25 Duna World - 

időjárás
07:26 Almárium
08:25 Önök kérték!
08:55 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Vers mindenkinek
10:26 Katolikus krónika
10:50 Mai hitvallások
11:15 Külhonba sza-

kadt vármegye-
házak

11:25 Álmok álmodói
11:35 Asszonyok mesélik

Tévéfilm
13:00 Híradó
13:20 Duna World - 

időjárás
13:25 Kvartett
13:50 Rondó
14:20 Magyarország 

Ma
14:45 Multiverzum
15:15 Család-Barát
16:50 Duna World - 

időjárás
16:51 Kárpát-medence
17:15 Ízőrzők: Nemescsó
17:50 Ízőrzők: 

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

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Mindenből 

egy van
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:40 Szabadság tér ́ 89
23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:31 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Duna World - 

időjárás
01:16 Angol nyelvű hírek
01:17 Nincs többé férfi

Tévéfilm

06:30 Sporthíradó
09:25 A víz összeköt
10:00 Sporthíradó
10:30 Női labdarúgó 

magazin
11:05 Golf
11:35 Forma-2
12:30 Aranyoroszlánok
13:00 Sporthíradó
13:25 Futsal magazin
13:55 Forma-1 – 

1. szabadedzés
15:05 UEFA Európa 

Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

15:55 Puskás Akadémia
16:25 Boxutca
16:55 Forma-1 – 

2. szabadedzés
20:15 Bajnokok Klubja
21:50 Sporthíradó
22:20 Giro d'Italia
22:35 UEFA Európa 

Konferencia Liga
00:50 Forma-2

05:05 Különben 
dühbe jövök
Amerikai krimisor.

06:00 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:25 Teleshop
10:25 Brandmánia
10:55 A dadus

Am. vígjátéksor.
11:30 Autogram
12:15 Isten belájkolt

Amerikai filmsor.
13:25 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
14:35 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
15:50 Apokalipszis - 

Az ítélet napja
Amerikai-német sci-
fi akciófilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:50 Fókusz Plusz 
- Gyer meknapi 
adománygyűjtő 
különkiadás

20:00 A mi kis falunk
Magy. vígjátéksor.

21:05 Nincs kettő 
négy nélkül
Olasz akcióvígjáték

23:35 Nők akcióban
Amerikai vígjáték

01:35 Ördögi csapda
Amerikai-ír thriller

04:35 Kívánságpiac
Extra

06:00 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

06:30 Garfield és barátai
Amerikai animációs 
sorozat

06:55 Magyar népmesék
07:10 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:40 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:15 Magyar népmesék
08:30 Magyar népmesék
08:45 Magyar népmesék
09:05 Magyar népmesék
09:15 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

09:25 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:55 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

10:25 Trendmánia
11:05 Nagyító
11:40 Innovátor
12:20 Poggyász
12:55 Zöld Gömb 

-Vertikál Kupa
13:35 Hogyan lopjunk 

felhőkarcolót?
Am. vígjáték film

15:45 Columbo
Amerikai krimi film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Szemfényvesztők 2.

Amerikai akció film
22:55 James Bond - 

Aranyszem
Angol, amerikai ak-
ció film

01:50 Csernobil
Ukrán történel-
mi film

05:50 Lexikon – Kék 
bolygó /Duna/

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:55 Magyar Krónika
07:25 Szerelmes földrajz
08:00 Magyar világ
08:30 Noé barátai
09:05 Divat & dizájn
09:35 A világörökség 

kincsei
09:50 Az Indonéz Papa-

gájvédelmi Projekt
10:20 Lexikon – 

Kék bolygó
10:30 Időjárás-jelentés
10:31 Partitúra: Somogy
11:25 A világ egy 

terített asztal
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó

12:35 Nemzeti 
Sporthíradó

12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:15 A Vatikán titkai
13:45 A tizedes meg 

a többiek
Magy. filmvígjáték

15:25 Egy Perc Híradó
15:30 Időjárás-jelentés
15:31 A névtelen vár

Magyar tévéfilmsor.
17:00 Főmenü: Csupa 

paradicsom
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Karmikus kérdés

Filmvígjáték
21:15 Az iker

Filmvígjáték
23:00 Kenó
23:10 Időjárás-jelentés
23:11 Tomürisz – A 

sztyeppe királynője
Orosz történelmi 
kalandfilm

01:20 Zoo
Szlovák családi 
filmsorozat

05:00 Híradó
05:15 Duna World -

időjárás
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:31 Mindennapi
05:35 Itthon vagy!
05:55 Álmok álmodói
06:00 Magyar gazda
06:25 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:05 Duna World - 

időjárás
07:10 Opera Café
07:35 Püspökkenyér
08:05 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

08:30 Evangélium
09:00 Novum
09:30 Multiverzum
10:00 Hogy volt?!
10:55 Öt kontinens
11:20 Külhonba sza-

kadt vármegye-
házak

11:30 Jelmezbál
Magyar játékfilm

13:00 Híradó
13:20 Duna World - 

időjárás
13:25 Múlt és Jelen
14:00 M4 sport+
14:00 Szabadidő
14:30 Vollé!
15:00 Puskás Akadémia
15:35 Női kézilabda 

Magyar Kupa
17:35 Forma-2
20:45 Bringasport
21:05 Kékek
21:35 Építők
22:05 Bagi-Nacsa 

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

05:45 Forma-2
08:30 UEFA Európa 

Konferencia Liga
10:45 Bajnokok Klubja
12:20 Boxutca
12:55 Forma-1 – 

3. szabadedzés
14:05 K&H férfi 

kézilabda liga
15:50 M4 Stúdió: Forma-1
16:00 Forma-1 – 

Időmérő edzés
17:15 M4 Stúdió: Forma-1
17:30 Bajnokok Klubja
18:00 Női kézilabda 

Magyar Kupa
20:05 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
23:30 Giro d'Italia

05:05 Fókusz Plusz
- Gyermeknapi 
adománygyűjtő 
különkiadás

06:15 Teleshop
06:45 Kölyökklub
08:25 HighLife
09:00 Teleshop
09:50 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:20 Édes Otthon
11:05 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

11:40 Házon kívül
12:15 Aquaman

Amerikai akciófilm
15:30 Last Vegas

Amerikai vígjáték
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
19:00 A nép szolgája

Ukrán vígjátéksor.
19:30 A nép szolgája

Ukrán vígjátéksor.
20:00 Wonder Woman

Am. kalandfilm
23:05 A meztelen Juliet

Am.-angol vígjáték

04:35 Kívánságpiac Extra
06:00 Hupikék törpikék

Belga animációs 
sorozat

06:30 Garfield és barátai
Amerikai animációs 
sorozat

06:55 Magyar népmesék
07:10 Magyar népmesék
07:30 Magyar népmesék
07:50 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

08:00 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

08:30 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:00 Konstruktíva - 
Az építő műsor

09:35 Tűsarok
10:15 Több mint TestŐr
10:50 SuperCar
11:30 Életmódi
12:05 Mága Jennifer 

- Sztárok az éle-
temből

12:45 Értékteremtők
13:20 Csonthülye

Dél, afrikai vígjá-
ték film

15:30 Az olasz meló
Am., francia, angol 
akció film

18:00 Tények
18:55 Pepe

Magy. vígjáték sor.
20:00 Életrevalók

Fr. vígjáték film
22:45 Vad esküvő

Am. vígjáték film
00:50 A csodálatos 

Pókember
Am. kaland film

05:30 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Családi kör
07:45 A világörökség 

kincsei
08:00 Mindennapi
08:01 Neked szól!
08:05 Világ-Vallás
08:20 Mindennapi
08:21 De őszintén!
08:25 Mindennapi
08:30 Isten kezében
08:55 Mindennapi
09:00 Lét-Ige - protes-

táns magazin
09:25 Mindennapi
09:30 Találkozás
09:45 Jó embert keresünk!
10:00 Katolikus krónika
10:25 Időjárás-jelentés
10:26 Keresztény köny-

nyűzenei 
koncertklipek

10:30 Az utódok 
reménysége

10:55 Agapé
11:00 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:30 Bevezetés a 

misztériumba
11:55 Estéli zsoltár: 

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

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:25 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:55 A világörökség 

kincsei
14:20 Fűszer és csemege

Magyar romanti-
kus film

15:35 Időjárás-jelentés
15:40 Álmok álmodói
15:45 Édes anyanyelvünk
15:50 Egy Perc Híradó
16:00 Hatoslottó sorsolás
16:10 Hogy volt?!
17:00 SzerencsePerc
17:10 A természet 

magyar fotósai
17:15 A természetfilme-

zés kulisszatitkai
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:45 Családi kör
19:35 Főmenü: CHUT -

NEY avagy 
hagymalekvár

19:45 Magyarország, 
szeretlek!

21:25 Csak semmi pánik
Magyar akciófilm

22:50 Kenó
23:00 Időjárás-jelentés

05:00 Híradó
05:15 Duna World -

 időjárás
05:16 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
07:10 Világ
07:30 Duna World - 

időjárás
07:40 Noé barátai
08:10 Kontúr
08:55 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
09:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
09:55 Főmenü: 

Hidegpálya
10:50 Magyar világ
11:15 Külhonba sza-

kadt vármegye-
házak

11:25 Szerelmes földrajz
11:55 Négy évszak a 

Hortobágyon
12:30 A vízipók tényleg 

csodapók
13:00 Híradó
13:25 Duna World - 

időjárás
13:26 Magyarország 

Ma
13:50 M4 sport+
14:00 Múlt és Jelen
14:50 Női kézilabda

Magyar Kupa
16:50 Jövünk!
19:25 A víz összeköt
20:00 Női kézilabda 

Magyar Kupa
22:00 Párhuzamos múlt

07:20 Atlétika 
Gyémánt Liga

08:20 Forma-1 –
 Időmérő edzés

09:45 Forma-2
11:10 Pecatúra
11:40 UEFA Bajnokok 

Ligája
14:00 Pilótaparádé
14:25 M4 Stúdió: Forma-1
15:00 Forma 1 – Futam
17:00 M4 Stúdió: Forma-1
17:15 Felvezető műsor: 

Kézilabda
17:45 Női kézilabda 

Magyar Kupa
19:15 Értékelő műsor: 

Kézilabda
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– Mit tudhatunk a fiatal 
hölgyről?

– Zápszonyban születtem, 
azonban életem meghatározó 
szakaszai a Vérke-parti városhoz 
kötnek. Tanulmányaimat a Be-
regszászi 3. Számú Zrínyi Ilona 
Középiskolában végeztem. Az 
iskolában az ukrán, az angol és 
a matematika tantárgyak is na-
gyon érdekeltek. Sajnos azon-
ban nem választottam az Ukraj-
na történelme ZNO-t, mert azt 
reméltem, hogy elegendő az an-
gol az ukrán vizsga mellé. Nem 
így lett, emiatt csak a matemati-
ka irányába indulhattam tovább. 
Be kell valljam, sokáig bántott is 
a dolog, de visszatekintve, úgy 
érzem, ennek így kellett történ-
nie. Hiszem, hogy nem lennék 
most az, aki vagyok, ha nem 
ezen az úton megyek végig. Vé-
gül sikeresen felvételt nyertem 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátal-
jai Magyar Főiskola matemati-
ka szakára. Főiskolás éveim alatt 
életre szóló barátságokat köthet-
tem, valamint azt is nagyon fon-
tosnak tartom, hogy anyanyel-
vemen tanulhattam. Diplomám 
megszerzését követően szeret-
tem volna még fejleszteni a tudá-

Dávid Alexandra tanár és manikűrös

 Kitartással beérhet munkánk 
gyümölcse

A hivatásunk meghatároz minket, kitölti életünket. S hogy mi is 
lesz ez a tevékenység, amely elégedettséggel tölt el? Sokan csak 
hosszú évek múltán találnak rá útjukra. Azonban nem feltétlenül 
egy dolog lesz az, amelyben kiteljesedhetünk – van, hogy többféle 
tevékenységet űzünk, s ezek együttesen tesznek boldoggá minket. 
Így van ezzel a zápszonyi születésű Dávid Alexandra is, aki a jövő 
nemzedékét oktatja, emellett manikűrösként várja a szépülni vá-
gyókat. Vele beszélgettünk indulásról, kihívásokról.

somat, így elvégeztem a Lembergi 
Nemzeti Egyetem menedzsment 
képzését is.

– Ma pedig már oktatja is a 
diákokat.

– Jelenleg a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főisko-
la Szakgimnáziumában, illetve 
az Egán Ede Szakképzési Cent-
rum Nagydobronyi és Beregszá-
szi Szakképzési Központjában 
dolgozom oktatóként. Testvérem 
a szakgimnáziumban folytatta ta-
nulmányait általános iskola után, 
így anno nagyobb betekintést nyer-
tem én is az ottani oktatásba. Ez 
nagyon megtetszett, mivel évről 
évre folyamatosan bővült, korsze-
rűsödött az intézmény. Ezért úgy 
döntöttem, hogy jelentkezem én 
is oktatónak. 2016 szeptemberé-
ben el is kezdhettem ott dolgozni, 
amit a mai napig nagyon szeretek.

– Milyen tapasztalatokkal gaz-
dagodott az évek során?

– Pedagógusi pályám kezdetén 
arra gondoltam, hogy vajon mi-
kor fogom azt érezni: jó, amit csi-
nálok, hogy sikeresnek mondha-
tom magam. Matematika szakos-
ként tudom, hogy a tanított tárgy 
nem feltétlenül a diákok kedven-
ce. Sőt, legtöbb esetben a tantárgy 

alapján kedvelik a tanárt is. Ezért 
úgy éreztem, hogy hivatásom iga-
zi visszaigazolása mindenképp az 
lesz majd, ha a tanítványaimnak 
meghatározó példaképe leszek, és 
akkor nem volt hiábavaló az ad-
digi munkám. Hálás vagyok 
érte, hogy ez a gyümölcs iga-
zán korán beérett. Úgy gondo-
lom, a munkánk során a legfon-
tosabb, hogy meg tudjuk talál-
ni a közös hangot a diákokkal, 
így minden zökkenőmentes le-
het. Szerintem ez az egyik kul-
csa a jó munkának!

– A jelenlegi helyzet azon-
ban átalakította az oktatást 
is…

– A helyzet, amelybe több 
mint két éve kerültünk, telje-
sen átírt mindent. A pandémia 
megjelenése számos kihívás 
elé állította az oktatókat és a 
diákokat egyaránt. Áttértünk 
az online oktatásra, ami telje-
sen más, mint a jelenléti forma. 
Nekünk, pedagógusoknak is 
kihívás volt ez kezdetben. El-
sősorban ki kellett dolgoznunk 
a megfelelő rendszert, hogy a 
diákok ne maradjanak le sem 
az elméleti, sem a gyakorla-
ti résszel. A háború kitörése pedig 
még nagyobb terhet rótt mindenki-
re. Azonban a korábbi tapasztala-
tokból merítve már zökkenőmen-
tesen vezetjük óráinkat.

– A tanítás mellett manikű-
rösként is dolgozik. Hogyan jött 
a gondolat?

– A manikűrösi pályafutásom 
még 2014-ben kezdődött – egy 
gyerekkori álmom beteljesülése 
volt. Nem mondanám, hogy dol-
gozom a szakmában, én ezt inkább 
hobbi szinten űzöm. Abloncai Sza-
bina műkörömépítő alapképzésén 
sajátítottam el a szakma fortélyait, 
három éve pedig szombatonként a 
Nail Art Studióban élhetek egyik 
kedvenc hobbimnak. 

– Emellett egyedi tervezésű 
ajándéktárgyakat is készít.

– 2020 őszén elhatároztam, 
hogy mézeskalács díszeket sze-
retnék készíteni karácsonyra – ter-
mészetesen tapasztalatok nélkül 

döntöttem ezt el. Kezdetben az 
internetről, videókból próbáltam 
elsajátítani a díszítést, majd bele-
fogtam, és nagymamámmal együtt 
sütöttük a sok mézeskalácsot. Na-
gyon örültem annak, hogy már el-
sőre sikerélménnyel gazdagodtam, 
hisz mind elkelt, amit akkor készí-
tettünk. A későbbiekben megpró-
bálkoztam húsvétra is mézeskalá-
csot készíteni, majd a következő 
évben már előre rendelték tőlem 
a finomságot. Úgy érzem, hogy 
ebből immáron hagyomány lesz. 
Emellett nagyon régóta érdekelt a 
kalligrafikus írás is, így online tan-
folyamokon belevágtam ennek az 
elsajátításába is. A tavalyi év ka-
rácsonyára megszületett az az öt-

letem, hogy ezt az írást valami-
lyen ajándéktárgyon mutassam 
be. Ennek megfelelően egyedi, 
kézzel írt üvegdíszeket készítet-
tem, amelyekkel sokan meghit-
tebbé és különlegesebbé tehették 

a karácsonyfájukat. Har-
minc darab dísszel indul-
tam, két hét alatt pedig 
már több mint 250 darab 
rendelésem lett. Az álta-
lam készített tárgyakat 
a közösségi oldalamon 
keresztül értékesítettem, 
így még magyarországi 
megrendelőim is akad-
tak, amire nagyon büsz-
ke vagyok. 

– Mit jelent önnek a 
munkája?

– Példamutatást és 
olyan tevékenységeket, 
amelyekben megtalál-
tam önmagam és a he-
lyem. A pedagógusi hiva-
tásomban próbálok a di-
ákok előtt példaként áll-
ni, hogy bebizonyítsam, 
meg lehet itthon is élni 
– igaz, hogy több lábon, 
de lehetséges. Munkánk 
során élni kell minden kí-

nálkozó lehetőséggel, és fontos, 
hogy kitartóak legyünk. Mindig 
azt mondogatom magamnak: ha 
másnak sikerül, nekem miért ne 
sikerülne?! Ez csak elhatározás 
kérdése, hiszen ha van cél, ve-
zet oda út is. Nehéz száz száza-
lékosan teljesíteni mindenben, de 
azon dolgozom, hogy mindenre 
ugyanúgy jusson az energiám-
ból, hogy majd aztán elmond-
hassam: sikerült jól teljesítenem. 
Tapasztalatom szerint hittel, mo-
tiváltsággal, szakmai lelkesedés-
sel, elhivatottsággal kell lennünk 
munkáink iránt, pedagógusként 
pedig szeretettel kell a diákok 
felé fordulni.

Kurmay Anita

A szőlő egyértelműen azon 
kultúrnövények sorába tar-
tozik, amelyik szereti a meleg 
időt. Tessék megfigyelni, mió-
ta a nappali hőmérséklet jócs-
kán 20 fok fölé emelkedett, a 
szőlő hajtásai képesek napon-
ta akár 8-10 cm-t is növekedni. 
Jó hír, hogy május végén már 
készülhetünk a virágzásra, így 
kedvenc növényünk gyakorla-
tilag bepótolta a korábban ész-
lelt kéthetes lemaradását.

– Úgy tűnik, ez idő tájt a nö-
vényvédelem terén nincs semmi 
teendőnk… 

– Mindez igaz is lehetne, ám 
tudni kell, hogy a szőlő esetében 
a betegségek megelőzésének óri-
ási szerepük van – hangsúlyozza 
Varga István benei szőlész-bo-
rász. – Bölcsen tesszük tehát, 
ha virágzás előtt beiktatunk egy 
permetezést. Az a legjobb, ha a 
védekezés komplex jellegű, te-
hát a szőlő valamennyi gomba-
betegsége – lisztharmat, pero-
noszpóra, szürkepenész stb. – el-
len hatásos. Az előrelátó gazda 
ilyenkor felszívódó szert használ 
– Cabrio Top, Benelux, Quadris, 
Shavit stb. –, hogy a virágzás 
ideje alatt a védelem biztosítva 
legyen. Természetesen az is jó, 
ha kolloid kénnel (Thiovit Jet, 
Kumulus), illetve valamelyik 
atkaölőszerrel permetezzük be 
a hajtásokat. 

– Az elmondottakból is kitű-
nik, hogy a fő figyelem a liszthar-
matfertőzés megelőzésére irányul. 

Gyorsan pótolja lemaradását a szőlő

Legfontosabb a megelőzés
– Való igaz. A lisztharmat 

ugyanis nem csupán a szőlő leg-
veszélyesebb, hanem egyben a 
legalattomosabb betegsége is. A 
tavaszi fertőzésnek gyakorlatilag 
nincs is látható jele – ennek mér-
tékét többnyire csak laborvizsgá-
latok tudják kimutatni –, ám ha 

nem kezdjük idejében visszaszo-
rítani a fertőzést, akkor a nyár ele-
jén jelentkező második hullám-
ban a gombabetegség már komo-
lyan feladhatja a gazdáknak a lec-
két. Egyébként is, az utóbbi más-
fél-két évtized tapasztalata azt bi-
zonyítja, hogy fel kell készülnünk 
a három-négyhetes aszályos peri-
ódusokra. Ilyenkor a lisztharmat 
gombaszövedékei, ha rejtetten is, 
folyamatosan terjednek, várva a 
kedvező alkalomra, arra, hogy rob-
banásszerűen fertőzzenek. Ez egy 
esős időszakot követő meleg idő-

járás során rendre be is követke-
zik. Ne feledkezzünk meg arról 
sem, hogy a fakó-, illetve szürke-
rothadás most már minden évben 
támad. Az esős, hűvös időben 
fellépő peronoszpórával együtt 
ezek is jelentős termésvesztesé-
get tudnak okozni. 

– A terméskilátásokról egy-
előre még korai lenne bármit is 
mondani?

– A virágzás előtti termés-
becslésnek nincs sok értelme, 
ám az már nagyon biztató fejle-

mény, hogy jelentősebb fagyká-
rokat Beregvidéken nem észlel-
tünk. Ami az ültetvények rend-
ben tartását illeti, az elsősorban 
az üzemanyaghiány miatt vált 
bonyolultabbá, hisz hiányzik a 
permetezőgépek és a fűkaszák 
működéséhez szükséges gázolaj, 
illetve benzin. Célszerűnek lát-
szik a sorközök gyomirtózása. Ez 
a művelet akárcsak a szőlőültet-
vény növényvédelme, jobb, híján 
most hagyományos  háti perme-
tezőgéppel történik. 

Kovács Elemér

Május első hétvégéjén Révkomáromban rendezték a Szlová-
kiai Magyar Táncháztalálkozót. A Hagyományok Háza Háló-
zat – Szlovákia által is támogatott kétnapos eseményről Gálik 
Gábor,  a Táncfórum – Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szak-
mai Egyesületének elnöke számolt be.

„A Tisztipavilon belső terme, belső udvara és kültéri nagyszínpada 
adott otthont május 6-7-én a Szlovákiai Magyar Táncháztalálkozónak. 
A Táncfórum minden tagegyüttesét és partnerszervezetét meghívta a 
jeles eseményre, a többi vendég jegyvásárlással vehetett részt a hét-
vége változatos programjain, a Tánctáron, a gyermekműsorokon és a 
nagyszínpad gáláin. A pandémiás időszak után nagy érdeklődés övez-

te a két napot, mint-
egy másfélezer em-
ber fordult meg prog-
ramjainkon.

A pénteki kapu-
nyitás egyrészt fel-
emelő érzés volt min-
denki számára, hiszen 
két év után szemé-
lyesen is tudtak talál-
kozni a Táncfórum 
tagegyüttesei. Más-
részt a jelenlevők ön-
feledten tudták a hely-

színen ünnepelni az ötvenéves táncházmozgalmat. A jubileumra pénte-
ken emlékeztünk, ennek jegyében az aznapi gála is frenetikus sikert ho-
zott: teltházzal rendezhettük. A szombati napot a pandémia előtti időszak 
tematikája jellemezte, minden résztvevő réteget meg kívántunk szólítani. 
Kezdtük a gyermekgálákkal, a Gyermeksarokba változatos, színházi, ze-
nei programokat válogattunk. A Tánctár foglalkozásain a résztvevők kü-
lönböző tájegységek motívumkincsével ismerkedhettek. A gyermekjátszó-
tér szintén a legifjabb nemzedéket szólította meg, a kirakodóvásárban pe-
dig mindenki igyekezett ’vásárfiával’ gazdagodni. A nagyszínpadon a kö-
zönség a Gyermekgálának, a Muharay-gálának, a Dubajban jártunk cím-
mel, az Örökség Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyesület műso-
rának tapsolhatott. Az estére a koronát a második felnőtt táncgála tette fel, 
a válogatásban az elmúlt évek fesztiválnyertes együttesei mutatkoztak be, 
majd közös ének és tánc következett. Még tudtuk fokozni a hangulatot, 
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Kalotaszeg című műsorát mutatta be. A 
gazdag napot a Csángálló Zenekar és az elmaradhatatlan táncház zárta. A 
rendezvény fő támogatója a Csoóri Sándor Alap, a Kisebbségi Kulturá-
lis Alap, az Egressy Béni Városi Művelődési Központ, a Martin György 
Néptáncszövetség és a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia volt.”

Komáromi táncseregszemle
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Ezúttal a kukorica vegyszeres 
gyomirtásáról szólnék, mivel 
évről évre egyre több probléma 
merül fel ezzel kapcsolatban. A 
gyakorlatban a kuko-
rica vetés utáni vegy-
szeres gyomirtása (a 
növény 3-5, 6-8 leveles 
állapotában) sokszor 
nehézséget okoz a ter-
melőknek. A problé-
ma, hogy nem időben 
végezzük el a véde-
kezési munkálatokat 
és nem megfelelő gyomirtókat 
használunk, vagyis nem szak-
szerűen végezzük el a gyomir-
tást. Ezért az alábbi útmutató-
kat szeretném adni.

Legelőször is: a vegysze-

A kukorica vegyszeres gyomirtása
res gyomirtást akkor kell elvégez-
ni, amikor az adott parcellán meg-
jelennek a leggyakoribb gyomok. 
Idén a kukorica 3-5 leveles állapo-

tában már megjelentek a 
gyomok, ezért sürgősen 
el kell végezni a vegysze-
res gyomirtást (nem a leg-
drágább gyomirtókkal; pl. 
„Trivium” – 50-60 g/ha).

A vegyszerek csak a 
kikelt gyomok ellen ha-
tásosak. Kb. 10-15 nap 
múlva (a második hullám 

idején, pl. a muharfélék és a par-
lagfű) ismételten permetezést haj-
tunk végre (pl. „Master-Power”, 
„Apriotti”, „Laudis”). A felsortolt 
gyomirtókat a kukorica 6-8 leve-
les állapotáig használhatjuk. Csak 

így tarthatjuk tisztán a tábláinkat. 
Azokon a táblákon, ahol a ku-

korica monokultúraként nő, ott 
egyszeri gyomirtás is lehetséges. 

Megjegyzés: amikor a kelés 
után bármilyen kultúrán gyomir-
tást végzünk, feltétlenül használ-
junk stresszoldó szereket, pl. az 
„Amalgelol”-t, ami lényegében 
növekedésserkentő és termésnö-
velő tulajdonságokkal rendelkezik.

P.S. Az őszi búzán töme-
gesen megjelent a sárga rozs-
da és más gombabetegség is, 
mint pl. a lisztharmat, ami lé-
nyeges (20-30 %) terméskiesést 
okozhat. Ellenük végezzünk 
gombaölőszerekkel. 

Várom továbbra is kérdései-
ket és szívesen válaszolok Önök-
nek. Tel.: 0975166318 vagy 
0503723469.

Novák András 
szaktanácsadó

 A cikksorozatunk előző ré-
szében megismerkedhettünk 
azokkal a gyomnövényekkel, 
amelyek a leginkább előfor-
dulhatnak a búzatábláinkban. 
Tisztáztuk azt is, hogy ezeknek 
a gyomnövényeknek a kelési 
ideje eltérő, ezért az ellenük 
való védekezésnél különböző 
gyomirtási módokat kell meg-
választanunk. Ezért 
ebben a cikkünkben 
ezeket a gyomirtási 
módokat szeretnénk 
bemutatni és választ 
találni a követke-
ző két kérdésre: mi-
kor és mivel kell fel-
lépnünk a gyomok 
ellen?

Ahhoz, hogy ezekre a kérdé-
sekre megkapjuk a választ meg 
kell ismerkednünk a gyomke-
zelési módokkal. Az őszi búza 
termesztésénél 5 különböző 
gyomirtási módot különbözte-
tünk meg: 

– tarlókezelés
– őszi állomány-

kezelés
– tavaszi  á l lo -

mánykezelés kétszikű 
gyomnövények ellen

– tavaszi  á l lo -
mánykezelés egyszikű 
gyomnövények ellen

– tavaszi állomány-
kezelés egy- és kétszi-
kű gyomok ellen. 

Ne feledkezzünk 
meg arról, hogy ezek-
nek a módoknak a he-
lyes megválasztása 
előtt mindig meg kell 
vizsgálnunk az adott 
területet, hogy meg-
győződjünk, milyen gyomokkal 
is állunk szemben!

Tarlókezelés. A tarlókezelés 
nem más, mint amikor a talaj-
munkálatok előtt totális gyom-
irtóval kezeljük az adott terüle-
tet. Erre akkor van szükség, ami-
kor évelő gyomokkal (pl. tarack-
búzával) van fertőzve a terület. 
Ez az egyik leghatékonyabb és 
legköltségtakarékosabb mód az 
évelő gyomokkal szemben. En-
nek a kezelésnek a hatása akár 
több évig is kihathat, amelyre 
a leggyakrabban a glifozát ha-
tóanyagú készítményeket, mint 
pl. a Glialka Start (5 l/ha) alkal-
mazzák. Azt fontos megjegyez-
ni, hogy a megfelelő hatás eléré-
se érdekében a kezelést követő-
en és a talajmunkálatok megkez-
dése előtt legalább három hétnek 
el kell telnie!

Őszi állománykezelés. A 
gyomösszetétel változása egy-
re inkább teszi indokoltabbá ezt 

Az őszi búza termesztése
a védekezési módot. Ezen kívül 
még a nem megfelelő vetésváltás 
is (évről évre kalászos növényt ka-
lászos növény követ) hozzájárul 
olyan gyomnövények felszaporo-
dásához, mint például a széltippan, 
vagy ismertebb nevén a „rókafű”. 
Ennek a gyomnövénynek nagyon 
kedveznek a savanyú talajok, ezért 
az ilyen típusú talajokon és a nem 

megfelelő növényváltás 
betartása esetén rendkí-
vül fel tudnak szaporod-
ni és nagy károkat okoz-
nak a búzatábláinkban.

Ezek ellen a gyom-
növények ellen hatá-
sosan fel tudunk lép-
ni ősszel a búza kelését 
követő és a téli fagyok 

beállta előtti időszakban. Az őszi 
hűvösebb időjárás ellenére is jól 
működnek ilyenkor a klórtoluron, 
diflufenikán, metszulfuron me-
til hatóanyagú Agility (1,25 l/ha), 
Mezzo (25 g/ha), Lentipur (3 l/ha), 
Alliance (70 g/ha) készítmények és 
ezek kombinációi.

Tavaszi állománykezelés két-
szikű gyomnövények ellen. Ez az 
egyik legtipikusabb technológiai 
elem. Ezt a gyomirtási módot ta-
vasszal alkalmazzuk, amikor is be-
indul a kultúrnövények és a kétszi-
kű gyomnövények közötti versen-
gés a tápanyagok felvétele iránt. 
Nagyon fontos az időzítés, vagyis 
se túl korán, se túl későn ne tör-
ténjen meg a kezelés. Számtalan, 
erre a célra alkalmas hatóanyag 
és készítmény közül lehet válasz-
tani. Ilyenek például a legismer-
tebb floraszulam, 2,4 D-észter és 
aminopiralid hatóanyagú Prima 
(0,5-0,7 l/ha) és annak egyéb vál-
tozatai, vagy pl. a Mustang SE (0,5 
l/ha), Mustang Forte (1 l/ha) ké-
szítmények is.

Tavaszi állománykezelés 
egyszikű gyomnövények ellen. 
Az utóbbi években egyre több 
gondot okoznak ezek a (széltip-
pan, héla zab, ecsetpázsit) gyo-
mok. Amennyiben valami ok-

nál fogva elmulasztjuk az ősz-
szel kelő egyszikű gyomok elle-
ni őszi állománykezelést, abban 
az esetben meg kell várnunk a 
megfelelő időpontot az egyszi-
kű gyomok tavaszi állomány-
kezelésére. Ez az optimális idő-
pont a búza bokrosodásának kö-
zepe-vége, ugyanis ekkorra ki-
kelnek az olyan tavaszi egyszi-
kű gyomnövények is, mint pél-
dául a héla zab (avena fatua). 
De semmiképpen ne húzzuk en-
nél tovább a kezelés időpontját, 
mert májusban már késő fellép-
ni ellenük! Gyomirtók tekinte-
tében nincs túl nagy választék, 
de mégis akadnak olyan szerek, 
amelyek kimondottan az egyszi-
kű gyomok ellen hatnak. Ilye-
nek például a Puma Extra (1 
l/ha) és a Foxtrot EW (1 l/ha) 
készítmények.

Tavaszi állománykezelés 
egy- és kétszikű gyomok ellen. 
Az egyszikű gyomok mellett 
nem szabad megfeledkeznünk 
a jól megszokott gyomok, mint 
például a ragadós galaj, árvacsa-
lán-fajok, veronika fajok stb., 
valamint az olyan évelő kétszi-

kű gyomok elleni 
hatékony védeke-
zésről sem, mint 
pl. a mezei aszat 
(szúró). Ameny-
nyiben tavasz-
szal a búzatáb-
lánk egy- és két-
szikű gyomok-
kal is fertőzött, 
akkor ez eset-
ben érdemesebb 
olyan készítmé-
nyeket alkalmaz-
nunk, amelyek 
mindkét gyomtí-
pus ellen hatáso-
sak. Ilyenek le-

hetnek például a Huszár Aktív 
Plusz (1 l/ha), a Granstar Super 
50 SX (50 g/ha) vagy a Granstar 
Gold 75 (30 g/ha) készítmé-
nyek. Ennél a kezelési módnál 
is szintén nagyon fontos az idő-
zítés! A kellő hatás elérése érde-
kében még a bokrosodás végéig 
meg kell, hogy történjen az állo-
mánykezelés.

Összegzésként elmondhat-
juk, hogy az őszi búza haté-
kony gyomirtása nem is olyan 
egyszerű feladat, mint azt so-
kan gondolnák. Nagyon fontos, 
hogy mindig igyekezzünk be-
tartani a vetésforgót és a keze-
lés megválasztása előtt kellően 
térképezzük fel a gyomállomá-
nyunkat a búzatábláinkban. Ez-
által jelentősen megkímélhetjük 
a pénztárcánkat a felesleges ki-
adásoktól.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Ha nem vagyunk résen, tavasszal pár nap alatt ellephetik a ró-
zsa fiatal, ízletes hajtásait a levéltetvek. Lássuk, mivel védekez-
hetünk ellenük?

A szabadföldön nevelt rózsa legjelentőebb kártevője a nagy ró-
zsa-levéltetű (Macrosiphum rosae). Minden termesztett és vadon ter-
mő rózsán előfordul. A tetvek kedvencei a növekedésben lévő fiatal 
hajtások csúcsi részei, ahol óriási kolóniákat alkotnak. Szivogatásuk 
nyomán a növény növekedése lelassul, ha nem kezeljük a leveleken 
mézharmat majd korompenész jelenik meg.

A nagy rózsa-levéltetű a rózsa vesszőin tojás alakban telel, majd a 
rózsa kihajtását követően a fiatal hajtásokat célozzák meg az ún. ős-
anyák, akik szűznemzéssel egy egész leánynemzedéknyi tetűnek ad-
nak életet. Ezután alakulnak ki az ún. szárnyas alakok is, akik újabb 
és újabb rózsatőre telepednek át, így szinte az egész évben számít-
hatunk kártételükre.

A levéltetvek természetes ellenségei a katicák, a katicalárvák, a 
fátyolkák, zengőlegyek gyakran megfigyelhetők a terített asztalnál, 
de a nagy tömeggel általában nem tudnak lépést tartani, ezért elke-
rülhetetlen a kémiai védekezés. Arra figyeljünk, hogy ha jelen van-
nak ezek a hasznos rovarok, akkor ne kontakt rovarölőszerrel véde-
kezzünk, ami őket is kivégezné, hanem felszívódó permetszerekkel.

Permetszerek levéltetvek ellen: Cyperkill 25 EC (kontakt), 
Lamdex Extra (kontakt), Mospilan 20 SG, Teppeki 50 WG, Karate 
Zeon 5 CS (kontakt), Pirimor 50 WG, Decis (kontakt), Bio Plantella 
Flora Permet (kontakt, szobanövényeknél is használható).

Jól bevált régóta alkalmazott felszívódó hatású szerek a pirimikarb 
hatóanyagú Pirinor 50 WG vagy az acetamiprid hatóanyagú Mospilan 
20 SG és a flonikamid hatóanyagú Teppeki 50 WG, amelyek mind 
megkímélik a levéltetvek természetes ellenségeit is, és a méhekre 
sem veszélyesek, így akár virágzó állományban, nappal is használ-
hatóak. Mivel a berepülő egyedek miatt újra elszaporodhatnak a tet-
vek a rózsán, folyamatosan kísérjük figyelemmel, és szükség esetén 
permetezzünk újra.

A fent felsorolt permetszerek közül a kontakt hatásúak általános 
rovarirtószerek, a rovarral érintkezve fejtik ki hatásukat, tehát nem 
kímélik a levéltetvek természetes ellenségeit és a méheket sem, ezért 
virágzó rózsa állományban csak méhkímélő technológia betartásá-
val, napnyugta után használhatóak.

Tetvek a rózsán: így 
szabadulhatsz meg tőlük!

A rózsalisztharmat a rózsa leggyakrabban előforduló gombás be-
tegsége. Igaz, hogy könnyen felismerhető, de a legjobb mégis az, 
ha időben elkezdünk védekezni ellene. Lássuk, mit kell tennünk! 

Miről ismerjük fel a lisztharmatot?
A rózsalisztharmat által okozott első, már távolról is jól megfi-

gyelhető elváltozásokat a fiatal leveleken láthatjuk. Ezek kanalasod-
nak, meggörbülnek, majd a felületükön fehér, lisztszerű gombafonal 
bevonat jelenik meg. Később a károsított levelek besodródnak, töré-
kennyé válnak, és a felületükön a lisztes bevonat is szürkésvörösre 
színeződik.  Erős fertőzés esetén a levelek teljesen elszáradnak.  

Hogyan alakul ki a rózsalisztharmat?
A fertőzés a rügyekben áttelelt gombafonalakból és a gombafona-

lakon képződött pontszerű, fekete termőtestekből indul ki. A párás me-
leg, a zsúfolt növényállomány, a fényhiány, a túlzott nitrodénadagolás, 
a hideg talaj, mind-mind valóságos melegágyai a rózsalisztharmat-

nak. Ilyen kö-
rülmények kö-
zött járvány-
szerű betegsé-
get okozhat.

A fertőzés 
szembeötlő, 
könnyen ész-
lelhető, a lisz-
tes bevonat a 
csészelevelek-
re, a hajtások-
ra és a tüskék-

re is kiterjed. A hajtásokon gyakran előforduló rózsapajzstetű fe-
hér telepei kicsit emlékeztetnek a lisztharmatra. De ez könnyen el-
dönthető, mert a pajzstetvek kolóniája nem annyira összefüggő, és 
jól látható pajzsokból áll. Ezek a pajzsok könnyedén lekaparhatóak, 
és a pajzs alól előjönnek a narancssárga vagy halványpiros állatok. 

Hogyan védekezzünk a rózsalisztharmat ellen?
Gyűjtsük össze a lemetszett, beteg vesszőket, és a lehullott lom-

bokkal együtt égessük el! Már a rügyfakadás előtt kezdjük el a per-
metezést. Lisztharmat ellen a kéntartalmú készítmények a hatásosak. 
Rügypattanás előtti permetezésre a téli hígítású mészkénlé is szá-
mításba jöhet. Különösen akkor célszerű az alkalmazása, ha az at-
ka-pajzstetűfertőzés is jelentős. Rügypattanás előtt töményebb per-
metlevet készítsünk. Nyáron kéthetente permetezzünk. A permete-
zés bőséges, lemosásszerű legyen.

A lisztharmat elleni felszívódó permetszerek: Score 250 EC, Topas 
100 EC, Dagonis, Cyflamid.

A felszívódó készítményekkel szemben gyorsan kialakulhat a 
gombákban a rezisztencia. Ezt megakadályozhatjuk, ha időnként kén 
tartalmú kontakt szerekre váltunk, vagy ha ezeket keverjük a felszí-
vódókhoz: Thiovit Jet, Tiosol, Cosavet DF, Kumulus.

edenkert.hu

Védekezzünk a 
rózsalisztharmat ellen!
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V. Ung-vidéki népzenei és 
néptánc tábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2021/2022-
es tanévben ötödik alkalommal hirdeti meg az Ung-vidéki 
népzenei és néptánc tábort.

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

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

Jelentkezési feltételek:
A táborba 9–17 éves kor közötti tanulók jelentkezé-

sét várjuk.
Jelentkezési határidő: 2022. május 31.
A tábor maximális létszáma 30 fő, így a jelentkezé-

seket beérkezési sorrendben rögzítjük.
Jelentkezni elektronikus úton 2022. május 31-ig lehet 

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján.
Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-76 (149-es mellék)
Honlap: www.genius-ja.uz.ua
E-mail: geniusja2019@gmail.com
Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoz-

nia a tábor kezdetekor.
A program szakmai referense: Kepics Andzselika
Elérhetősége: e-mail: kepicsandzselika@gmail.com.

XII. Bereg-vidéki népzenei és 
néptánc tábor

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a 2021/2022-es 
tanévben tizenkettedik alkalommal hirdeti meg a Bereg- 
vidéki népzenei és néptánc tábort.

A táborba 9–17 éves kor közötti tanulók jelentkezé-
sét várjuk.

A tábor ideje: 2022. július 18–23.
A tábor helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-

gyar Főiskola (90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Jelentkezési határidő: 2022. május 31.
Minden résztvevőnek kötelező orvosi igazolást hoz-

nia a tábor kezdetekor.
A tábor maximális létszáma 30 fő, így a jelentkezé-

seket beérkezési sorrendben rögzítjük.
Jelentkezni elektronikus úton 2022. május 31-ig le-

het a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány honlapján.
Elérhetőségünk:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Tel.: 0038031-41-4-29-76 (149-es mellék)
Honlap: www.genius-ja.uz.ua
E-mail: geniusja2019@gmail.com
Részletes információt a „GENIUS” Jótékony-

sági Alapítvány irodájában az alábbi telefonszámon 
+380-31-41-4-29-76 (149-es mellék) lehet kérni mun-
kanapokon 8.00-tól 17.00-ig, vagy az alábbi email cí-
men: geniusja2019@gmail.com

ÁLLÁSHIRDETÉS!
A Munkácsi Szent István Líceum pályázatot hirdet 

oktatási-nevelési igazgatóhelyettesi állás betöltésére!
Elsősorban legalább 3 év pedagógus-munkakörben, 

vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vo-
natkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szak-
mai gyakorlattal rendelkező, rómaikatolikus hitüket gya-
korló személyek jelentkezését várjuk. 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
● fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a bérigény 

megjelölésével,
● a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító, mes-

terképzésben szerzett szakképzettséget igazoló okmány/
okmányok másolata,

● munkakönyv másolata, 
● hozzájáruló nyilatkozat a pályázó személyes ada-

tainak kezeléséhez,
● ellenőrizhető referencia (ajánlólevél) korábbi mun-

káltatótól (ajánlott, de nem kötelező),
● plébánosi ajánlás,
● motivációs levél.
Jelentkezni az elkészített pályázati anyagok be-

küldésével a feher@caritas-transcarpathia.com és 
ildikofejes65@gmail.com címen lehet.
Jelentkezési határidő: 2022. június 15. (kedd) 24.00 óra.

A személyes meghallgatás előzetes időpont-egyez-
tetés alapján kerül meghatározásra.

A munkavégzés várható kezdete: 2022. szeptember 1. 
 A TELJES pályázati felhívást megtalálja a Munká-

csi Szent István Líceum honlapján:
https://munkacs-katlic.org.ua/allashirdetes/

X. Buzánszky Jenő Labdarúgó 
Kupát hirdet a „GENIUS” 
Jótékonysági Alapítvány

A Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa 2021/2022-es tan-
évben tizedik alkalommal kerül megrendezésre.

A labdarúgó kupa időpontja: 2022. június 29.
A labdarúgó kupa helyszíne: Beregszász
A labdarúgó kupa jelentkezési határideje: 2022. 

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

31-ig lehet az alapítvány honlapján elérhető felhívásban. 
Kategóriák:
1. Általános iskolás fiúk (15 éves korig);
2. Középiskolás fiúk (15–17 évesek);
3. Lánycsapat (17 éves korig)
A labdarúgó kupa megvalósulását a Magyar Kor-

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

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

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

IX. Zupkó József Kézilabda 
Emléktornát hirdet a „Genius” 

Jótékonysági Alapítvány
A 2021/2022-es tanévben kilencedik alkalommal ke-

rül megrendezésre a Zupkó József Kézilabda Emléktorna.
A kézilabda emléktorna időpontja: 2022. július 1.
A kézilabda emléktorna helyszíne: Beregszász
Jelentkezési határidő: 2022. május 31. 12:00 óra
Jelentkezni az alábbi 3 kategóriába van lehetőség:
1. Általános és középiskolás fiúcsapat (17 éves korig);
2. Általános és középiskolás lánycsapat (17 éves korig);
3. Sportiskolák (17 éves korig).
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton, 2022. május 

31-ig lehet az alábbi linkre kattintva, ahol a csapat edző-
je, vagy az adott iskola képviselője regisztrálja be a csa-
patokat:

https://forms.gle/CPe2Bs6UWzNyhoMs7
A kézilabda emléktorna megvalósulását a Magyar Kor-

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

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

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

Потрібні гроші? Можу купити 
монети, нагороди, паперові 
гроші, документи, откритки, 
давні іграшки, значки, фото-
апарати, статуетки, годинники, 
старовинні речи і т.і. Можливий 
викуп колекції. Досить тримати 
вдома те, що може принести 
Вам гроші! 097-626-57-79.

Nagybaktán két privati-
zált építkezési telek (15 ár/
szotek) 150 darab termő gyü-
mölcsfával és 300 db lugas 
csemegeszőlővel eladó. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136. 
Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Kato-
na István u. 12. szám alatt 
kertes ház bútorral, víz, gáz, 
háromfázisú elektromos há-
lózat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Beregszász külvárosában, 
Beregardóban 23 szotekes 
telken felújításra váró 50 
m2-es családi ház eladó. Kon-
vektoros gázfűtés, az udvar-
ban vájt kút. A kertben 100 
db. 7 éves gyümölcsfa. Ér-
deklődni: +38099-1926678. 

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

Eladó Beregszászban egy-
szobás lakás az 5. emeleten. 
Mob.: 096-7236378. 

Egy Szaljut női összecsuk-
ható bicikli eladó. Mob.: 
+38066-5605813. 

Gyümölcstermesztési és 
kerttervezési szaktanács-
adás. Fiatal gyümölcsösök 
(1-3 év) alakító metszését vál-
lalom. Érdeklődni: Bodnár 
Istvánnál, Nagybakta. Mob.: 
050-7102136. 
Tetőszerkezetek készíté-
sét, felújítását, ereszcsator-
na készítését és házak külső 
szigetelését vállaljuk. Mob.: 
+38066-8404874. 
Utcáról, kertből, udvarból 
veszélyes fa kivágását válla-
lom Beregszászban és kör-
nyékén. Több év tapaszta-
lattal, garanciát is vállalok. 
Még vállalok betonozást, he-
gesztést és építkezést. Mob.: 
050-1948976. 
Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 
Külső és belső munkákat 
vállalok Beregszászban és 
környékén. Mob.: +38068-
4082884. 

Kútfúró mestert kere-
sek, aki a pincében vasból 
pompakutat tud leütni. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia út 
5/1.) Tel: 050-7102136. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Péterfalván, Bökényben. 

Fizetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Asztélyban. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth 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 
hetilap kézbesítésére Gáton. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok 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 kéz-
besítésére Tiszaújlakon. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
A Kárpátinfo hetilap rek-
lámszervezőt keres a hetilap 
hirdetéseinek értékesítésé-
re. Mob.: +38066-2850283. 
E-mail.: karpatinfo.heti-
lap@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. 

Beregszászban eladó kör-
fűrész és háztető kupa. Tel: 
050-1948976. 

Beregszászban újszerű ál-
lapotban faajtó eladó tok 
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.: 
066-2910418, 068-2126127. 
Eladó egy új kád, 1,70x70 
cm. Tel: 050-8589288. 
Beregszászban eladó kézi 
fűrész, csákányok, kalapá-
csok, autóhoz való szere-
lő kulcsok. Mob.: +38099-
6608338, +38066-3967011. 

Szőlődaráló, szőlőprés el-
adó Beregszászban. Mob.: 
066-3967011. 

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 

Vadonatúj vetőgép eladó. 
Mob.: +38095-3260426. 

Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 

Szőlőszedő műanyag hor-
dó, 500 literes, eladó Bereg-
szászban. Ára: 2800 hrivnya. 
Mob.: 066-3967011. 

E l a d ó  e g y  n a g y o n 
megkímelt állapotban lévő 
összecsukható négykere-
kű babakocsi. Nagyon ol-
csó árban. Mob.: +38095-
3260426. 

A Kárpátinfo hetilapban
megjelent hirdetések 

felkerülnek a
Kárpátinfo.net-re is.

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно 
від 13. 08. 2007 р. Серія САВ № 429720 по вул. 
Фелшо Мікефалва (вул. Пушкіна) № 17 в с.  Великі 
Береги, видане на імя Шіпош Шандор Елемирович, 
рахувати недійсним.
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KRIMI

Május 12-én bejelentés érkezett a ható-
ságokhoz, miszerint Rahón, egy üdülő-
komplexum közelében vita alakult ki két 
férfi között. A helyszínre azonnal kiér-
kezett az operatív csoport, számol be a 
rendőrség kommunikációs osztálya köz-
leményére hivatkozva a 0312.ua.

A 26 éves ittas férfi összetűzésbe ke-

Féltékenységből késelte meg ismerősét egy férfi 
Rahón

rült 30 éves ismerősével, többször is ütést 
mért fejére és testére egy fémbottal, majd 
mellkason szúrta egy késsel. Mint kiderült, 
a konfliktus féltékenység miatt alakult ki.

Az áldozatot elsősegélyben részesítet-
ték, nincs életveszélyes állapotban. Az elkö-
vető ellen büntetőeljárás indult, öttől nyolc 
évig terjedő szabadságvesztés várhat rá.

Holttestre bukkantak Volóctól nem mesz-
sze, Zúgón – olvashatjuk a mukachevo.net 
hírportálon, adja hírül a mukachevo.net.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálatának (DSZNSZ) jelentése szerint az 

51 éves nő holttestére bukkantak Volóc 
közelében

1971-es születésű helyi hölgy holtteste a 
Huklivcsik patakban hevert.

A tűzoltók kiemelték a testet és átad-
ták azt a rendőrségnek. A halál okát egy-
előre még nem tisztázták.

Május 13-án az esti órákban halálos köz-
úti baleset történt Kisanna (Hankovica) 
falu közelében: egy kamion és egy Volks-
wagen Golf személygépkocsi ütközött. A 
baleset következtében egy rendőr, vala-
mint felesége és lánytestvére a helyszí-
nen életét vesztette, adta hírül a pmg.ua. 

Ezt az Állami Nyomozóiroda (DBR) 
Lembergi Területi Igazgatóságának szó-
vivője, Tetyana Muravel jelentette be. El-
mondása szerint az autó sofőrje elvesztette 
uralmát a jármű felett, és a szemközti sávba 

Halálos baleset: minden áldozat ugyanazon 
család tagja

hajtott, ahol egy szembejövő kamionnal üt-
között. Az autót egy kárpátaljai rendőr ve-
zette, aki szolgálaton kívül volt. A jármű 
két utasa – a sofőr felesége és lánytestvé-
re – a helyszínen, a sofőr pedig a mentőau-
tóban halt meg a kórházba menet.

A kamionsofőr nem sérült meg, a vizs-
gálatok azt mutatták, hogy józan volt. 
A DBR közlekedésbiztonsági szabályok 
megsértése, illetve több ember halálát oko-
zó jármű üzemeltetése miatt indított bün-
tetőeljárást.

Tűz ütött ki egy házban az Ilosvai járás-
ban. A történtek során égési sérüléseket 
szerzett egy 26 éves fiatalember, közöl-
te a Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálata (DSZNSZ).

A ház tulajdonosa és unokaöccse pró-
bálták egyedül eloltani a tüzet, ekkor tör-

Égési sérüléseket szerzett egy 26 éves 
fiatalember az Ilosvai járásban

tént a balesetet. A helyszínre kiérkező tűz-
oltók 15 percen belül megfékezték a lán-
gokat, s elsősegélyben részesítették a fiút 
a mentőszolgálat kiérkezéséig.

A tűz háztartási cikkekben és a kony-
hában okozott kárt, kitörésének okát még 
vizsgálják.

Bejelentés érkezett a rahói rendőrség-
hez, miszerint egy 13 éves kislány el-
tűnt otthonról.

A hatóságok azonnal a keresésére in-
dultak, s kiderítették, hogy a lány 15 éves 
barátjával a vonatállomáson tartózkodott. 

Elszökött hazulról két kárpátaljai kiskorú
A fiatalok vonattal Ternopilba utaztak, 
ahol a fiú rokonai élnek.

A kiskorúakat a rendőrség hazaszál-
lította, s mind velük, mind pedig a szü-
lőkkel elbeszélgettek, írja a mukachevo.
net hírportál.

Letartóztattak egy ungvári férfit, akit 
azzal vádolnak, hogy bántalmazta szom-
szédjait.

A megyei ügyészség közleménye sze-
rint a tettes ittas állapotban vitába keve-
redett másokkal egy tömbház udvarában, 
majd pedig megverte két szomszédját, akik 
megpróbálták megnyugtatni. A helyszínre 

Megverte szomszédjait egy férfi Ungváron
kiérkeztek a hatóságok, bevitték a férfit a 
rendőrségre, ahol kihallgatták. Később ha-
zaengedték, azonban a férfi felkutatta az 
egyik áldozatot, s újra bántalmazni kezd-
te, egy bottal több ütést is mért a fejére.

A rendőrség végül előzetes letartóztatás-
ba helyezte az elkövetőt, az ügyben tart a 
büntetőeljárás, adja hírül a mukachevo.net.

Kárpátalján a nagybocskói határőrök 
három szabálysértőt találtak, akik ille-
gálisan próbáltak Romániába jutni. A 
férfiak a határőröket látva siettek átkel-
ni a Tiszán, amely meglehetősen bővizű 
most. Az ukrán határőrök tájékoztatták 
román kollégáikat és a mentőszolgálato-
kat a szökevényekről.

Kiderült, hogy az egyik szabálysér-
tőnek, aki élve jutott el a szomszédos 
országba, sikerült megbirkóznia a Ti-
sza gyors folyásával. 30 éves társának a 
holttestére a román partoknál egy közös 
kutatás során bukkantak rá, amelyben az 

Újabb határsértő fulladt vízbe
Ukrajnából és a Romániából érkezett ha-
tárőrök, valamint a Nagybocskói Állami 
Tűzoltó- és Mentőegység munkatársai 
vettek részt. A harmadik határsértő sorsa 
egyelőre ismeretlen.

Májusban a munkácsi határőrök kö-
zel húsz hadköteles férfit vettek őrizetbe, 
akik illegálisan próbáltak átlépni a határon. 
Ezenkívül az orosz–ukrán háború kezdete 
óta a határőrség területén 5 olyan férfi halt 
meg, akik illegálisan külföldre próbáltak 
bejutni veszélyes folyami vagy hegyvidé-
ki területeken, számol be a karpataljalap.
net facebook hír alapján.

Egy idős nőt megcsípett egy méh, s en-
nek következtében anafilaxiás sokk ala-
kult ki nála. Erről a 103-as mentőszolgá-
lat Facebook-oldalán számoltak be, írja 
a 1-tv.com.ua.

„A 710-es brigádnak a páciens Nagy-
lucskáról (Veliki Lucski) származó lánya 
háláját fejezi ki 73 éves édesanyja éle-

Mentősök mentettek meg egy méhcsípés miatt 
életveszélybe került nőt

téért. A csípés következtében a nő gyor-
san anafilaxiás sokkot kapott. A Natalia 
Lukecsa mentőápoló és Volodimir 
Lukandi sofőr néhány perc alatt megér-
kezett az áldozathoz, elsősegélyben ré-
szesítették és a Munkácsi Központi Já-
rási Kórházba szállították” – áll a be-
jegyzésben.

A 33. fordulóval ért véget az OTP-Bank 
Liga 2021-2022-es idénye, a hétvégén 
sorra kerülő záró fordulónak is ma-
radt még tétje.

Felcsúton játszották az egyedüli olyan 
mérkőzést, ahol mindkét fél számára fon-
tos lett volna a győzelem, hiszen egy 
esetleges hazai siker esetén – bízván a 
Kisvárda botlásában – a Puskás érhetett 
volna oda a második helyre. A kiesés szé-
lén lavírozó Honvéd számára, viszont már 
egy döntetlen is a biztos bennmara-
dást jelentette volna.

Nos, a végeredmény már az első 
félidőben kialakult, nyert a Honvéd, 
amivel sikerült kiharcolni a követ-
kező idényre is az NB-I-es tagságot.

Az utolsó fordulókra szárnya-
kat kapó MTK-nak a Debrecen el-
len aratott fölényes győzelme sem 
volt elegendő a bennmaradáshoz, a 
Gyirmóttal együtt a másodosztály-
ba kényszerült.

Hazai győzelemmel tette fel a 
koronát az egész évi teljesítményé-
re az NB-I legkeletibb csapata, a 
Kisvárda, így a szabolcsi együttes 
az ezüstérem megszerzésével tör-
ténete legsikeresebb szezonját tud-
hatja maga mögött.

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

A 71 ponttal fölényesen az élen végző 
FTC zsinórban negyedszer, összességében 
33. alkalommal szerezte meg a bajnoki cí-
met, így ismét szerencsét próbálhat a Baj-
nokok Ligája selejtezőjében, amelynek az 
első fordulóját már július 5-én megrende-

Bennmaradt a Honvéd, az MTK 
ismét a másodosztályban

zik. A Fradi egyébként a kupagyőzelmet is 
begyűjtötte az idén (a képen), mivel a kö-
zel 40 ezer néző előtt lejátszott fináléban 
3-0-ra verte a Paks együttesét.

Mindez azt eredményezte, hogy az 
59 ponttal második Kisvárda és 54 pont-
tal harmadik Puskás Akadémia mellett a 
48 pontjával a negyedik helyen záró Fe-
hérvár indulhat még az európai konferen-
cialigában.

Az NB-I-ből az MTK mellett a Gyirmót 

esett ki, helyettük a Vasas és a Kecskemét 
jutott fel a 12 csapatos élvonalba.

A gólkirályi címet 31 góllal a pak-
si Ádám Martin szerezte meg, és ez azért 
számít kiemelkedő teljesítménynek, mert a 
magyar élvonalban Nyilasi Tibor 1981-es 
30 találatos gólkirálysága után (akkor ez 
európai ezüstcipőt ért a Ferencváros le-
gendás csatárának) még senki nem szer-
zett ilyen sok gólt.

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája né-
gyes döntőjének küszöbéhez érkezett a 
Telekom Veszprém együttese, mivel a 
negyeddöntő első mérkőzésén a bako-
nyiak remek játékkal 36-29-re verték a 
dán Aalborg együttesét.

Az első félidőt követően a bakonyiak 
alaposan megnyomták a második játék-
részt, és egygólos előnyüket hétre növel-
ve, bizakodva várhatják a héten sorra ke-
rülő visszavágót.

A június 18–19. között Kölnben ren-
dezendő Final Fourra nagy eséllyel pályá-
zik az első találkozón idegenben nyertes 
Barcelona és Kielce is, míg a Paris SG. és 
Kiel között csak a németországi visszavá-

Kézilabda

Közel a Final Fourhoz a Veszprém
gó dönt majd a továbbjutó kilétéről. Párizs-
ban 30-30-as döntetlen született.

***
A női élvonalbeli kézilabda-bajnok-

ságban csak az utolsó forduló dönt majd 
az aranyérem sorsáról, mivel a listaveze-
tő Győri Audi ETO és az FTC is egyfor-
ma ponttal áll a zárónap előtt.

Az FTC a Vácot fogadja majd, míg a 
győriek a harmadik Debrecenhez látogatnak.

A Fradi címvédésére csak akkor lesz 
esély, amennyiben az ETO pontot veszít 
Debrecenben, hiszen a győriek sokkal jobb 
gólkülönbséggel rendelkeznek, és a két 
csapat egymás elleni eredménye is azonos.

A legmerészebb forgatókönyv szerint 
két hét alatt akár négy tétmérkőzést is 
játszhat az idén még pályára sem lépő 
ukrán labdarúgó-válogatott.

A május elejétől Olekszandr Petrakov 
szövetségi kapitány irányításával Szlovéniá-
ban edzőtáborozó ukrán nemzeti tizenegy jú-
nius elsején Skóciában lép pályára az idei vi-
lágbajnokságra való kijutásért döntő pótselej-
tező elődöntőjében. Ukrán továbbjutás esetén 
június 5-én már Wales lesz az ellenfél, ugyan-
csak idegenben, és ennek a találkozónak már a 
vb-re való közvetlen kijutás lesz a tétje.

Június 11-én és 14-én pedig már 
a Nemzetek Ligájában lesz jelenése a 
zbirnának, az előzetes tervek szerint az Ör-
ményország és Írország elleni hazai talál-
kozókat az Ukrajnában zajló háború miatt 
a lengyelországi Lódzban rendezik meg.

Ezen a héten az olasz Empolival, vala-
mint a horvát Rijekával játszik edzőmér-

Két hét alatt négy meccset is játszhat 
az ukrán válogatott

kőzést a válogatott, ahol részben már azok 
a kerettagok is szerepelhetnek, akik légi-
ósként érkeznek meg a nemzeti csapatba. 
Ilyen például, a ferencvárosi Olekszandr 
Zubkov, aki friss magyar bajnokként és 
kupagyőztesként csatlakozik a kerethez.

Olekszandr Petrakov rendelkezésé-
re egyébként, a Dinamo Kijev és Sahtar 
Donyeck ukrán válogatottjai mellett, igen 
veretes játékosállomány áll majd beve-
tésre.  Meghívót kapott többek között a 
Real Madridban védő Andrij Lunyin, az 
Evertonban futballozó Vitalij Mikolenko, 
az FC Brugges és a Slavia Praha hát-
védje, Eduard Szobol, illetve Tarasz 
Kacsaraba, a Manchester City középpá-
lyása, Olekszandr Zincsenko, a West Ham 
Unitedben futballozó Andrij Jarmolenko, 
az olasz Atalanta játékosa, Ruszlan 
Malinovszkij, valamint Roman Jaremcsuk, 
aki a Benficánál légióskodik.
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Plusz egy vicc

2022. 19. szám meg   -
fej  tése: Az idő olyan, 
mint a vonzerő. Az 
embernek sosincs 
annyi, mint ameny-
nyit gondol. 

Plusz    egy vicc: ... 
hogy megint el fogom 
ejteni. 

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

Márványos 
meggyes kevert
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ZABSZEM ! PESTI MŰSOR FRANCIA VÁROS KÉN SZÍNÁRNYALAT

N

2

☼ O ARGON

BAKÓ 
ÁGNES-
IDÉZET

FÉLÉV!
SŰRŰ FŐZELÉK

3
IRODALOM-

TÖRTÉNÉSZ, ÍRÓ 
(KRISZTIÁN)

MÉTER
SZÍNÉSZ 
(JÓZSEF)

JÁTSZD, ÚJRA, … 
(FILM)

HIDROGÉN
SÓBÁNYA 
LEJÁRAT

SZESZES KOKTÉL

JÓD
MESTERSÉGES 

NYELV
AHHOZ 

HASONLÓ

SOMMAG !

TALPON LEVŐ

1
FÉLKÉSZ!

AM.SZÍNÉSZ 
(JACK)

… SARAPOVA - 
OROSZ 

TENISZEZŐNŐ
NÓTAÉNEKES 

(VERA)

BOLKA 
TESTVÉRE

LÓBIZTATÁS

ÚGYSZÓLVÁN

HAVASALFÖLDI 
FEJEDELEM

ALBÁN 
PÉNZNEM

COL DEI … - 
OLASZ HÁGÓ

PÉLDÁUL A 
NYUGAT

BEKERÍTETT 
LEGELŐ

ERDEI 
GYÜMÖLCS 

SZESZES LEVE
FRANCIA 
VÁROSKA

FERTŐZŐ 
BŐRBETEGSÉG

DIONÜSZOSZ 
NEVELŐJE
KŐBÁNYAI 
IFJÚSÁGI 
SPORT-

EGYESÜLET

ÁSVÁNYI 
FŰSZER

A HAJNAL FINN 
ISTENE

GYÜMÖLCS 
NEDVE

URÁN

MOSZKVA 
LAKÓI

EURÓPAI FOLYÓ

EGYNEMŰEN 
KIZÁRÓ!

KÁRTYAJÁTÉK

ÓGÖRÖG 
HARAG-
ISTENNŐ

RÉZ

LÉGIÓ TAGJA!

UGRATÁS 
(SZLENG)

ZAMAT

ALATTOMOS

RÖVID 
CÉGFORMA

KÁRTYAJÁTÉK

KUKORICA, 
NÉPIESEN

ÉTKEZÉSI 
KAGYLÓ

SPANYOL 
AUTÓJEL

Az öt megmaradó szóból a következő vicc csattanó-
ját állíthatja össze:

Kinga titkárnőnek jelentkezik.
– Gépelni tud? – kérdezik tőle az elbeszélgetésen.
– …

Kétbetűsek: AM, ÁD, BT, 
CD, ÉP, FO, KA, OJ, OS, SA.

Hárombetűsek: ASA, ILI, 
MÉG, MOA, NEM, OIL, OLI, 
OTT, RÁK, TÁN, TOP, ZAT.

Négybetűsek: AGÁD, 
ALÁN, ALDA, ASTA, ETEL, 
HARC, IRAM, LORA, 
OMÁN, RÁNG, SIET, TIMI.

Ötbetűsek:  ABIKA, 
AKONA, ALÁAD, BORIS, 
DARÁL, FONÁK, JURIJ, 
KÁLID, LIGUR, MÁRTA, 
NÁNDI, OLIKA, OSRAM, 
RHONE, SARKI, SINCS, 
SZÁVA, TIBOR, TOAST, 
TOTÁL, ULTRA.

Hatbetűsek: GREGOR, 
INGOLA, ITALOS, KA-
NÁSZ, LÁNGOL, ORÁ-
TOR, ÖTNAPI, RATINÉ, 
STRAND, VATERA.

Hétbetűsek: AKARA-
TI, DONÁTOR, MAGOLAJ, 
PANTEON.

N y o l c b e t ű s e k : 
AMADINDA, FOGAL-
M A M ,  Ö TA L A K O S , 
TOPOLINO, VAKARÁSZ.

Kilencbetűsek: MALA-
GABOR, PRÓBÁLTAM, 
SAVABORSA.

Tízbetűsek: AMORALI-
TÁS, CSIRIPELÉS.

Ti z e n e g y  b e t ű s e k : 
K A L M Á R  M A G D A , 
OLDALMORÉNA.

Tizenkét betűsek: CSI LI-
PAPRIKA, KARIZMATIKUS.

Hozzávalók: 4 tojás, 20 dkg porcukor, 1, 5 dl meleg víz, 
1, 5 dl étolaj, 3 evőkanál kakaópor, 25 dkg liszt, 1 csomag 
sütőpor, csipet só, 40 dkg magozott meggy.

Elkészítése: A sütőt melegítsük elő 180 °C-ra! Egy 
20x30 cm-es tepsit béleljünk ki sütőpapírral!

A tojást válasszuk ketté, a sárgákat a porcukorral ke-
verjük habosra, adjuk hozzá a vizet és az olajat, majd szi-
táljuk hozzá a sütőporos lisztet! A masszát vegyük kétfelé, 
az egyik részhez keverjük hozzá a kakaóport!

A tojásfehérjét a sóval verjük kemény habbá, a felét for-
gassuk össze a sárga, a másik felét pedig a kakaós masszá-
val és simítsuk a tepsibe előbb a sárga masszát, majd rá a 
kakaósat! Egy kanál nyelével körkörös mozdulattal, márvá-
nyozzuk össze a kétféle masszát és szórjuk rá a lecsepegte-
tett meggyet! Süssük kb. 40 percig, de végezzünk tűpróbát!

A tepsiben hagyjuk kihűlni és tetszés szerint szeletel-
jük fel.

Az e heti csillagállások 
fokozottan töltik fel önt 
energiával. A környeze-

tében felüti magát a nátha, vagy 
egyéb megfázásból származó 
betegség. Egyen bőven gyü-
mölcsöket, változatos étkeket, 
hogy egészséges maradjon. Ez-
zel lényegesen erősíti immuni-
tását. Egy régebbi kérelmét ezen 
a héten kedvezően bírálnak el. 
Amennyiben házas vagy pár-
kapcsolatban él, a héten érezhet 
fokozott szeretetéhséget.

Az átvonuló boly-
gók segítik önt hatá-
saikkal a jó döntések 

meghozatalában. Ettől füg-
getlenül érdemes továbbra 
is türelmesnek lennie. A kap-
kodás most nem lenne taná-
csos, nem célravezető straté-
gia. Kerülje, amennyire csak 
lehet a kevésbé megbízha-
tó ügyletek intézését, mert a 
későbbiek során sok elége-
detlenségtől és kellemetlen-
ségektől kíméli meg magát.

Egy jól sikerült befekte-
tés vagy beruházási terv 
elindítása jó eredmé-

nyeket, sikereket ígér. Ameny-
nyiben ingatlan bérbeadását, 
eladását tervezi, ezekben a na-
pokban több ajánlat is ígérkezik, 
melyek közül válogathat Azon-
ban a nagy kockázatokat kezel-
je fokozott óvatossággal! A hét 
bolygóállásai arra figyelmezte-
tik önt, hogy érzelmi téren nagy 
döntések meghozatalát jobb len-
ne egy kicsit halasztani.

Ezen a héten a boly-
gók hatásai figyelmét 
arra terelik, hogy job-

ban ellenőrizze egy közeli ro-
kona, az esetleges üzleti partne-
rei szándékát még mielőtt ko-
moly megállapodást kötne ve-
lük. Amennyiben sikerül meg-
őriznie a nyugalmát és észsze-
rűen áll a dolgokhoz, sok későb-
bi kellemetlenségtől kíméli meg 
magát. Párkapcsolatában a meg-
hittség, az egymás felé való for-
dulásnak kedvező ez az időszak.

Ennek a hétnek a boly-
góhatásai kifejezetten 
feszült légkört vált ki 
ön körül a hét első fe-

lében. Ez önben is kiválthat 
nyugtalanságot. Főleg a szoros 
személyi kapcsolataiban ér-
demes fokozott óvatossággal 
kezelni a kényes kérdéseket, 
mert könnyedén olyan érzé-
sei ébredhetnek, hogy célirá-
nyos provokációknak van ki-
téve. Lényegesen nagy össze-
get érintő esemény is várható.

Amennyiben lehet-
séges, ezen a héten 
óvatosan kezdemé-

nyezzen magánjellegű új 
dolgokat. A csillagok állásai 
inkább a folyamatban lévő 
dolgokon való munkálko-
dásnak, annak végső simí-
tásainak kedveznek. A ma-
gánéleti területen, főképp a 
párkapcsolatban, ha házas, 
adódhatnak konfliktusokat 
kiváltó okok. 

Most egy kis ajándék 
bevételt ígérnek ön-
nek a csillagok. Egy 

jó barát vagy egy önhöz kö-
zel álló személy osztozik ön-
nel a profitján. Amennyiben 
kölcsön szeretne kérni vala-
melyik rokonától, kellemet-
len elutasítás érheti. Viszont 
a barátai nagyvonalúan ön 
mellett vannak, ha baj van. 
Ebben az időszakban óvatos-
nak kell lennie a kockázatos 
ügyekkel. 

A barátságaiban most 
szívélyes a hangu-
lat. Azonban közülük, 

vagy valamelyik közeli roko-
na kölcsönt szeretne kérni ön-
től. Most bánjon óvatosan ez-
zel a kérdéssel! Kisebb segít-
ségek beleférnek, de most na-
gyobb kiadás bizonytalan ki-
látásokkal nagy érvágás lenne 
önnek. Egy nagyszerű meghí-
vást kap, melyet kihagyni vé-
tek lenne, ugyanis ott sok érde-
kes emberrel ismerkedhet meg.

Ebben az időszak-
ban egy kicsit meg-
növekedhetnek a ki-

adásai egy pár fontos vásár-
lás miatt. De pánikra semmi 
oka nincs. Bármit is tesz, las-
sítson most egy kicsit. Fogja 
fel most könnyedén a mun-
káját. Nem kell minden meg-
hívásnak eleget tennie, ha 
nincs hozzá kedve. Ameny-
nyiben ön szülő, gyermekei 
most egy kicsit nyomást gya-
korolnak önre. 

Amennyiben új szer-
ződéseket köt, mint 
vállalkozó nagy esé-

lyek vannak az anyagi helyze-
tének javítására. A hét közepe 
fele lehetséges egy átmene-
ti feszültség a kapcsolatrend-
szerében, ami okozhat némi 
átmeneti nyugtalanságot ön-
ben. Ha külföldi érdekeltsé-
gű üzleti lehetőségekben gon-
dolkodik, fontos, hogy foko-
zottan figyeljen az ön előnye-
inek érvényesítésére.

Nagy szerep jut most 
önnek az életében egy 
kreatív ötletnek. Talán 
nem ért meg egy pro-

jektet, esetleg nem lesz hozzá 
energiája, vagy nem lesz rá ele-
gendő ideje, hogy végig vigye. 
Egyszerre ön sem tud több lo-
vat megülni, bármennyire sze-
retné. Amennyiben túl zsúfoltak 
a napjai, most egy kicsit elha-
laszthatja ennek a tervnek a vég-
rehajtását egy olyan időpontra, 
amikor több időt tud ráfordítani.

Egy hozzátartozója 
profitot ígérő ajánlat-
tal keresi meg, me-

lyet érdemes fontolóra vennie. 
A partnerének is van néhány jó 
ötlete, mellyel lényegesen emel-
ni tudnák a bevételüket. Azon-
ban ebben az időszakban óva-
kodnia kell a hirtelen döntések-
től, ugyanis átgondolás nélküli 
döntése kárt okozhat önnek. Egy 
összejövetelre lesz hivatalos, 
amire érdemes lenne elmennie.


