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Hogy mennyire szű-
kében vagyunk 

mostanság a közösség-
ben töltött időnek, s hogy 
mennyire vágyunk tár-
sasági életre, arról az 
az aktivitás is tanúsko-
dik, ami a Pro Cultura 
Subcarpathica civil szer-

vezet által a Nagyberegi 
Tájházban szervezett fog-
lalkozásokon tapasztal-
ható. Itt immáron heten-
te mintegy félszáz gyere-
ket vár tartalmas szóra-
kozási lehetőség.

A II. Rákóczi Fe-
renc vezette sza-
badságharc azért 

foglal el különleges he-
lyet a magyar történe-
lemben, mert ez volt az 
utolsó olyan fegyver-
rel vívott függetlensé-
gi mozgalom, melyben 

részt vett a Magyarorszá-
gon élő valamennyi nem-
zetiség: a magyarok mel-
lett ott harcoltak a szlová-
kok, a románok, a szerbek. 
A Kárpátalján élő magya-
rok szívéhez pedig azért 
is áll közel ez a történel-
mi esemény, mivel az oszt-

rák elnyomás elleni küzde-
lem vidékünkön kezdődött 
el. Méltán lehetünk büsz-
kék rá, hogy ez a táj volt 
a Rákóczi-szabadságharc 
bölcsője. 319 évvel ezelőtt 
ugyanis Esze Tamás má-
jus 21-én először Tarpán és 
Mezőváriban, másnap pe-

dig a beregszászi piacté-
ren bontotta ki a Rákó-
czitól kapott zászlókat, 
és ezzel fegyveres küzde-
lemre hívott jobbágyat 
és nemest a Habsburgok 
elleni harcba.

A zászlóbontásra emlékeztünk

Több millió forint ösz-
szegű orvosi felszere-

léseket adtak át az elmúlt 
héten a Linner Bertalan 
nevét viselő Beregszászi 
Járási Kórháznak. Ezzel 
Magyarország Külgaz-
dasági és Külügyminisz-
tériumának, valamint a 
Kárpátaljai Megyei Köz-
igazgatási Hivatal kétéves 
együttműködési prog-
ramja zárult le, mely-
nek keretében a magyar 
fél azt vállalta, hogy kor-
szerű orvosi felszerelés-
sel látja el a beregszászi 
egészségügyi intézményt. 

Az átadáson Bacskai 
József, Magyarország 
Ungvári Főkonzulátu-
sénak vezetője kiemel-
te, a mostani 3,5 millió 
hrivnya értékű mobil rönt-
genberendezés átadása, a 
projekt lezárása újabb bi-
zonyítéka a magyar kor-
mány jószándékának. 

Részletek a 8. oldalon

Újabb többmilliós magyarországi támogatás
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Az eddigieknél is nagyobb 
adóskockázatot jelző szintre 
minősítette vissza Ukrajnát 
pénteken a Moody's Investors 
Service, elsősorban azzal a vé-
leményével indokolva a lépést, 
hogy az Ukrajna elleni orosz 
invázió elhúzódásával növek-
szenek az ukrán adóssághely-
zet fenntarthatóságát terhelő 
kockázatok.

A nemzetközi hitelminősítő 
péntek éjjel Londonban bejelen-
tette, hogy az eddigi „Caa2”-ről 
egy fokozattal „Caa3”-ra minő-
sítette vissza Ukrajna de-
vizában és hazai valutá-
ban fennálló hosszú lejá-
ratú szuverén adósságál-
lományának osztályzatát. 
A cég az új besoroláson is 
további leminősítés lehe-
tőségére utaló negatív ki-
látást hagyott érvényben.

A Moody's módszer-
tani meghatározása alap-
ján a „Caa3” minősítés 
nagyon magas adóskoc-
kázatra figyelmezteti a befekte-
tőket. A „Caa3” besorolás kilenc 
fokozattal marad el a befektetési 
ajánlású sáv alapfokától, amely 
a Moody's osztályzati metodiká-
ja alapján „Baa3”.

A leminősítés indoklásában 
a Moody's kiemeli azt a véle-
ményét, hogy jóllehet a nemzet-
közi közösség Ukrajna nagyará-
nyú pénzügyi támogatására vál-
lalt kötelezettségeket, és ez eny-
híti az azonnali likviditási koc-
kázatokat, az államadósság je-
lentős emelkedése azonban kö-
zéptávon valószínűleg fenntart-
hatatlannak bizonyul, és az eb-
ből eredő aggályok hátráltathat-
ják Ukrajna további hozzáféré-
sét a kereskedelmi adósság tör-

Az eddigieknél is nagyobb adóskockázatot jelző 
szintre minősítette vissza Ukrajnát a Moody's

lesztését célzó hivatalos finanszí-
rozásokhoz.

Az elemzés szerint az orosz in-
vázióval kezdődött katonai konf-
liktus a Moody's kezdeti várako-
zásainál hosszabb ideig elhúzód-
hat, és ez növeli annak a valószí-
nűségét, hogy szükségessé válik 
az ukrán adósságállomány átstruk-
turálása, a magánszektorbeli hite-
lezőket pedig eközben vesztesé-
gek érhetik.

A Moody's pénteki előrejelzé-
se szerint az ukrán hazai összter-
mék (GDP) az idén 35 százalék kö-

rüli mértékben zuhanhat reálérté-
ken. A hitelminősítő becslése sze-
rint a harcoktól érintett, illetve az 
orosz haderő által elfoglalt ukraj-
nai térségek a háború előtt megter-
melt éves ukrán GDP-érték 20 szá-
zalékát adták.

A Moody's az ukrán állam-
adós-osztályzat pénteki leminő-
sítéséhez fűzött indoklásában ki-
emelte azt is, hogy becslése sze-
rint az ukrán államháztartás idei 
finanszírozási igénye hozzávető-
leg 50 milliárd dollár – a 2022-re 
várt hazai össztermék 35 száza-
léka – lesz, és a GDP-arányos ál-
lamadósság-ráta az idén 90 száza-
lék környékére emelkedik a 2021 
végén mért 49 százalékról.

Az elhúzódó katonai konflik-

tusból eredő gazdasági károk sú-
lyossága hosszan tartó negatív 
hatásokat gyakorol az állami fi-
nanszírozásra, és ez is növeli az 
adóssághelyzet fenntarthatósá-
gát terhelő kockázatokat – áll a 
Moody's elemzésében. Az ukrán 
gazdaságban más nagy londoni 
elemzőházak is összeomlássze-
rű visszaesést várnak az idei évre.

Az Európai Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank (EBRD) a mi-
nap Londonban bemutatott, je-
lentősen rontott éves térségi elő-
rejelzésében közölte: várakozása 

szerint az ukrán hazai 
össztermék az idén 30 
százalékkal zuhan, 
és ez a szűkebb ke-
let-európai és kauká-
zusi régióban is átla-
gosan 18,4 százalékos 
GDP-zuhanást okoz 
2022 egészében.

Az EBRD Ukraj-
nán kívül Örmény-
országot, Azerbaj-
dzsánt, Georgiát és 

Moldovát sorolta ebbe a cso-
portba.

A londoni pénzintézet az uk-
rajnai háború miatt soron kívül 
összeállított előző, márciusi elő-
rejelzésben 20 százalékos uk-
rán gazdasági visszaesést jósolt 
2022-re, vagyis azóta 10 száza-
lékponttal rontotta tovább ezt a 
prognózisát.

A Morgan Stanley globális 
pénzügyi szolgáltató konglome-
rátum feltörekvő piacokkal fog-
lalkozó londoni elemzőstábja e 
héten bemutatott helyzetértéke-
lésében közölte: központi prog-
nózisa azzal számol, hogy az uk-
rán GDP-érték 2022-ben 39 szá-
zalékkal zuhan.

MTI

Az Európai Bizottság átutalta 
Ukrajnának az 1,2 milliárd eu-
rós sürgősségi makroszintű pénz-
ügyi támogatás utolsó, 600 millió 
eurós részét is – közölte az uniós 
bizottság pénteken.

A támogatás előző részleteit már-
cius 11-én és 18-án folyósították, cél-
ja, hogy segítse kezelni az Oroszor-
szág indította háború miatti rendkí-
vüli humanitárius és védelmi kiadá-
sok okozta finanszírozási hiányt.

A makroszintű pénzügyi tá-
mogatást az Európai Unió hosz-
szú lejáratú hitelek formájában 
nyújtja Ukrajnának kedvező fel-
tételekkel. Ukrajna 2022 máso-
dik negyedévi finanszírozási hiá-
nyát 15 milliárd dollárra becsülik. 
    A pénzügyi támogatás fokozza Uk-
rajna makrogazdasági stabilitását, és 
támogatja az állami funkciók folya-
matos működését – közölték.

A brüsszeli testület közlemé-
nye Ursula von der Leyent, az Eu-
rópai Bizottság elnökét idézte, aki 
azt mondta: a finanszírozás bizto-
sítja, hogy Ukrajna továbbra is mű-
ködtetni tudja az alapvető szolgál-
tatásokat és kielégítse a napi szük-

Az EU a makroszintű pénzügyi 
támogatása utolsó részletét is 

folyósította Ukrajnának
ségleteket. Az EU továbbra is rö-
vid távú pénzügyi támogatást nyújt 
Ukrajnának, miközben tervekkel 
járul hozzá az ország háború utáni 
újjáépítéséhez – tette hozzá az uni-
ós bizottság elnöke.

A makroszintű pénzügyi támoga-
tás az Európai Unióval szomszédos, 
súlyos fizetésimérleg-problémákkal 
küzdő országok számára rendelke-
zésre álló, kivételes válságkezelési 
eszköz – áll a közleményben.

Az Oroszország indította háború 
kezdete óta az EU mintegy 4,1 mil-
liárd eurót mozgósított Ukrajna szá-
mára általános gazdasági, társadalmi 
és pénzügyi ellenállóképességének 
fokozására makroszintű pénzügyi 
támogatás, költségvetési támogatás, 
sürgősségi segítségnyújtás, válság-
kezelés és humanitárius segítség-
nyújtás formájában.

Az Európai Bizottság szerdán 
jelentette be, hogy 2022-ben mak-
roszintű pénzügyi támogatásként 
további 9 milliárd euró kölcsön fo-
lyósítását javasolja Ukrajna számá-
ra, amelyet más nemzetközi partne-
rek támogatása egészítene ki.

MTI

Csehország 27,4 millió eurót kap 
az ukrajnai menekültek ellátá-
sára az Európai Unió alapjaiból 
– közölte az Európai Bizottság 
szóvivője pénteken Brüsszelben 
a CTK hírügynökséggel. Ugyan-
csak támogatásban részesül Len-
gyelország, Szlovákia, Magyar-
ország és Románia. 

Az Európai Bizottság által a 
belső ügyek alapjaiból felszaba-
dított összeg összértéke 248 mil-
lió euró – jegyezte meg a CTK. A 
pénzt az érintett országoknak első-
sorban az ukrán menekültek ellátá-
sára, elszállásolására és szállítására 
kellene felhasználniuk. A 248 mil-
lió euró több mint felét, 144, 6 mil-
lió eurót Lengyelország kapja. Azt, 
hogy milyen összeget kap a továb-
bi három ország, a CTK jelentése 
nem tartalmazza.

Az Európai Bizottság április-
ban kötelezte magát, hogy az uk-

Brüsszel 248 millió euróval segíti a menekülteket 
befogadó öt kelet-európai országot

rán menekülthullám által leginkább 
érintett országok között összesen 
400 millió eurót oszt szét. Az ösz-
szeg első része most került szétosz-
tásra az öt kelet-európai állam kö-
zött – emlékeztet a CTK.

Az ENSZ kimutatása szerint 
eddig mintegy hatmillió ukrajnai 
állampolgár menekült el a február 
végén kirobban háború elől. Több-
ségük az Európai Unió tagállama-
iban talált menedéket. A legna-
gyobb terhet Lengyelország viseli, 
Csehországban eddig 350 ezer uk-
rán menekült kapott egy évre szó-
ló speciális tartózkodási vízumot.

A 400 millió eurós segélycso-
mag fennmaradó részét az Euró-
pai Bizottság azután szabadítja fel 
és osztja szét, hogy azt a tagálla- 
mok és az Európai Parlament is jó-
váhagyják – olvasható a cseh hír-
ügynökség brüsszeli jelentésében.

MTI

A Beregszászi Járási Máltai Sze-
retetszolgálat a háború kitörése 
óta aktívan kiveszi részét a válság 
kezeléséből. A napokban ért cél-
ba az a 14 raklapnyi segélyszállít-
mány, melyet Kijev megye egyik 
állatmenhelye vezetői kérésének 
eleget téve indítottak útnak.

A külföldi felajánlásoknak kö-
szönhetően a segélyszervezet ed-
dig több mint 250 tonna humanitá-
rius adományt fogadott, amelynek 
több mint felét már el is szállítot-
ták azokhoz a szervezetekhez, va-
lamint önkormányzatokhoz, ame-
lyek belső menekülteket látnak el. 
Emellett igyekeznek olyan kérése-
ket is teljesíteni, amelyek a háború 
sújtotta területekről érkeznek. Ilyen 
segítségkérés érkezett hozzájuk 
május elején egy Kijev megyei ál-
latmenhelyről, ahol a hátrahagyott 
házi kedvenceket gyűjtik be.

A háború nemcsak az embe-
rek, hanem a házi kedvencek éle-
tét is befolyásolja. Ott, ahol nem-
rég még harcok folytak, számos ku-
tya és macska maradt felügyelet és 
ellátás nélkül. Az állatok éheztek, 
ezért az őket felkaroló menhelyek-
nek elsősorban tápra van szüksége, 
s ezek már meg is érkeztek oda.

Makuk János, a Beregszászi Já-

Célba ért a Beregszászi Járási Máltai Szeretet-
szolgálat segélyszállítmánya a kijevi térségbe

rási Máltai Szeretetszolgálat vezető-
je elmondta, hogy egy Németország-
ból a vidékünkre érkezett adomány 
kutya- és macskaeledelt tartalma-
zott, ennek köszönhetően sikeresen 
elindítottak egy szállítmányt az uk-
rán fővárosba és környékére, ahon-
nan korábban a megkeresés beérke-
zett hozzájuk: „Így jött az ötlet, hogy 
számukra próbáljunk segíteni, hiszen 
az ottmaradt állatok éheznek” – kö-
zölte Makuk János.

Eleonora Lukash, az Állatvé-
dők civil szervezet munkatársa kö-
szönetet mondott a segítségnyújtá-
sért: „Az országban jelenleg nem-
csak a lakosság, a kicsik és nagyok 
egyaránt, hanem az állatok is szen-
vednek. Sokan hagyták el az orszá-
got, és nem volt lehetőségük ma-
gukkal vinni kedvenceiket. Ezért 
egész egyszerűen szabadon enged-
ték őket. A Máltai Szeretetszolgálat-
nak köszönhetően most már tudunk 
gondoskodni róluk. Hálásak va-
gyunk, hogy ebben a nehéz időszak-
ban sem feledkeztek meg rólunk.”

A Beregszászi Járási Máltai 
Szeretetszolgálat közreműködésé-
vel eljuttatott szállítmány az állat-
eledelek mellett higiéniai terméke-
ket is tartalmazott.

TV21 Ungvár/Kárpátalja

Volodimir Zelenszkij ukrán el-
nök vasárnap a parlament ülé-
sén bejelentette, hogy hama-
rosan törvényjavaslatot ter-
jeszt a törvényhozás elé, amely 
alapján különleges jogi stá-
tust adnak Lengyelország ál-
lampolgárainak Ukrajna te-
rületén – számoltak be ukrán 
híradások.

Szerhij Nyikiforov elnö-
ki szóvivő az UNIAN hírügy-
nökség tájékoztatása szerint el-
mondta, hogy a tervezet jelen-
leg kidolgozás alatt áll a kül-
ügyminisztériumban, és hason-
ló lesz a Lengyelországban az 
ukránok támogatásáról hozott 
törvényhez. „Figyelemmel arra 
a törvényre, amelyet Lengyel-
országban fogadtak el az Uk-
rajnából ideiglenesen áttelepült 
személyekről, és amely valójá-
ban egyenlővé tette Ukrajna ál-
lampolgárait Lengyelország ál-
lampolgáraival, kivéve a szava-
zati jogot. Ennek megfelelően 
Ukrajnában az államfő kezde-
ményezésére, mondhatni hason-
ló törvényt fogadnak el” – fejtet-
te ki a szóvivő. Nyikiforov hoz-
zátette, hogy a törvényjavaslat 
konkrét rendelkezéseiről még 
korai beszélni, mert még kidol-
gozás alatt áll, és azt sem tudta 
megmondani, hogy mikor kerül 
a parlament elé.

Ukrajna különleges jogokat készül adni a 
lengyel állampolgároknak

AZ UNIAN emlékeztetett arra, 
hogy március 16-án Lengyelor-
szágban életbe lépett az a jogsza-
bály, amely rendelkezik az Ukraj-
na elleni orosz agresszió miatt az 
országba érkező ukrajnai állampol-
gárok támogatásáról. A hírügynök-
ség ismertetése szerint a törvény 
szabályozza az ukránok lengyel-
országi tartózkodásának jogsze-
rűségét és a számukra nyújtott át-
fogó támogatást.  

Közben vasárnap felszólalt a 
kijevi parlamentben az ukrajnai 
látogatáson tartózkodó Andrzej 
Duda lengyel államfő, aki a liga.
net hírportál beszámolója szerint 
egyebek között azt hangsúlyozta, 
hogy csakis Ukrajna határozhatja 
meg saját jövőjét. „Ma a szabad vi-
lág arca Ukrajna arca” – hangoz-
tatta Duda. „Olyan hangok terjed-
tek el, amelyek szerint Ukrajnának 
engednie kell Putyin követelései-
nek, de csakis Ukrajnának van joga 
meghatároznia a jövőjét” – szögez-
te le a lengyel államfő. A liga.net 
kiemelte, hogy Duda az első kül-
földi államfő, aki az Ukrajna elle-
ni orosz háború február 24-i kez-
dete óta felszólalt a kijevi parla-
mentben.

A Jevropejszka Pravda tudósí-
tásában kiemelte még, hogy Duda 
hangot adott az ukrán katonák 
helytállása iránt érzett „csodála-
tának”, külön kiemelve Mariupol 

védőit. Kijelentette továbbá, 
hogy a Nyugat „most vizsgázik 
abból, mit jelentenek számára 
a deklarált értékek”. Leszögez-
te, hogy minden lehetséges mó-
don előmozdítja Ukrajna uni-
ós csatlakozását, és „nem hagy-
ja abba az erőfeszítéseket mind-
addig, amíg Ukrajna e szó teljes 
értelmében az Európai Unió tag-
ja nem lesz”.  

Duda felszólalását követ-
te Zelenszkijé, aki bejelentette 
még, hogy egyezség született 
Lengyelországgal egy olyan két-
oldalú megállapodásról, amely 
egyszerűsíti a két ország kö-
zötti határátlépést. Megjegyez-
te, hogy mára az ukrán váro- 
sok a lengyelek testvérvárosai-
vá váltak, és testvérekké az uk-
rán és a lengyel nép, valamint a 
két ország”.

Zelenszkij megköszönte Du-
dának a Szlovákia vezetőjé-
vel tett közös kezdeményezé-
sét, hogy meggyőzze a még té-
továzó európai kollégáit Ukraj-
na EU-tagjelölti státusának meg-
adásával kapcsolatban. Az ukrán 
elnök azt is megjegyezte: Orosz-
ország a háború kirobbantásával 
akaratlanul is arra késztette Uk-
rajnát és Lengyelországot, hogy 
tegyék félre a közös múltjukról 
szóló vitáikat.

MTI/Kárpátinfo
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Valami megváltozott – tudjuk, 
látjuk érezzük. A kezdeti sokk 
elmúlt, próbáljuk élni a min-
dennapjainkat. Kelünk, fek-
szünk, dolgozunk, bevásáro-
lunk, a légiriadók hangjai is 
csak egy-egy pillanatra kész-
tetnek megállásra. Emlékszem, 
amikor az első rakéta becsapó-
dott Kárpátaljára, azt gondol-
tam – itt van, minket is elért. De 
szerencsére csak a szelét érez-
tük mindennek meg.

A problémák azonban nem 
múltak el, folyamatosan emel-
kednek az árak, a pénztárcákban 
lévő megtakarítások alig elegek 
valamire, az üzemanyaghiány 
pedig még inkább kétségbeeset-
té tesz minket.

Rengeteg rokon, barát, isme-

A három hónapja tartó háború árnyékában

Ukrajnában immáron három 
hónapja tart a háború

rős költözött külföldre a jobb 
élet reményében – hogy talán 
majd ott könnyebb lesz, több a 
fizetés, színvonalasabb az okta-
tás, nem kell rettegni nap mint 
nap. Nekik van igazuk vagy ne-
künk, akik itt maradtunk, kitar-
tunk, próbálunk a nehéz min-
dennapokban is létezni? Nem 
tudhatjuk. Ítélkezni könnyű 
– odaátról idefelé, innen oda. 
Feladni egy egész élet munkáját, 
nagyon nehéz, kitartani itt, eb-
ben a helyzetben, szintén.  

Hogyan fogunk így élni? Mi-
kor lesz már vége? – teszik fel 
sokan a kérdést. Erre mi, egy-
szerű polgárok nem tudhatjuk a 
választ, csak reménykedhetünk 
a szebb holnapban.

K.A.

Megmaradás Rákóczi földjén
A zászlóbontásra emlékeztünk

Más években ilyen alkalmak-
kor a Pro Cultura Subcarpathica 
(PCS) civil szervezet szervezé-
sében nagyszabású ünnepsége-
ket tartanak. Ezek során dramati-

zált történelmi játék keretében a 
korhű ruhába öltözött szereplők 
felelevenítik azokat a sorsfordí-
tó napokat, lovasszekéren vo-
nulnak fel Mezőváriban és Be-
regszászon, felolvassák Rákó-
czinak a néphez intézett kiáltvá-
nyát, emellett néptáncegyüttesek 
és népdalénekesek, valamint is-
mert előadóművészek fellépése 
teszi emlékezetessé ezt a napot. 
A háborús helyzet miatt mindez 

idén elmaradt: a szervezők ezúttal 
csöndes főhajtásra invitáltak Esze 
Tamásnak Beregszászon a Rákó-
czi téren álló mellszobrához, ahol 
Magyarország Ungvári Főkonzu-
látusa és Beregszászi Konzulátusa, 
a Beregszászi Polgármesteri Hiva-

tal, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátal-
jai Magyar Főiskola, a KMKSZ és 
a PCS vezetői közösen helyezték el 
az emlékezés koszorúit. Előzőleg 
Mezőváriban a református temp-
lom falán lévő Rákóczi-emléktáb-
lánál hajtottak fejet.

A koszorúzást követően Orosz 
Ildikó, a Rákóczi Főiskola és a 
Pro Cultura Subcarpathica elnö-
ke a sajtó képviselőinek elmond-
ta, hogy az általa irányított szerve-

zet több mint egy évtizeddel ez-
előtt azért jött létre, hogy a kár-
pátaljai magyarság körében éb-
ren tartsa a múlt fontos esemé-
nyeit, hogy időről időre közösen 
megemlékezzünk a vidékünkhöz 
köthető történelmi nagyságok-
ról. Nem szabad megfeledkezni 
a múltunkról, mert akkor olya-
nokká válunk, mint a gyökerétől 
megfosztott, a perzselő nap által 
kiszárított aprócska növény, me-
lyet könnyen elfúj a szél… A Be-
regszászi Városi Tanácsban né-
hány évvel ezelőtt sikerült elér-
ni, hogy a település napját eh-
hez a kiemelkedő eseményhez 
igazítsuk, emlékeztetett rá az el-
nök asszony, aki annak a remé-
nyének adott hangot, hogy a kö-
vetkező alkalommal már ismét 
gazdag kulturális seregszemlé-
vel tiszteleghetünk a zászlóbon-
tás, a kuruc hősök emléke előtt. 

Talán soha nem volt szüksé-
ge a kárpátaljai magyarságnak 
olyan példaképekre, mint II. Rá-
kóczi Ferenc, hangsúlyozta Sin 
József, a KMKSZ Beregszászi 
Járási Középszintű Szervezeté-
nek elnöke. A nagyságos feje-
delem erkölcsi nagysága, hősi-
es példamutatása ezekben az 
embert próbáló időkben is erőt 
ad mindnyájunknak. A Rákóczi 
által vezetett szabadságküzde-
lem mához szóló fontos üzene-
te pedig így fogalmazható meg: 
a szabadságot, a nemzeti függet-
lenséget nem adják ingyen. Egy 
nép megmaradásáért, identitásá-
nak megőrzéséért minden időben 
meg kell küzdeni. 

Kovács Elemér

Korszerű orvosi berendezéseket 
kapott a beregszászi kórház

Újabb többmilliós magyarországi támogatás

Fényes bizonyítéka annak, hogy 
Magyarország szuverén ország-
ként és a NATO, illetve az Euró-
pai Unió tagjaként is minden vállalt 
kötelezettségét időben és maximá-
lisan teljesíti, sőt, azon túlmenően 
is igyekszik elősegíteni a szomszé-
dos népek, nemzetek közötti jobb 
megértést, az emberek boldogulá-
sát és egészségük megóvását. 

Bacskai József a sajtónak 
nyilatkozva elmondta: ezekre az 
orvosi berendezésekre a mostani 
háborús időszakban még inkább 
szükség van, hisz ebben a kór-
házban is ápolnak menekülte-
ket, esetleg sebesülteket, mind-
amellett annak a reményének is 
hangot adott, hogy a két év fo-

lyamán átadott eszközök hamaro-
san békeidőben fogják szolgálni a 
soknemzetiségű vidék egészség-
ügyi ellátását. 

Az átadáson részt vevő Viktor 
Mikita, a Kárpátaljai Megyei Ka-
tonai Közigazgatás vezetője köszö-
netet mondott Magyarországnak, 
hogy a szerződésben foglaltaknak 
megfelelően idejében leszállítot-
ták az eszközöket. Az ukrán fél a 
háború miatt nem tudta teljesíteni 

a vállalásait: nem sikerült átadni 
a kórház új szárnyát. A kormány-
zó elmondta, keresik a megfelelő 
anyagi forrásokat, s abbéli remé-
nyének adott hangot, hogy hama-
rosan béke lesz, és folytatódhat a 
nagy építkezés program, melynek 
keretében fejlesztik a Vérke-parti 
város kórházát is.

A magyar kormány a pro-
jekt megvalósításával a Ma-
gyar Ökumenikus Segélyszerve-
zet ukrajnai kirendeltségét bízta 
meg. Gerevich János, a segély-
szervezet kárpátaljai képvisele-
tének vezetője arról számolt be, 
hogy Magyarország Külgazda-
sági és Külügyminisztériuma 
megbízásából ők vállalták a 220 
millió forint értékű orvosi esz-
közök beszerzését, amelyek le-
hetővé teszik, hogy a beregszá-
szi kórház modern intézménnyé 
váljon, s azokat a szolgáltatáso-
kat tudja nyújtani, amikért a he-
lyi lakosoknak eddig más váro- 
sokba kellett utazniuk. 

Babják Zoltán polgármes-
ter annak a meggyőződésének 
adott hangot, hogy a beregszá-
szi kórház nemcsak a Beregszá-

szi kistérség lakosságát szol-
gálja, hanem a járás betegellá-
tásában is roppant fontos sze-
repet játszik. Az, hogy ezek-
kel a modern eszközökkel fej-
lődni tudtunk, azt hiszem, nö-
veli mind a betegek, mind a ki-
szolgáló személyzet biztonság-
érzetét. Babják Zoltán elisme-
réssel szólt az itt tevékenyke-
dő orvosok, egészségügyi dol-
gozók munkájáról. Figyelembe 
véve az elvándorlás utóbbi két-
éves tendenciáját, én hősöknek 
nevezném azokat az orvoso-
kat, ápolókat, akik továbbra is 
a beregszászi kórházban vég-
zik áldozatos munkájukat, fo-
galmazott a polgármester. Aki 
köszönetet mondott a magyar 
kormánynak a támogatásért, az 
Ökumenikus Segélyszervezet-
nek, az ungvári főkonzulátus-

nak, a Kárpátaljai Megyei Ka-
tonai Közigazgatásnak a közre-
működésért.

Ivan Males főorvos szintén 
köszönetét fejezte ki az értékes 
adományért, majd a kórház be-
járására invitálta a vendégeket.

TV21 Ungvár/
Kovács Erzsébet

Eseménydús hétvégét tudhat-
nak maguk mögött a Kárpát-
aljai Magyar Nagycsaládosok 
Egyesületének (KMNE) tag-
családjai. Ezúttal három prog-
ram közül is választhattak: há-
zaspárok hétvégéjére került 
sor Berekfürdőn, ismét meg-
rendezték az önkéntesek hét-
végéjét a Vadvölgyben, és a 
nyíregyházi állatkertlátogatás 
is megvalósulhatott. 

A három hónapja tartó hábo-
rú nagyban megnehezíti a csalá-
dok életét. A gyerekek és a fel-
nőttek egyaránt vágynak a kö-
zösségre és az együtt töltött mi-

nőségi időre, viszont a család-
tagok távolléte és a kikapcsoló-
dást kínáló programok hiánya 
miatt jobb híján marad az online 
kapcsolattartás. A KMNE fő cél-
ja mindig is az volt, hogy minő-
ségi élményekkel gazdagodja-
nak tagcsaládjaink. Talán erre 
még sosem volt ekkora igény, 
mint most.

Az elmúlt szombaton kora 
reggel 300 fő indult útnak, 
hogy élvezzék az egésznapos 
feltöltődést a Nyíregyházi Ál-
latparkban. A résztvevők jóked- 
vét a reggeli borús idő sem befo-
lyásolta. Mosollyal és izgalom-
mal az arcukon indultak útnak 
a beregsurányi és a tiszabecsi 
határátkelőtől 3-3 autóbusszal, 
ám volt, aki saját autóval érke-
zett a helyszínre. Ilyenkor a kö-
zös utazás sem telik unalmasan: 
alkalmat ad a csapat összehan-

Nyíregyházi állatkert-látogatáson a KMNE tagcsaládjai

Minőségi közösségi együttlét
golására, az ismerkedésre, be-
szélgetésre a rég nem látott is-
merősökkel.

Ezúttal Magyarország külön-
böző helyeiről jöttek édesapák és 
idősebb testvérek, akiknek a há-
ború vagy a tanulmányaik miatt 
nincs lehetőségük Kárpátalján 
találkozni a családtagokkal. A 
megérkezést követően a csapat 
közösen lépett be az állatparkba, 
majd mindenki kedve szerint fe-
dezhette fel a hatalmas területen 
található gazdag, sokszínű állat-
világot. Hamarosan a borús időt 
is kellemes napsütés váltotta fel, 
így zavartalan volt a családtag-

ok találkozása, az állatkerti séta.
A családok késő délutá-

nig élvezhették a helyszín 
nyújtotta lehetőségeket, szin-
te észrevétlenül jött el a prog-
ram vége. Rövid búcsúzkodás 
után, a mihamarabbi találko-
zás reményében a résztvevők 
hazaindultak.

 A program remek lehetőség 
volt arra, hogy a családok közös-
ségben legyenek, kikapcsolódja-
nak a megszokott mindennapok-
ból. Nem utolsó sorban lehetősé-
get adott arra, hogy a szétszakadt 
családok hosszú idő után újra ta-
lálkozzanak és értékes időt tölt-
senek együtt.

A program támogatásáért 
köszönet a Magyar Kormány-
nak, a Bethlen Gábor Alapke-
zelő Zrt.-nek!

Orosz Krisztina, 
a KMNE munkatársa
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„Egy samaritánus pedig az úton 
menvén, odaért, ahol az vala, és 
mikor azt látta, könyörületes-
ségre indula.” (Lk 10, 33)

Sokan vannak az útszélen, 
egyre több a kifosztott, sérült, 
tönkrement élet. Házasságok, 
családok bomlanak fel, gyer-
mekek hontalanná lesznek, mert 
sem itt, sem ott nincsenek töb-
bé otthon.

Egyszer egy válófélben lévő 
apától hallottam ezt a bizarr ki-
jelentést: „Mennyivel jobb lesz 
a gyermekeknek, ha elválunk! 
Lesz két otthonuk is, egyszer itt, 
másszor ott lehetnek, s végül, 
ahol a legjobban érzik magukat, 
majd ott kikötnek!” 

Minden gyermek egy bizton-
ságos fészekre, otthonra vágyik! 
Nem az ő döntésük a ketté szakí-
tott családi élet. De ki veszi ezt 
komolyan? Ki szánja ezeket a 
gyermekeket? Ki hajol le, hogy 
átölelje, megvigasztalja kétség-
beesett kis szívüket?

Mi van az elárvult öregjeink-
kel? Miután eladatták a házat, el-
vették a szobáját, már nincs he-
lye többé. Egyre elviselhetetle-
nebb az idős édesapa, a fáradt 
édesanya. Nem lehet itt tarta-
ni! – mondják gyermekei, azok 
a gyermekek, akikért szenvedett, 
dolgozott és áldozott egy életen 
át. Ha itt nem maradhat, abban 
a fészekben, amit ő épített a sa-
ját verejtékével, akkor hol élhet-
né utolsó napjait? Az öregotthon 
nagyon jó lenne neki, mondják. 
Tetszik vagy nem, kiteszik a saját 
otthonából az idegenbe, az öreg-
otthonba. Nem azért, mert az ott 
jobb lenne neki... Hanem, mert 
gyermekei szívében nincs kö-
nyörületesség! S mi történik a be-
teg, sérült családtagokkal, vagy 
ha egy fogyatékos gyermek szü-
letik a családba? A legjobb eset-
ben elfekvő kórházban vagy in-
tézetbe teszik, vagy a beteg, fo-
gyatékos gyermeket többnyire 
állami gondozásba adják. 

Hála Istennek, sokan vannak, 
akik szeretettel gondoskodnak 
idős szüleikről még tehetetlen 
öregnapjaikban is. Vannak, akik 
éjjel-nappal ápolják, gondozzák 
szeretteiket, vállalják és rendkí-
vüli szeretettel nevelik sérült, fo-
gyatékos gyermeküket. De, saj-
nos, egyre többen vannak, akik-
nek sürgősebb és fontosabb a si-
ker, az anyagi jólét, az egzisz-
tencia. Ezért szaporodtak fel a 
szenvedők, akik az „árokszé-
lén”, az életből  kitaszítva, ki-
szorítva, megsebzetten, kifoszt-
va tengődnek.

Mindenre van magyarázat! 
Mindig könnyebb igazolni ma-
gunkat mások előtt, mint terhet 
vállalni otthonunkban, esetleg 
a zárt ajtók mögött. Jézus szán-
ta az embert! A szenvedő nyögé-
se hamarabb meghatotta szívét, 
mint a törvénytudó dicsérete. Jé-
zus nem hatódott meg a Jó Mes-
ter megszólítástól. De megható-
dott a Nain városából kifelé tartó, 
koporsót cipelő özvegyasszony 
könnyeitől, aki egyetlen fiacská-
ját gyászolta, temette. A pogány 
százados alázatától, aki végtelen 
szeretettel kérte haldokló szolgá-
jának a gyógyulását. De önmagát 
nem tartotta méltónak, hogy Ő, a 
Mester, a házába jöjjön. 

 Áldozatvállaló szeretet
Nincs szeretet, nincs feleba-

ráti együttérzés, nincs szánalom 
és nincs irgalom az emberek szí-
vében. Elzárja magát a szomszéd 
a szomszédtól, rokon a rokontól, 
testvér ellensége a testvérének. 
Istentelenné lett a világ, kihűlő-
ben van a világ! Az emberi szív 
kizárta Istent, ezért nem képes 
szeretni!

A megvetett samáriai feltétel 
nélkül megszánta a sebzett, ki-
fosztott, elhagyott embert. 

Nem kérdezte a vallását, 
anyagi állapotát, korát, nemzeti-
ségét. Ez az ember bajban volt, 
szüksége volt segítségre. Ki se-
gíthet? Ki alkalmas? Kinek van 
ideje? Ki az örökös rokona? Kire 
tartozik az ápolása? Nem kérdez-
te! Ez az ember még él! Meg kell 
menteni! 

Az élet drága, az élet fontos! 
Ki segíthetne hamarabb, ha nem 
én, aki a közelében vagyok?! 
Megláttam, észrevettem, itt va-
gyok, segítek. A samáriainak a 
szíve könyörületességre, irga-
lomra, szánalomra indult, ő tu-
dott sajnálni!

A mai emberek kemények, 
érzelmileg sivárak, elhidegültek 
és nem tudnak még sajnálni sem, 
mert nem tudnak már szeretni. 
Hogy tudna szeretni az, aki csak 
ítélkezik, bírál, kritizálja a má-
sik embert, s mindenkinél fonto-
sabbnak tartja önmagát?! 

Legkönnyebb a szánakozó 
szeretet: csak le kell hajolni. A 
cselekvő, áldozatvállaló szere-
tet, a megbocsátó, a felemelő 
szeretet már nehezebb. Meny-
nyi házasság megmenthető len-
ne, ha lenne megbocsátó, elen-
gedő, elfogadó szeretet! Mennyi 
idős embernek bearanyozhat-
nánk utolsó napjait, ha tudnánk 
feltétel nélkül, odaadóan szeret-
ni! Könnyebb szánakozva leha-
jolni egy útszélen fekvő, isme-
retlen sérülthöz, aki rámszorul, 
mint szeretni azt, aki megbán-
tott, akinek tűrtem, aki nem sze-
retett engem. Nehezebb szán-
ni és megkönyörülni azon, aki 
mellettem van, vagy volt. A je-
rikói úton válogatós volt a pap 
is, meg a lévita is! Közömbösen 
mentek el a sérült ember mellett. 
A megvetett samáriainak meg-
esett a szíve, szánakozott, áldo-
zatot vállalt, időt szánt és gyó-
gyított. Mert Ő szeretett. Tudta, 
mit jelent elhagyottnak, megve-
tettnek, kifosztottnak, sebzett-
nek lenni! Hiszen ő „csak egy 
samáriai volt!”       

 Úr Jézus, bocsáss meg né-
kem, ha én is válogatok, ítélke-
zem és méregetem az emberek 
helyzetét, ha nem tudok azon-
nal lehajolni, segíteni, felemelni, 
gyógyító segítséget adni. Tiszta 
szívet teremts bennem, óh Iste-
nem, és adj szeretetet szívembe.

Miért szeretsz Te engem, 
Uram? Hiszen semmi szeret-
ni való nincs bennem. Köszö-
nöm, hogy olyan sokszor leha-
joltál hozzám, amikor szenved-
tem, amikor mások észre sem vet-
tek. Nem vagyok méltó könyörü-
letességedre, szánalmadra, de 
olyan jó, hogy Te szeretsz. Kö-
szönöm. Ámen!

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

– Mit tudhatunk önről?
– Szernyén látta meg a napvi-

lágot szüleim második gyermeke-
ként. Tanulmányaimat a helyi ál-
talános iskolában kezdtem, majd 
Munkácson egy szakiskolában 
elektromechanikai tanulmányo-
kat végeztem – ez háztartási gé-
pek javítását foglalja magában. 
Azonban a szakmámban nem dol-
goztam, hisz az iskola befejezését 
követően egy teljesen más irány-
ba fordultam. Fiatalon nem tud-
tam eldönteni, hogy merre is to-
vább, kerestem az utam. Isten felé 
fordultam, aki megérintette a szí-
vemet, így megismerhettem az 
életem célját is egyben – megszü-
letett bennem egy szívbéli vágy, 
hogy szeretnék lelkész lenni. En-
nek engedve felvételiztem a Sá-
rospataki Református Teológiai 
Akadémiára, melyet sikeresen be 
is fejeztem.

– Magyarországi tanulmá-
nyai után egyenes út vezetett 
haza?

– Az akadémia ötödik évén ta-
nultam, amikor megházasodtam. 
Feleségemmel együtt pedig egy 
Önkéntes Diakóniai Év kapcsán 
egy évet Németországban töltöt-
tünk. Sérült gyermekekkel foglal-
koztunk, melytől kezdetben fél-
tünk, hisz nem tudtuk, hogyan is 
kell nekik jól segíteni, de hamar 
belerázódtunk. 2015-ben tértünk 
haza – akkor is egy nehéz idősza-
kot éltünk, ahogy most is. Nagy 
kérdés volt számunkra, hogy jöj-
jünk vagy maradjunk külföldön. 
De mint minden kérdésünket, ezt 
is Istenre bíztuk, Ő pedig az igén 
keresztül válaszolt is: „Tartsátok 
meg és kutassátok Isteneteknek, 
az Úrnak minden parancsolatát, 
hogy birtokotokban maradjon ez 
a jó föld, és örökségül hagyhassá-
tok utódaitokra örökre!” (1Krón 
28, 8). Így tértünk haza.

– Hogyan élte meg a felszen-
telését?

Beszélgetés Barta Attila református lelkésszel

A nehéz időkben is itthon kell 
szolgálnunk

Egy lelkész hivatása igazán nemes, ám talán a legnehezebb feladat. 
Isten igéjének hirdetése mellett a próbák idején is a közösség meg-
tartását kell szolgálnia. A hívek számítanak rá, bíznak benne, meg-
fogadják útmutatását. Éppen ezért vallja Barta Attila fornosi re-
formátus lelkész is, hogy Isten szavára figyelve kell élnünk életün-
ket. Ma vele beszélgettünk.

– Az egy felemelő pillanat volt 
az életemben – egy útnak a lezá-
rása, és egy másiknak a kezdete. 
Szakiskola után az egyetemi évek 
nehezen kezdődtek, de mindig re-
ménykedtem abban, hogy sikerül-

ni fog. És Isten meg is tartott eb-
ben, éreztem, hogy nem vagyok 
egyedül. Felszentelésem napján 
pedig nagy izgalommal álltam az 
Úr asztala előtt, büszke vagyok 
arra, hogy ezáltal része lehetek a 
lelkészközösségnek Kárpátalján. 

– Ma pedig már egy közösség 
vezetőjeként szolgál.

– Fornosra kaptam meg a kihe-
lyezésem, ma is ott élünk. Nagyon 
összetartó közösségünk van, erre 
büszke vagyok. Egy lelkész leg-
fontosabb feladata az igehirdetés, 
azonban az istentiszteleteken és 
bibliaórákon túl különböző prog-
ramokkal próbáljuk összefogni az 
ott élőket. Elindítottuk például a 
házaspárok bibliaóráját, bábmisz-
szióval is foglalkozunk, rendsze-
resen megrendezzük a baba-ma-
ma klubunkat. Az egynapos ut-
cai evangelizációnkon körülbelül 

háromszáz személy vett részt, 
amely nagyon áldásos. A fiata-
lokat pedig hittanórákra, kon-
firmációs oktatásra várjuk sze-
retettel. Próbáljuk tartalmasan, 
Isten szavára figyelve eltölteni 
a közösségi időt.

– Jelenleg nehéz körülmé-
nyek között élünk. Mit tud ta-
nácsolni a híveknek?

– Bármi történjék, Isten a 
mi urunk, az Ő tudta nélkül egy 
hajszál sem eshetik le a fejünk-
ről. Azt tudom ennek fényében 
tanácsolni, hogy mindenki bíz-
za rá az életét, a gondjait. Ő ed-
dig is megtartotta népét Kárpát-
alján, hiszem, hogy ezután is így 
lesz. Minden életút más, min-
denkinek egyéni útmutatásra 
van szüksége, ezért azt ajánlom, 
hogy személy szerint mindenki 
kérdezze meg az Urat, hogy mit 
is tegyen ebben a helyzetben. Ő 
meg fogja adni a választ.

– Meséljen kicsit család-
járól.

– Az elmondottakból úgy 
tűnhet, hogy feleségem is lel-
kész, de ez nincs így, Anett ké-
miatanár, de nagyon sokat se-
gít a szolgálatom során, amiért 
hálás is vagyok. Ugyanazon ál-
talános iskolában tanultunk, de 
akkor még nem barátkoztunk, 
majd később az ifi alkalmakon 
kerültünk egymáshoz köze-
lebb. A teológiai tanulmánya-
im alatt kezdtünk komolyab-
ban beszélgetni, amiből szere-
lem és házasság lett. Fornosra 
kerülésünk után ő a helyi álta-
lános iskolában kezdett taníta-
ni. Időközben megszületett első 
gyermekünk, Emília, aki most 

már hatéves, majd világra jött 
Dániel is, aki szeptemberben há-
roméves lesz. Nagyon figyelünk 
arra, hogy közösen tudjunk időt 
tölteni, pihenni – ha időnk enge-
di, a természetben kirándulunk.

– Mit jelent önnek a hivatása?
– Ez az életcélom. Emlék-

szem, teológiai tanulmányaim 
alatt szembesültem azzal, hogy 
ez egy nem könnyű vállalás, de 
én kitartottam a döntésem mel-
lett, amelyben Isten is támoga-
tott. Örömet jelent számomra, 
ha leülök készülni egy igehirde-
tésre, vagy ha a körülöttem lévő 
emberek megbíznak bennem és 
támaszkodnak rám. Elmondha-
tom, hogy sok jó embert, bará-
tot kaptam a hivatásom által, ez 
egy csodálatos érzés.

– Isten áldása kísérje útján!
Kurmay Anita

A quilling, a kreppvirág és a 
málépogácsa

Élet a Nagyberegi Tájházban

Május 18-án ismét változatos 
játék és kézműves foglalkozás vár-
ta ezúttal a helyi iskolásokat, aki-
ket Gál Adél programfelelős kö-
szöntött, s invitált egy tanulmányi 
sétára a tájházhoz tartozó Szikura 
József Botanikus Kertbe, ahol a 
tavasz virágait csodálhatták meg, 
majd felszabadult fűben hemper-
gés derítette igazán jókedvre a tár-
saságot. No meg a megunhatatlan, 
fából készült régi gyermekjátékok-
kal való szórakozás. 

A hagyományoknak megfele-
lően ezúttal is alkotói munkával 
folytatódott az együttlét: képes-
lapokat készítettek quilling tech-
nikával, illetve krepp papírból vi-
rágokat formáztak. 

És természetesen a gasztronó-
miai kóstoló sem maradhatott el: 
Olasz Piroska, a tájház nagyszerű 
szakácsasszonya ezúttal kukorica-

lisztből készített mazsolás „má-
lépogácsát”. A kemencében sült 
piskótaszerű finomság minden-
kinek elnyerte tetszését.

A sajtónak nyilatkozva Gál 
Adél elmondta: a Pro Cultura 
Subcarpathica civil szervezet 
célja, hogy a gyerekek ebben 
a rendkívüli helyzetben se ma-
radjanak tartalmas időtöltés nél-
kül. A programok a Csoóri Sán-
dor Alap támogatásával valósul-
nak meg.

Kósa Eszter
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Az ünnepség kezdetén Kató 
Béla erdélyi püspök házigaz-
daként köszöntötte a vendége-
ket. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy pontosan 13 évvel ezelőtt, 
2009. május 21-én Debrecen-
ben alakult meg a Magyar Re-
formátus Egyház, és azóta elő-
ször ünnepeljük szórványban az 
egységnapot. Kató Béla hangsú-
lyozta: a magyar református kö-
zösség testvéri kezet nyújt ro-
mánnak és németnek, lutherá-
nusnak, unitáriusnak, 
ortodoxnak, római és 
görögkatolikusnak egy-
aránt. A 400 éves kollé-
giumról való megemlé-
kezés mellett a kulturá-
lis, szellemi környezetet 
is ünnepeljük, amelyből 
kinőtt – nemcsak a kol-
légiumot, hanem az or-
szágot átfogó egészet, 
a fejedelem művelő-
déspolitikáját, amely 
ma is szolgálja jogutó-
dai, a nagyenyedi kol-
légium és a kolozsvá-
ri teológia által Erdély 
szellemi felemelkedé-
sét, mondta.

Bethlen Gábor ak-
kor alkotott Erdély föld-
jén maradandót, amikor 
mások pusztítottak – mondta ün-
nepi beszédében Novák Katalin 
köztársasági elnök. 400 év telt 
el, de bennünket ma is lenyű-

Gyulafehérváron ünnepelték a református egység napját

Összetartozunk!
 A református egység napja alkalmából Gyulafehérváron találko-
zott a világ magyar reformátussága. A városban ülésezett a Generá-
lis Konvent, a Bethlen Gábor fejedelem által 400 éve alapított egy-
kori Collegium Academicum épülete előtt felavatták a fejedelem 
egész alakos köztéri szobrát, Deák Árpád nagyváradi szobrászmű-
vész alkotását, melyet Kató Béla püspök, Novák Katalin köztársa-
sági elnök és Gabriel Pleșa gyulafehérvári polgármester leplezett le. 

göz és kötelez a református feje-
delem, hogy „építsünk téglából és 
habarcsból épületeket, igéből és 
hitből lelki, szellemi védőbástyá-
kat. A kettő együtt, anyag és szel-
lem, test és lélek – ez a templom.” 
A köztársasági elnök hangsúlyoz-
ta: a határon túli magyar közössé-
gek építése és megmaradása olyan 
közös érdek, amely soha mások el-
len nem szól. „A köldökzsinórt az 
anyaország és a tőle elszakított ma-
gyarok között soha nem fogjuk és 

nem hagyjuk elvágni” – jelentette 
ki Novák Katalin.

Kelemen Hunor miniszterel-
nök-helyettes, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség elnöke sze-
rint Bethlen Gábor Kelet-Európá-
ban példaképként állhat bármelyik 
nemzet politikusa előtt. „Bethlen 
Gábor éles szemmel, előrelátó ké-
pességgel és sok tapasz-
talattal jutott arra a kö-
vetkeztetésre is, hogy 
építkezni – különösen, 
ha egy kis népről van szó 
– csak úgy lehet, ha béke 
van. Ha az erőt, energiát, 
az emberi életeket nem 
háborúskodásra, pusztí-
tásra használják fel, ha-
nem az alkotásra figyel-
nek” – mondta el a mi-
niszterelnök-helyettes, 
majd hozzátette: a szo-
borra tekintve jusson 
eszünkbe, hogy érde-
mes küzdeni azért, ami-
ben igazán hiszünk.

Igehirdetésében Ba-
log Zoltán, a Magyaror-
szági Református Egy-

ház zsinatának lelkészi elnöke 
arra kérte az összegyűlt híveket, 
hogy értékeljék jobban az össze-
tartozást.  Az elmúlt hónapokban 

is megtapasztalhattuk azt, hogy 
mit jelent, amikor egy emberként 
állunk ki a közösségért: Kárpát-
aljáért és azokért az ukránokért 
is, akik oda menekülnek a há-

ború elől. A szeretet az egyetlen, 
amely képes legyőzni a gyűlölkö-
dést, az elutasítást, a hamis propa-
gandát – mondta. Az együvé tarto-
zásról a püspök Csoóri Sándor író 
örökérvényű sorait idézte: „ha már 
a sebesülésem ideköt, ideköt gyógy-
ulásom is”. Ott lenni, ahová terem-
tett az Isten, sokszor nem egysze-
rű, de erre nem az a válasz, hogy itt 
hagyjuk és tovább állunk, mert bár-
milyen nehéz, oda küld áldást az Úr, 
ahol együtt vagyunk, akkor is, ha sé-
rülések érnek. Legyen együtt a nem-
zet is, mert van még mit tenni – fo-
galmazott.

Az egységnap záróeseménye-
ként tartott istentiszteleten Gudor 
Kund Botond, a Nagyenyedi Refor-
mátus Egyházmegye esperese hálát 
adott azért a támogatásért, amely le-
hetővé tette a református egységnap 
megrendezését Gyulafehérváron. 
Az úrvacsorás istentiszteleten a Kár-
pát-medencei református püspökök 

szolgáltak, majd az egységnapot 
szeretetvendégség zárta.

Az egységnapot megelőző-
en ülésezett a Generális Kon-
vent, melyen a köszönet és a hála 

szavaival szólt a megjelentek-
hez Zán Fábián Sándor kárpát-
aljai püspök, aki szerint a refor-
mátus egység jelesre vizsgázott 
a bajba került kárpátaljai magya-
rok megsegítésében. Egyre töb-
ben imádkoznak azért, hogy a 
„támadó és védekező fegyver is 
feleslegessé váljon”. „Most nem 
adományokat kérek, hanem kö-
nyörgést és böjtölést, mert hi-
szem azt, hogy Isten meg tudja 
változtatni a nagyhatalmak poli-
tikáját” – mondta a püspök. Már 
gondolkoznak az újraindítás le-
hetőségein és a háború utáni idő-
szak feladatain, de emlékezte-
tett, hogy sok munka vár min-
denkire, mert „nagyon sokan áll-
nak a küszöbön”, akik gondol-
kodnak, hogy elmenjenek vagy 
maradjanak. Hozzátette: „Hi-
szünk abban, hogy van jövőnk 
Kárpátalján.”

reformatus.hu/M.E.

A gáti születésű Orosz Anett 
korai tervei között nem szerepelt, 
hogy gyógymasszőrként dolgoz-
zon, ma mégis teljesen belesze-
retett a szakmába. Vele beszél-
gettünk indulásról, kihívásokról.

– Meséljen magáról.
– Gáton születtem, tanul-

mányaimat is a helyi középis-
kolában kezdtem. Ezt követő-
en Szolyvára kerültem, ahol a 
szakiskolában technológus-labo-
ráns oklevelet szereztem. Férjhez 
mentem, Izsnyétére kerültem. A 
gyermekeim születése után nem 
sok idővel elkerültem egy Be-
regszászhoz közeli pszichiátri-
ára dolgozni. Ott nyolc évet töl-
töttem. Nem volt egyszerű fel-
adat, nagy felelősség hárult ránk 
– ápolóként a betegek ellátásával 
foglalkoztam, ha kellett, Bereg-
szászba kísértem őket a külön-
böző vizsgálatokra. Megterhelő 
volt, de egyben sok tapasztalatot 
is szereztem ott.

Bemutatjuk Orosz Anett gyógymasszőrt

Kényeztetés testnek és 
léleknek

  A masszázsra sokan úgy gondolnak, mint egyfajta kényeztetésre, 
érintésterápiára, mely felüdíti a testet és a lelket, oldja a stresszt. 
Manapság se szeri, se száma a különféle masszázstechnikáknak, de 
a gyógymasszázs alapjaiban különbözik mindegyiktől. Ennek oka 
az, hogy a gyógymasszázs szervesen kapcsolódik a fizioterápiához, 
gyógytornához és a mozgásszervi problémák szakértő orvoslásá-
hoz, ezen kívül nem teljes testkezelés, hanem a beteg testrészre 
koncentrálódik.

– Majd belekóstolt a külföldi 
munkák világába...

– Mint tudjuk, nem könnyű a 
megélhetés itthon. Így, mikor kap-
tam egy ajánlatot, hogy Németor-
szágban próbálhatom ki magam, 
igent mondtam rá. Közel két évig 
egy étteremben dolgoztam, ahol 
szintén sokat tanulhattam az em-
berekről, valamint a nyelvet is si-
került elsajátítanom. Azonban hon-
vágyam lett, a családtól távol töl-
tött idő ráébresztett arra, hogy haza 
kell jönnöm. Majd Magyarorszá-
gon helyezkedtem el mint beteg-
gondozó.

– Most pedig gyógymasszőrként 
tevékenykedik.

– Több munkahelyet is kipró-
báltam már, de mindegyiknél úgy 
éreztem, hogy nem az az én utam, 
nem azzal kell foglalkoznom. Na-
gyon tetszett a masszőr szakma, 
majd láttam egy felhívást, misze-
rint a Relax szépségszalonban in-
dítanak ez irányú képzést. Jelent-

keztem, és sikeresen el is végez-
tem – nagyon büszke vagyok arra, 
hogy Demeter Ágotánál képezhet-
tem magam, nagyon sokat tanulhat-
tam tőle, ő egy kiváló szakember.

– Milyen tapasztala-
tokkal gazdagodott?

– Tanárunk felhívta a 
figyelmünket arra, hogy 
amíg tanulunk, addig is 
vállaljunk otthon vendé-
geket, hogy minél több ta-
pasztalatot gyűjthessünk. 
Így a családom tagjait, ba-
rátaimat masszíroztam lel-
kesen. Majd az okleve-
lem megszerzését követő-
en kaptam egy lehetőséget 
Sopronból, a Wabi Szépség 
Központból, hogy szere-
tettel várnak oda masszőr-
ként. Ezt el is fogadtam, és 
több évig dolgoztam ott. 
Kezdőként kissé féltem, 
hogyan fogok tudni telje-
síteni, azonban nagyon jó 
élményeim születtek azok-
ból az időkből. A Német-
országban töltött évek is 
segítségemre voltak, hisz 
vendégeink több mint ki-
lencven százaléka Ausztri-
ából jött, így jól tudtam ve-
lük kommunikálni. Emel-
lett szakmailag is sokat fejlődtem. 
Majd a koronavírus berobbanása-
kor be kellett zárni a központot, így 
én is haza jöttem. Ma pedig már a 
beregszászi Chanel szalonban vá-
rom kedves vendégeimet.

– Mit kérhetnek öntől a ven-
dégek?

– Több szolgáltatással készü-
lök a vendégeim számára – ilyen 

a rész és teljes testmasszázs, a 
gyógymasszázs, az arcmasszázs 
vagy épp az aroma masszázs, a 
köpölyözés, a cellulit masszázs, a 
talp reflexmasszázs. Ezek mind-

egyike gyógyító hatású, fellazítja 
a letapadt izmokat, segít a helyes 
testtartás kialakításában. Több-
nyire gyógymasszázst szoktak tő-
lem kérni, hisz úgy vagyunk vele, 
hogy csak akkor keresünk fel egy 
szakembert, amikor már fájdal-
maink vannak. De egy nyugtató 
wellness masszázs is nagyon jól 
tud esni, hisz nem csak a testet, de 

a lelket is kényezteti. Fiatalok-
tól az idősekig bármilyen kor-
osztályból megkereshetnek, én 
mindig igyekszem tudásom leg-
javát nyújtani.

– Fontos-e fejlesz-
teni a tudását?

– Természetesen 
fontos. Mint említet-
tem, Sopronban is so-
kat tanultam szakmai-
lag. A különböző masz-
százstechnikák elsajátí-
tása hozzásegít ahhoz, 
hogy még jobb mun-
kát végezhessek, hogy 
a vendégeim elégedet-
tek legyenek velem. A 
jövőben szeretném el-
sajátítani a babamasz-
százst is, hogy a kicsi-
ket is át tudjam mozgat-
ni. Emellett az is fon-
tos, hogy meg tudjuk 
hallgatni a vendégün-
ket – ők kikapcsolódni 
járnak hozzánk, elpa-
naszolják gondjaikat, 
nehézségeiket, fontos, 
hogy ki tudják önteni 
lelküket.

– Mit jelent önnek 
a munkája?

– Nagyon szeretem 
a munkámat, úgy érezem, meg-
találtam azt, amivel igazán sze-
retek foglalkozni. Ebben tudok 
kiteljesedni. Jó érzéssel tölt el, 
hogy tudok segíteni az embe-
reknek, hogy a kezeim nyomán 
elmúlnak a panaszaik. Örülök, 
hogy elégedetten távoznak tő-
lem a vendégeim.

Kurmay Anita



Csütörtök Június 2.

Köszöntjük Kármen, Anita nevű olvasóinkat!

Hétfő Május 30.

Köszöntjük Zsanett, Janka nevű olvasóinkat!

Kedd Május 31.

Köszöntjük Angéla nevű olvasóinkat!

Szerda Június 1.

Köszöntjük Tünde nevű olvasóinkat!

2022. 
május 25.6 Heti műsor

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

22:35 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:05 XXI. század – a 
legendák velünk 
élnek

23:45 Sorok között 
Lutter Imrével

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

01:45 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 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.

05:20 Álmok álmodói
05:25 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
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 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
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Az Andok 

vadvilága
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 té-
véfilmsor.

20:45 Kékfény
21:35 Agatha Raisin

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

Szlovák családi 
filmsor.

00:30 Rex felügyelő
Német bűnügyi té-
véfilmsor.

01:20 Divat & dizájn
01:50 Hogy volt?!

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
08:15 Önök kérték!
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:40 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:10 Vers mindenkinek
10:15 Agapé
11:05 Külhonba sza-

kadt vármegye-
házak

11:15 Dollárpapa
Magy. filmvígjáték

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

Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Itthon vagy!
14:45 Magyar Krónika
15:15 Család-Barát
16:45 Időjárás-jelentés
16:50 Öt kontinens
17:20 Ízőrzők: Lónya
17:55 Ízőrzők: Kisnána
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
00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Slágertévé

05:05 UEFA Európa 
Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

05:55 Lendület
06:30 Sporthíradó
07:30 Kékek
08:00 Építők
08:25 K&H férfi 

kézilabda liga
10:00 Sporthíradó
10:30 Női kézilabda 

Magyar Kupa
12:30 Öttusa
13:00 Sporthíradó
13:30 Női kézilabda

Magyar Kupa
17:00 Sporthíradó
17:15 Kosárlabda 

magazin
18:15 Kézilabda 

magazin
19:15 Boxutca
21:45 Sporthíradó
22:15 Forma-2

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

- Legendás évad-
hoz terítünk

15:25 A sors könyvei
Brazil filmsor.

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

22:35 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:05 Házon kívül
23:45 Volt egyszer két 

Németország
Német akció-
kalandfilm-sor.

01:00 Volt egyszer két
Németország
Német akció-
kalandfilm-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.

05:55 Mindennapi
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 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
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Az Andok vadvilága
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 té-
véfilmsor.

20:30 SzerencsePerc
20:45 Jane Eyre

Angol tévéfilmsor.
21:40 A spanyol 

hercegnő II.
Angol történelmi 
filmsor.

22:35 Kenó
22:45 Időjárás-jelentés
22:46 Velvet Divatház VI.
23:45 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

00:40 Velvet Divatház V.
Spanyol tévéfilmsor.

01:45 Hogy volt?!

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
06:15 Kék bolygó
06:40 Magyar gazda
07:05 Mindennapi
07:06 Időjárás-jelentés
07:10 Almárium
08:05 Önök kérték!
08:40 Élő népzene
09:10 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:35 Jó ebédhez 

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

táns magazin
10:40 Isten kezében
11:05 Álmok álmodói
11:10 Külhonba sza-
kadt vármegyeházak
11:25 Csontváry - Jele-

nések egy festő 
életéből
Tévéjáték

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

Kadarkút
17:50 Ízőrzők: Bucsuta
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 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:40 Klasszikusok 

délidőben
23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek

05:00 Forma-2
06:30 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
10:00 Sporthíradó
12:10 Bringasport
12:25 A víz összeköt
13:00 Sporthíradó
13:30 Atlétika 

Gyémánt Liga
14:25 Öttusa
15:00 Kosárlabda 

magazin
16:00 Kézilabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:20 Boxutca
20:00 Fradi Tv
20:30 FIFA VB 

2022 magazin
21:00 Sporthíradó
21:35 UEFA Bajnokok 

Ligája
23:35 Fradi Tv

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

- Legendás évad-
hoz terítünk

15:25 A sors könyvei
Brazil filmsor.

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

22:35 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:10 Veronica Mars
Amerikai krimisor.

00:15 Veronica Mars
Amerikai krimisor.

01:35 Édes Otthon

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.
01:45 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 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
12:50 A világ egy 

terített asztal
13:25 Az Andok 

vadvilága
14:25 Almárium
15:15 Időjárás-jelentés
15:25 Önök kérték!
15:50 Egy Perc Híradó
15:51 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.

19:50 Mindennapi
19:51 Rex Kanadában II.

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

20:40 SzerencsePerc
20:45 Skandináv Lottó

20:55 Monte Cristo
grófja
Francia tévéfilmsor.

21:50 Downton Abbey
Angol tévéfilmsor.

22:40 Kenó
22:45 Időjárás-jelentés
22:50 A párbaj

Tévéjáték
00:10 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

01:00 Velvet Divatház V.
Spanyol tévéfilmsor.

01:55 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 Család'22
06:20 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Mindennapi
07:15 Időjárás-jelentés
07:16 Almárium
08:10 Önök kérték!
08:35 Édes anyanyelvünk
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Vers mindenkinek
10:26 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:50 Neked szól!
10:55 De őszintén!
11:00 De őszintén!
11:15 Külhonba sza-

kadt vármegye-
házak

11:20 Álmok álmodói
11:35 12 egy tucat

Tévéfilm
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Hrvatska Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Magyar gazda
14:45 Folkudvar
15:15 Család-Barát
16:40 Időjárás-jelentés
16:50 Hazajáró
17:25 Ízőrzők: Látrány
17:55 Ízőrzők: 

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

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:30 Örökség

Magyar filmdráma
00:10 Hagyaték
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Hogy volt?!

04:50 Női kézilabda 
Magyar Kupa

06:30 Sporthíradó
07:30 Kosárlabda 

magazin
08:30 Kézilabda 

magazin
09:25 Boxutca
10:00 Sporthíradó
10:30 Fradi Tv
13:00 Sporthíradó
13:30 UEFA Európa 

Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

14:25 Bringasport
14:40 UEFA Bajnokok 

Ligája
17:00 Sporthíradó
17:10 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
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
12:05 Fókusz
12:50 A Konyhafőnök

- Legendás évad-
hoz terítünk

15:25 A sors könyvei
Brazil filmsor.

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

22:35 RTL Híradó -
Késő esti kiadás

23:10 Brandmánia
23:55 Veronica Mars

Amerikai krimisor.
01:10 HighLife
02:00 CSI: Miami 

helyszínelők
Amerikai krimisor.

04:55 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 Magánnyomozók
01:10 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Alpok-Duna-Adria
07:15 Öt kontinens
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
13:25 Elvarázsolt he-

gyek - Németor-
szág szívében

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 tévé-
filmsor.

20:45 Fábry
22:00 Kenó
22:05 Időjárás-jelentés
22:10 Agapé
23:05 Katharina meg-

oldja - A juhász
Romantikus film

00:40 Zoo
Szlovák családi 
filmsor.

01:30 Velvet Divatház V.
Spanyol tévéfilmsor.

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 Novum
06:25 Summa
06:50 Világ
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:21 Almárium
08:15 Önök kérték!
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:45 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:15 Vers mindenkinek
10:16 Új nemzedék
10:45 Világ-Vallás
11:00 Találkozás
11:10 Külhonba sza-

kadt vármegye-
házak

11:25 II. Richárd
Tévéfilm

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Alpok-Duna-Adria
13:50 Öt kontinens
14:20 Kék bolygó
14:45 Noé barátai
15:15 Család-Barát
16:45 Időjárás-jelentés
16:50 Szerelmes földrajz
17:20 Ízőrzők: 

Alsómocsolád
17:50 Ízőrzők: Görgeteg
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Szenes Iván em-

lékkoncert 2017.
21:00 Egy Perc Híradó
21:01 Időjárás-jelentés
21:02 A Nagyok
21:35 Álmok álmodói
21:45 Ridikül
22:40 Velünk élő Tri-

anon - Egy majd-
nem betiltott

23:35 Hazajáró
00:10 Hagyaték
00:35 Vers mindenkinek
00:36 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván em-

lékkoncert 2017.

05:30 Kézilabda 
magazin

06:30 Sporthíradó
09:30 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
10:00 Sporthíradó
10:30 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
12:30 Jövünk!
13:00 Sporthíradó
13:30 FIFA VB 

2022 magazin
14:00 Női kézilabda 

Magyar Kupa
16:00 A víz összeköt
16:30 Pecatúra
17:00 Sporthíradó
17:15 Napos Oldal - 

DVTK
19:55 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
20:25 Vízilabda magazin
21:00 Sporthíradó
21:30 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.



Szombat Június 4.

Köszöntjük Bulcsú nevű olvasóinkat!

Vasárnap Június 5.

Köszöntjük Fatime nevű olvasóinkat!

Péntek Június 3.

Köszöntjük Klotild 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

2022. 
május 25. 7Heti műsor

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
12:50 A Konyhafőnök

- Legendás évad-
hoz terítünk

15:25 A sors könyvei
Brazil filmsor.

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

22:35 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

23:10 A belleville-i zsaru
Fr. akcióvígjáték

01:45 Amerikai 
bérgyilkos
Amerikai akciófilm

04:55 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.
01:45 Dr. Csont

Amerikai krimi sor.

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 P'amende
07:15 Rondó
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 Íme, a sün
14:10 Álmok álmodói
14:25 Almárium
15:15 Időjárás-jelentés
15:25 Önök kérték!
15:50 Egy Perc Híradó
15:51 Don Matteo

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

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

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:50 Mindennapi
19:51 Rex Kanadában II.

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

20:45 Nicholas 
Nickleby élete és 
kalandjai
Angol játékfilm

22:50 Kenó
23:00 Időjárás-jelentés
23:01 Szellem a házban

Angol filmdráma
01:25 Zoo

Szlovák családi 
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
05:31 Mindennapi
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:50 Kék bolygó
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:21 Almárium
08:15 Önök kérték!
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:45 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:15 Vers mindenkinek
10:20 Katolikus krónika
10:45 Bevezetés a 

misztériumba
11:10 Külhonba sza-

kadt vármegye-
házak

11:20 Irány Kalifornia
Tévéfilm

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

Ma
14:45 Multiverzum
15:15 Család-Barát
16:45 Időjárás-jelentés
16:50 Kárpát-medence
17:15 Ízőrzők: Vanyarc
17:50 Ízőrzők: Nikla
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 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:40 Szabadság tér ́ 89
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Hevül a vegyület
00:50 M2 matricák – 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 II. Richárd

Tévéfilm

05:30 Atlétika 
Gyémánt Liga

06:30 Sporthíradó
09:10 Bringasport
09:25 FIFA VB 

2022 magazin
10:00 Sporthíradó
10:30 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
12:25 Öttusa
13:00 Sporthíradó
13:30 Pecatúra
14:00 Napos Oldal - 

DVTK
14:30 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
16:25 Vízilabda magazin
17:00 Sporthíradó
17:20 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:50 UEFA Európa 

Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

21:00 Sporthíradó
03:00 UEFA Európa 

Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

05:05 Különben 
dühbe jövök
Amerikai krimisor.

06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:30 Teleshop
10:20 Brandmánia
10:55 A dadus

Am. vígjátéksor.
11:25 Autogram
12:10 Isten belájkolt

Amerikai filmsor.
13:20 Isten belájkolt

Amerikai filmsor.
14:30 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
15:45 Fantasy Island – 

Az álmok szigete
Amerikai 
kalandfilmsor.

16:45 Fantasy Island – 
Az álmok szigete
Amerikai 
kalandfilmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
21:10 Különben 

dühbe jövünk
Olasz–spanyol ak-
cióvígjáték

23:20 Szupercella 2.
Amerikai akciófilm

01:20 Hajsza Mexikóban
Am. akcióthriller

04:30 Kívánságpiac
Extra

06:00 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

06:30 Garfield és 
barátai
Amerikai animációs 
sorozat

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

királyról
Magyar animációs 
sorozat

08:15 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

08:45 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:15 Trendmánia
09:55 Nagyító
10:30 Innovátor
11:10 Új ház épül
11:45 Poggyász
12:25 Zöld Gömb - 

Vertikál Kupa
13:00 Az Álomotthon
13:40 Kémesítve

Amerikai animáci-
ós film

15:45 Columbo
Amerikai krimi film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Az ötödik elem

Francia fantaszti-
kus film

22:55 James Bond - A
holnap markában
Angol, amerikai ak-
ció film

01:45 Jég és föld között
Amerikai, német 
kaland film

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:46 Magyar Krónika
07:15 Hazajáró
07:45 Magyar világ
08:15 Noé barátai
08:40 Divat & dizájn
09:10 A világörökség 

kincsei
09:30 Partitúra: 

Csongrád
10:30 A Vatikán titkai
11:00 A Vatikán titkai
11:25 Templomaink: 

Csíksomlyó

11:30 Csíksomlyói pün-
kösdi búcsú köz-
vetítése

14:05 Csillagösvényen 
- Csanády György 
életpályája

14:35 Isten kezében
15:05 Erdélyi történetek
15:35 Egy Perc Híradó
15:40 Időjárás-jelentés
15:41 Örök hűség
17:00 Főmenü: Tartós 

boldogság
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Béke - A nemze-

tek felett
21:20 Spartacus

Angol történelmi 
kalandfilm

00:20 Kenó
00:25 Időjárás-jelentés
00:26 Zoo

Szlovák családi 
filmsorozat

01:15 Velvet Divatház V.
Spanyol tévéfilm-
sorozat

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 Álmok álmodói
06:00 Magyar gazda
06:20 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:05 Időjárás-jelentés
07:06 Opera Café
07:30 Folkudvar
08:00 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

08:25 Evangélium:
Lukács 
evangéliuma

08:55 Novum
09:20 Multiverzum
09:50 Hogy volt?!
10:40 Öt kontinens
11:10 Külhonba sza-

kadt vármegye-
házak

11:15 Hozzád sóhaj-
tunk - 100 év

11:25 A harmincadik
Játékfilm

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Múlt és Jelen
14:00 M4 sport+
14:00 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
20:00 Vízilabda magazin
21:30 A víz összeköt
22:05 TRIANON - Egy 

angol diplomata 
szemével

23:00 Ezerkilencszázti-
zenkilenc
Magyar kisjátékfilm

23:35 Dokuzóna
00:30 Magyar világ
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Agapé

05:30 Jövünk!
05:55 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
07:50 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
09:45 Bringasport
10:00 Szabadidő
10:35 UEFA Európa 

Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

15:25 UEFA Bajnokok 
Ligája magazin

17:00 Felvezető műsor:
Labdrúgás

18:00 UEFA Nemzetek 
Ligája

19:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

20:25 Felvezető műsor: 
Kézilabda

22:05 Értékelő műsor: 
Kézilabda

05:05 Fókusz Plusz
06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
08:30 Dzsungel-

mentőakció
Francia animációs 
kalandvígjáték

10:30 Nancy Drew és 
a titkos lépcső
Am. krimivígjáték

12:25 Wonder Woman
Am. kalandfilm

15:30 A végzet órája
Amerikai kaland-
vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 A nép szolgája
Ukrán vígjátéksor.

19:30 A nép szolgája
Ukrán vígjátéksor.

20:00 Az Igazság Ligája
Amerikai akciófilm

22:40 Éjszakai hajsza
Amerikai akciófilm

01:10 Tiszta játszma
Amerikai akciófilm

04:55 Zenebutik bemu-
tatja – Egyszer-
egyzene

05:25 Vigyázz, kész, szörf!
Amerikai animáci-
ós film

07:15 Vigyázz, kész, szörf! 
Amerikai animáci-
ós film

09:10 Gru
Am. animációs film

11:10 Bajos csajok
Am. vígjáték film

13:15 Álmomban már 
láttalak
Am. vígjáték film

15:30 A dzsentlemanus
Am. vígjáték film

18:00 Tények
18:55 Pepe

Magyar vígjáték 
sorozat

20:00 Mamma Mia!
Amerikai zenés film

22:30 Kölcsönlakás

Magyar vígjá-
ték film

00:45 A csodálatos 
Pókember 2
Amerikai kaland 
film

05:15 A természet 
magyar fotósai

05:20 A természetfilme-
zés kulisszatitkai

05:25 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

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

táns magazin
09:25 Agapé
09:30 Találkozás
09:45 Jó embert 

keresünk!
10:00 Katolikus krónika
10:25 Időjárás-jelentés
10:26 Keresztény köny-

nyűzenei 
koncertklipek

10:30 Rome Reports - 
Vatikáni híradó

10:55 Templomaink
11:00 Pünkösdi refor-

mátus istentisz-
telet Miskolcról

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

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:30 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
14:00 A világörökség

kincsei

14:25 Gyula vitéz 
télen-nyáron
Magyar filmvíg-
játék

15:40 Időjárás-jelentés
15:45 Édes anya-

nyelvünk
15:50 Egy Perc Híradó
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:10 Hogy volt?!
17:05 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: Harcsa
19:40 Mindennapi
19:45 Magyarország, 

szeretlek!
21:25 Chiara Lubich - 

A szeretet min-
dent legyőz

23:15 Kenó
23:20 Időjárás-jelentés
23:21 A tanítónő

Angol filmdráma
01:00 Zoo

Szlovák családi 
filmsorozat

01:55 Velvet Divatház V.
Spanyol tévéfilm-
sorozat

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 Magyar világ
06:25 Élő egyház
06:45 Esély
07:05 Mindennapi
07:15 Világ
07:35 Időjárás-jelentés
07:40 Noé barátai

08:10 Kontúr
08:55 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
09:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
10:00 Főmenü: Lisztes
10:50 Külhonba sza-

kadt vármegye-
házak

11:00 Csángó pünkös-
di szentmi-
se közvetítése 
Csíksomlyóról

12:00 Erdély – Ég 
és föld között

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

Ma
13:45 Álmok álmodói
14:00 M4 sport+
16:45 Napos Oldal - 

DVTK
18:15 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
22:00 Adjátok vissza a

hegyeimet
00:00 Ezerkilencszáz-

tizenkilenc
Magyar 
kisjátékfilm

00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:30 MMA portré

04:30 A víz összeköt
05:00 Pecatúra
05:30 Bringasport
09:25 Múlt és Jelen
10:00 UEFA Nemzetek

Ligája
11:00 Strandröp-

labda OB
13:00 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
21:00 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
22:00 UEFA Nemzetek 

Ligája
03:45 Szabadidő
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Alapmű Beregszászról

A lokálpatrióták városa
Nem mindennapi könyv látott nemrég napvilágot a Kárpátal-
jai Spektrum sorozat legújabb köteteként. Szerzője ugyanis az a 
Dalmay Árpád, aki elkötelezett lokálpatriótaként az elmúlt évtize-
dekben a városban jelenleg található öt szobor, három emlékmű és 
hetven emléktábla jelentős része elkészíttetésének a kezdeménye-
zője volt. A Beregszász – Erzsébet királyné városa című munka régi 
képeslapok, fényképek, korabeli újságok segítségével mutatja be 
a több mint 950 éves várost, és annak hányatott sorsát. Ily módon 
régi adósságot sikerült törlesztenie a szerzőnek, illetve a sorozat-
szerkesztő Kovács Sándornak, hisz hasonló kiadványok a megye 
más városairól – többek között Ungvárról és Munkácsról – már 
korábban megjelentek.

 Beregszász az emléktáb-
lák városa, szokták mondogat-
ni. De ez nem csupán azért van 
így, mert a szülővárosukat for-
rón szerető polgárok egy cso-
portja úgy érezte, hogy meg kell 
örökíteni azoknak az elődöknek 
az emlékét, akik sokszor erejü-
kön felül teljesítve kimagaslóan 
sokat tettek a szülőhely gazdasá-
gának, kultúrájának, közműve-
lődésének felvirágoztatása, va-

lamint az itt élő emberek egészsé-
gének megőrzése, nemzeti identi-
tásuk erősítése érdekében. Bereg-
szász esetébe kellettek olyan mély 
hivatástudattal rendelkező embe-
rek – tanárok, orvosok, építészek, 
képzőművészek, írók, zenészek, 
szőlészek stb. –, szakmájukat ma-
gas szinten gyakorló egyénisé-
gek, akik méltóak az utókor em-
lékezetére. Nem véletlen, hogy a 
Vérke-parti városban, különösen 

a Trianon okozta trauma után nö-
vekedett meg a számuk. Ők voltak 
azok, akik felismerték, hogy külde-
tést teljesítenek, hisz települé-
sük csak így maradhat meg a 
kárpátaljai magyarság kulturá-
lis központjának.

„Rendhagyó módon mu-
tatom be a várost, felhasznál-
va képeslapgyűjteményem, 
könyv- és irattáram egyes kin-
cseit, archív felvételeit” – írja 
a szerző a könyv bevezetőjé-
ben. – „Könyvjegyekkel, em-
lékérmékkel, birtokomban 
lévő műalkotásokkal is igyek-
szem színesebbé tenni ezt a sa-
játos útikalauzt, bemutatok il-
lusztrációként néhány egykori 
beregszászi újságot. Betekin-
tést nyújtok az emlékművek, 
szobrok, emléktáblák létrejöt-
tének, felavatásának kulissza-
titkaiba, amelyekről mások ke-
veset tudhatnak.” 

Nos, éppen ezért is Bereg-
szászról szóló alapműnek szá-
mít ez a kiadvány.

„Viharos századokat élt 
meg ez a város, amely mai la-
kosságának relatív magyar 

többségével Kárpátalja magyar-
ságának földrajzi és szellemi köz-
pontja” – olvasható a kötet hátsó 

borítóján. – „Hogy milyen jövő 
vár rá, azt csak az Isten tudja, de 
amíg nem hal el utcáin az ősla-

kosság nyelve, addig bíz-
hatunk és reménykedhe-
tünk az elkövetkező szebb 
időkben. E remény jegyé-
ben született ez a könyv, 
azzal a kimondott céllal, 
hogy ne csupán városka-
lauz legyen az odalátoga-
tók számára, hanem élte-
tője is az ott élő magya-
rok nemzeti identitástu-
datának, büszkeségének, 
hisz gazdag történelmi és 
kulturális múlttal rendel-
kezik ez a több mint 950 
éves település.” 

Közös óhajunkat fo-
galmazza meg a szerző, 
amikor azt írja: „S talán 
az ideköltözött más nem-
zetiségűek is méltányol-
ják ezt a múltat, ami zá-
loga lehet a békés együtt-
élésnek, a kölcsönös tole-
ranciának, egymás meg-
becsülésének, a remélet 
további fejlődésnek.” 

Eszenyi Gábor

Gerzsenyi Gabriella jogász, 
író Beregszászon született az 
egykori Szovjetunióban. Gyer-
mekkorában az édesanyjával 
áttelepült Magyarországra. 16 
évig dolgozott Brüsszelben, az 
Európai Bizottságnál. Egy éve 
úgy döntött, hogy a családjá-
val visszaköltözik Magyaror-
szágra és kipróbálja magát va-
lami másban. Az írást válasz-
totta, 2021 őszén jelent meg az 
első könyve, Brüsszel után sza-
badon címmel. 

– Kisgyerek voltál, amikor 
elkerültél Beregszászról, ma 
mit jelent neked Kárpátalja, a 
szülőföld? 

– Igen, még tízéves sem 
voltam. Az átköltözésünk leg-
főbb oka az volt, hogy édes-
anyám a veleszületett csípőfi-
camom kezelését eredménye-
sebbnek remélte Magyarorszá-
gon. Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében telepedtünk le. Nem 
volt könnyű időszak, eleinte egy 
másik családnál laktunk, azután 
szolgálati lakásban. Nagyon hi-
ányzott a meleg családi fészek, 
a (nagy)szülői ház. Sokat jár-
tunk vissza, minden szünidőt 
odaát töltöttem nagymamáéknál. 
1996-ban aztán ők is beadták a 
derekukat, és Nyíregyháza lett a 
családi élet új központja. Édes-
anyám és a keresztszüleim is ott 
éltek, jómagam pedig 1995-től 
Budapesten voltam egyetemis-
ta. Pár évfolyamtársammal ’97 
nyarán nagyon szép hetet töl-
töttünk Kárpátalján. Nagyszü-
leim egykori házában szálltunk 
meg, onnan kirándultunk a szél-
rózsa minden irányába, a Tiszá-
hoz, a Borzsához, a Vereckei-há-
góra, Ungvárra, Husztra, Viskre, 
Száldobosra, Aknaszlatinára. 
Néhány helyen magam is ak-
kor jártam először, nagy élmény 
volt. Beregszász számomra 
mind a mai napig a boldog gye-
rekkort jelenti. A ház és a kert, 
benne a hintával, homokozóval, 
kerekeskúttal mesebirodalom-
ként él az emlékeimben. Szinte 
minden helyszínhez, faluhoz tu-
dok valamilyen személyes em-
léket kötni. Emlékszem, hogy a 
legszebb hímes tojásokat hús-
vétra Dobronyból kaptuk, a Be-
regi-tó partján édesapám csavar-
húzóval szelte a görögdinnyét, 
mert nem volt nálunk kés, a Fe-
kete-hegy lábánál a Tisza-par-
ton táborozva ránk dőlt a sátor 
az éjszakai vihar miatt. Nagyon 

Beregszászból indultam
hosszan tudnám folytatni a sort, és 
remélem, hogy lesz tehetségem és 
alkalmam mindezt megírni. 

– Mikor jártál utoljára odaha-
za, milyen benyomásaid voltak? 

– Az utóbbi években a covid 
(és jelenleg a háború) akadályoz-
ta ugyan, de édesanyámmal rend-
szeresen vissza szoktunk járni. 
Részben a temetőbe (édesapám a 
kaszonyiban nyugszik, mások a 
beregszásziban), részben pedig a 
Somban és Dédában még hála Is-
tennek élő rokonainkhoz. A határ-
átkelés mindig szorongást jelent 
számomra, ha nincs is okom, iz-
gulok, mennyit kell várakoz-
ni, mibe fognak belekötni. Az 
imént említett ’97-es nyári tú-
rán kétszer is meggyűlt a ba-
junk az ukrán rendőrökkel, pe-
dig – szerintem – semmi rosszat 
nem csináltunk. Legutóbb kb. 
négy éve jártam a férjemmel 
és a gyermekeimmel Bereg-
szászban, megnéztük a mun-
kácsi várat is. Fontosnak tar-
tottam, hogy ők is megismer-
jék a környéket. Sajnos én fájó 
szívvel, de hanyatlónak láttam, 
nyilván ebben szerepet játszik, 
hogy sok időt töltöttem nem-
csak Magyarországon, de az 
úgymond fejlett Nyugaton. Vi-
szont nagy szerencsémre meg 
tudtam nekik mutatni a szülő-
házamat, annak udvarát és kert-
jét is, vagyis a mesebirodalma-
mat. Még ha számukra nincs is 
ennek erős érzelmi töltete, de leg-
alább jobban el tudják majd kép-
zelni az írásaimban visszaköszö-
nő helyszíneket.

– Ennyi év után hazatérve, 
hogyan érzed magad Magyaror-
szágon?

– Megtaláltam a kicsit lassúbb, 
kicsit emberibb életet. Egy világ-
várost hagytunk magunk mögött, 
most a Szentendrei-szigeten élünk, 
egy kislétszámú településen, ahol 
szinte mindenki ismer mindenkit. 
Élvezem azt a szabadságot, amit az 
új helyzet nyújt nekem. Sokan fél-
reértették a könyvem címét, ami-
ben nincs semmilyen politikai uta-
lás. Egyszerűen azt jelenti, hogy a 
köztisztviselői munka után most a 
magam ura vagyok, én osztom be 
az időmet, amiből több jut magam-
ra és a szeretteimre. Rengeteget ol-
vasok, megpróbálom bepótolni az 
elmaradásaimat, úgy is mondha-
tom, hogy habzsolom az irodal-
mat. Igyekszem sok irodalmi ren-
dezvényre elmenni, ismerkedni, 
bővíteni a tudásomat. Nagy öröm, 

hogy a szigeten is gazdag és pezs-
gő a kulturális élet. Tagja vagyok a 
Szigeti Írókörnek is, havonta egy-
szer találkozunk, örömírás van, fel-
olvassuk az újabb műveinket, fel-
adatokat találunk ki. 

– Hogyan jött az ötlet, hogy 
író leszel? 

– A Brüsszelből való hazaköltö-
zés gondolata alakította ki bennem 
a belső késztetést az írásra, és hozta 
elő a sok régi emléket. Ezeket pa-
pírra vetve értékes kordokumentu-
mokat is kaphatunk. Több kötetre 
való ötlet van a fejemben. Az írás 
gyógyít, fejleszt, szórakoztat, és ha 
ezzel örömet szerzek az olvasók-
nak, az már csak hab a tortán. Éve-
ken át írtam blogot, amolyan napló-
félét a brüsszeli hétköznapjainkról. 

Terveztem azt is, hogy írok egy ké-
zikönyvet az EU-s pályakezdő fi-
atalok számára. Később e két for-
rásból raktam össze a könyv anya-
gát, könnyed, olvasmányos stílus-
ban. Bátortalanul mutattam meg 
a kéziratot egy irodalmár ismerő-
sömnek, Osztovits Ágnesnek, aki 
látott benne fantáziát és tehetsé-
get, s három kiadót javasolt meg-
keresni. Végül a Nap Kiadó jelen-
tette meg a kötetet. Nincs irodalmi 
végzettségem, önszorgalomból ta-
nulom a különféle műfajokat. Bő 
egy éve kezdtem el kisprózákat és 
tárcákat írni, először inkább saját 
szórakozásomra. Aztán néhányat 
megmutattam Vári Fábián László-
nak, s neki köszönhető az első pub-
likációm 2021 őszén az Együttben. 

– Ha már az Együttnél tar-
tunk, mennyire ismered a kárpát-
aljai magyar irodalmat!

– Amíg ott éltem, illetve rend-
szeresen visszajártam Kárpátaljára, 
főként kirándultunk, családi össze-
jöveteleket tartottunk, kulturális 
programokon nem igazán vettünk 

részt, nem érdeklődtem túlságo-
san a helyi irodalom iránt. Ha em-
lékeim nem csalnak, kortárs szer-
zőket még a magyar iskolában sem 
tanítottak. Irodalom óráról a Zoja 
Koszmogyemjanszkaja című köl-
teményre emlékszem nagyon ha-
tározottan, bizonyára a nyelvtö-
rő név miatt is. De például Füzesi 
Magdát biztosan nem olvastunk. 
Ennek is betudható, hogy sajnos 
nagyon kevés ismeretem volt ed-
dig. Vári Fábián Lászlót kereszt-
apám, Györke László révén fu-
tólag ismertem gyerekkoromból, 
de a többiekkel csak most kezdek 
megismerkedni. Például számos 
kárpátaljai szerzővel találkoztam 
a Kárpátaljai Szövetség székhá-
zában tartott rendezvényen, ahol a 

20 éves Együtt folyóiratot 
ünnepeltük. 

– Már több folyóirat-
ban is publikáltál, tehát 
van némi tapasztalatod. 
Ennek alapján mi a véle-
ményed a kortárs magyar 
irodalmi életről? 

– Nagyon óvatosan 
merek csak véleményt 
mondani, egyrészt mert 
senkit nem szeretnék meg-
bántani, másrészt rendkí-
vül kevés még a tapaszta-
latom. Kellemes megle-
petés, hogy ma Magyar-
országon mennyien ír-
nak, milyen sok a kiadó, 
az irodalmi és kulturális 
folyóirat, internetes felü-
let. Azt vettem észre, hogy 
a megjelenés tekintetében 
is számít valamelyest az 

ismertség. Szerencsém volt, hogy 
bekerülhettem a Magyar Napló 
mentori programjába Bíró Ger-
gely szerkesztő mellé. Így, amikor 
új művekkel jelentkezem egy-egy 
lapnál, ezt beírhatom a bemutat-
kozásomba. Ha egy szerző tarto-
zik valahová, az egyfajta védett-
séget, támogató hátteret ad. Említ-
hetek pár negatív dolgot is. Bizto-
san a köztisztviselő szól belőlem, 
amikor azt mondom, hogy hasz-
nos lenne valamiféle etikai kódex 
bevezetése. Hogy a szerkesztő vá-
laszoljon a szerzőnek a beküldött 
művel kapcsolatban. Nem csupán 
arról, hogy az adott művet köz-
lik-e, hanem arról is, hogy egyál-
talán megérkezett, és hogy nagyjá-
ból mennyi időt vesz igénybe az ér-
demi elbírálás. Akár a folyóiratok 
impresszumában is megjelenhetne 
az elbírálás menete, illetve a szer-
zővel szemben támasztott elvárá-
sok, például a terjedelem tekinte-
tében. Ezáltal az író jobban tudna 
tervezni.Nem tetszik, hogy a ma-
gyar irodalomban markánsan je-

len van a politika. Nehéz eldön-
teni, hogy az író mely lapoknak 
küldjön írásokat, mert ezzel eset-
leg a megbélyegzést, bizonyos 
lehetőségekből való kihagyást 
kockáztatja. Nagyon szubjektív, 
hogy milyen kritériumok alapján 
döntenek a szerkesztők, erős az 
„ízlések és pofonok” elve. Ami 
egyfelől jó és természetes, más-
felől viszont a pályakezdőt elbi-
zonytalanítja, hogy egy adott írá-
sa rendben van-e. 

– Úgy vélem, ezek valóban 
olyan dolgok, amik megnehe-
zítik a szerzők életét, de térjünk 
vissza a könyvhöz, milyen szak-
mai, illetve olvasói visszajelzést 
kaptál? 

– Ahogy már említettem, az 
első pozitív szakmai visszajel-
zést Osztovits Ágnestől kaptam, 
tulajdonképpen ő indította el az 
irodalmi pályafutásomat. A Nap 
Kiadó főszerkesztője, Sebestyén 
Ilona is szereti a stílusomat. Bá-
torítólag nyilatkozott Bíró Ger-
gely, hozzátéve, hogy jó kis szó-
rakoztató olvasmány a könyvem, 
de a következőt már valamivel 
komolyabb stílusban kellene 
megírnom. Volt, aki kifogásolta, 
hogy egyes szám első személy-
ben írok, mondván, a színvona-
lasabb irodalomhoz ezt meg kell 
haladni. Nem tudom, erről mi a 
többségi vélemény. A könyvről 
több könyvbemutatót is tartot-
tunk, és több recenzió jelent meg. 
Az egyik a Magyar Nemzetben, 
Nagy Koppány Zsolt tollából. 
Zsoltnak is sokat köszönhetek, 
ő a facebookon posztolt lazább 
hangvételű, humoros tárcáimról 
is ír olykor egy-egy lelkes szót. 
Az olvasóktól – úgy Magyaror-
szágról, mint Belgiumból – kivé-
tel nélkül kedves és biztató reak-
ciók jutottak el hozzám. Egy-két 
tényszerű megjegyzést, helyesbí-
tést kaptam például a belga háztí-
pusokkal kapcsolatban – ha meg-
ér a könyv egy második kiadást, 
akkor ezeket figyelembe fogom 
venni. Mindezek azt erősítik ben-
nem, hogy van keresnivalóm az 
irodalomban, az sem baj, ha egy-
előre nem kerülök be a vezető 
irodalmárok közé. Hiszek abban, 
hogy van egy utam, amelyen az 
Úristen segítségével haladok elő-
re. Én elvégzem a magam felada-
tát, legjobb tudásom és erőm sze-
rint, Ő pedig odafentről hozzáte-
szi a maga részét. 

– Úgy vélem, ez egy kivá-
ló befejezés. Köszönöm a be-
szélgetést, a további munká-
hoz sok sikert és jó egészsé-
get kívánok!
Lejegyezte: Lengyel János
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Felhívom a kedves termelők 
figyelmét a kukorica 
és a napraforgó vegy-
szeres gyomirtásá-
nak elvégzésére, kü-
lönösen azért, mert a 
várva várt csapadék 
hiányának ellenére a 
parcellákon a gyom-
növények erőteljes 
növekedésnek indul-
tak. A gyomirtás elvégzésére 
a gyomirtószerek széles palet-
tája áll rendelkezésre a gazda-

Halaszthatatlan teendők az 
elkövetkezendő héten

boltokban. A permetezést a par-
cellák állapotától füg-
gően kell elvégezni. 

A gyümölcsösökben 
különös figyelmet kell 
fordítani a csonthéjasok-
nál (cseresznye, meggy, 
szilva, barack) a tetvek 
megjelenésére. Ajánlom 
az előző cikkeimben fel-
tüntetett bioszerek hasz-

nálatát. Az almatermésűeknél meg-
kezdődött az új hajtások növeke-
dése. Megjelentek a zöld tetvek, 

amelyek ellen védekezni kell 
az előző cikkeimben feltüntetett 
rovarölőszerekkel. 

A fiatal dióültetvények-
nél megjelent az alternárium 
nevű gombabetegség és az at-
kák is, ezért kombinált szere-
ket használhatunk (pl. Score + 
Vertimec). 

A szőlőültetvényekben foly-
tatni kell a gombabetegségek 
(lisztharmat) elleni védekezést, 
mivel a növény ezen növekedé-
si stádiumában ez a betegség kü-
lönösen veszélyes. 

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

Novák András 
szaktanácsadó

Előző cikkünkben már eljutot-
tunk addig, hogy a növényter-
mesztésben az öntözés célja az 
ideális talajnedvesség biztosí-
tása. Tisztáztuk, hogy öntözés 
szükségességét a ta-
laj nedvessége hatá-
rozza meg, és annak 
mérésére van egy jól 
bevált műszerünk, a 
markunk. A zöldség-
félék többsége számá-
ra az a talajnedvesség 
számít optimálisnak, 
amelynél a markunk-
ban összeszorított föld összeáll, 
egyben marad, a markunk ned-
ves lesz tőle, viszont nem kép-
lékeny, azaz nem préselődik ki 
az ujjaink között. Ennek az ide-
ális talajnedvességi állapotnak 
a fenntartására különböző ön-
tözési stratégiákat dolgoztak ki 
a szakemberek, amely magá-
ban foglalja a öntözési vízada-
gokat (azaz mennyi vizet jutta-
tunk ki egységnyi területre, va-
lamint, hogy milyen gyakran 
kell ezt megtennünk. Azonban 
az ördög a részletekben lako-
zik, sokszor csak apróságokon 
múlik, hogy az öntözési straté-
giánk sikeres volt-e, vagy sem. 
Ilyen kérdés az öntözési adagok 
meghatározása.

A levegő korlátoz!
Az öntözési vízadagok ki-

számításakor elvileg abból kel-
lene kiindulni, hogy a növénye-
ink számára talajnedvesség mi-
lyen határok között számít op-
timálisnak, valamint, hogy e két 
szélső érték közötti különbséget 
milyen mennyiségű víz kijuttatá-
sával tudjuk pótolni. Ennek meg-
határozása elég bonyolult fel-
adat lenne, hisz a talajban a víz 
különböző kötöttségi formában 
van jelen, valamint különböző 
szívóerő szükséges azok felvé-
teléhez. Legkönnyebben felve-
hető a rögök közötti nagy póru-
sokban megtartott víz, valamint 
a rögök felszínén enyhén kötött 
vízréteg. Az apró kapillárisok-
ban, valamint a rögök belsejében 
mélyen felszívódott víztartalékok 
már nehezebben felvehetők a nö-
vények számára, mivel ezek fel-
szívásához a növények gyökere-
inek nagy szívóhatást kell kifej-
teniük. A gyökerek szívóhatása 
korlátozott, ezért az ilyen víztar-
talékok felhasználásakor már a 
növények kissé lankadnak, nincs 
meg bennük a megszokott turgor-
nyomás. A talajban lévő víztar-
talékok harmadik fajtája a növé-
nyek számára már szinte felvehe-

Öntözés, tápoldatozás (2.)

A zöldségfélék öntözési 
vízadagjáról

tetlen, olyan erősen kötődnek a ta-
lajt alkotó anyagokhoz. 

Mivel ezeknek a víztartalékok-
nak az aránya igen erősen függ a 
talaj típusától, a talaj szerkezetétől 

stb., ezért túl bonyolult 
lenne ezek alapján meg-
határozni az alkalman-
ként kijuttatandó víz-
mennyiség mértékét. E 
helyett a gyakorlatban 
megkerülték a kérdést, s 
azt kezdték el vizsgálni, 
hogy a növények öntö-
zésekor mennyi levegőt 

kell feltétlenül hagynunk a gyökér-
zónában gyökerek megfelelő műkö-
déséhez. Érdekes módon ez minden 
talajtípusra azonos érték, az optimá-
lis 25 %-os szinthez képest +/– 2,5 
%. Tehát az egyszeri öntözési víz-
adag annyi lehet, amennyi a gyökér-
zóna levegővel töltött pórusainak 
részarányát (25 % +2,5 % =) 27,5 
%-ról (25 %–2,5 % =) 22,5 %-ra 
csökkenti, tehát a teljes gyökérzóna 
térfogatának mintegy 5 %-a.

Mennyi az annyi?
Mennyi is ez például az uborka 

esetében? Az uborka gyökérzónájá-
nak csepegtető csöves öntözés ese-
tén egy viszonylag keskeny, 25 cm 
széles 15 cm mély sáv, ami folyó-
méterenként 40 liternek felel meg. 
Ideális talajszerkezet és pontos idő-
zítés esetén elvileg 40 liter x 5 % = 

2 liter vizet adhatnánk folyóméter-
ként egy-egy öntözéskor. Figyelem-
be véve, hogy a talajszerkezet a leg-
többször nem nevezhető ideálisnak, 
valamint, hogy az öntözéssel nem 
szokás megvárni az utolsó pillana-
tot, a gyakorlatban a fenti öntözési 
dózis 1,0-1,5 liter folyóméterenként, 
ami kb. 0,3-0,4 liter/tőnek felel meg.

Természetesen ez az érték csak 
a talajos termesztésre vonatkozik, 
egysoros csepegtetőcsöves öntö-
zésnél. Amennyiben két csepegte-
tő csövet használunk a növények 
két oldalán, az aktív gyökérzónát, 
ha nem is duplájára, de kb. másfél-
szeresére növeljük, ezzel együtt a 
kijuttatható vízadag is 1,5-2 liter/

folyóméterre változik. Slangos 
öntözésnél, amit egyre ritkáb-
ban használunk, még nagyobb 
gyökérzónát, ezzel együtt még 
nagyobb kijuttatható vízadagot 
kapunk. Slangos öntözés ese-
tén ez az érték elérheti a 3-4 li-
ter/folyóméter vízmennyiséget, 
ami sok esetben az uborka tel-
jes napi vízigényét fedezi! Tehát 
slangos öntözésnél elegendő volt 
naponta egyszer, esetleg kétszer 
öntözni az uborkát, míg csepeg-
tetőcsöves öntözés esetén napon-
ta akár 4-5 alkalommal is be kell 
indítani az öntözést.

A paradicsom esetében a kijut-
tatható vízadagok jóval nagyobbak 
is lehetnek, ugyanis a paradicsom 
gyökerei jóval mélyebben hálóz-
zák be a talajt. Dupla gyökérzóna 
térfogat pedig dupla öntözési víz-
adagokat jelent. Tehát megfelelő 
talajszerkezet és gyökérzet esetén 
a paradicsom öntözési vízadagja 
mintegy duplája az uborkáénak. 
Ez azt jelenti, hogy a két növény 
hasonló napi vízfelhasználása el-
lenére a paradicsomot jóval rit-
kábban elegendő öntözni, mint az 
uborkát, de jóval nagyobb vízada-
gokkal. Tovább növeli a különbsé-
get a két növény öntözése között 
az is, hogy a paradicsom gyökér-
zete igen jól tudja hasznosítani a 
második csoportba tartozó, erő-
sebben kötött vizet is. Ezen kívül, 
a mélyebb rétegekbe lehatolt gyö-
kerekhez már folyamatosan feljut-
hat a kapillárisokon keresztül a ta-
laj mélyebb rétegeiből is a talajvíz, 
ami néha már teljesen felborítja az 
egész öntözési-tápoldatozási stra-
tégiánkat.

Az uborka esetében viszont tö-

rekedni kell arra, hogy a víz moz-
gása a talajban folyamatoson lefelé 
irányuló legyen. Ugyanis az ubor-
ka gyökérzete igen sóérzékeny, s 
a kapillárisokon keresztül felfelé 
mozgó talajvíz felhozhatja a talaj 
felső termőrétegébe, azaz az ubor-
ka gyökérzónájába a számára mér-
gező sókat az altalajból.

S ha már tudjuk, hogy mekko-
ra vízadagokkal kell öntöznünk, 
már csak azt kellene tisztázni, 
hogy naponta hányszor, és mikor 
tegyük. De ezzel már a következő 
cikkünkben fogunk foglalkozni.

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Álmaid kertjét évekig formálgatod, tervezed. Elképzeled, aho-
gyan majd boldogan kertészkedsz benne, ahol csodaszép örök-
zöldek, a pihe-puha pázsit és a virágzó növények vesznek kör-
be. Sajnos azonban gyorsan rémálommá válhat a vágyott kert, 
amikor villámcsapás-szerűen megjelennek a sárga foltok a gyep-
szőnyegen.

Mi a teendő, amikor az új gyepszőnyeg elkezd foltosodni?
Mielőtt elhamarkodottan cselekednél, először vizsgáld meg a fol-

tokat fizikálisan! Tapogasd meg, hogy nem túl nedves vagy száraz-e 
ott a talaj! Fogj egy csavarhúzót és nyomd bele a földbe! Az ellenál-
lásából tudni fogod, mi a helyzet. Ha azt tapasztalod, hogy mindenütt 
egyformán vizes, a sárga foltokban és az ép és egészséges zöld része-
ken is, akkor az legyen az első, hogy az automata öntözőt kikapcsolod.

Nagy a valószínűsége, hogy gombabetegséggel nézel szembe.
Ez adódhat abból is, hogy túlöntözted a területet, ezért néhány na-

pig ne öntözz. Így a terület felszikkad és tudsz hatásos kezelést vé-
gezni a gyepen. A vegyszermentes megoldás, ha az esti órákban talaj-
kondicionálós kezelést végzel. A hidrolizált aktív humuszt, a Humin 
Garden Plus-Sol-t ajánljuk, ami kiemelkedő hatékonysággal tud hasz-
nosulni a talajban és a növényekben is.

A f o l t -
nál állj meg 
és alaposan 
fürdesd meg 
a koktéllal! 
Ezt a kezelést 
legalább 3 al-
kalommal is-
mételd meg a 
heti fűnyírá-
sok után.

Regene-
ráló koktél 
permetezéshez 200 m2-re: 10 liter vízhez önts 0,25 l Humin Garden 
Plus-Sol-t, 2 l Esstence Origo-t!

Hogyan működik a koktél?
Fontos leszögezni, hogy a gombaellenes vegyszerek tüneti ke-

zelést hajtanak végre, ezért mutatnak gyors eredményt, és ezért vá-
lik végeláthatatlan szélmalomharccá a kizárólagos használatuk. Ez-
zel szemben a regeneráló koktél a probléma gyökerét kezeli: a talaj 
megbomlott egyensúlyát, és a növény gyenge kondícióját.

A Humin Garden Plus-Sol egy magas pH-jú készítmény, kiemel-
kedő fulvosav tartalommal. Ez a két tulajdonsága természetes módon 
gátolja a gombaspórák szaporodását és aktivizálódását. Az Esstence 
Origo pedig egy gilisztahumusz tartalmú növénykondicionáló, ami-
ben sok jó mikroorganizmus is megtalálható. Befedve a gyepállo-
mányt, segít visszaszorítani a patogén képleteket.

Amennyiben foltok sokasága van jelen a gyepen, és a fertőzés 
már erősen jelen van az állományban (mert későn vetted észre az el-
változást), akkor a koktélba tegyél egy kémiai gombaölő szert is, pl. 
Switch 62,5 WG gombaölőt, hogy gyorsan letörd a fertőzéshullámot.

A sárga foltok megjelenésének oka legtöbbször a helytelen ön-
tözés, ami lehet mennyiségből és gyakoriságból is fakadó. Este soha 
ne öntözz, még új gyepszőnyeg-telepítés esetében se! Az utolsó ön-
tözési idő délután 16 óra körül legyen, hogy a talaj és a fű képes le-
gyen felszáradni estig.

A következő lépés, amikor már az öntözés megindulhat a te-
rületen, hogy leméred a saját automata öntöződ víz-kibocsájtását. 
Nem azt, amit a telepítő, a kertész vagy te magad beállítottál, ha-
nem a ténylegeset, amit kijuttat a rendszer. Érdekes dolgok szok-
tak kiderülni ilyenkor, amit néhány fúvóka cseréjével legtöbbször 
lehet orvosolni.

Mi a teendő, amikor kiderül, hogy nem túlöntözési hibából 
ered a sárga foltosodás a gyepszőnyegen?

Előfordulhat éppen az ellenkezője is, hogy nem kap vizet vagy 
nem elegendő vizet kap a terület, azért indult meg a gyep színén az 
elváltozás. A vízhiány első tünete a szürkülés, ami sárgulásba for-
dul át, és végül elbarnul (legrosszabb esetben elhalás történik) a fű-
szál. Amikor szürkülés (vagy elsötétedés) az első tünet, az azonna-
li öntözés a vízhiányt fél-egy órán belül kompenzálja és visszaáll a 
természetes zöld állapot.

Ha viszont már elkezdtek sárgulni a fűszálak, akkor már a víz 
nem elég. Nem mindenki lesi árgus szemekkel egész nap a kertjét, 
előfordulhat, hogy a vízhiány első tüneteire nem figyel fel az em-
ber. Ha beáll a sárgulás állapota, egy gyors, nagy dózisú kondicioná-
lás kell a gyepnek, mint az nekünk a C-vitaminból megfázás esetén.

Ebben az esetben használd a hidrolizált Humin Garden Plus és víz ke-
verékét a gyógyításhoz. A hidrolizált humusz szinte 100 %-ban tud hasz-
nosulni a növényben, ezért néhány nap múlva észhez fog térni a gyep.

Az ilyen kiszáradásos anomáliák sokszor a közlekedő felületek 
mellett jelentkeznek (járdás, autóbejárók, teraszok mellett), ahol az 
építkezés miatt a gyepszőnyeg alatt alig van talaj.

A Humin Garden Plus termékcsalád granulált és oldat formájá-
ban is nagy energiához tudja juttatni a gyökérállományt.

Regeneráló koktél beöntözéshez (3-5 m2 területre elegendő): 10 
liter víz, 0,25 l Humin Garden Plus-Solt oldat vagy 4- 5 evőkanál 
Humin Garden Plus granulátum feloldva.
Miért nem mindegy, hogy milyen huminsav készítményt hasz-

nálsz a gyepregeneráláshoz?
Huminsav és huminsav között óriási különbségek lehetnek. A 

Humin Garden Plus termékcsalád sajátossága, hogy a gyártás során 
hidrolizálják, azaz vízoldhatóvá teszik. Ennek köszönhető, hogy a 
hasonló termékeknél gyorsabban és nagyobb arányban hasznosul és 
így tud hatásosan fellépni a gombás megbetegedések, a túlöntözés 
és a vízhiány tüneteivel szemben.

Hogyan védd meg a gyepszőnyeged 
a gyepbetegségektől egy 
talajkondicionálóval?
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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.

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. 
Beregszászban, az Ivan Fran-
ko u. 42. szám alatt eladó egy 
családi ház, gázzal, vízzel el-
látott. Tel: 050-6150542. 

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 kör-
nyékén. Mob.: 068-4082884. 
Kútfúró mestert kere-
sek, aki a pincében vasból 
pompakutat tud leütni. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia út 
5/1.) Tel: 050-7102136. 
Fiatal gyümölcsfák zöld-
metszését és hajtásválogatá-
sát vállalom. Érd: Bodnár Ist-
ván, Nagybakta, Akadémia 
út 5/1. Tel: 050-7102136. 

Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Péterfalván, 
Bökényben. Fizetés teljesít-
mény szerint. Minden eladott 
lap után: 1.5 hrivnya. Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.hetilap@
gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo és 
a Naplopó hetilapok kézbe-
sítésére Asztélyban. Fizetés 
teljesítmény szerint. Minden 
eladott lap után: 1.5 hrivnya. 
Jelentkezni lehet a szerkesz-
tőségben: Beregszász, Kos-
suth tér 2. Mob.: +38066-
2850283. E-mail: karpatinfo.
hetilap@gmail.com. 

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

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

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

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

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

Beregszászban újszerű ál-
lapotban faajtó eladó tok 
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.: 
066-2910418, 068-2126127. 
Eladó egy új kád, 1,70x70 
cm. Tel: 050-8589288. 
Beregszászban eladó kör-
fűrész és háztető kupa. Tel: 
050-1948976. 
Beregszászban eladó kézi 
fűrész, csákányok, kalapá-
csok, autóhoz való szere-
lő kulcsok. Mob.: +38099-
6608338, +38066-3967011. 

Szamóca eladó beregszá-
szi gazdától, 5 kilogramm-
tól házhoz szállítást válla-
lok Beregszászon belül. Tel.: 
066-2406034. 

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Szőlődaráló, szőlőprés el-
adó Beregszászban. Mob.: 
066-3967011. 
Vadonatúj vetőgép eladó. 
Mob.: +38095-3260426. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 
Szőlőszedő műanyag hor-
dó, 500 literes, eladó Be-
regszászban. Ára: 2800 
hrivnya. Mob.: +38066-
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.

Beregújfaluban május 26-án ünnepli születésnapját 

Tóth Bertalan. 
Ebből az alkalomból köszöntik, kik szívből sze-

retik, és hosszú boldog életet kívánnak 
erőben, egészségben. 

„Sohase bánkódj, ha múlnak az évek, helyébe 
gyermekeid és unokáid lépnek. Isten járjon veled, 
őrizze léptedet, hogy sokáig élvezd az elkövetke-

ző éveket. Áldásban, örömben ne legyen hiányod, 
nagyon sok boldog születésnapot kívánunk.”

Beregújfaluban a napokban ünneplik házassági évfordulójukat 

Szinyica András és felesége, Irénke.
Ebből az alkalomból nagyon sok boldog házassági évfordulót 

kíván egy jó barát.
„Nagyobb tiszteletet nem hozhat semmi más, 

mint mikor végsőkig küzd karöltve két társ. Az 
élet, mint a hullámvasút, fel vagy levet éppen, de 
biztonságban vagy egy erős, biztos kézben. Öre-
gedjünk meg együtt, a sors bármit is rendel, így 

állunk elébe mi ketten egy szerelemmel...”

Beregújfaluban május 25-én ünnepli születésnapját 

Szinyica András.
Ebből a szép alkalomból köszönti őt 

egy jó barát.
„Születésnapodon nem kívánunk egyebet, 

csendes lépteidet kísérje szeretet. Szívedben 
béke, lelkedben nyugalom, légy nagyon bol-

dog ezen a szép napon. Szívünk szeret, ezt ne fe-
ledd, a legtöbb, mit adhatunk; a családi szeretet.”

XII. Bereg-vidéki népzenei és 
néptánc tábor

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

A táborba 9–17 éves kor közötti tanulók jelentkezését vár-
juk.

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

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

tábor kezdetekor.
A tábor maximális létszáma 30 fő, így a jelentkezéseket 

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
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapít-

vány irodájában az alábbi telefonszámon +380-31-41-4-29-76 
(149-es mellék) lehet kérni munkanapokon 8.00-tól 17.00-ig, 
vagy az alábbi email címen: geniusja2019@gmail.com
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KRIMI

Az ungvári rendőrség letartóztatott 
egy 27 éves helyi nőt, aki féltékeny-
ségből megkéselt egy másik hölgyet. 
Az áldozat belehalt sérüléseibe, szá-
mol be a pmg.ua.

A hatóságokat az orvosok értesítették, 
miszerint kórházba szállítottak egy halott 
nőt, akin több szúrt sebet is felfedeztek. 
Az áldozat szomszédjai és az esetleges 

27 éves nő gyilkolt a megyeszékhelyen
szemtanúk kihallgatása után a hatóságok-
nak sikerült rövid időn belül a tettes nyo-
mára bukkanni.

Kiderült, hogy a 27 éves elkövető saját 
házában végzett a 35 éves nővel, aki a hely-
színen belehalt sérüléseibe. A tettes előze-
tes letartóztatásban van, az ügyben tart a 
büntetőeljárás, akár 15 év szabadságvesz-
tést is kaphat.

Gázrobbanás történt Nagyszőlősön a 
Béke utca egyik lakóházában. A hely-
színre azonnal kiérkezett az operatív 
csoport.

Az előzetes adatok szerint a ház-
ban egy 21 éves kijevi fiatal élt, aki 
néhány nappal ezelőtt bekapcsolta a 
gázkazánt a szomszédjával. Valószí-

Gázrobbanás történt Nagyszőlősön
nűleg gázszivárgás történt, s ez okoz-
hatta a robbanást.

A ház szinte teljesen megsemmi-
sült, a fiatalember súlyos égési sé-
rüléseket szerzett, jelenleg kórház-
ban van. Az ügyben büntetőeljárás 
folyik, a vizsgálatok tartanak, írja 
a pmg.ua.

Két lakóházban is tűz keletkezett 
a napokban a beregszászi járási 
Nagycsongván – tudatja a mukachevo.
net hírportál.

A Rendkívüli Helyzetek Állami 
Szolgálatának (DSZNSZ) közleménye 
szerint az ilosvai és nagyszőlősi tűz-

Két lakóházban is tűz keletkezett a Beregszászi 
járásban

oltóság érkezett ki a helyszínre. Sze-
rencsére az esetek nem követeltek ál-
dozatokat, a lángok személyes hol-
mikban és a szobákban okoztak káro-
kat. A tűz kitörésének okát és az álta-
la okozott károk értékét még vizsgál-
ják a szakértők.

A h ír t  a  Rendkívü l i  He lyze tek 
Állami Szolgálatának (DSZNSZ) 
k á r p á t a l j a i  k i re n d e l t s é g e  k ö -
zölte .

Elmondásuk szerint késő este érke-
zett a bejelentés, miszerint tűz ütött ki 
egy telefonos szaküzletben a Korzón. 

Telefonos szaküzlet égett Ungváron
A lángok mobiltelefonokat és tartozé-
kokat semmisítettek meg.

A helyszínen két járművel oltották a 
tüzet. Kitörésének okát és az általa oko-
zott károk értékét még vizsgálják a szak-
értők, olvasható a goloskarpat.info hír-
portálon.

Az eset a Kijev–Csap autóúton tör-
tént, Munkács közelében. A rendőrség 
a közlekedési szabályok megsértése mi-
att állította meg a járművezetőt, írja a 
mukachevo.net.

Az okmányok ellenőrzése közben a 
sofőr zavartan viselkedett és megpró-
bált valamit elrejteni, ezért a hatósá-

Marihuánát találtak egy sofőrnél Munkács 
közelében

gok úgy döntöttek, átvizsgálják a jár-
művet. A szalonban marihuánára és an-
nak fogyasztásához szükséges felszere-
lésre bukkantak.

Kiderült, hogy a sofőr is kábítószer be-
folyása alatt volt, melyet az orvosi vizsgá-
latok is megerősítettek. A férfira adminiszt-
ratív protokollt állítottak ki.

Két kijevi lakost gyanúsítanak azzal, 
hogy elloptak 170 ezer hrivnyát egy kár-
pátaljai nyugdíjastól. A hírt a Nemzeti 
Rendőrség közölte Facebook-oldalán.

Bejelentés érkezett a napokban a 
rendőrséghez egy badalói lakostól, aki 
elmondta, hogy jelentős pénzösszeg tűnt 
el a házából, s úgy véli, hogy a nála al-

170 ezer hrivnyát loptak el egy nyugdíjastól a 
Beregszászi járásban

bérletben élő kijevi férfiak a tettesek.
Az elkövetők érkeztek hazatérni a 

Brovarszkij járásba, azonban a Kijev me-
gyei rendőrség letartóztatta őket és Kárpát-
aljára szállította.

Az 51 és 49 éves férfit előzetes letar-
tóztatásba helyezték, az ügyben tart a nyo-
mozás.

Egy Csernyivci megyei lakos 26 lapto-
pot akart behozni törvénytelenül Uk-
rajna területére, melyek értéke össze-
sen 800 ezer hrivnya.

Az eset a csapi Tisza határátkelőn tör-
tént, az Acer és Lenovo márkájú laptopokra 
egy Milano–Csernyivci menetrend szerin-

800 ezer hrivnya értékben akart becsempészni 
az országba laptopokat egy ukrán állampolgár

ti buszban bukkantak. A csempészáru egy 
része az utasnál volt, a többit pedig a cso-
magtérben találták meg.

A hordozható számítógépeket lefog-
lalták, az ügyben folyik az eljárás. A hírt 
a Kárpátaljai Vámszolgálat sajtóközpont-
ja közölte, írja a karpat.in.ua.

A hírt a megyei járőrszolgálat közölte. 
Elmondásuk szerint az év kezdete óta 
230 adminisztratív protokollt állítottak 
ki gyalogosokra a megyében.

Arra kérik a járókelőket, hogy ne sé-
táljanak közvetlenül az útszélen, ne te-
lefonozzanak, miközben az úttesten kel-
nek át, tartsák be a közlekedési szabályo-

230 gyalogost büntettek meg Kárpátalján az év 
kezdete óta

kat, ne szaladjanak ki az útra, ne menje-
nek át az úton arra nem kijelölt helyen 
és viseljenek speciális fényvisszaverő 
öltözetet, amennyiben forgalmas helyen 
gyalogolnak!

A szabálysértő gyalogosok a törvény 
értelmében pénzbírságot kell befizessenek, 
mely 255 hrivnya, írja a mukachevo.net.

A Győri Audi ETO visszavette a baj-
noki címet a Ferencvárostól a női ké-
zilabda-bajnokságban, így a győriek 
a 16. aranyérmüket gyűjthették be a 
hétvégén.

Az utolsó, 26. forduló előtt mindkét 
bajnok aspiráns egyforma ponttal állt, 
de mivel a győri zöld-fehéreknek sokkal 
jobb volt a gólkülönbségük, egy Fradi-si-
ker mellett csak az jelenthetett volna cím-
védést, ha Ambros Martin csapata pon-
tot veszített volna a bronzérmes Debre-
cen vendégeként.

Sokáig meg is volt erre az esély, hiszen 
még az utolsó negyedórára is döntetlen-
nel fordultak a csapatok, de a hajrá a ven-
dégeknek sikerült jobban, és végül 28-25 
arányban bizonyultak jobbnak, amivel baj-
nokok lettek.

Már az utolsó forduló előtt eldőlt, 
hogy az utolsó helyen végző Vasas mel-
lett a Szombathely búcsúzik az élvonal-

Kézilabda

Bajnok a Győri ETO, BL-négyes 
döntőben a Veszprém!

tól, amely az utolsó játéknapon 35-26-ra 
nyert az MTK vendégeként.

A Szombathelyen szereplő Balog Ju-
dit elmondta lapunknak, hogy marad a 
csapatnál, és az a tervük, hogy jövőre is-
mét feljussanak majd az élvonalba. Az 
egykori Ungvári Kárpáti kitűnőséggel ké-
szült interjút következő számunkban ad-
juk majd közre.

***
Az itthoni hétgólos győzelmet köve-

tően idegenben ugyan 37-35-re kikapott a 
Telekom Veszprém férfi kézilabda-csapata 
a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visz-
szavágóján a tavalyi döntős dán Aalborg 
ellen, de összesítésben így is a bakonyi 
együttes jutott a kölni final fourba.

A június 18–19-én megrendezésre ke-
rülő BL-döntőbe a lengyel Kielce, a német 
Kiel és a spanyol Barcelona jutott még be, 
az elődöntők párosítását keddi lapzártánk 
után tartják.

Néhány sorban 
A német Eintracht Frankfurt labdarú-
gó-csapata nyerte meg az Európa Liga 
2021–2022-es idényének döntőjét, mi-
után a Sevillában megrendezett finálé-
ban a frankfurti gárda előbb a hajrában 
egyenlített, majd a büntetőpárbajban 
5-4-re diadalmaskodott a skót Glasgow 
Rangers ellenében.

A kupagyőzelem mellett az idei 
Bundesligában csak a középmezőnyben 
végző Eintracht Frankfurt jogot szerzett 
arra, hogy a következő sorozatban a Baj-
nokok Ligájában szerepelhessen majd.

***
A Ferencváros férfi vízilabda-csapa-
ta nyerte meg az Országos Bajnokság 
2021–2022-es idényét.

A zöld-fehérek a bajnoki döntő első 
felvonásán 18-9-re, a másodikon pedig 
15-7-re verték az OSC-ét, és magabiztosan 
hódították el a bajnoki aranyérmet, amely 
az FTC számára már a 24. volt.

Varga Zsolt csapatára még egy fontos 
feladat vár, hiszen június elején a Bajno-
kok Ligája belgrádi nyolcas döntőjében is 
medencébe száll majd.

***
Az RB Leipzig nyerte meg a labdarúgó 
Német Kupát, miután a berlini döntőben 
egygólos hátrányt egalizálva előbb döntet-
lenre mentette a finálét, majd büntetőkkel 
4-2-re megnyerte a párharcot a Freiburg 
ellenében.

A freiburgiak vezető gólja előtt Sallai 
Roland adta a gólpaszt, majd ugyanezet 
tette Wili Orbán is a másik oldalon. A lip-
cseiek soraiban Gulácsi Péter végigvédte a 
találkozót, Szoboszlai Dominik pedig cse-
reként szállt be a mérkőzésbe.

Az angol Premier Leauge-ben az utol-
só forduló döntött a bajnoki cím sorsáról.

A listavezető Manchester City kétgólos 
hátrányból fordított az Aston Villa elleni 
derbin 3-2-re, így megtartotta pontelőnyét 
a Wolverhampton együttesét 3-1-re legyő-
ző Liverpoollal szemben.

A City és a Liverpool mellett még a 

Chelsea és a Tottenham végzett a BL in-
dulást jelentő első négy helyen. Az ötödik 
Arsenal és a hatodik Manchester United 
az Európa Ligában szerepelhet majd, míg 
a 7. West Ham United az Európai Konfe-
rencia Ligában indulhat.

Az olasz bajnoki címet a 11 év után 
újra bajnok Milan szerezte meg az 
Internazionale előtt.

***
A Finnországban zajló jégkorong-vi-
lágbajnokságon lapzártánk után az utol-
só fordulót rendezik a csoportkörben, így 
már lényegében kialakult a legjobb nyolc 
mezőnye.

A Helsinkiben zajló A-csoport küz-
delmei során a svájci válogatott sze-
rezte a legnagyobb meglepetést azzal, 
hogy hat mérkőzéséből mindet meg-
nyerte, így nagy valószínűség szerint 
csoportelsőként jut majd a negyeddön-
tőbe. egy fordulóval a zárás előtt biz-
tosra vehető a 15 pontos Németország 
továbbjutása is, mint ahogy az egyfor-
mán 12 ponttal álló Kanada és Dánia 
továbblépése.

Érdekesség, hogy a vb egyik esé-
lyesének számító Kanada Svájctól 
6-3-ra, majd Dániától 3-2-re szenve-
dett vereséget.

A másik csoportban, Tamperében a 
házigazda Finnország 16 ponttal végez az 
élen, és rajta kívül még Svédország, Cseh-
ország, és minden bizonnyal, az Egyesült 
Államok is tagja lesz a legjobb nyolc me-
zőnyének.

Ami az alsóházat illeti, biztossá vált, 
hogy Olaszország és Nagy-Britannia bú-
csúzik a világelitből.

A bennmaradásért döntő ki-ki mecs-
cseken az olaszok Kazahsztántól kaptak 

ki 5-2-re, míg a szigetországiak Ausztriá-
val szemben maradtak alul 5-3-ra.

Az már korábban eldőlt, hogy a jégko-
rong világ elitbe az idén Szlovénia és Ma-
gyarország jutott fel. Ugyanez a két ország 
közösen pályázik a 2023-as világbajnok-
ság  megrendezésére is.



A rejtvényt Balázsi Csaba készítette.
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Plusz egy vicc

2022. 20. szám meg   -
fej  tése: Manapság a 
csodáknak egy ki-
csit meg kell tolni a 
szekerét. 

Plusz    egy vicc: – Fo-
galmam sincs, még 
nem próbáltam. 

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

Fehér csokis zserbó

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

– Néhány hét alatt biztosan elfelejted, hogy elha-
gyott a menyasszonyod – vigasztalja Pétert a barátja.

– Azt ugyan nem hiszem!
– Miért?
– …

Kétbetűsek: ÁK, DO, 
GE, HS, LE, MA, ÓG, SY, 
TC, TÓ.

Hárombetűsek: ABA, 
AZT, ÁTS, ERA, ÉSZ, KAG, 
LOS, REÁ, SZI, TSA.

Négybetűsek:  AVIS, 
BABY, BELE,  BODÓ, 
HAAG, HÁTI, HOLT, IÁZÓ, 
LANE,  LAZA,  LÁNY, 
MATS, MEMO, MERT, 
MURA, NEKI,  OLAD, 
ORKA, PALA, POFI, TIRO, 
VOKS, ZITI.

Ötbetűsek:  ALIKA, 
ANIKÓ, BOZÓT, ELEVE, 
FRENK, FRICI, KEZEL, KI-
TOL, KOLJA, NÁLAD, NYI-
TÓ, OPATA, SAJÁT, TERKA.

Hatbetűsek: ADRIÁN, 
DALMÁT, ECSEDI, ELDO-
BÓ, ELORZÓ, HRABAL, 
LÉALMA, LLORIS, OK-
IRAT, REZNEK, REZSIM, 
SZILAL, VETTEM.

H é t b e t ű s e k :  H A N 
SOLO, IGNOTUS, TAPIN-

TÓ, TÍZHAVI, TRIPOLI.
Nyolcbetűsek: LAKA-

TOLÓ, PITYEREG.
Kilencbetűsek: HALAS-

KOFA, MÁKDARÁLÓ, 
RÉSZ LETRE.

Tízbetűsek:  DARA-
BOSSÁG, KABALAMA-
CI, NERCBUNDÁT.

Tizenegy betűsek: BE-
AVATKOZÁS, CSATTOG-
TATÓ.

Tizennégy betűsek: BE-
TARTHATATLAN, ISKO-
LAIGAZGATÓ.

Y01.xls
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GRAND PRIX

ELEKTRON JELE BORUL

KÖRÜLBELÜL

☼ O

STEPHEN 
HAWKING-

IDÉZET

SZÉN
AFRIKAI ÁLLAM
BEREGSZÁSZI 

FESTŐ 
(ZSUZSANNNA)

FADARAB!
DÉLI GYÜMÖLCS
… RAMAZZOTTI 

- ÉNEKES

EGYNEMŰ 
ADAT!

SPANYOL 
AUTÓJEL

GRAMM
NÉMETORSZÁG 

ANGOLUL

VASI KÖZSÉG

RÓMAI 1000
ÁRAM TESZI

ELISMERÉS 
SZAVA

ROMÁN 
AUTÓJEL

A BEREGSZÁSZI 
PETŐFI-SZOBOR 

ALKOTÓJA 
(TAMÁS)

1
LENMAG !

KIS PATAK

HAJNALODÓ

SZIKORA 
RÓBERT 

ZENEKARA
TAB 

CENTRUMA!

EGYNEMŰEN 
ÖREG!

RANGJELZŐ 
ELŐTAG

BÖRTÖNBE 
CSUKAT
KELTA 

KÖLTÉSZET 
ISTENNŐ

VANÁDIUM

ENTERIÖR 
RÉSZE!

VULKÁNI KÜRTŐ
CSOPORTOS 

NŐI SZÍNPADI 
TÁNC

ANGYALRANG

SIET, TÁJSZÓVAL

ILLÉS-DAL
A JAPÁN-DÉL-

KOREAI FOCI-VB 
EGYIK KABALÁJA

VÁZÁT A 
KULCSCSONT ÉS 

A LAPOCKA 
ALKOTJA

KŐDARAB !

HAZA

NESSIE

PANASZKODÓ

SVÉD 
AUTÓMRÁKA

CSAPATTAG!

FÉLSZ!

TÜZELŐANYAG

BIZONY, 
RÉGIESEN

TONNA

BIZÁNCI 
LÁZADÁS

ABLAKKERET!

EZÜST

NŐI NÉV

PÁROS CSODA!

ISMERETLEN 
ADAKOZÓ 
NÉVJELE

NÁTRIUM

GEMENC 
HATÁRAI !

MEGTORPANÁS 
A HALADÁSBAN

NÉVELŐ

ELŐD

SOMMAG!

A tésztához: 25 dkg margarin, 60 dkg liszt, 10 dkg cu-
kor, 2 tojássárgája, 3 evőkanál tejföl, 2 dkg élesztő + ke-
vés tej és cukor;

A töltelékhez: 25 dkg baracklekvár, 35 dkg darált dió, 
20 dkg porcukor, reszelt citromhéj;

A tetejére: 10 dkg fehér tortabevonó csokoládé, 5 dkg 
margarin, 2 evőkanál étolaj.

Elkészítése: A tésztához a margarint felolvasztjuk, hoz-
záadjuk a cukrot és a tojássárgát, majd kikeverjük, hogy a 
cukor feloldódjon. Az élesztőt kevés tejjel és cukorral fel-
futtatjuk. A felfutott élesztőt a kikevert tojással együtt a 
liszthez öntjük. Hozzáadjuk a tejfölt is, és jól összedolgoz-
zuk. A tésztát 4 egyenlő részre elosztjuk. Az egyik lapot 
kinyújtjuk és a tepsibe tesszük. Erre kenünk lekvárt, majd 
a citromhéjjal ízesített cukros dió egyharmadát rászórjuk. 
Jöhet a következő lap, erre is lekvár, cukros dió. A harma-
dik lapot is kinyújtjuk, a tepsibe tesszük, rá ugyanúgy lek-
vár és dió. A negyediket kinyújtjuk és befedjük vele a sü-
teményt. 180 °C-ra előmelegített sütőben megsütjük. Ami-
kor kihűlt, a fehér olvasztott csokoládéból készített máz-
zal leöntjük. A mázhoz a csokoládét megtörjük, hozzáad-
juk az olajat és a margarint, majd gőz felett felolvasztjuk.

Nagyon finom és mutatós fehér csokival!

A hét során a legkelle-
mesebb énje kerül elő-
térbe. Egész héten si-

kerül megőriznie a nyugalmát 
és a jó közérzetét, annak ellené-
re, hogy a munkahelyén vala-
milyen pénzzel kapcsolatos vita 
merülhet fel. Amennyiben prob-
lémák adódnak, a vártnál egy ki-
csit késve érkezik a jó megoldás. 
Ettől függetlenül mégis elége-
dett lesz.  Ha sikeres hetet sze-
retne, adódnak pillanatok, mikor 
csak magára számíthat.

A hét során nagyon 
óvatos legyen min-
den jogi és hivatásbé-

li lépéseiben, döntéseiben egy-
aránt. Vannak az ön környeze-
tében személyek, akik alig vár-
ják, hogy ön tévedjen. Ezek 
nem őszinte barátok, kollegák, 
szomszédok, sőt rokona is le-
het. A jó együttműködések eb-
ben az időszakban kedvező elő-
nyöket jelentenek önnek. Min-
dent jól megfontolva, ez az idő-
szak nagyon sok jót hoz önnek.

Most az átvonuló boly-
gók arra kérik, hogy ob-
jektív szemmel nézze a 

világot és legyen kedves mások-
hoz. A napokban nem sok ideje 
jut kikapcsolódásra. Ha mégis 
ki szeretne kapcsolódni, jobban 
teszi ezen a héten, ha ön megy 
vendégségbe és nem ön a házi-
gazda. Ugyanis a felszabadult 
hangulattól egyik meghívottja 
merő véletlenül összetör vala-
mit, vagy kárt tesz valamilyen 
berendezésében.

Ebben az időszakban 
ügyelnie kell a jólé-
tére, jó közérzeté-
re és ápolni kell csa-

ládjával, rokonaival és a ba-
rátaival a kapcsolatát, ami 
önre is kedvező hatással lesz. 
Most egy olyan időszak kö-
vetkezik, amikor mindenki-
nek ön a legjobb oldalát kell, 
hogy mutassa. Még azoknak 
a személyeknek is, akiket ed-
dig elítélt, vagy szánalmas-
nak talált.

Ebben az időszakban 
találkozhat egy olyan 
személlyel, akit első-
re hanyagnak és meg-

bízhatatlannak lát, ítél. Vi-
szont, ha egy kicsit jobban 
megismeri, le fog döbben-
ni azon, hogy ez a személy 
mennyire bölcs és milyen 
magasan intelligens. Az igaz-
gyöngy sem látszik a szürke 
héj alatt. Nem véletlen, hogy 
a sors összehozta önöket. Ez 
egy jó lecke önnek.

Ebben az időszakban 
kedvezően hatnak a 
csillagok a befekteté-

seinek, nagyobb beruházások-
nak. A háztartásába is vásárolhat 
egy pár értékálló cikket, amivel 
kellemesebbé teheti az otthonát 
vagy a konyhájában lecserélhet 
egy elöregedett berendezést mo-
dernebbre, több funkciósra, ami-
vel könnyebbé teheti a konyhá-
ban vagy az otthon végezhető 
munkáján történő ténykedéseit.

Az otthonát és a pénz-
ügyeit érintő kedve-
ző változás van ké-

szülőben, melynek már mu-
tatkoznak a hatásai a hét so-
rán. Amennyiben párját kere-
ső, ebben az időszakban vala-
ki feltűnik a horizonton, aki 
akár az igazi is lehet. Ezen a 
héten többféle megtakarítási 
módot fedez fel. A munkahe-
lyén kemény feladatokra szá-
míthat, melyeknek eleget tud 
tenni kellő megfontolással.

Ezekben a napokban fi-
gyeljen oda az ön kör-
nyezetében élők vágya-

ira. Most ez segítség lehet ön-
nek az, hogy megtudhatja, ki 
minek tudna igazán örülni. Így 
megkönnyítik önt abban, hogy 
mit válasszon nekik ajándékul, 
ha itt lesz az idő rá. Amennyi-
ben új párkapcsolat felé szeret-
ne nyitni, ez az időszak nagyon 
kedvez hosszú életű kapcsola-
tok kezdetének, főképp, ha nem 
ajtóstól rohan a jövő felé.

Ezen a héten óva-
kodnia kell attól, 
hogy beleavatkoz-

zon mások életébe. Érezhe-
ti azt, hogy egy jó tanáccsal 
milyen sokban tudna segíteni 
valakinek a boldogulásában. 
Azonban, ha azt akkor adja, 
amikor azt senki sem kéri, az-
zal rengeteg bajt hozhat ma-
gára hosszú időre. Senkivel 
szemben ne viselkedjen ön-
kényesen, főképp ebben az 
időszakban.

Amennyiben házas, 
lehetséges, hogy há-
zastársa nem nézi jó 

szemmel az ön újonnan kötte-
tett barátságait. Figyeljen az in-
dokokra és ne adjon okot egyik 
félnek se a méltatlankodásra. A 
csillagok állásai ezekben a na-
pokban éreztethetnek önnel egy 
kis érzelmi nyomást, melyet 
kellő figyelemmel és diplomá-
ciával jól tud majd kezelni. Ha 
összejövetelt tervez a hétvégére 
barátaikkal, valósítsák is meg.

A hét során kap meg-
hívásokat, melyeknek 
tegyen eleget. Kedves 

emberekkel találkozik, akik-
kel jó hangulat alakul ki és 
sok közös témát találnak. A 
hét közepe körül egy átmene-
ti frusztráltság érezhető az ön 
környezetében. Őrizze meg a 
nyugalmát, amennyire csak 
lehet. A hét vége fele norma-
lizálódnak a dolgok. A mun-
kahelyén a feletteseivel nem 
ért mindenben egyet.

Legyen kedves azzal, 
aki most hirtelen újra 
felbukkan az ön éle-

tében, valaki olyan személy-
ről van szó, akiről már szinte 
meg is feledkezett. A szemé-
lyes kapcsolataiban és az adó-
dó érzelmi helyzetekben ezek-
ben a napokban használja az 
igen fejlett intelligenciáját és 
belső megérzéseit. Amennyi-
ben függetlenül él, régi kedve-
sével újra összehozhatja a sors.


