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Folytatás a 3. oldalon

Tégy jót, varázsolj mosolyt

Ukrajnában több 
mint három hó-
napja tört ki a 

háború. Már a kezde-
tekben rengetegen meg-
mozdultak, hogy adomá-
nyokkal, segélyszállít-
mányokkal, a rászorulók 

étkeztetésével könnyebbít-
sék az itt élők helyzetét.

Június 16-án Bereg-
szászba látogatott Tőkés 
László, az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács elnöke, a 
Királyhágómelléki Refor-
mátus Egyházkerület korábbi 

püspöke és Csomortányi Ist-
ván, az Erdélyi Magyar Nép-
párt elnöke azzal a céllal, hogy 
az erdélyi magyarok adomá-
nyaiból összeállított segély-
szállítmányt átnyújthassák. 
Az átadónak a Kárpátaljai Re-
formátus Egyház Diakóniai 

Központja adott otthont.
Tőkés László kiemelte, 

hogy elemi késztetést és hit-
ből fakadó indíttatást érez-
nek arra, hogy nemzettársa-
iknak segítséget nyújtsanak. 

Erdélyi segély érkezett Kárpátaljára

Ukrajnában február 
24-én minden meg-

változott. Kitört a há-
ború. A bombázások, a 
fenyegetettség elől so-
kan elmenekültek. Töb-
ben a biztonságosabb 
Kárpátalján találtak 
ideiglenes otthonra. A 
beregszászi II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátal-
jai Magyar Főiskola is 
befogadott számos bel-
ső menekültet. Egyikük 
Anton Henkin zongora-
művész, a Mihail Glinka 
Dnyipropetrovszki Zene-
akadémia zongora kará-
nak docense. A fiatalem-
ber, hogy megköszönje a 
sok segítséget, szólókon-
certet adott június 15-én 
a Rákóczi Főiskolán.

Anton Henkin a Hrihorij 
Szkovoroda Harkivi Nem-
zeti Pedagógiai Egye-
tem zeneművészeti sza-
kán szerzett diplomát. 

Zongorakoncertet adott Anton Henkin Beregszászon

A címben szereplő böl-
cseletet vallja a Kár-

pátaljai Magyar Nagycsa-
ládosok Egyesülete is. A jó 
időt kihasználva június 
10–12. között az egyesület 
újra megszervezte a több-
napos Szatmár-Beregi bi-
ciklitúrát. 

A 22 fős társaság pén-
tek reggel indult útnak 

Asztélyból, majd a határ-
átlépést követően az első 
úticélnál, a tarpai kilátónál 
és templomnál pihentek 
meg. Míg a felnőttek már 
rutinos kerékpározók, vol-
tak olyan gyerekek is, akik 
most indultak először ilyen 
hosszú útra két keréken. 

„Legjobbak a jók kö-
zött” díjat nyertek el al-
kotásaikkal és cseleke-
deteikkel a Nagyszőlősi 
Perényi Zsigmond Kö-
zépiskola diákjai a ma-

gyarországi „Tégy jót, 
varázsolj mosolyt!” gye-
rekpályázaton 2022. jú-
niusában.
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Ördögi körbe lépett a világ, 
az Ukrajnában zajló háború 
globális élelmiszerellátási vál-
ságot okozhat, ami ráadásul 
újabb migrációs hullámok ve-
szélyével járhat – figyelmez-
tetett a tárca közleménye sze-
rint Szijjártó Péter külgazda-
sági és külügyminiszter hétfőn 
Luxembourgban.

A tárcavezető azt közölte az 
európai uniós külügyminiszte-
ri tanácsülés szünetében, hogy 
ezt az ördögi kört négy tényező 
alakítja. Ilyen a háborús infláci-
ós környezet, illetve az orosz és 
ukrán mezőgazdasági termelési 
és exportkapacitások csökkené-
se, s az ennek nyomán előálló ár-
emelkedés. Ezek mellett nagy-
ban hozzájárul a problémához az 
alternatív források hiánya, vala-
mint az, hogy Oroszország, Uk-
rajna és Belarusz is fontos sze-
replője a globális műtrágyapi-
acnak. „A probléma hosszú ide-
je ismert volt előttünk, sokat be-
széltünk róla, megoldás azon-
ban mind a mai napig nincsen. 
Bár most létrejött egy akcióterv 
az Európai Unió részéről, de ez 
egy terv, és nem akció sajnos” 
– fogalmazott. Majd hozzátet-
te, hogy jelentős energiákat fel-
emészt a narratívákról szóló vita, 
pedig ehelyett inkább a megol-
dásra kellene koncentrálni.

Szijjártó Péter tájékoztatá-
sa szerint voltak, akik arról be-
széltek az ülésen, hogy még több 
fegyvert kell küldeni Ukrajnába. 
„Én nem vagyok benne egészen 
biztos, hogy az élelmiszerellátási 
válságra globálisan ez jelentené 
a legjobb megoldást” – hangsú-
lyozta, aláhúzva, hogy mielőbb 
észszerű tervezetet kell elfogad-
ni az orosz és ukrán exportkapa-
citások legalább részleges visz-

Szijjártó: globális élelmiszerellátási válságot 
okozhat a háború generálta ördögi kör

szaépítéséről. Ezt követően rámu-
tatott: Oroszország és Ukrajna ed-
dig a világ búzaexportjának 30 szá-
zalékát adta, ami a napraforgó ese-
tében 80 százalék volt, s más fon-
tos áruk tekintetében is fontos sze-
repet töltöttek be.

A Világbank előrejelzései sze-
rint mintegy 400 millió embert fe-
nyegethet az élelmiszerellátási vál-
ság a Közel-Keleten, Afrikában és 
Ázsia délkeleti részén, olyan orszá-
gokban, amelyek már vagy migráci-

ós kibocsátóországok vagy komoly 
erőfeszítéseket kell tenniük ennek 
elkerülése érdekében – tudatta.

A miniszter arról számolt be, 
hogy Magyarország nagyjából a 
dupláját tudja előállítani az álta-
la elfogyasztott élelmiszernek, de 
három intézkedésre még a kedve-
ző helyzet ellenére is szükség van, 
hogy az embereket a lehető leg-
nagyobb mértékben meg lehes-
sen óvni a krízis hatásai alól. Elő-
ször is fenn kell tartani az alapvető 
élelmiszerekre vonatkozóan beve-
zetett árstopot, annak eltörlése je-
lentősen megnövelné az inflációt. 
Emellett Magyarország felajánlot-
ta, hogy elősegíti az ukrán élelmi-
szerszállítmányok gyors áthaladá-
sát, amely szempontból rendkívül 

fontos, hogy a két ország közötti 
határ biztonságos a fegyverszál-
lítások elmaradása miatt. Vége-
zetül pedig erősen kell tartani, il-
letve meg kell erősíteni a határok 
védelmét, mivel a nyugat-balká-
ni útvonal továbbra is kedvelt a 
csempészek és a migránsok kö-
rében.

Újságírói kérdésre válaszolva 
Szijjártó Péter közölte, hogy nincs 
semmiféle fennakadás Magyar-
ország kőolaj- és földgázellátásá-

ban, s a kormány nem is vár rend-
kívüli eseményeket ezen a téren, 
valamint a gáztárolók feltöltése is 
az előzetes tervek szerint halad.

Továbbá az orosz olajfüggő-
ség enyhítése kapcsán fontosnak 
nevezte a diverzifikáció lehető-
ségének megteremtését, amely-
nek sorsa azonban szerinte jelen-
leg nem a magyar kormány kezé-
ben van. „Az Európai Bizottság 
jó lenne, ha csipkedné magát egy 
kicsit itt ebben a helyzetben, és 
valamifajta hihető, realisztikus 
menetrendet kapnánk arra, hogy 
a Horvátországon keresztül tör-
ténő szállítási kapacitás bővíté-
se milyen menetrend szerint fog 
történni” – mondta.

MTI

Valódi háborús bűnnek szá-
mít, ezért elszámoltathatóvá 
kell tenni Oroszországot azért 
is, ha továbbra is akadályoz-
za az élelmezés szempontjá-
ból létfontosságú gabonakivi-
telt Ukrajnából – jelentette ki 
Josep Borrell, az Európai Unió 
kül- és biztonságpolitikai fő-
képviselője Luxembourgban 
hétfőn, az EU-tagországok kül-
ügyminisztereinek tanácsülés-
ét megelőzően.

Borrell az ülésre érkez-
ve kijelentette: elképzel-
hetetlen, hogy több mil-
lió tonna búza elzárva ma-
radjon Ukrajnában, miköz-
ben a világ többi részén az 
emberek éheznek. „Ez iga-
zi háborús bűn”, ez a hely-
zet nem tarthat sokáig, és 
nem maradhat büntetlenül, 
ugyanis súlyosbítja az éhín-
ség kialakulásának veszélyét az 
egész világon – húzta alá.

Az uniós diplomácia veze-
tője emlékeztetett: az Európai 
Unió által elfogadott büntető-
intézkedések nem tiltják Orosz-
ország számára a mezőgazdasá-
gi termékek és a vetőmagok ex-
portját, illetve vásárlását. Az uk-
rán gabonaexport megakadályo-
zása viszont drámai következ-
ményekkel fog járni az egész 
világon.

Borrell: háborús bűnnek számít az ukrán 
gabonaexport orosz blokádja

Borrell rendkívül fontos üze-
netnek nevezte, hogy az Európai 
Bizottság azt ajánlja a tagállami 
kormányokat tömörítő tanácsnak: 
adja meg a tagjelölti státust Ukraj-
nának és Moldovának.

Catherine Colonna francia kül-
ügyminiszter érkezésekor kijelen-
tette, a kialakulóban lévő élelmi-
szerválság nem az uniós szankci-
ónak, egyedül Oroszország Ukraj-
na elleni katonai fellépésének az 

eredménye. „Felszólítjuk Orosz-
országot, hogy hagyjon fel a glo-
bális éhínséggel való fenyegetés-
sel” – fogalmazott a francia mi-
niszter, majd hozzátette, az ukrán 
gabonaexport blokádja veszélyt je-
lent a globális stabilitásra.

Colonna fontosnak nevezte to-
vábbá, hogy az Ukrajna ellen indí-
tott orosz háború nyomán komoly 
erőt mutató uniós egység megma-
radjon, és az EU közös, határo-
zott, egyértelmű és pozitív üze-

netet küldjön Kijevnek az uni-
ós tagságot illetően. Az Európai 
Unió tagországainak vezetői csü-
törtökön és pénteken tervezett ta-
lálkozójukon történelmi döntést 
hozhatnak Európa és a közösen 
képviselt világ jövője szempont-
jából – mondta.

A francia külügyminiszter azt 
is közölte, hogy országa folytat-
ja az Ukrajnának nyújtott politi-
kai, humanitárius támogatását, 

és fokozza a katonai felsze-
relések szállítását, ami üze-
netet hordoz Oroszország 
számára is.

Annalena Baerbock né-
met külügyminiszter érkezé-
si nyilatkozatában üdvözölte 
az Európai Bizottság ajánlá-
sát Ukrajna tagjelölti státu-
szára. „Ez egy olyan törté-
nelmi pillanat, amikor min-
denkinek át kell gondolnia, 

hogy milyen következményekkel 
jár, ha rossz irányt választunk, de 
az EU mindig a nehéz helyzetek-
ben bővült” – jelentette ki. Hoz-
zátette: támogatni kell Ukrajnát 
az EU-csatlakozás nehéz útján 
Moldovával együtt, ugyanakkor a 
nyugat-balkáni országoknak is vi-
lágos jelzést kell kapniuk, és meg 
kell nyitni a csatlakozási tárgya-
lásokat Észak-Macedóniával és 
Albániával.

MTI/Kárpátinfo

Akár évekig eltarthat még Orosz-
ország Ukrajna ellen indított há-
borúja a NATO főtitkára szerint.

Jens Stoltenberg a Bild am 
Sonntag című vasárnapi német 
lapban közölt interjúban elmond-
ta, senki nem tudja, milyen hosz-
szú lesz a háború, de fel kell ké-
szülni arra, hogy évekig tart, ezért 
azzal is számolni kell, hogy Uk-
rajnának hosszú ideig szüksége 
lesz még a szövetség támogatásá-
ra. A NATO-tagországok nem lan-
kadhatnak, a segítséget folyama-
tosan biztosítaniuk kell, akkor is, 
sok költséggel jár, nemcsak a ka-
tonai támogatás, hanem az emelke-
dő energia- és élelmiszerárak mi-
att is – húzta alá. Ezek a költségek 
össze sem hasonlíthatók azzal az 
árral, amelyet az ukránok fizetnek 
emberéletekkel nap mint nap, és ha 
Vlagyimir Putyin orosz elnök azt a 
tanulságot vonja le az Ukrajna el-
leni háborúból, hogy nyugodtan 
folytathat mindent ugyanúgy, mint 
a 2008-as grúziai háború és a Krím 
félsziget 2014-es megszállása után, 
akkor „mi fizetünk még sokkal na-
gyobb árat” – mondta Stoltenberg.

A harminc országot összefogó 
katonai szövetség június végi mad-

NATO-főtitkár: évekig tarthat a 
háború

ridi csúcstalálkozójáról elmondta, 
hogy a NATO-nak is változni kell, 
ha a világ változik, a világ pedig 
veszélyesebb lett. Ezért a találko-
zón rögzítik, hogy Oroszország 
már „nem partner, hanem veszélyt 
jelent biztonságunkra, békénkre 
és stabilitásunkra”. Mint mondta, 
a szövetség új stratégiáját rögzítő 
dokumentumban Kínával is foglal-
koznak, mert „felemelkedése kihí-
vást jelent érdekeink, értékeink és 
biztonságunk számára”.

A finn és svéd csatlakozási 
folyamattal, illetve Törökország 
fenntartásaival kapcsolatban ki-
emelte, hogy a két skandináv or-
szág tagfelvételi kérelme „törté-
nelmi pillanat, amelyet meg kell 
ragadnunk”, hiszen „a csatlakozás 
nemcsak Finnországot és Svéd-
országot, hanem mindannyiunkat 
erősítene”. Ugyanakkor Török-
ország nem csupán „fontos NA-
TO-ország” egy stratégiai fontos-
ságú területen, Európa, Oroszor-
szág, Irak és Szíria között, hanem 
minden tagországnál többet szen-
vedett a terrortól, ezért „nagyon ko-
molyan vesszük aggodalmait” – je-
lentette ki.

MTI

Mivel Oroszország Ukrajna el-
len indított háborúja miatt drá-
mai helyzetbe került a világ, el-
érkezett az ideje, hogy a táborno-
kok helyett a diplomatáké legyen 
a főszerep – jelentette ki az Or-
szággyűlés külügyi bizottságának 
elnöke Strasbourgban, az Euró-
pa Tanács parlamenti közgyűlése 
(PACE) nyári ülésszakának első 
munkanapján az MTI-nek tele-
fonon nyilatkozva.

Németh Zsolt, a közgyűlés ma-
gyar delegációjának vezetője kije-
lentette: mielőbb véget kell vetni 
az öldöklésnek, a háború már ed-
dig is jelentős számú áldozatot kö-
vetelt. Katonai, gazdasági, politikai 
és társadalmi következményei ka-
tasztrofálisak. Szavai szerint lát-
ni kell, hogy a régi világrend meg-
szűnőben van, amelyet új világrend 
követ. Az 1975-ös Helsinki Záró-
okmányban rögzítettek szerinti vi-
lágrend a végéhez érkezett – jelen-
tette ki. „Amiben mi, közép-euró-
pai országok egészen biztosak va-
gyunk: semmiképpen sem akarjuk 
a jaltai típusú, érdekszférákon ala-
puló világrend visszatérését. Sem-
miképpen sem akarjuk a Szovjet-
unió helyreállítását” – fogalma-
zott. Kijelentette: a jelenlegi hely-

Németh Zsolt: itt az ideje, hogy a 
tábornokok helyett a diplomatáké 

legyen a főszerep
zetben indokolt lenne összehívni 
az Európa Tanács tagállamai ve-
zetőinek negyedik csúcstalálkozó-
ját. Amennyiben az Európa Tanács 
él ezzel a lehetőséggel, fontos sze-
rephez juthat az új politikai felépí-
tés kialakításában – hangsúlyozta 
Németh Zsolt.

Tiny Kox, a PACE elnöke az 
ülésszakot megnyitva arra kérte a 
közgyűlés tagországait, ne szokja-
nak hozzá ahhoz, hogy háború van 
Ukrajnában, valamint arra, hogy 
segítsenek véget vetni az ukrán 
nép szenvedéseinek, és továbbra 
is tanúsítsanak szolidaritást. Kije-
lentette: a háború soha nem válhat 
új normalitássá, majd pedig felszó-
lította az orosz hatóságokat, hogy 
haladéktalanul vessenek véget az 
Európai Tanács tagállama, az Uk-
rajna elleni agressziónak. „Úgy 
gondolom, hogy a közgyűlésnek 
mint politikai motornak szerepet 
kell játszania a multilaterális ar-
chitektúra megerősítésének folya-
matában” – fogalmazott Kox, majd 
üdvözölte, hogy a májusi torinói 
miniszteri találkozó egyhangúlag 
támogatta az Európa Tanács tag-
államai állam-, illetve kormányfő-
inek negyedik csúcstalálkozójának 
mielőbbi megszervezését.

Az ukrajnai béke és Magyar-
ország érdekei mellett állt ki 
Novák Katalin köztársasági el-
nök a Három Tenger Kezdemé-
nyezés csúcstalálkozóján hétfőn 
Rigában.

A z  á l l a m f ő  F a c e b o o k -
posztjában az áll: a 2015-ben in-
dult Három Tenger Kezdeménye-
zés azt a célt szolgálja, hogy Eu-
rópa meglévő kelet-nyugati köz-
lekedési és energiaszállítási inf-
rastruktúrája mellett mihamarabb 
épüljenek ki az észak-dél irányú 
útvonalak is.

A tizenkét országot felölelő 
kezdeményezés rigai csúcstalálko-
zóján Novák Katalin három olyan 
kérdést emelt ki, amely Magyar-
ország és a magyar emberek szá-
mára fontos – írta. Az első, hogy 

Novák Katalin a béke mellett állt ki 
Rigában

mielőbb meg kell teremteni a bé-
két Ukrajnában, a magyar embe-
rek a béke mellett vannak. A má-
sodik: a tengerrel nem rendelkező 
országok érdekeit messzemenőkig 
figyelembe kell venni akkor, ami-
kor az energiaellátásról tárgyalnak. 
Továbbá „támogatjuk Ukrajna és a 
nyugat-balkáni országok mihama-
rabbi európai uniós tagjelöltségét”.

A csúcstalálkozón Magyar-
ország köztársasági elnöke mel-
lett Németország, Lengyelor-
szág, Ausztria, Szlovénia, Litvá-
nia, Észtország, Románia és Bul-
gária elnöke, Horvátország minisz-
terelnöke és a cseh szenátus elnö-
ke vett részt, az ukrán elnök pedig 
videókapcsolaton keresztül csat-
lakozott.

MTI
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Elejét lásd az 1. oldalon

A szeretet legyőzi a gyűlöletet
Erdélyi segély érkezett Kárpátaljára

„Mit ér a hit cselekedetek nél-
kül? Mi nem csak ünnepel-

ni tudunk egységben, hanem a 
cselekvésre is felbuzdulunk” 

– hangsúlyozta Tőkés László. To-
vábbá hozzátette, hogy a hétmil-
lió ukrajnai menekültre, és ennek 
részeként a kárpátaljai lakosokra 

gondolva már harmadik alkalom-
mal juttattak adományokat a me-

gyébe – ebből kifolyólag auszt-
ráliai segítséggel egy kamionnyi 
élelmiszert sikerült most átadni 
a Diakóniai Központnak, hogy 
majd ők juttassák tovább a rá-
szorulóknak.

Csomortányi István meg-
emlékezett arról, hogy Erdély 
és Kárpátalja történelme sok-
ban hasonlít, ezért is érzik fe-
lelősségüknek, hogy segítsék 
az itthon maradottakat. „Nyil-
vánvaló, hogy mi összetarto-
zunk” – húzta alá.

Az ezúttal elhozott adomá-
nyok fő része Székelyföldről és 
a Partiumból érkeztek, emellett 
az Érmelléki Gazdák Egyesülete 
kezdeményezte a Partium részvé-
telét a Magyarok Kenyere prog-
ramban, az onnan származó liszt-
mennyiség egy részét is eljuttat-
ták Kárpátaljára – tudhattuk meg.

Zán Fábián Sándor reformá-
tus püspök és Babják Zoltán, a 
Beregszászi kistérség polgár-
mestere köszönetét fejezte ki a 
nagylelkű adományért, s hálát 
adott, hogy még mindig van jó-
kedvű, adakozó szándék.

Kurmay Anita

Ép testben ép lélek
Biciklitúrán a nagycsaládosok

Elejét lásd az 1. oldalon

Ez nem okozott fennakadást, hi-
szen a csapat egy nagy család-
ként vigyázott egymásra az in-
dulástól kezdve. Az estét már 
Tivadarban, a Hét Csillag Üdü-
lőben töltötték, ahol vacsorával 
és az üdülő játszóterén telt a nap 
további része.

Szombaton is sűrű program 
várta a túrázókat. Reggeli után 
azonnal kerékpárra pattantak, hi-
szen aznap 40 kilométernyi bi-
cikliút várt rájuk. Az első meg-
álló a Penyigei Lekvárium volt, 

ahol a résztvevők finom lekváro-
kat kóstolhattak, majd ebéd után 
újra nyeregbe pattantak és meg 
sem álltak Fehérgyarmatig. Innen a 
következő állomásuk a túristvándi 
vizimalom volt, majd  tekertek to-
vább Szatmárcsekére és Nagyarra. 
Az út nem volt unalmas, hiszen a 
helyi látnivalók lehetőséget adtak 
arra, hogy megálljanak és megte-
kintsék azokat egy-egy pihenő és 
fagyizás erejéig. Az egésznapos 
körtúra végállomása újra a tivadari 
szálláshely volt, ahol vacsorával 
és éjszakába nyúló beszélgetéssel 
zárták a napot.

Az apák napi rendezvény 
központi témáját ezúttal „ter-
mészetesen” az ukrajnai hábo-

Apák napja a nagycsaládosok egyesületénél

Az Istenbe vetett hit kivezet 
minden nehézségből

Gyermeknap, anyák napja. Ezeket a május-júniushoz kötődő dá-
tumokat már hosszú ideje megünnepeljük – a Kárpát-medencé-
ben május első vasárnapján méltatjuk az anyák napját, június el-
sején a gyermekek napját –, ám az édesapák sokáig kimaradtak 
ebből az ünnepkörből. Örvendetes, hogy az utóbbi években vidé-
künkön is terjedőben van az apák napja – a legtöbb országban jú-
nius harmadik vasárnapján ünneplik a családfőket. A Kárpátal-
jai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) immáron hagyo-
mányosan közös programmal ünnepli meg ezt a napot. Idén hely-
színül a Dédai-tó partját választották, ahol közös főzőcskézésre és 
fürdőzésre is lehetőség nyílott.

rú okozta helyzet adta: ki miért 
maradt itthon, illetve miért tért 
haza rövidebb-hosszabb „önkén-

tes száműzetéséből”, s hogyan 
lehet megóvni a családot ebben 
a szituációban. 

Tarpai József, a KMNE el-
nöke úgy véli, fontos, hogy eb-
ben a háborús helyzetben is le-
hetőséget biztosítsanak a szemé-
lyes találkozásokra, hisz ezekben 
az időkben még inkább szükség 
van erre. Bizonyítja ezt az apák 
napja alkalmából szervezett ren-
dezvény is, ahol a családfők át-
beszélhették a kialakult helyze-
tet, illetve arról beszélgettek, ho-
gyan lehet a családban megőriz-
ni a békét, a békességet, s ebben 
milyen feladat hárul az apákra. 

A Kárpátaljai Magyar Nagy-
családosok Egyesületének tag-
családjai már meggyőződtek 
arról, hogy az Istenbe vetett hit 
kivezet minden nehézségből, 
fogalmazott Taracközi Ferenc 
lelkész, elnökségi tag. Aki ki-
fejtette, hogy az Úr nélkül min-
den próbálkozásunk esetlen, tö-
rékeny, ám amit Isten épít – akár 
velünk, akár általunk –, az tény-
leg maradandó. 

Mint a sajtónak nyilatkoz-
va Tarpai József elmondta, a 
KMNE igyekszik egész évben 
olyan programokat szervez-
ni, amelyek a közösség erősí-
tését szolgálják. A mostani ta-
lálkozónak helyet adó dédai tó-
parton immáron évek óta bérelt 
parcella is ezt segíti: ide egész 
nyáron jöhetnek a tagcsaládok 
egy kis frissülésre, pihenésre, 
töltekezésre.

-kósa-

Tégy jót, varázsolj mosolyt
Díjat nyertek a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola 
diákjai

Immár kilencedik alkalom-
mal, közel 800 részvevővel ke-
rült megrendezésre az ország leg-
nagyobb díjátadójával egybekö-
tött gyerekpályázata, mely idén 
is nemzetközire sikeredett. A pá-
lyázaton 1800 gyermek indult el 
óvodás kortól egészen a közép-
iskolás korig.

A „Tégy jót, varázsolj mo-
solyt!” kreatív országos pályá-
zat célja az volt, hogy a gyere-
kek a hétköznapok rohanásából, 
az alkotás örömén keresztül ta-
pasztalják meg az önzetlen sze-
retet, kedvesség, barátságosság 
által okozott pozitív hatásokat. 
Az óvodások és iskolások raj-
zokkal, festményekkel, videók-
kal, és egyéb technikákkal fe-
jezték ki mit jelent számukra jót 
cselekedni, ezzel mosolyt csalni 
mások arcára.

A Nagyszőlősi Perényi Zsig-
mond Középiskola diákjai a 
„Legjobbak a jók között” ki-
emelt díjban részesültek. Az is-
kolát és a pedagógusokat is el-
ismerés illeti, akik fáradhatat-
lan munkájukkal, szabadidejü-
ket sem kímélve juttatták siker-
élményhez diákjaikat.

Novák Antónia, a Virágozz 
és Prosperálj Közhasznú Ala-
pítvány elnöke kiemelte, hogy 
a mai gyors, időnként erőszakos 
és még háborúval is sújtott vilá-
gunkban – melyek érthető mó-
don a pályamunkákban is oly-
kor-olykor visszaköszöntek –, 
nekünk, felnőtteknek felelőssé-
günk, hogy megtanítsuk gyer-
mekeinknek, hogy a figyelmes-

ség, a segítőkészség, az össze-
fogás, barátságosság és egyéb 
pozitív értékek bizony fontosak 
az életben, valamint azt, hogy 
az igazi kapcsolatok és boldog-
ság alapja az egymásra figyelés 
és a kölcsönös felelősségválla-
lás. Ezért is választotta az Ala-
pítvány – Az út a boldogsághoz 
nemzetközi mozgalom kereté-
ben – a 2022-es pályázat témá-

jának a segítség és a jó cseleke-
detek fontosságát és felemelő, 
pozitív erejét. Novák Antónia 
továbbá elismerően nyilatkozott 
az iskolákról, óvodákról, vala-
mint a pedagógusokról, szülők-
ről is, akik áldozatos munkájuk-
kal, szabadidejüket sem kímél-
ve juttatták sikerélményhez di-
ákjaikat, óvodásaikat, gyerme-
keiket. Az Alapítvány elnöke to-
vábbá kiemelte és megköszön-
te annak a több, mint 70 vállal-
kozásnak a segítségét, melyek 
fantasztikus ajándékokkal tá-
mogatták a pályázatot, a pályá-
zat küldetését, lehetővé téve ez-
zel valamennyi pályázó gyer-
mek ajándékokkal és oklevél-
lel való jutalmazását.

2022 augusztusában ismét 
útjára indul az Alapítvány kö-
vetkező országos kreatív gye-
rekpályázata, immár 10. alka-
lommal, melynek témája to-
vábbra is a pozitív értékeken 
fog alapulni, segítve szülőket és 
pedagógusokat abban, hogy kö-
zösen, összefogva divatba tud-
ják hozni a pozitív értékeket a 
gyermekek számára az óvodai 
és iskolai életben, illetve a min-
dennapokban.

azutaboldogsaghoz.hu

Elejét lásd az 1. oldalon

Vasárnap reggel a 
résztvevők a testi táplá-
lék után lelki útravalót 
vettek magukhoz az is-
tentisztelet alkalmával, 
majd hazaindultak. Bár 
a hétvége első szempont-
ja nem a pihenés volt, és 
az ezalatt megtett 80 ki-
lométernyi bicikliút nem 
volt egyszerű, a kerék-
pározók mégis csillogó 
szemekkel, őszinte mo-
sollyal mesélnek az út-
ról és az ott szerzett él-
ményekről.

A program támoga-
tásáért köszönet illeti 
a Magyar Kormányt, a 
Bethlen Gábor Alapke-
zelő Zrt.-t. 

Orosz Krisztina,
a KMNE munkatársa
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„Ha valaki meghallja az én szó-
mat, és megnyitja az ajtót, be-
megyek ahhoz  és vele vacsorá-
lok és ő én velem.”( Jel 3, 20)

Este, ha már lement a nap, 
csend és sötét van, nem jó egye-
dül lenni. Nem jó annak, aki  hí-
res filmszínész, elismert tudós, 
gazdag milliomos, és fényes pa-
lotában lakik. Nem jó, mert egye-
dül van! Nem jó a koldus sze-
génynek, akinek nincs otthona, 
sátorban, híd alatt, vagy kuny-
hójában, egy sarokba kuporod-
va majszolja száraz kenyérké-
jének utolsó maradékát. Nem 
jó, mert egyedül van! Senkinek 
nem jó egyedül. Isten is látta ezt 
„És monda az Úr Isten: nem jó az 
embernek egyedül lenni,  szerzek 
néki segítő társat, hozzá illőt.” 
(1Móz 2, 18) 

Áldott ajándék a házasság, de 
vannak, akik özvegyek, árvák, 
vagy soha nem házasodtak meg 
és magányosak. Nincs család a 
közelükben, távol, külföldön van 
a rokonság, esetleg a munkahely, 
ahol lakni kell, az is távol van, 
és ezért lett magányos az illető.

Sokszor a családban, a tár-
saságban, a mozgó, zsivajgó 
emeberek társaságában is magá-
nyos az ember. Nem az a lényeg, 
hányan vannak körülötte, vagy 
egyedül ül a szobájában, esetleg 
a kórházi ágyon. A magányosság 
nem azt jeleni, hogy egyedüllét.  

Ismerek egyedül élő embere-
ket, fiatalabbakat és idősebbeket 
is, akik nem magányosak. Nem 
elárvultak, nem panaszkodnak. 
Boldog, harmonikus, kiegyen-
súlyozott életük van. Hogyan le-
het ez? Valaki ott lakik velük, aki 
nem egyszeri vendég, vagy láto-
gató, valaki, aki betölti az életü-
ket, szívüket örömmel, áldással, 
békességgel. Ki ez? Jézus! Jézus 
közelséget, barátságot, együttlé-
tet, életet kínál akkor, amikor va-
csorára hív!

Mit szólnál, ha valaki beko-
pogna hozzád ma este és kérné, 
hogy vacsorázzatok együtt?

Ha nem ismered, bizonyá-
ra bizalmatlan lennél, s még aj-
tót sem nyitnál. Ha ismerős a 
személy, a hangja, behívnád és 
meglepődnél, mert nem készül-
tél vendégségre, nincs semmid, 
amit ajánlhatnál. A váratlan ven-
dég érkezése meglepne. 

Ismered-e Jézust? Hallottad 
már a hangját? Milyen a kap-
csolatod vele? Most itt van, kí-
vül van, ajtód előtt kopog és vár. 
Kér, téged is kér, kedves Olva-
sóm, mint engem is kért... „Nyisd 
ki az ajtót, engedj be, veled sze-
retnék vacsorázni.” A legszebb 
estét, a legszebb napot akarja 
néked ajándékozni... Engedd be, 
nyiss ajtót!

Mi a válaszod? Nem ismer-
lek, Jézus, ne zavarj, dolgom van, 
nem érek rá. De ő nem megy el, 
türelmesen vár és újra kopog-
tat. Kérlek, nyiss ajtót! Én nem 
tudom kinyitni, a szíved ajtaján 
csak belülről van kilincs.

 Hagyj magamra, Jézus! 
Nincs ajtóm! Mindenem elve-
szett, mindent eladtam, eladtam 
az ajtómat is. Az árából italt vet-
tem, elkártyáztam, szórakoztam, 
züllöttem... semmim nincs. Min-
denem elveszett, elveszett a há-
zasságom, családom, elveszett 
az életem.

Jézus szelíden válaszol: „Tu-
dom, hogy mindened elveszett, 
tudom, hogy semmid nincs, ezért 
jöttem. Hoztam néked meleget, 
felmelegítem a szívedet, asztalt 
terítek néked és én foglak meg-
vendégelni. Veled maradok, ve-
led vacsorálok, nem hagylak ma-

Jézus az ajtódon kopogtat
gadra soha. Nyiss ajtót nekem!”

Mit hoz Jézus annak, aki ajtót 
nyit Neki? Aki behívja őt a szívé-
be? Örömöt, békességet, közös-
séget, és az ő társasága soha nem 
lesz unalmas. Jézus nem erősza-
kos, nem dörömböl, nem töri be 
ajtódat, nem erőlteti rád önma-
gát. Nem tolakszik. Vár önként, 
jól meggondolt döntésedre, arra, 
hogy ajtót nyitsz és behívod. Szí-
vedbe, életedbe.

Alice megöregedett, család-
tagjai meghaltak, akik életben 
maradtak, elköltöztek a városból. 
Egyedül maradt a kedves öreg 
hölgy. Nem volt gazdag, de na-
gyon okos volt, jókedvű és talá-
lékony. Amikor látta a fáradt fi-
atal mamákat, felajánlotta segít-
ségét. „Vigyázok a gyermekek-
re, menjetek, sétáljatok egyet a 
férjeddel!”  Következő alkalom-
mal, amikor a templomba jött, 
hozott magával egy nagy zacs-
kó cukrot, szétosztotta. Legkö-
zelebb mindenki kapott tőle egy 
csomag papírzsebkendőt. Alice 
mindig adott, osztott, segített, 
mosolygott és mosolyra derí-
tett. A nagy bérházban, ahol la-
kott, úgy ismerték, hogy ő a ház 
védangyala. Ha segítség, tanács 
vagy valamilyen sürgős betegel-
látásról volt szó, hozzá mentek. 
Senkit nem utasított vissza, min-
denkinek osztotta magát.

Magát osztotta? Nem, Jézust 
osztotta, mint áldott kenyeret, Jé-
zust töltögette az emberek szívé-
be, mint friss vizet, az élet vízét. 
Megtörtént, hogy hozzám is el-
jött, mindig valami meglepetés-
sel. Amikor megkérdeztem: „Mi-
ért hozta ezt, Alice?”, a válasz 
mindig ez volt: „Az Úr mondta!”

 Ez az idős hölgy Jézussal 
élt. Nem vendég, nem egy va-
csora alkalommal volt nála Jé-
zus. Benne élt, a szívében lakott. 
Ezért volt mindig vidám és friss, 
ötletekkel gazdag, tettrekész és 
igazán boldog. 

Alice rákos lett. Nem ijedt 
meg, jókedve nem hagyott alább, 
szeretete nem csökkent az egész-
ségesek iránt. Mosolygott, adott, 
osztott élete utolsó idejéig. Hon-
nan volt ereje leküzdeni az egye-
düllét szomorúságát? Fizikai-
lag egyedül volt, öreg testben, 
de csodálatosan békés, örven-
dező lélekkel. Egyedül volt, de 
soha nem magányosan. Amíg 
ereje volt, osztotta azt, amit ő is 
az Úrtól kapott. Amikor már be-
teg volt, ápolni kellett, számtalan 
kedves segítség jött, kínálkozott. 
Mindenki örült, ha vele lehetett, 
mert mindenkit örömre derített. 

Valamikor Alice meghallotta 
Jézus kopogtatását, kérését. Szí-
vébe, életébe fogadta. Jézus az Ő 
életének központi része volt, nem 
csak vacsoravendég. Milyen jó 
Jézussal lenni! Azt csak az tudja, 
aki már megtapasztalta. Nálad ott 
van már Jézus? Nem hallod a ko-
pogást?! Nyiss ajtót Néki! Ked-
ves és fontos vagy Néki, csak 
hívd meg Őt.

„Szívembe jöjj, jöjj szívem-
be most, Úr Jézus! Óh, jöjj még 
ma és lakj abban, jöjj szívem-
be most, Úr Jézus.”  Igen, hív-
lak, Uram. Jöjj és maradj ve-
lem. Közelségedet vágyom. Szólj 
hozzám, vigasztalj, táplálj igéd-
del. Őrizz meg, a bűntől, segíts, 
hogy mindennap nagytakarítást 
tudjak végezni szívem minden 
zeg-zugában. Kérlek, hozz fényt, 
örömöt és világosságot életem-
be. Szeretnék én is adni, oszta-
ni abból, amit tőled kapok. Ámen    

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

A Claritas Trió előadása és 
Homoki Gábor festőművész 
rendkívüli tárlata péntek délután 
sokakat a helyszínre vonzott. A 
képtár megtelt kultúrára vágyó 
emberekkel. Ugocsa impozáns 
intézménye szemet és fület gyö-
nyörködtető élménnyel várta a 
közönséget. Csakhamar ismerő-
sök kedélyes beszélgetése töltöt-
te be a teret, vidám hangulatban 
telt az együtt töltött idő a koncert 
előtt és után is.

Két órakor hivatalosan kez-
detét vette a program. Nagy 
Rita, a képtár igazgatója üdvö-
zölte a vendégeket. Kísérő be-
szédében utalt a zene és a festé-
szet találkozására, hogyan tud a 
kettő nagyszerű módon egyesül-
ni. Fudella Andzselikával, az ok-
tatási és kulturális főosztály ve-
zetőjével közösen szorgalmazták 
az összejövetelt, remélve, hogy 
a nemes szándék, a jó ügy soka-
kat megérint majd és adakozás-
ra késztet. Bíztak abban, hogy 
nemcsak a pénztárcák, de a szí-
vek is megnyílnak és befogadják 
a Claritas zenéjét, annak örökér-
vényű üzenetét. 

A jelenlévők nagy átéléssel 
hallgatták a közel egy éve alakult 
együttes zenéjét, csodálatos dal-
lamok csendültek fel. Nagy Ka-
talin énekest Király András kísér-
te hegedűn, Bíró Kamilla pedig 
zongorán. A felső emeleten meg-
tartott koncert elbűvölt minden-
kit. A lélekemelő melódiák arról 
tettek bizonyságot, hogy nem vé-
letlenül vagyunk a világon, ka-
pott talentumaink megfelelő be-
fektetésével Isten jutalma bizto-
san nem marad el. A Claritas te-
hetséges művészei Isten dicsére-
tét teszik az első helyre életük-
ben. Így volt ez most is. Kivá-
ló szakmai tudásuk csak fokoz-
ta az előadás minőségét. Ahogy 
nyilatkozatukból megtudhattuk: 
szeretnének „fényt” vinni az 

Jótékonysági koncert és Homoki Gábor-tárlat Péterfalván

„Kezedben hadd legyek 
agyag csupán…”

A Péterfalvai Kistérség Oktatási és Kulturális Főosztályának szer-
vezésében jótékonysági koncertre került sor június 10-én. Az ese-
mény célja a 128. munkácsi gépesített hegyivadász dandár kato-
náinak támogatása volt, ezzel is segítve ellátásukat. A helyi isko-
lákban korábban már gyűjtést hirdettek hasonló célból, az itt be-
folyt összegeket most betették a Péterfalvai Képtár előterében ki-
helyezett pénzgyűjtő urnába. A látogatók adományaival együtte-
sen mintegy 81 ezer hrivnya gyűlt össze.

emberek életébe szolgálatukkal. 
A „Claritas” ugyanis azt jelenti 
„tiszta fény”. Nem véletlen a név-
választás. A Trió tagjai keresztyén 
emberek, akik hitvallásukat fog-
lalták a zenébe. Repertoárjuk egy-
re bővül, művészetüknek ez a jel-
mondata: „Igéd vezessen…”. E bá-
torító szavak mindenkihez szóltak, 
buzdítva, hogy a félelem helyett az 
áldást birtokoljuk. Bízni azt jelen-

ti, hogy a nehéz helyzetekben (is) 
átengedem az irányítást Istennek, 
hagyom, hogy nála „csendesüljön 
el a lelkem”.

Ez az indíttatás viszi őket elő-
re, hogy bejárják azt az utat, amit 
Isten nekik szánt. Sikerük, motivá-
ciójuk példaértékű mindazok szá-
mára, akik rendelkeznek valami-
lyen tehetséggel, de még nem bá-
torodtak fel elindulni és megval-
lani, ki is az a Jézus Krisztus, aki 
az életüket megváltoztatta. Olyan 
időket élünk, amikor nagy szüksé-
günk van bizonyságtévő életekre: 
Kata, Kamilla és Andris megértet-
ték ezt, és vállalják a feladattal járó 
terheket, örömöket. Rámosolyog-
nak a világra, és olyan „hangokat 
pendítenek meg”, melyek közvet-
lenül megszólítják, megérintik az 
embereket.

A Péterfalvai Önkormány-
zat elöljárói és munkatársai 
mellett Papp Ferenc, Magyaror-
szág Ungvári Főkonzulátusának 
konzulja, a kistérség pedagógu-
sai és művelődési dolgozói szin-
tén eljöttek, hogy hozzájárulja-
nak a koncert célkitűzésének el-
éréséhez. Beke Mihály András, 
a Beregszászi Magyar Konzu-
látus ügyvezetője megköszön-
te a szeretetteljes meghívást, és 
elismerően nyilatkozott az ese-
ményről: „Az elmúlt hónapok-
ban kevesebb kulturális progra-
mon vehettünk részt; először a 
Covid, majd a háború kitörése 
akadályozta a hasonló jellegű 
rendezvények szervezését. Az, 
hogy most itt lehetünk, a kárpát-
aljai magyarság lélekerejét mu-
tatja, mely kitart és élni akar”, 
mondta. Oroszi József polgár-
mester a közösség nevében is 
méltatta az előadást, biztatva 
a Claritast a folytatásra. Sokan 
gratuláltak a művészeknek, ki-
nyilvánítva elismerésüket helyt-
állásukért. 

Homoki Gábor képei az 
alsó szinten kaptak helyet, két 
teremben nyílt meg a tárlat. 
Homoki Bianka népdallal kö-
szöntötte édesapját, megható 
pillanatokat szerezve a családta-
goknak. A festőművész gyönyö-
rű képei önmagukért beszélnek. 
Hitvallása, a szülőföld szerete-
te tükröződik az élénk színeken 
keresztül a vásznakon, elmesél-
ve, Isten az embernek milyen 
csodálatos környezetet ajándé-
kozott. Van mire rácsodálkoz-
nunk, ha hagyjuk, hogy a körü-
löttünk lévő sok szépség meg-
érintse a lelkünket. Engedjük, 
hogy az Úr formáljon minket! 
Ahogy Katalin énekelte: „Ke-
zedben hadd legyek agyag csu-
pán…” Ámen.

Bodnár Diána

Elejét lásd az 1. oldalon

„A zene kivasalja az 
összegyűrődött lelkeket” 

Zongorakoncertet adott Anton Henkin Beregszászon

2011 és 2016 között a Berlini Mű-
vészeti Egyetem hallgatója volt. 

Nevéhez hetvenkét kiadvány 
köthető – tudományos könyvek 
és monográfiák.

A koncert résztvevőit Orosz 
Ildikó, az intézmény elnöke kö-
szöntötte. Beszédében kiemel-
te: nem véletlen, hogy Anton 
Henkin ma itt lehet, és meg-
mutathatja közöttünk is tehet-
ségét, ahogy az sem lehet vélet-
len, hogy a főiskolán a fiatal-
ember megismerkedhetett Vár-
nagy Andrea Liszt Ferenc-díjas 
zongoraművésszel, hisz ennek 
köszönhetően a világ különbö-
ző színpadaira is eljuthat. „A 
zene kivasalja a nehéz helyze-
tekben összegyűrődött lelke-
ket. Kívánom, hogy a hallga-
tóság is így élje meg a koncer-
tet” – mondta.

A zongoraművész játéka ál-
tal Liszt Ferenc, Shopin, Schu-
bert, Debussy csodálatos zenéje 
elevenedett meg a Vérke-parti 
város főiskoláján.

A koncertet vastapssal jutal-
mazták a jelenlévők.

-nitta-
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– Meséljen magáról!
– Somban születtem, tanul-

mányaimat a helyi általános isko-
lában kezdtem, majd a Kaszonyi 
Középiskolában érettségiztem. 
Édesanyám volt az első matema-
tikatanárom, megszerettette ve-
lem a tantárgyat. Így középisko-
la után felvételt nyertem az Ung-
vári Nemzeti Egyetem matema-
tika karára, melyet sikeresen be 
is fejeztem. Diplomám megszer-
zését követően a kijevi Tarasz 
Sevcsenko Nemzeti Egyetemen 
doktoráltam.

– Majd pedagógus pályára 
lépett. Milyen tapasztalatokat 
szerzett az évek alatt?

– Elsőként a már említett 
Kaszonyi Középiskolában tanítot-
tam egy évet, majd a Nagyberegi 
Református Líceumban dolgoz-
tam négy éven át, emellett a Rá-
kóczi Főiskolán tartottam gya-
korlati foglalkozásokat. Ma már 
teljes egészében a főiskolán ok-
tatok. Úgy érzem, hogy a közép-
iskolához viszonyítva könnyebb 
dolgunk van a felsőoktatásban. 
Itt már van motivációjuk a hall-
gatóknak, tudják, hogy miért je-
lentkeztek hozzánk, mit szeret-

Beszélgetés Kucsinka Katalin tanárral

A matematika behálózza 
életünket

Pedagógusnak lenni nagy kihívás, de egyben az egyik legszebb hi-
vatás. Felsőoktatásban dolgozni talán még felelősségteljesebb, hisz 
a jövő tanárai, a tudományos munka művelői az oktatók kezei alatt 
formálódnak. Dr. Kucsinka Katalin, a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola Matematika és Informatika Tanszékének ve-
zetője szívvel-lélekkel végzi munkáját. Vallja: meg kell értetnünk a 
diákjainkkal, hogy mi mindenre jó a matematika. Ismerjük meg őt!

nének elérni, és tesznek is ezért. A 
középiskolában még ez nincs meg, 
ott nagy hangsúlyt kell fektetni a ne-
velésre, a rendszabályozásra. Ami-
re odafigyelünk a főiskolai oktatás-
ban amellett, hogy a megfelelő tu-
dásanyaggal vértezzük fel hallgató-
inkat, hogy ők is adják majd tovább 
a megszerzett tudásukat és a mate-
matika szeretetét a jövő generáció-
inak. Tudniuk kell, hogy mi min-
denre jó a matematika.

– Mi az, amire a matematikát 
hasznosítani tudjuk?

– Életünk szinte minden terü-
letén tudjuk hasznosítani a szá-
mok világát. Sokaknak talán az 
okozhat gondot, hogy nem látják 
ennek gyakorlati hasznát, pedig 
igenis van. Így az elméletek mel-
lett eszközt kell adnunk diákjaink-
nak, amelyet fel is tudnak hasz-
nálni. Például a vírusok terjedése 
esetén nagyon jól alkalmazható a 
gráfelmélet, vagy statisztika nél-
kül ma már nem tudunk meglen-
ni. De egy egyszerű leves főzésé-
nél, vagy a boltokban, vásárláskor 
is felhasználjuk a matematikai tu-
dásunkat. A világot ez láthatatlanul 
is beszövi, anélkül, hogy akárcsak 
rágondolnánk.

– A főiskolán oktat és tanszék-
vezetőként ügyeket is intéz. Ho-
gyan képzeljük el egy napját?

– Jelenleg a diákoknak 
valószínűség-számítást – 
ez az események valószí-
nűségével foglalkozik, és 
a szerencsejátékok megje-
lenésével indult el –, sta-
tisztikát – ez a jóslatok, hi-
potézisek megvalósulásá-
val foglalkozik –, differen-
ciálegyenleteket – ez fizi-
kai folyamatokat ír le – és 
analízist tanítok. Emellett 
tanszékvezetőként a tan-
szék megfelelő működésé-
nek koordinálását végzem, 
hisz mindennek gördülé-
kenyen kell menni ahhoz, 
hogy a tanulás, a munka 
megfelelő legyen. Ez sok 
ügyintézéssel jár együtt, 
akadnak nehézségek is, 
azonban büszke vagyok 
a kollégáimra, arra, hogy 
könnyedén tudunk együtt 
működni.

– Az elmúlt időszak 
igencsak megnehezítette 
az oktatást is.

– Az utóbbi két év 
mindenkinek sok nehéz-
séget okozott. Korábban 
megszoktuk, hogy napi 
kapcsolatban vagyunk 
a diákjainkkal, ez pedig 
jócskán átalakult. Még 
ma is érezteti a hiányát, 
egy tanár és egy hallgató között 
kell a személyes kontaktus ahhoz, 
hogy megfelelően tudjuk átadni a 
tananyagot. Az online térben ez 
jóval nehezebben működik. Kez-
detben komoly kihívást jelentett, 
hogy technikailag hogyan oldjuk 
meg a távoktatást, azonban idő-
vel sikerült ennek menetébe bele-
rázódunk. A háború kitörése még 

inkább rányomta bélyegét az éle-
tünkre. Persze, a távoktatás so-
rán tapasztaltakat ma is jól tud-

juk hasznosítani, de a feszültség, 
a bizonytalanság mindenki életé-
ben jelen van.

–  A tanítás mellett kutatói 
munkát is végez.

– A főiskolai munkánk során 
nemcsak oktatunk, de kutatunk 
is. Kutatási területem a fizikai fo-
lyamatokat leíró egyenletek tanul-
mányozása – kifejezetten olyan 

egyenleteknek, ahol valami-
lyen véletlen feltételek játsza-
nak szerepet. Ennek a területnek 

a kutatására a veze-
tő tanárom, Yurij 
Kozacsenko moti-
vált még a doktori 
képzés alatt.

– Hogyan tud 
feltöltődni a mun-
ka mellett?

–  S a j n o s  a z 
utóbbi időben elég 
kevés szabadidőm 
akad. Így minden 
percet igyekszem 
a családommal töl-
teni – ők adják az 
erőt a mindenna-
pokhoz. Nagyon 
szeretem a munká-
mat, de azt azért be 
kell vallani, hogy 
mint minden hiva-
tás, ez is lefáraszt 
sokszor. Ilyenkor 
a közösen eltöltött 
idő, a tartalmas be-
szélgetések, egy jó 
séta az, amiből töl-
tekezni tudok.

– Mit jelent ön-
nek a munkája?

– A munkám so-
rán azt érzem, hogy 
elsősorban pedagó-
gusként vagyok je-
len, s nem matema-
tikusként. Büszke 

vagyok arra, hogy így támogat-
hatom a kárpátaljai magyar ma-
tematikusképzést. Fontos, hogy 
a tanítványaink majdani köz-
reműködésével a jövő generá-
ciói is megismerhessék a szá-
mok világának fontosságát. Eh-
hez pedig ma nekünk kell hoz-
zájárulnunk.

Kurmay Anita

(Folytatás. Elejét lásd a 11., 
16. és 24. számban)

– A különbség abban lehe-
tett, hogy Beregszász, annak 
szőlővel bíró polgárai elsősor-
ban saját maguknak termeltek 
láng hullámú nedűt, a tokajiak 
pedig exportra? 

–  Itt is voltak a XIX. század 
második felében kiváló szak-
emberek: gróf Schönborn Er-
vin, Jobszty Gyula, Guthy Fe-
renc, Czeiner Nándor és még so-
kan mások. Ők rendszeresen írtak 
a Borászati Lapokba, összegez-
ték az évjáratokat, Czeiner a vi-
dék történelméről is írt, jelentet-
tek az aktuális borárakról. A gróf 
területei átfedésben voltak II. Rá-
kóczi Ferenc termőhelyeivel, pél-
dául: Kerek-hegy, Bocskor, Kal-
már, ő már nem csak saját részre 
termelte a szőlőt, hiszen egy ha-
talmas területtel bírt. Azt viszont 
le kell szögezni, hogy kevés ilyen 
nagybirtok volt a vidéken. A bo-
rok saját részre is mentek, illetve 
a kocsmáknak nagyon fontos sze-
repük volt. A XIX. század végén 
Lehoczky 370 kocsmát jegyez 
Bereg megyében. A csemegesző-
lő nem tudott olyan szinten elter-

Mítosz és valóság: beszélgetés Sass Krisztián kígyósi szőlőtermesztővel és borásszal

Beregszász és Tokaj – hasonlóságok és 
különbözőségek a két borvidék kapcsán

A Beregszászi Történelmi Borvidék és Tokaj-hegyalja. Az egyik rég-
óta világhírű, a másikat legfeljebb az elkötelezett lokálpatrióták 
tartják nevezetesnek, és emlékeztetnek rá, hogy Beregszász és To-
kaj a régmúltban olykor-olykor versenyre is keltek… Ennek ellené-
re joggal merül fel a kérdés: a kettő megér-e egyáltalán bármiféle 
összehasonlítást? Ezen a tájon az elmúlt hosszú évtizedek alatt ezt 
többen megpróbálták már, ám fejtegetésük utólag nagyon elfogult-
nak bizonyult.  Mi most próbáljunk maximálisan objektívek lenni… 

jedni a vidékünkön, hogy befolyá-
solta volna a borkészítés helyzetét. 
A filoxéravész után is inkább bor-
szőlő fajtákat telepítettek, csak a 
fajtaösszetétel változott. Egyes au-
tochton szőlőfajták a háttérbe szo-
rulnak, mint például a Piros Baka-
tor vagy a Beregi rózsás, és helyük-
be másokat karolnak fel (pl.: ekkor 
kezdett elterjedni az Olaszrizling).  

– És végül lássuk a XXI. szá-
zadot. A megújuló Tokaj, ahol már 
a száraz borok súlya szinte ugyan-
olyan, mint az aszúé vagy a sza-
morodnié… De a hagyományos 
fajták korlátozott száma tovább-
ra is előírás, sajátos kötelezettség, 
ami egyfajta béklyót is jelenthet? 
Ezzel szemben a beregszászi bor-
vidéken csak a gazdák fantáziája 
szab határt a fejlődésnek. Ez vi-
szont a két borvidék vonatkozá-
sában teljes szétfejlődést eredmé-
nyezheti? 

– Jelenleg a Kárpát-medence 
első számú borvidéke a Tokaj-hegy-
aljai. Ha magyar borról beszélünk 
egy külföldinek, akkor először a 
tokaji jut az eszébe, hisz egy olyan 
bortípust kötnek a nevéhez, ami a 
világ más borvidékein ma már ke-
vésbé adatik meg. Készítenek más-

hol is természetes édes borokat, de 
a tokaji más, egyensúlyosabb, iz-
galmasabb, és ami az értékét eme-
li, az a hosszú eltarthatóság. A szá-
raz borok viszonylag új keletűek 
Tokajon, sajnos a világon nagyon 
kevesen fogyasztanak természetes 
édes borokat, ezért fenntarthatóság 
is az egyik oka, hogy a borászatok 
a száraz borokra nagyobb hangsúlyt 

fektettek az elmúlt években. Azt ta-
pasztaljuk, hogy egyre jobb Furmin-
tok és Hárslevelűk jelennek meg a 
piacon száraz kategóriában. Kivá-
ló adottságok, területek jellemzik a 
borvidéket és úgy gondolom, hogy 
a Hegyalján termelt Furmint a vi-
lág egyik legjobb fehérborát képes 
adni, de megőrizték a hagyományo-
kat úgy a fajtaösszetételben, mint az 
aszúkészítésben, sőt egy magasabb 
szintre emelték. 

– A történetünk majdnem ha-
sonlóan ért véget, hisz a két borvi-

dékre a legnagyobb csapást a kom-
munista éra jelentette – folytatja be-
szélgető partnerem. Tokajban és a 
Beregvidéken is felváltotta a minősé-
gi borkészítést a mennyiség hajszolá-
sa és ez hosszú időre rájuk nyomta a 
bélyegét. Tokajnak nagy szerencsé-
je volt, hogy megőrizték a hagyomá-
nyos fajtákat, illetve a vidéken ma-
radtak szakemberek, és Magyaror-
szágon folytatódott kertész, szőlész, 
borász felsőoktatási és szakmunkás 
képzés. A rendszerváltás után To-
kajnak ebből a szempontból köny-
nyebb dolga volt, hisz nem telepítet-
tek a Furmint helyére Izabellát, a bo-
rokat hivatalosan kezdhették el for-
galmazni, a magyar állam és az EU 
pedig támogatta a gazdákat a szőlő-

ültetvények korszerűsítésétől a mo-
dern borászatok felépítéséig. 

Beregvidéken sajnos rosszabbul 
alakult a történelem. A hagyomá-
nyos fajtáinkat nagy részben kivág-
ták, vannak olyanok, amelyek telje-
sen eltűntek a vidékünkről. A terüle-
tek nagyobb részét direkttermőkkel 
ültették be, mint az Izabella vagy 
a Noah. Ha mindez nem lett volna 
elég, egy szaktudás nélküli, inkom-
petens vezetői réteget raktak az álla-
mi kézben lévő szőlőterületek élére, 
ami abból is látszik, hogy 1965-re a 

megyében 17 200 ha volt a szőlő-
terület nagysága, ami ’68-ra, te-
hát három év alatt 13 200 hek-
tárra csökkent. A Gorbacsov által 
elrendelt szesztilalom jelentős ki-
vágásokkal járt, majd a rendszer-
váltás után elhanyagolt, szaksze-
rűtlenül gondozott, rengeteg tő-
kehiánnyal bíró területet örökölt 
meg az utókor. Már ha volt vala-
ki annyira szerencsés, hogy tudott 
földet privatizálni. A mai képünk 
a Beregvidéken: lepusztult tera-
szok, műveletlen területek. Ezek 
alól kivételt képez néhány a nagy-
üzemi borászat és az a maréknyi, 
többnyire magyar családi borá-
szat, akik 30 évvel a rendszervál-
tás után igyekeznek megtartani a 
hagyományokat és megpróbál-
ják ott folytatni, ahol a minőségi 
borkészítés megszűnt. Nagy kihí-
vás, hiányzik a szakképzett mun-
kaerő, a tapasztalat a hagyomá-
nyos szőlőfajtáinkkal kapcsolato-
san, illetve a továbblépést folyton 
akadályozza az anyagi tőke szin-
te állandósult hiánya. Ukrajna 
függetlenné válása után sem kap-
tak a kisüzemi borászatok támo-
gatást az államtól. A jelenleg ha-
tályos bortörvény idejét múlt és 
sok pontban a szovjettel egyezik 
meg. Nagyon távol áll Kárpátal-
ján jelenleg a borkészítés attól, 
mint amit Tokaj-hegyalján mű-
velnek, és itt elsősorban a mi-
nőségre gondolok. Tehát ebből 
a hátrányból kell feltornázni ma-
gunkat, és egyfajta motivációt je-
lent számunkra az a tudat, hogy 
valamikor hasonló minőségű bo-
rok születtek a Beregvidéken, mint 
Tokaj-Hegyalján. Van tehát kikhez 
igazodni, kiknek a nyomába lépni. 
Ennél nemesebb, embert próbáló 
feladatot nem is tudok elképzelni a 
ma Kárpátalján tevékenykedő sző-
lész-borász nemzedékek számára. 

Kovács Elemér



Csütörtök Június 30.

Köszöntjük Pál nevű olvasóinkat!

Hétfő Június 27.

Köszöntjük László nevű olvasóinkat!

Kedd Június 28.

Köszöntjük Irén nevű olvasóinkat!

Szerda Június 29.

Köszöntjük Péter, Pál nevű olvasóinkat!

2022. 
június 22.6 Heti műsor

05:00 Teleshop
05:30 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 Fókusz
13:10 Mestercukrász

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

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 Mestercukrász 

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

22:35 Magnum
Am. akciókrimi-sor.

23:35 RTL Híradó - 
késő esti kiadás

00:10 Sorok között 
Lutter Imrével

01:00 Autogram
01:40 CSI: New York-i 

helyszínelők
Am.-kanadai 
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 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.
13:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi 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 A hegyi doktor 

újra rendel
Német dráma sor.

20:45 Doktor Balaton
Magyar dráma sor.

21:50 Doktor Balaton
Magyar dráma sor.

23:00 A Bank
00:25 A csodadoktor

Török dráma sor.
01:25 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.

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 Itthon vagy!
08:15 A hegyi doktor

Német családi filmsor.
09:05 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.
10:00 Nyár 22
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Europa A la Carte
13:25 Almárium 

válogatás
14:15 Időjárás-jelentés
14:20 Egy Perc Híradó
14:21 A világ 100 

csodája II.
15:20 A világörökség 

kincsei
15:35 A világörökség 

kincsei
15:50 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.
17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

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

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:45 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:35 Nyaralj itthon!
20:45 Kékfény
21:35 Agatha Raisin

Bűnügyi tévéfilm-
sor.

22:20 Kenó
22:30 Időjárás-jelentés
22:31 Hogy volt?! - 

Válogató adások
23:30 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

00:30 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:26 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'22
07:05 Mindennapi
07:15 Almárium 

válogatás
08:05 Időjárás-jelentés
08:10 Táncház
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:40 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:15 Vers mindenkinek
10:20 Agapé
11:10 Álmok álmodói
11:25 Könnyű múzsa

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

Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Magyar Krónika
14:50 Nyár 22
16:50 Öt kontinens
17:20 Ízőrzők: Egervár
17:55 Ízőrzők:

Hosszúhetény
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
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 Nyaralj itthon!
21:35 Álmok álmodói
21:40 Egynyári kaland

Tévéfilm
22:40 Dokuzóna
23:40 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Vers mindenkinek
00:36 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Ha nagy le-
szek…

00:55 Himnusz

06:20 Vizes világbaj-
nokság – Műugrás

07:30 Strandröplabda 
Magyar Bajnokság

08:25 Ez történt a 
vizes Vb-n

09:00 Vizes világbaj-
nokság - Nyílt 
vízi úszás

10:15 Jövünk!
10:45 Vizes világbaj-

nokság – Vízilabda
12:00 Vizes világbaj-

nokság - Nyílt 
vízi úszás

13:20 Öttusa
14:00 Vizes világbaj-

nokság – Vízilabda
17:00 Vizes világbaj-

nokság – Vízilabda
18:15 Vizes világbaj-

nokság – Műugrás
20:10 Ez történt a 

vizes Vb-n
20:40 Vizes világbaj-

nokság – Vízilabda
22:00 Vizes világbaj-

nokság - Nyílt 
vízi úszás

05:00 Teleshop
05:30 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 Fókusz
13:05 Mestercukrász

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

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 Mestercukrász 

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

22:35 Magnum
Am. akciókrimi-sor.

23:35 RTL Híradó - 
késő esti kiadás

00:15 Leonardo
Olasz-am.-angol-
fr.-spanyol filmsor.

06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.
13:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi 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 A hegyi doktor 

újra rendel
Német dráma sor.

20:45 Doktor Balaton
Magyar dráma sor.

21:50 Doktor Balaton
Magyar dráma sor.

23:00 A Bank
00:25 A csodadoktor

Török dráma sor.
01:25 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.

05:50 Álmok álmodói
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 Itthon vagy!
08:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

09:05 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 22
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Europa A la Carte
13:25 Almárium 

válogatás
14:15 Időjárás-jelentés
14:20 Egy Perc Híradó
14:25 A világ 100 

csodája II.
15:25 A világörökség 

kincsei
15:35 A világörökség 

kincsei
15:55 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
17:00 Gasztroangyal
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 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:35 Nyaralj itthon!
20:45 Önök kérték! - 

Válogató adások
20:46 SzerencsePerc
21:40 A Mediciek ha-

talma - Lorenzo, 
a tündöklő
Angol történelmi 
filmsor.

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

Spanyol tévéfilmsor.
23:40 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

00:35 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:20 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:05 Mindennapi
07:15 Időjárás-jelentés
07:16 Almárium 

válogatás
08:10 Táncház
08:45 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Vers mindenkinek
10:25 Lét-Ige - protes-

táns magazin
10:50 Isten kezében
11:15 Álmok álmodói
11:30 Rang és mód

Tévéjáték
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschirm
14:20 Novum
14:50 Nyár 22
16:50 Magyar világ
17:20 Ízőrzők: 

Csólyospálos
17:55 Ízőrzők: Oszkó
18:30 Borbás Marcsi

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Operettalbum 

- Népszerű me-
lódiák népsze-
rű művészek elő-
adásában

21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
21:30 Nyaralj itthon!
21:35 Álmok álmodói
21:40 Egynyári kaland

Tévéfilm
22:40 Pastorale - a Zug-

lói Filharmónia 
családi hangver-
senysorozata

23:30 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:25 Vers mindenkinek
00:26 Hetedhét kaland
00:35 M2 matricák - 

Neked van test-
véred?

00:55 Himnusz

06:10 Vizes világbaj-
nokság – Vízilabda

09:25 Ez történt a 
vizes Vb-n

10:00 Vizes világbaj-
nokság – Műugrás

11:20 Múlt és Jelen
11:50 Vizes világbaj-

nokság – Műugrás
13:00 Vizes világbaj-

nokság – Vízilabda
14:15 Szabadidő
14:45 Vizes világbaj-

nokság – Vízilabda
16:00 Vizes világbaj-

nokság – Műugrás
17:05 Vizes világbaj-

nokság – Vízilabda
18:30 Fradi Tv
19:00 Felvezető műsor:

Vízilabda
19:30 Vizes világbaj-

nokság – Vízilabda
20:30 Értékelő műsor: 

Vízilabda

05:00 Teleshop
05:30 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:20 Fókusz
13:00 Mestercukrász

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

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 Mestercukrász 

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

22:35 Magnum
Am. akciókrimi-sor.

23:35 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:15 Mr. Whiskey
Am. akcióvígjá-
ték-sor.

01:25 Édes otthon

06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.
13:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi 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 A hegyi doktor 

újra rendel
Német dráma sor.

20:45 Doktor Balaton
Magyar dráma sor.

21:50 Doktor Balaton
Magyar dráma sor.

23:00 A Bank
00:25 A csodadoktor

Török dráma sor.
01:25 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.

05:50 Álmok álmodói
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 Itthon vagy!
08:10 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

09:05 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 22
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Europa A la Carte
13:25 Almárium 

válogatás
14:15 Időjárás-jelentés
14:20 Egy Perc Híradó
14:21 A világ 100 

csodája II.
15:15 A világörökség 

kincsei
15:30 A világörökség 

kincsei
15:50 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
17:00 Gasztroangyal
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 A hegyi doktor

Német családi filmsor.

20:40 Nyaralj itthon!
20:41 SzerencsePerc
20:45 Skandináv Lottó
20:55 Monte Cristo grófja

Fr. tévéfilmsor.
21:55 Downton Abbey

Angol tévéfilmsor.
22:45 Kenó
22:55 Időjárás-jelentés
22:56 Az utolsó család

Lengyel életraj-
zi film

01:00 Zoo
Szlovák családi 
filmsor.

01:55 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'22
06:20 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Mindennapi
07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Almárium 

válogatás
08:10 Táncház
08:45 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Vers mindenkinek
10:21 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:45 Neked szól!
10:50 Jó embert 

keresünk!
11:05 De őszintén!
11:10 Álmok álmodói
11:25 Az idegen gyermek

Tévéjáték
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Hrvatska Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Folkudvar
14:50 Nyár 22
16:50 Hazajáró
17:20 Ízőrzők: 

Tótszerdahely
17:55 Ízőrzők: 

Gyulafirátót
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Hogy volt?! - 

Válogató adások
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
21:35 Nyaralj itthon!
21:36 Álmok álmodói
21:40 Egynyári kaland

Tévéfilm
22:40 Kilenc hónap

Magyar játékfilm
00:20 Kék bolygó
00:21 Vers mindenkinek
00:25 Hetedhét kaland
00:35 M2 matricák - 

Neked van test-
véred?

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés

04:55 Vizes világbaj-
nokság – Vízilabda

07:25 Ez történt a 
vizes Vb-n

08:00 Vizes világbaj-
nokság - Nyílt 
vízi úszás

10:20 Vizes világbaj-
nokság – Műugrás

12:00 Vizes világbaj-
nokság - Nyílt 
vízi úszás

14:30 Vizes világbaj-
nokság – Műugrás

15:50 Vizes világbaj-
nokság – Vízilabda

17:00 Vizes világbaj-
nokság – Műugrás

18:10 Vizes világbaj-
nokság – Vízilabda

19:00 Felvezető műsor: 
Vízilabda

19:30 Vizes világbaj-
nokság – Vízilabda

20:35 Értékelő műsor: 
Vízilabda

05:00 Teleshop
05:30 Fókusz
06:00 Reggeli
09:10 Teleshop
12:05 Fókusz
13:10 Mestercukrász

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

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 Mestercukrász 

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

22:35 Magnum
Am. akciókrimi-sor.

23:35 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:10 Mr. Whiskey
Am. akcióvígjá-
ték-sor.

06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.
13:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi 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 A hegyi doktor 

újra rendel
Német dráma sor.

20:45 Doktor Balaton
Magyar dráma sor.

21:55 Doktor Balaton
Magyar dráma sor.

23:05 A Bank
00:30 A csodadoktor

Török dráma sor.
01:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.

05:50 Álmok álmodói
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
07:50 Itthon vagy!
08:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

09:05 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 22
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:55 Europa A la Carte
13:25 Almárium 

válogatás
14:15 Időjárás-jelentés
14:20 Egy Perc Híradó
14:21 A világ 100 

csodája II.
15:20 A világörökség 

kincsei
15:35 A világörökség 

kincsei
15:50 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
16:50 SzerencsePerc
17:00 Gasztroangyal
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 A hegyi doktor

Német családi filmsor.

20:40 Nyaralj itthon!
20:45 A szeretet hangján

Német családi film
22:10 Kenó
22:20 Időjárás-jelentés
22:21 Agapé
23:15 Kutya éji dala

Magyar játékfilm
01:35 Zoo

Szlovák családi 
filmsor.

02:30 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:50 Világ
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:21 Almárium 

válogatás
08:15 Táncház
08:55 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Vers mindenkinek
10:30 Az utódok 

reménysége
10:55 Világ-Vallás
11:10 Találkozás
11:30 Isten óvd a királyt

Tévéfilm
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Alpok-Duna-Adria
13:50 Öt kontinens
14:20 Noé barátai
14:50 Nyár 22
16:50 Szerelmes földrajz
17:20 Ízőrzők: 

Tápióbicske
17:50 Ízőrzők: Orfű
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Szenes Iván em-

lékkoncert 2018.
21:00 Egy Perc Híradó
21:01 Időjárás-jelentés
21:02 A nagyok
21:35 Nyaralj itthon!
21:36 Álmok álmodói
21:40 Egynyári kaland

Tévéfilm
22:40 Velünk élő Tri-

anon - Egy majd-
nem betiltott

23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:31 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Neked van test-
véred?

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

06:05 Vizes világbaj-
nokság – Vízilabda

07:20 Lendület
07:55 Vollé!
08:25 Ez történt a 

vizes Vb-n
09:00 Vizes világbaj-

nokság - Nyílt 
vízi úszás

10:05 Vizes világbaj-
nokság – Műugrás

11:15 Pecatúra
11:45 Vizes világbaj-

nokság - Nyílt 
vízi úszás

13:00 Vizes világbaj-
nokság – Műugrás

14:30 Vizes világbaj-
nokság – Vízilabda

17:00 Vizes világbaj-
nokság – Műugrás

18:20 Napos Oldal - 
DVTK

19:00 Vizes világbaj-
nokság – Műugrás

20:15 Felvezető műsor: 
Vízilabda

21:00 Vizes világbaj-
nokság – Vízilabda

22:15 Értékelő műsor: 
Vízilabda



Szombat Július 2.

Köszöntjük Ottó nevű olvasóinkat!

Vasárnap Július 3.

Köszöntjük Kornél, Soma nevű olvasóinkat!

Péntek Július 1.

Köszöntjük Tihamér, Annamária 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. 
június 22. 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
12:10 Fókusz
12:50 Mestercukrász 

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

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 Mestercukrász 

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

22:35 Magnum
Am. akciókrimi-sor.

23:35 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:10 Az éjszaka törvénye
Am. akciókrimi

04:55 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.
13:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi 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 A hegyi doktor 

újra rendel
Német dráma sor.

20:45 A hegyi doktor 
újra rendel
Német dráma sor.

21:50 A Bank
23:15 A csodadoktor

Török dráma sor.
00:20 A csodadoktor

Török dráma sor.
01:25 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 P'amende
07:20 Rondó
07:50 Itthon vagy!
08:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

09:05 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

10:00 Nyár 22
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Europa A la Carte
13:25 Almárium 

válogatás
14:15 Időjárás-jelentés
14:20 Egy Perc Híradó
14:21 Az életmentő - 

Semmelweis Ig-
nác igaz története

15:15 A világörökség 
kincsei

15:30 A világörökség 
kincsei

15:50 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.

16:55 SzerencsePerc
17:00 Gasztroangyal
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 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:35 Nyaralj itthon!
20:45 Magyarország, 

szeretlek!
22:15 Kenó
22:25 Időjárás-jelentés
22:26 Láz

Magyar kisjátékfilm
22:50 Gyilkos hőség

Olasz bűnügyi té-
véfilm

00:35 Zoo
Szlovák családi 
filmsor.

01:25 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
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 

válogatás
08:20 Táncház
08:55 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:30 Vers mindenkinek
10:31 Katolikus krónika
10:55 Bevezetés a 

misztériumba
11:20 Álmok álmodói
11:35 Utolsó alkalom

Bűnügyi tévéfilm
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 P'amende
13:50 Rondó
14:20 Multiverzum
14:50 Nyár 22
16:50 Kárpát-medence
17:15 Ízőrzők: Szur-

dokpüspöki
17:50 Ízőrzők: Bajna
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Mindenből egy van
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
21:30 Nyaralj itthon!
21:35 Álmok álmodói
21:40 Egynyári kaland

Tévéfilm
22:40 Szabadság tér ́ 89
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:25 Vers mindenkinek
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Neked van test-
véred?

00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés

05:25 Vizes világbaj-
nokság – Műugrás

06:35 Vizes világbaj-
nokság – Vízilabda

09:10 Strandkézilabda
09:25 Ez történt a 

vizes Vb-n
10:00 Vizes világbaj-

nokság – Műugrás
13:20 Vívás
13:55 Forma-1 – 1. 

szabadedzés
15:05 Vizes világbaj-

nokság – Vízilabda
15:45 Felvezető műsor: 

Vízilabda
17:15 Értékelő műsor: 

Vízilabda
17:30 Forma-1 – 2. 

szabadedzés
18:30 Boxutca
19:00 Vizes világbaj-

nokság – Műugrás
20:15 Felvezető műsor: 

Vízilabda
21:00 Vizes világbaj-

nokság – Vízilabda
22:05 Értékelő műsor: 

Vízilabda
22:30 Női futsal Euró-

pa-bajnokság

05:00 A specialista
Ukrán akciófilm-sor.

06:15 Teleshop
06:50 Kölyökklub
09:20 Teleshop
10:20 A dadus

Am. vígjátéksor.
10:50 A dadus

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

Amerikai filmsor.
13:20 Excsajok szelleme

Amerikai vígjáték
15:35 Fantasy Island – 

Az álmok szigete
Amerikai kaland-
filmsorozat

16:45 Fantasy Island – 
Az álmok szigete
Amerikai kaland-
filmsorozat

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:05 Kiütés

Amerikai vígjáték
22:30 The Expendables 

- A feláldozhatók
Amerikai akciófilm

00:20 Buliszervíz
Amerikai vígjáték

04:35 Kívánságpiac Extra
06:00 Hupikék törpikék

Belga animációs 
sorozat

06:30 Grimm-mese
Német animációs 
sorozat

06:55 Grimm-mese
Német animációs 
sorozat

07:20 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:40 Magyar népmesék
07:50 Magyar népmesék
07:55 Magyar népmesék
08:05 Magyar népmesék
08:15 Magyar népmesék
08:20 Magyar népmesék
08:25 Magyar népmesék
08:35 Magyar népmesék
08:45 Magyar népmesék
08:55 Magyar népmesék
09:00 Magyar népmesék
09:10 Magyar népmesék
09:15 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

09:25 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:55 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

10:30 Nagyító
11:10 Innovátor
11:45 Új ház épül
12:25 Poggyász
13:00 Az Álomotthon
13:40 Csapdába csalva
14:15 Gagyi mami 2

Am. vígjáték film
16:20 Columbo

Am. krimi film
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Csábítunk és 

Védünk
Am. vígjáték film

22:00 Starsky és Hutch
Am. vígjáték film

00:15 Préda
Am. horror film

05:50 A természet 
magyar fotósai

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:20 Hazajáró
07:50 Magyar világ
08:20 Noé barátai
08:50 Divat & dizájn
09:25 Utazások 

Skócia tavain
10:00 Nyár 22
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

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

szól a nóta

13:30 A Vatikán titkai
14:00 Időjárás-jelentés
14:01 Fel a fejjel

Magy. filmvígjáték
15:40 Egy Perc Híradó
15:50 Sándor Mátyás

Tévéfilmsorozat
17:00 Főmenü: Ínyes
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

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

Játékfilm
21:10 Vissza a 

gyökerekhez
Filmvígjáték

22:55 Kenó
23:00 Időjárás-jelentés
23:01 Titkom virága

Filmdráma
00:45 Zoo

Szlovák családi 
filmsorozat

01:35 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsorozat

02:20 Hogy volt?!

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

hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
05:31 Itthon vagy!
05:55 Lexikon – Így 

illik /Duna/
06:00 Magyar gazda
06:25 Unió27
06:50 Itthon vagy!
07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Opera Café
07:45 Folkudvar
08:15 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

08:45 Evangélium: 
Lukács 
evangéliuma

09:15 Novum
09:45 Multiverzum
10:15 Önök kérték! - 

Válogató adások
11:10 Öt kontinens
11:40 Bohóc a falon

Magyar játékfilm
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Múlt és Jelen
14:00 M4 sport+
14:00 CSIO***-W Bu-

dapest Díjugra-
tó Világkupa

16:50 Vizes világbaj-
nokság – Vízilabda

18:15 Női futsal Euró-
pa-bajnokság

22:05 A turné
Magyar filmdráma

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

Magyar filmvígjáték

06:20 Pecatúra
06:50 Vizes világbaj-

nokság – Vízilabda
08:10 Vizes világbaj-

nokság – Műugrás
09:15 Vizes világbaj-

nokság – Vízilabda
10:30 Bringasport
10:50 Forma-3
11:50 Szabadidő
12:20 Boxutca
13:00 Forma-1 – 

3. szabadedzés
14:10 Vizes világbaj-

nokság – Vízilabda
15:45 M4 Stúdió: 

Forma-1
16:00 Forma-1 – 

Időmérő edzés
17:15 M4 Stúdió: 

Forma-1
17:35 Forma-2
18:40 Fradi Tv
19:15 Felvezető műsor: 

Vízilabda
20:00 Vizes világbaj-

nokság – Vízilabda
21:15 Értékelő műsor: 

Vízilabda

05:00 Fókusz plusz
06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:05 Teleshop
10:00 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:40 A dadus

Am. vígjátéksor.
11:25 Isten belájkolt

Amerikai filmsor.
12:35 Godzilla

Amerikai–japán ka-
landfilm

15:15 Vakító fény
Angol-am.-francia 
vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 A nép szolgája
Ukrán vígjátéksor.

19:35 A nép szolgája
Ukrán vígjátéksor.

20:05 Legendás állatok 
és megfigyelésük

Angol-amerikai ka-
landfilm

22:55 Leszámolás 
Mexikóban
Mexikói-amerikai 
akciókrimi

00:55 A katasztrófa-
művész
Am. életrajzi film

06:00 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

06:30 Grimm-mese
Német animációs 
sorozat

06:55 Magyar népmesék
07:00 Magyar népmesék
07:10 Magyar népmesék
07:20 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:30 Magyar népmesék
07:40 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

07:50 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

08:20 Fald fel
08:55 Tűsarok
09:35 Több mint TestŐr
10:10 KutyaSuli
10:50 SuperCar
11:25 Életmódi
12:05 Konstruktíva- Az 

építő műsor
12:40 Creed

Am. dráma film
15:25 Isten megbocsát, 

én nem!
Olasz, spanyol wes-
tern film

18:00 Tények
18:55 A Múmia - A Sár-

kánycsászár sírja
Am., kínai, német 
kaland film

21:25 Holiday
Am. vígjáték film

00:25 Egy háború 
margójára
Brit dráma film

05:50 A természetfilme-
zés kulisszatitkai

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:40 Kenó
06:45 Nyár 22
08:00 Időjárás-jelentés
08:01 Neked szól!
08:05 Világ-Vallás
08:20 Vallásturizmus
08:21 De őszintén!
08:30 Isten kezében
08:55 Mindennapi
09:00 Lét-Ige - protes-

táns magazin
09:25 Mindennapi
09:30 Találkozás
09:40 Mindennapi
09:45 Jó embert keresünk!
09:55 Mindennapi
10:00 Katolikus krónika
10:25 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:50 Mindennapi
10:55 Agapé - 

miniprogram
11:00 Református Egy-

házi Napok Du-

nántúl Fesztivál 
2022. Pápa

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

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

szól a nóta
13:25 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:55 A világörökség 

kincsei
14:15 Othello Gyulaházán

Tévéfilm
15:40 Időjárás-jelentés
15:45 Édes anyanyelvünk
15:50 Egy Perc Híradó
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:10 Hogy volt?! - 

Válogató adások
17:00 SzerencsePerc
17:10 A természet 

magyar fotósai
17:15 A természetfilme-

zés kulisszatitkai
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:45 Apás vakáció

Szlovák családi 
filmsorozat

19:40 Királylány a 
feleségem
Francia kalandfilm

21:20 Madame
Angol játékfilm

22:45 Kenó
22:55 Időjárás-jelentés
23:00 A választás 

szabadsága
Bűnügyi tévéfilm

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

hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar világ
06:20 Élő egyház
06:45 Esély

07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Világ
07:40 Noé barátai
08:10 Kontúr
08:55 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
09:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
10:00 Főmenü: Paprika
10:55 Magyar világ
11:25 Hazajáró
12:00 Magyar lapát
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Magyarország 

Ma
13:45 Álmok álmodói
14:00 M4 sport+
14:00 Bringasport
14:20 Vizes világbaj-

nokság – Vízilabda
16:50 Vizes világbaj-

nokság – Vízilabda
18:15 Napos Oldal - 

DVTK
18:50 Női futsal Euró-

pa-bajnokság
20:45 Forma-2
22:05 A lehetetlen 

ha tárán - magyar 
parasportolók

23:00 A Nagyok
23:30 Hogy volt?!

05:00 Lendület
05:30 Forma-3
06:30 Forma-2
07:30 Vizes világbaj-

nokság – Vízilabda
09:00 Múlt és Jelen
09:30 Forma-3
10:40 Strandkézilabda
11:00 Forma-2
12:20 Vívás
13:00 Vizes világbaj-

nokság – Vízilabda
14:25 Vollé!
15:00 Pilótaparádé
15:25 M4 Stúdió: Forma-1
16:00 Forma 1 – Futam
18:00 M4 Stúdió: Forma-1
18:15 Forma-3
19:15 Felvezető műsor: 

Vízilabda
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– Kérhetnénk egy gyors be-
mutatkozást?

– Beregújfaluban szület-
tem, ott is nőttem fel. Tanulmá-
nyaimat a helyi iskolában kezd-
tem, majd ötödik osztálytól a 
Nagyberegi Középiskolába jár-
tam. Érettségi után különböző 
munkahelyeken dolgoztam, itt-
hon és külföldön is. A párommal 
több mint négy évet töltöttünk 
Csehországban, évente egy al-
kalommal látogattunk haza. De 
nem bántam meg, mert nagyon 
jó helyre kerültünk, barátságos 
kollégák vettek körül minket, 
szerettünk ott dolgozni.

– Mégis haza húzta a szíve, s 
itthon kezdett új életet…

– Egyik alkalommal, ami-
kor hazaindultunk, megvásárol-
tam magamnak a manikűrözés-
hez szükséges alapfelszerelése-
ket, hogy a saját körmeimet meg 
tudjam csinálni. Amikor újra 
visszatértünk, a munkahelyen 
többeknek is én készítettem el a 
manikűrjét. Ám nemsokára ha-
zajöttünk hosszabb időre. Akkor 

Bemutatjuk Kovács Ibolya manikűr-pedikűröst

Folyamatos szakmai fejlődés
A nők szeretik szépnek látni magukat. S ezt – jó esetben – a má-
sik fél is tolerálja. Vagy el is várja. Hogy ennek megfeleljünk, leg-
többször szakember segítségét kell kérni. Ezúttal Kovács Ibolya 
manikűr-pedikűrös ad szakmai tanácsokat. 

döntöttük el, hogy itthon maradunk. 
Beiratkoztam a Crystal Nails tanfo-
lyamra Abloncai Szabinához, ezt 
követően pedig Bimba Tímea okta-
tásán vettem részt, hogy megfelelő 
tudásanyagot szívhassak magamba.

– Majd kipróbálta a szalonok 
világát.

– Oklevelem megszerzését kö-
vetően a beregszászi Galaktika sza-
lonban dolgoztam egy kis ideig. 
Időközben megtudtam, hogy ba-
bát várok, így felhagytam a mun-
kával. Majd, amikor a kicsi egy-
éves lett, beadtuk bölcsödébe, én 
pedig jelentkeztem a helyi Chanel 
szalonba, ahol az idei év február-
jáig dolgoztam. Ekkor tört ki a há-
ború. Akkor a családdal úgy dön-
töttünk, hogy Magyarországra me-
gyünk. Nemrég viszont hazatér-
tünk. Ma pedig az otthonomban 
várom a kedves hölgyeket.

– Mit tud nyújtani vendége-
inek?

– A manikűrözés terén szinte 
mindent kérhetnek. Építek porce-
lánból és zseléből is, a lakkozást 
géllakkal és erősített géllakkal ké-

szítem. Emellett megtanultam a 
pedikűrözés alapjait is, így a láb-
ápolás terén is kereshetnek. Kö-
zel egy éve pedig szolgáltatásaim-
hoz tartozik a Callux pe-
dikűr, amely egy szike és 
csiszológépmentes eljárás, 
ami nem csupán teljesen hi-
giénikus, de megbízhatósá-
ga miatt akár cukorbetegek, 
vérzékeny emberek vagy 
érzékeny bőrűek is bátran 
kipróbálhatják. Sokan fél-
nek a szikétől, azonban ez 
egy teljesen fájdalommen-
tes eljárás, amely puhává 
varázsolja a repedezett bőrt.

– Tehát önnek is fontos 
a tudás fejlesztése.

– Természetesen. A vi-
lág változik, ezen belül a 
szépségipar egy folyama-
tosan fejlődő ágazat. Ah-
hoz, hogy követni tudjuk, 
fejlődnünk kell. Ha valaki 
megragad egy szinten, az 
sem neki, sem a vendégei 
számára nem jó. Vagy fej-
lődünk és haladunk a tech-
nikai fejlődésekkel, vagy 
előbb-utóbb csődöt mon-
dunk. Ha szeretjük a szak-
mánkat, akkor minél többet 
szeretnénk róla tudni. Én is 
ezért végeztem több tanfo-
lyamot idehaza és Magyar-
országon is, hisz ezáltal többet tu-
dok nyújtani a vendégeimnek.

– Az elmúlt időszak nagyban 
nehezítette a munkát.

– A koronavírus berobbanása-
kor mindenki nagyon megijedt, be 
is kellett zárnunk, ami rányomta 
bélyegét a munkánkra. Ám ahogy 

enyhültek a szigorítások, egyre 
több vendég tért vissza, nagyobb 
lett a forgalom, kezdett magá-
ra találni az ágazat. Ám a hábo-

rú újabb nehézségeket hozott. 
Mint oly sokan, én is megijed-
tem és külföldre mentem. Soha 
nem gondoltuk, hogy egy ilyen 

helyzettel kell szem-
be néznünk… De visz-
szatértünk, haza jöt-
tünk. Igaz, most ki-
sebb a vendégforga-
lom, még nem tér-
tem vissza a szalonba 
sem, hisz nem tudhat-
juk, hogy mi lesz jövő 
héten, vagy a jövő hó-
napban. Reményke-
dünk azonban, hogy 
mihamarabb helyre 
áll az élet.

– Mit jelent önnek 
a munkája?

– Nagyon szere-
tem a munkámat. Ha 
választanom kellene 
a manikűr és a pedi-
kűr között, az utób-
bit mondanám. Ott 
talán látványosabb a 
változás. Persze egy 
szépen elkészített kö-
röm-minta is büszke-
séggel tölt el, azonban 
az az öröm, amikor 
akkor látok a vendé-
geimen, amikor a fá-
jós, repedezett talpu-
kat simává és puhává 

varázsolom, semmihez sem fog-
ható. Ezekért az apró örömökért 
érdemes dolgozni.

Kurmay Anita

 A panzió a hábo-
rú kitörése óta sem volt 
üres. 4 hónapon keresz-
tül olyan ukrán családok 
számára adott bizton-
ságos menedéket, akik 
kénytelenek voltak el-
hagyni otthonukat. 

Ám nem álltak le a 
tavalyi évben kezdődött 
felújítási és építkezési 
munkálatok sem, ame-
lyek azzal a céllal in-
dultak, hogy a panzió 
még korszerűbb, felsze-
reltebb és kényelmesebb 
legyen a látogatók szá-
mára. Az épület galériás 
szobákkal és egy rendez-
vényteremmel bővült, 
valamint egy beépített 
medence teszi még él-
vezhetőbbé az ott eltöl-
tött időt.

A panzió a nyári idő-
szakban továbbra is vár-
ja vendégeit, ezért elen-
gedhetetlen a nagytaka-
rítás az építkezési mun-

Újra fogadja vendégeit 
a Vadvölgy Panzió

A Keleti-Kárpátok lábánál található Vadvölgy Pan-
zió 2018 óta van a Kárpátaljai Magyar Nagycsalá-
dosok Egyesületének birtokában. A családias hely 
évek óta ad otthont a családi programoknak, bará-
ti társaságoknak, többnapos rendezvényeknek. Rá-
szolgált az érdeklődésre, hiszen a hegyekkel körül-
vett, természetközeli helyszín tökéletesen alkalmas a 
pihenésre és kikapcsolódásra.

kálatok után. E célból 
a KMNE idén már har-
madik alkalommal szer-
vezte meg az önkéntes 
hétvégét. Június 10–12. 
között 5 önkéntes csa-
lád segédkezett abban, 
hogy a panzió minden ér-

deklődő számára igényes 
és kényelmes legyen. A 
hétvégi munka mellett a 
természetközeli és gyer-
mekbarát helyszín lehe-
tőséget adott a családok 
számára a kikapcsoló-
dásra is. Nagyokat sé-
táltak és felfedezték az 
eddig ismeretlen kör-
nyéket.

Az egyesület hálás az 
önkéntesek kitartó mun-
kájáért!

A program támoga-
tásáért köszönet illeti 
a Magyar Kormányt, a 
Bethlen Gábor Alapke-
zelő Zrt.-t. 

Orosz Krisztina, 
a KMNE munkatársa

Több mint 158 ezer kül-
honi és anyaországi ta-
nuló vett részt a Nemzet-
politikai Államtitkárság 
Határtalanul 2021–2022 
középiskolai vetélkedő-
sorozatán, mely nagy-
szabású virtuális gálá-
val zárult június 8-án. A 
Nagydöntőbe 41 osztály 
jutott be a Kárpát-me-
dence iskoláiból, Kár-
pátaljáról a Beregszá-
szi Bethlen Gábor Líce-
um, a Péterfalvai Re-
formátus Líceum, az 
Ungvári 10. Számú 
Dayka Gábor Magyar 
Tannyelvű Középisko-
la, az Ungvári Magyar 
Tannyelvű Elemi Isko-
la és Drugeth Gimnázi-
um, a Gáti Kovács Vil-
mos Líceum, valamint 
a Kaszonyi Arany Já-
nos Líceum összesen 8 
csapata.

Potápi Árpád János, 
a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára a Nagydöntő 
előtti köszöntőjében gra-
tulált a döntőbe jutott 21 
anyaországi és 20 külho-
ni csapatnak: „Ti, akik itt 
vagytok, már mind győz-
tetek, hiszen 158 ezer diák 
közül kerültetek a legjob-
bak közé” – fogalmazott.

Az államtitkár rámuta-
tott: a Határtalanul közép-
iskolai tanulmányi vetél-
kedőt azzal a céllal indí-
tották el, hogy a magyaror-
szági és külhoni középis-
kolások közelebbről meg-
ismerjék a Kárpát-meden-
ce magyarlakta területeit, 
a hagyományokat, a kul-
túrát, miközben izgalmas 
és élvezetes történelmi, 
irodalmi, földrajzi és nép-
rajzi feladatokon keresztül 

Kárpátaljai siker a Határtalanul középiskolai vetélkedő Nagydöntőjében

Ismét ezüstérmes lett a BMG csapata
mérik össze tudásukat. Potápi 
Árpád János kiemelte: „Az, 
hogy a Határtalanul közép-
iskolai vetélkedő résztvevői-
nek száma a 150 ezret is meg-
haladta, világosan jelzi, hogy 
az új generációban van igény 
a Kárpát-medencei magyar 
kultúra, történelem és föld-
rajz megismerésére, hagyo-
mányaink továbbörökítésé-
re, a határon túli magyarság-
gal való kapcsolatok szoro-
sabbra fűzésére. […] Öröm 

látni azt, hogy a nemzetpoli-
tikai programoknak köszön-
hetően a mai fiatalok már va-
lóban egységes magyar nem-
zetben gondolkodnak, és sok-
kal többet tudnak a külhoni 
magyarságról, mint az előző 
generációk” – szögezte le az 
államtitkár.

A Határtalanul közép-
iskolai vetélkedő szorosan 
kapcsolódik a Nemzetpo-
litikai Államtitkárság Ha-
tártalanul utazási program-
jához, amelynek keretében 
már mintegy félmillió ma-
gyarországi középiskolás lá-
togathatott el osztálykirán-
dulás keretében külhoni ma-
gyarlakta területekre.

A versenyre jelentke-
zett csapatok az elő- és kö-
zépdöntők során az izgal-

mas történelmi, irodalmi, 
földrajzi, néprajzi feladatok 
megoldásával tehették pró-
bára tudásukat, melynek cél-
ja az volt, hogy közelebbről 
megismerjék a Kárpát-me-
dence magyarlakta terüle-
teit, hagyományait és kultú-
ráját. Az élőben közvetített 
Nagydöntő ugyanakkor há-
rom egymást követő tudás-
próbából állt, amelyeket a 
csapatoknak online platfor-
mon kellett teljesíteniük. A 

feladatok a Kárpát-medence 
magyarságának történelmé-
hez, néprajzához, valamint 
földrajzához fűződő kérdé-
seket tartalmaztak.

A feladatok teljesíté-
se közben a gálán levetí-
tették a 41 nagydöntős csa-
pat által készített bemutat-
kozó kisfilmeket, s fellépett 
Simó Annamária erdélyi 
énekesnő, Baba és Monyo 
székelyudvarhelyi zenészek, 
valamint egy divatbemutató 
keretében a környezetvéde-
lem fontosságára hívták fel 
a figyelmet.

A délután végére a há-
rom tudáspróba eredménye 
és a kisfilmekre kapott pont-
számok összesítése alap-
ján megszületett a végered-
mény. Az első a Zalaeger-

szegi Kölcsey Ferenc Gim-
názium Elit10K csapa-
ta lett, míg a második he-
lyen holtversenyben három 
csapat végzett: a Beregszá-
szi Bethlen Gábor Líce-
um BMG (Bátor Merész 
Gimisek), a Budapesti Fa-
zekas Mihály Gyakorló Ál-
talános Iskola és Gimnázi-
um Fazekas2024D és a Bu-
dapesti Eötvös József Gim-
názium Eötvös 9.B csapa-
tai. Kiváló eredményt ért 
el a Péterfalvai Reformá-
tus Líceum PRL csapata 
(9. helyezett), a Beregszá-
szi Bethlen Gábor Líceum 
Bethlenesek nevű osztálya 
(14. helyezett), az ungvári 

Dayka Gábor-középisko-
la (19. helyezett).

A saját közösségüket 
bemutató videók értéke-
lésekor a szakmai zsűri a 
kreativitás mellett figye-
lembe vette azt is, hogy 
mennyire tudják átadni az 
adott kisfilmek az össze-
tartozás érzését a néző-
nek. A Beregszászi Beth-
len Gábor Líceum máso-
dik helyen végzett csapa-
tának összeállítása nagy 
hatással volt a zsűrire, 
ugyanis a maximális, 30 

ponton felül extra +10 pon-
tot kapott az értékelőktől.

A döntőn legjobban 
teljesítő osztály egymil-
lió forint osztálypénzt, a 
második helyezett csapa-
tok pedig 300-300 ezer 
forint ösztöndíjat kapnak. 
Az összes döntőbe jutott 
csapat értékes és hasznos 
tárgynyereményben ré-
szesül, emellett díjazzák 
a felkészítő tanárokat is, 
akik 100-100 ezer forint 
jutalmat vihetnek haza. A 
díjazás mellett a tíz leg-
jobb osztály részt vehet 
az augusztus 23–29. kö-
zött megrendezésre kerü-
lő Honfoglaló táborban, 
melynek helyszíne ezúttal 
is Noszvaj lesz.

karpataljalap.net
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Azért írom ezt a cikket, mert 
sok visszajelzést kaptam és 
ez alapján részletezni sze-
retném a problémák megol-
dási lehetőségeinek 
módját. Legelőszőr 
is a vegyszerek szak-
szerű használatáról 
szeretnék szólni, mi-
vel a háztáji gazda-
ságokban – a mezők 
többségétől eltérő-
en – több kultúrát is 
termesztenek. 

A gyümölcsfák esetében 
különös figyelmet kell fordí-
tani a betegségek és a kárte-

Mezőgazdasági teendők a háztáji 
(családi) gazdaságokban

vők megjelenésére. Ez idő tájt 
a legelterjedtebb kártételeket 
a tetvek okozzák (különösen a 
szilva és a barack esetében, de 

előfordulhat a birsen 
is). Felmerül a kérdés: 
milyen rovarölőszer a 
legkevésbé veszélyes? 
Ajánlom a Mospilant, a 
Cezart és az Actorofitot. 
Az utóbbi kettőt nyu-
godtan használhatjuk 
a zöldségfélék eseté-
ben is (pl. káposztafé-

lék, paradicsom és paprika), mi-
vel az élelmezési várakozási idő 
1-3 nap (vagyis 1-3 nap múl-

va már fogyasztható az adott 
zöldségféle). 

A gazdaboltokban meg le-
het vásárolni a betegségek és 
kártevők elleni bioszereket is. 
A bioszereket hatékonyan tud-
juk használni a burgonyabogár 
ellen is, mivel a mezőgazdasági 
munkálatokat csak kora reggel 
vagy késő este végezzük (a me-
leg időjárási viszonyok miatt). 
A bioszerek másik pozitív oldala 
abban nyilvánul meg, hogy még a 
különösen meleg időjárási viszo-
nyok között is megőrzik effektivi-
tásukat. A vegyszerek használata 
előtt figyelmesen olvassuk el azok 
használati útmutatóit!  

Ha kérdések merülnek fel, 
szívesen válaszolok Önök-
nek. Tel.: 0975166318 vagy 
0503723469.

Novák András 
szaktanácsadó

Cikksorozatunkban elérkez-
tünk a tápoldatozás, tápanyag-
ellátás kérdéséhez. Korábban 
beszéltünk arról, hogy az in-
tenzív zöldségtermesztésben az 
öntözés egyben tápoldatozást 
is jelent, hisz az öntözővízben 
feloldva juttatjuk ki 
a növények számá-
ra a tápanyagokat 
is. Ennek megfele-
lően ez a két kérdés 
összetartozik, s logi-
kus, hogy egy cikk-
sorozatban foglalko-
zunk ezzel a két kér-
déssel. De mielőtt át-
térnék a tápoldatozás kérdésé-
re, tisztázni kell a tápanyagel-
látás alapelveit. 

Kezdjük az alapoknál. A táp-
anyagellátás tekintetében a szak-
emberek ugyanazt a filozófiát al-
kalmazzák, mint az öntözésnél. 
Ez nem is csoda, hisz, ha jól be-
legondolunk, a víz is csak egy a 
tápanyagok közül, még ha oly 
különleges helyet is foglal el a 

növények életfolyamatában. Te-
hát a tápanyagellátásban is úgy 
kell eljárunk, mint a víz kijutta-
tásával: meg kell határoznunk 
egy ideálisnak számító tápanyag-
szintet a talajban, s a tápanyago-
kat olyan mennyiségben és idő-
zítéssel juttatjuk ki, amivel fent 
tudjuk tartani ezt az ideálisnak 
számító, lehető legnagyobb ter-
mést biztosító szintet. Hogy job-
ban megértsük, vegyük a legegy-
szerűbb példát, a mezei kultúrák 
tápanyagellátását. 

Első lépésben laboratóriumi 
talajvizsgálattal meg kellene ha-
tározni, hogy a legalább három 

Öntözés, tápoldatozás (4.)

A tápanyagutánpótlás alapjai
makro elem és a talaj kémhatása 
tekintetében hogy áll a termőföl-
dünk. A mérések alapján a szakem-
berek összeállítanak egy tábláza-
tot, amelyben nemcsak azt tüntetik 
fel, hogy milyen értékeket mértek, 
hanem azt is, hogy az általuk al-

kalmazott mérési mód-
szernél mi számít opti-
mális értéknek, szint-
nek. Ez nagyon fontos, 
mert az egységesítési 
törekvések ellenére még 
mindig nincsenek teljes 
egészében összehangol-
va a mérési módszerek 
nemcsak a különböző 

államokban, de még az egy orszá-
gon belül működő kutatóműhelyek 
között sem. Szerencsére a gazdák 
számára nem a mérések abszolút 
értéke fontos, hanem hogy ez az ér-
ték magasabb vagy alacsonyabb az 
optimális értéknél. Ez fogja meg-
határozni a későbbi teendőit a táp-
anyag-utánpótlás terén. 

A második kérdés, amit tisz-
tázni kell, az pedig a növények 

által felvett tápanyagok mennyi-
sége. Erre nagyon jó táblázatok 
vannak a szakkönyvekben vagy 
az interneten. Azonban itt is két-
féle nézet harcol egymással. Az 
első szerint a terméssel, valamint 
melléktermékekkel a termőföld-
ről elvitt tápanyag mennyisége a 
döntő, ezt az értéket tüntetik fel a 
táblázataikban, míg a másik sze-
rint azt a teljes tápanyagmennyi-
séget figyelembe kell venni, amit 
a növények összesen felvesznek 
az év folyamán. A különbséget az 
a tápanyagmennyiség adja, ami a 
termésbetakarítás után a növényi 
maradványok formájában vissza-

jut a talajba, s a következő év-
ben újra felvehetővé válik a nö-
vények számára.

Ha a fenti két kérdést már 
tisztáztuk, akkor kiszámíthat-
juk a kijuttatandó mennyiséget 
minden egyes tápanyag eseté-
ben. Amennyiben a talaj táp-
anyag-ellátottsága az optimális 
szint közelében van, akkor az 
adott tápanyagból annyit jutta-
tunk csak ki, amennyi a tervezett 
termés előállításához a növény-
nek szüksége van, tehát annyit 
pótolunk, amennyit a növény 
kivesz a talajból. Amennyiben 
az adott tápelemből a mérések 
alapján a talajban kevesebb van 
az ideális szinttnél, akkor 25-50 
%-kal többet kell kijuttatni ebből 
a tápelemből, hisz a növények 
igényein túl még az ideális táp-
anyagszint helyreállítására is ál-
doznunk kell. Amennyiben vala-
mely tápelemből az optimális ér-
téknél jóval több van a talajban, 
akkor pedig 25-50 %-kal keve-
sebbet juttatunk ki. Azt, hogy a 
tápanyagok kijuttatását hogyan 
időzítsük, a gazdák nagy része 
már nagyon jól tudja. Az alap-
trágyázással és fejtrágyázással 
kijuttatott tápanyagok (műtrá-
gyák és szerves trágya) mennyi-
sége a legtöbbször a pénztárca 

függvénye.
Tehát a növények táp-

anyagellátásánál is azt a filo-
zófiát követjük, mint az öntö-
zésnél: annyi tápanyagot jutta-
tunk ki, hogy fenntartsunk egy 
optimálisnak ítélt tápanyag-
szintet a növények gyökérzó-
nájában. Ha a mért tápanyag-
szint az optimális szint alatt 
van, akkor növeljük a kijutta-
tott mennyiséget, míg ha az op-
timális szint fölé kerültünk, ak-
kor csökkentjük a kijuttatandó 
mennyiséget.

Azonban az intenzív zöld-
ségtermesztésben nem elegen-
dő éves szinten reagálni a vál-
tozásokra, hanem heti, sőt napi 
szinten kellene méréseket vé-
geznünk, de legalábbis figyel-
nünk a növényeinken fellépő 

esetleges hiánytüneteket, s korri-
gálnunk a tápanyagellátást. Ter-
mészetesen ehhez már nehézkes 
lenne a laboratóriumi komplex 
vizsgálatok módszerét alkalmaz-
ni. Ezért az intenzív zöldségter-
mesztésben egy viszonylag ol-
csó, a gazdák által is könnyen 
elvégezhető, a mért eredménye-
ket könnyen értelmezhető mód-
szert vezettek be, az úgyneve-
zett EC-mérést. De ezzel már a 
következő cikkünkben fogunk 
foglalkozni.

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Illusztráció

Ha most nyáron a természetet járjuk, érdemes feltöltenünk fű-
szerkészleteinket egész évre. Ehhez szeretnénk ötleteket kínálni.

A gyakorlott kertész nem rabszolgája a kertjének, hanem ura, 
gazdája a csekélyke birodalmának, ahol a saját kedvére és kockáza-
tára tevékenykedik. Minden munkálatot gondosan és idejében vé-
gez el, de időt szakít arra is, hogy sportoljon, szórakozzon és isme-
reteit gyarapítsa.

Nos, ilyenkor, nyár és a vakációk idején kellemes kikapcsolódás 
az országjárás, a bel- és külföldi utazás, a könnyű séta a hegyekben, 
erdőkben, a tavak és folyók vagy éppen a tenger mellett. Ennek során 
eljut mezőre, rétre, legelőre, szántóföldre, szőlőbe és gyümölcsösbe, 
ahol a figyelő ember sok értékes, hasznos és szép növényre talál. Ezek 
között is leghasznosabbak a vadon termő fűszer- és gyógynövények.

Egészítsük ki a fűszeres polcunkat!
Az elmúlt évszázadban sokáig úgy vélekedtünk, hogy a keres-

kedelmi forgalomban megvásárolható délszaki fűszerek (bors, szeg-
fűszeg, vanília, fahéj stb.) minden szakács igényeit kielégítik, most 
azonban örvendetesen megélénkült az érdeklődés a hazai termelésű 
és a vadon termő fűszer- és gyógynövények iránt, mert ezeket kivá-
lóan fel lehet használni egyes betegségek gyógyítására és a háziasz-
szonyok által „alkotott” ételek ízesítésére, színezésére, illatosításá-
ra. Márpedig a helyesen elkészített, jól fűszerezett étel nem csupán 
táplálék, hanem az egészség és az életöröm forrása is. Sok vadon ter-
mő növény az egészségünket és a jó étvágyunkat fokozza. Ezért ér-
demes a kivételesen gazdag magyar flórát megismerni és kirándulá-
saink alkalmával begyűjteni, majd frissen, vagy megszárítva egész 
évben használni.

A gazdag választékból a néhány legfontosabbat (amelyeket nyá-
ron lehet begyűjteni) az alábbiakban ajánljuk szíves figyelmükbe:

Kamilla
A legismertebb gyógynövény a kamilla, vagy orvosi székfű, 

amelynek a virágzása ugyan már befejeződött, de azért még mindig 
lehet gyűjteni és a virág-
ból készített teát nyug-
tatóként, görcsoldó, 
emésztést serkentő, iz-
zasztó, gyomor- és bél-
panaszok esetén hasz-
nálni. Eredményesen le-
het vele szemgyulladást 
enyhíteni, jó toroköblí-
tő és foghúserősítő ha-
tása van. Sokaknak min-
dennapos itala a kamil-
latea, mert íze kellemes 

és jó közérzetet nyújt.

Hársfa
Most lehet szedni a hársfák virágait. Tudni érdemes azonban, 

hogy emberi gyógyászatra csak a kis- és a nagylevelű hársfák virá-
ga alkalmas, az ezüsthárs virágja azonban csak ipari feldolgozásra 
megfelelő. Mindenki bánjon kíméletesen a hársfákkal, ne tördelje az 
ágait, ne kopassza meg túlzottan a fákat, mert jövőre is szükség lesz 
a virágaikra! Amelyek meghűléskor izzasztásra, köhögéscsillapítás-
ra, idegerősítőnek, toroköblítőnek és fürdőnek is igen alkalmasak.

Bodza
A fekete bodza virága és érett bogyója kiváló, enyhe hashajtó 

és erős köhögéscsillapító, izzasztó és vizelethajtó. Egyre többen fo-
gyasztják napi rend-
szerességgel a bodza-
virágból készített üdí-
tő italt. A bodza irán-
ti fokozott érdeklő-
dés hatására az utób-
bi években szívesen 
ültetik a gyorsan nö-
vekvő bodzabokro-
kat a családi kertekbe 
is, sőt jelentős terüle-
tű bodzaültetvények is 
keletkeztek.

Csalán
A nagy vagy csípős csalán országszerte elterjedt, nagyon szívós, 

kellemetlenül erős gyökérzetű, a kertekben nehezen kordában tartha-
tó gyomnövény, de a lombozata sokféle betegségben (reuma, kösz-
vény, cukorbaj, hólyaghurut, vesehomok, hajhullás, korpaképződés 
stb.) szenvedő embertársaink hűséges segítője. Értékén mit sem csök-
kent az, hogy fullánkszőrrel borított levelei és szára égető, viszkető, 
de rövid idő alatt elmúló fájdalmat okoz.

A rendelkezésre álló terület nem teszi lehetővé sok további gyógy-
növény magasztalását, ezért csak megemlítem a keskenylevelű úti-
fű, a levendula, a galagonya, az orbáncfű és a zsúrlófű nevét, ame-
lyeknek ugyancsak van szerepük az emberi egészség megőrzésében.

Befejezésként egy tanács: csak jól, biztonságosan ismert gyógy-
növényt gyűjtsünk, ügyelve arra, hogy ezzel ne sértsük meg a ter-
mészet rendjét!

Gyűjtésre érdemes fűszerek 
és gyógynövények
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Вважати недійсним загубленний диплом ПТ № 736199 
виданий Мукачівським Кооперативним Технікумом 
25.06.1991 року на ім’я – Сільваші Олександр 
Олександрович.

Részvétnyilvánítás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tel-
jes közössége együttérzését és őszinte részvétét fejezi ki 
Sütő Georginának, a Tanulmányi Osztály munkatársá-
nak édesapja elhunyta miatt. Osztozunk a gyászoló csa-
lád fájdalmában.

Soós Kálmán ösztöndíjprogram 
a 2022/2023-as tanévre

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkeze-
lő Zrt. által biztosított támogatásból a 2022/2023-as tanévre ismét meg-
hirdeti a Soós Kálmán ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja, 
hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és in-
tézmények együttműködését elősegítse. Segítse azokat a magyar hall-
gatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven, 
illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzését. Az 
ösztöndíjprogram a következő alprogramokból tevődik össze:

1. Kárpátaljai Vándoregyetem
A Vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű felső-

oktatásban dolgozó tanárokat és kutatók valamennyi, Kárpátalján ma-
gyar nyelven oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák kutatá-
si témájukat vagy olyan tudományos eredményeket, melyek széleskö-
rű érdeklődést válthatnak ki. A pályázatra olyan fokozattal rendelkező 
tanárok, vagy kutatók jelentkezését várjuk, akik valamely kárpátaljai 
felsőoktatási intézményben munkaviszonnyal rendelkeznek, és általá-
nos érdeklődésre számot tartó témával előadást kívánnak tartani a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, a Beregszászi Ortutay 
Elemér Görögkatolikus Szakkollégiumban, a Beregszászi Római Ka-
tolikus Pásztor Ferenc Szakkollégiumba, az Ungvári Nemzeti Egyete-
men és az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumban.

A pályázat pozitív elbírálása esetén a nyertes pályázónak a 
fent felsorolt öt intézményben hatvan perces előadást kell tartania a 
2022/2023-as tanév első félévében. Egy pályázó több pályázatot is be-
nyújthat, de csak egy témával vehet részt a Vándoregyetemen. Az elő-
adás nyelve a magyar.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
3) A tervezett előadás írott anyaga (PDF) és az előadás során bemutat-
ni kívánt prezentáció elektronikus formában (PPT)
4) Munkaviszony fennállásáról szóló igazolás
5) Tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata
6) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
7) Identifikációs kód másolata
8) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával - kék 
tintával író tollat használjon

2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási 
jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése

Az alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban oktatott tár-
gyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs, vagy hiányos, 
esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szótárellátott-
ság, támogassa a magyar nemzetiségű oktatók jegyzet és szótár készí-
tését. A pályázó csak olyan oktatási jegyzetet nyújthat be, amely elő-
segíti a felsőoktatásban tanuló magyar anyanyelvű fiatalok felkészülé-
sét az egyetemi és főiskolai ismeretek elsajátítására és eddig még nem 
került publikálásra.

A pályázatra kizárólag kárpátaljai magyar nemzetiségű kutatók je-
lentkezését várjuk!

A pályázatra a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodájában le-
het, a már elkészült, legalább 90 oldal (Times New Roman betűtípus, 
12 pontos betűméret, 1,5-es sorköz) terjedelmű oktatási jegyzettel, vagy 
szaknyelvi szótárral.

A jegyzetnek meg kell felelnie az alapvető műfaji és formai kö-
vetelményeknek.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
3) Az elkészült oktatási jegyzet vagy szaknyelvi szótár anyagát elekt-
ronikus formában (PDF)
4) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata
5) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
6) Identifikációs kód másolata
7) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával – kék 
tintával író tollat használjon

3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása
Olyan diákok jelentkezést várjuk, akik az elmúlt két tanévben ma-

gyar nyelven írták és védték meg szakdolgozatukat valamelyik kárpát-
aljai felsőoktatási intézményben, és szakdolgozatuk témája kapcsoló-
dik vidékünkhöz, azaz Kárpátaljához.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
3) Az elkészült szakdolgozat anyaga elektronikus formában (PDF)
4) Az elkészült pályamunka – szakdolgozat/diplomamunka – vezetőta-
nári- és opponensi véleményei a vezetőtanár és az opponens (ek) kézzel 
ellátott aláírásával – kék tintával író tollat használjon (PDF)
5) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata
6) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
7) Identifikációs kód másolata
8) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával - kék 
tintával író tollat használjon

Pályázni 2022. szeptember 29., 15.00 óráig lehet az alábbi re-
gisztrációs felületen külön alprogramonként:

1. Kárpátaljai Vándoregyetem
https://forms.gle/PARmaxPCHTbaGxh88
2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási 

jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése
https://forms.gle/aQYMpUNcejuqJujn7
3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása
https://forms.gle/PLWfuPw3P2EYJeYd9
 FONTOS! Kérünk minden pályázót, hogy az elektronikus fe-

lületen a feltölteni szükséges fájlokat PDF formátumban töltsék fel.
 A jelentkezéshez szükséges benyújtandó anyagokat postai úton is 

várjuk az alábbi címre:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kos-

suth tér 6.
Bővebb tájékoztatást a +380-31-41-4-29-76 (149-es mellék) te-

lefonszámon és a geniusja2019@gmail.com e-mail címen kaphatnak.
A pályázat lebonyolítása
A pályázat meghirdetése, a pályázati kiírással kapcsolatos tájékoz-

tatás, a jelentkezések befogadása, rögzítése, és elbíráláshoz való előké-
szítése a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány feladata. A lebonyolító 
fenntartja annak a jogát, hogy a pályázati jelentkezés benyújtását köve-
tően a jelentkezőtől szükség esetén további dokumentumokat kérjen be.

A pályázat elbírálása
A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok ér-

tékelését a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kár-
pátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végzi, és a pályázati 
döntést is ez a testület hozza meg, az általa előzetesen megfogalmazott 
szempontrendszer szerint.

A pályázatok elbírálását követő 5 munkanapon belül a „GENIUS” 
Jótékonysági Alapítvány e-mail-ben értesíti a pályázókat.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

Felhívás – XIX. Fiatal Kárpátaljai 
Magyar Kutatók Konferenciája
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákó-

czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttmű-
ködve 2022. november 11-re meghirdeti a XIX. Fiatal 
Kárpátaljai Magyar Kutatók Konferenciáját. A konferen-
ciára fiatal, 35 évnél nem idősebb alap diplomával már 
rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendel-
kező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várjuk.

A NEVEZÉS:
▪ Nevezési adatlap kitöltése
▪ Pályamunka beküldése
A konferenciára nevezni az alábbi regisztrációs fe-

lületen van lehetőség:
https://forms.gle/9d2hRnkJAvxESypE7 
A regisztráció során elektronikus formában fel kell 

tölteni a bemutatásra szánt pályamunkát (amely nem ha-
ladja meg a 10 gépelt oldalt 12-es betűmérettel, másfe-
les sorközzel, Times New Roman betűtípussal szedve).

A nevezési adatlapot és az elkészült pályamunkát 
postai úton is várjuk.

Nevezési határidő: 2022. október 4. (hétfő) 14.00 
óráig.

 Postacímünk: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

Részletes tájékoztatást a +380-31-41-4-29-76 (149-
es mellék) telefonszámon és a geniusja2019@gmail.
com e-mail címen kaphatnak.

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. Konvek-
toros gázfűtés, az udvarban 
vájt kút. A kertben 100 db. 7 
éves gyümölcsfa. Érdeklőd-
ni: +38099-1926678. 
Beregszászban, az Ivan 
Franko u. 42. szám alatt el-
adó egy családi ház, gáz-
zal, vízzel ellátott. Tel: 050-
6150542. 
Záhonytól 3 km-re, Zsurkon, 
a Petőfi u. 26. szám alatt 
kis ház nagy telekkel el-
adó. Felújításra szorul. Ára: 
1,9 millió Ft. Mob.: +3670-
2180441, +38050-8276668. 

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 25 ezer f.e. 
Mob.: +38066-2910418, 
+38068-2126127. 

Eladó egyszobás lakás Be-
regszászban a Bolugyanszki 
utcában az 5. emeleten. 
Mob.: 096-2419037. 
Eladó Beregszászban egy-
szobás lakás. Mob.: 096-
7236451. 
Зніму житло! Сім'я без 
шкідливих звичок та без 
тварин візьме в оренду жит-
ло (квартира чи будинок) 
на тривалий термін. 050-
3034206 (Юлія). 

Maricska mosógép eladó. 
Mob.: 066-8243778. 
Eladó egy vadonatúj mikro-
hullámú sütő (1250 hr.), vala-
mint egy Kárpáti ukrán elekt-
romos sütő (600 hr.). Mob.: 
+38066-5605813. 

Tetőszerkezetek készíté-
sét, felújítását, ereszcsator-
na készítését és házak külső 
szigetelését vállaljuk. Mob.: 
+38066-8404874. 
Utcáról, kertből, udvarból 
veszélyes fa kivágását vállalom 
Beregszászban és környékén. 
Több év tapasztalattal, garan-
ciát is vállalok. Még vállalok 
betonozást, hegesztést és épít-
kezést. Mob.: 050-1948976. 
Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 
Külső és belső munkákat 
vállalok Beregszászban és 
környékén. Mob.: +38068-
4082884. 
Fiatal gyümölcsfák zöld-
metszését és hajtásváloga-
tását vállalom. Érd: Bodnár 
István, Nagybakta, Akadé-
mia út 5/1. Tel: 050-7102136. 

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

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

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. 

На виробництво ме-
т а  л о  к о н с т р у к ц і й 
пот рібні: слюсарі по 
зачистці зварювальних 
швів болгаркою; опе-
ра тори верстатів ЧПУ 
(плазморіз та гибочний); 
зварювальники на на-
півавтомат; столяр для 
виготовлення піддонів; 
токар-фрезерувальник; 
різальник на пилах (по 
металу). Офіційне пра-
цевлаштування. Моб.: 
099-7372823. 

Beregszászban újszerű ál-
lapotban faajtó eladó tok 
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.: 
066-2910418, 068-2126127. 
Kiemelt + Keretes
Faajtó tokkal együtt eladó. 
Mob.: 066-8243778. 
Eladó vitrin. Mob.: 066-
8243778. 
Beregszászban eladó kézi 
fűrész, csákányok, kalapá-
csok, autóhoz való szerelő 
kulcsok. Mob.: +38099-
6608338, +38066-3967011. 

Eladó szőnyeg. Mob.: 066-
0407880. 
Fürdőszobai mosdó eladó. 
Mob.: 066-0407880.

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. 
Eladó 300 literes boroshor-
dó. Ugyanitt káposztáshor-
dó, 100 literes. Mob.: 066-
8243778. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 
Szőlőszedő műanyag hor-
dó, 500 literes, eladó Be-
regszászban. Ára: 2800 
hrivnya. Mob.: +38066-
3967011. 

Jó  á l lapotban  l évő 
Fortschritt K 454 bálá-
zó eladó Nagyberegen. 
Ugyanitt jó állapotban 
lévő görtörő henger (3.7 
m munkaszélesség) el-
adó. Ár megbeszélés sze-
rint. Mob.: 050-9667397, 
096-7003545. 
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Június 14-én 19 óra 23 perckor hívás ér-
kezett a Kárpátaljai Területi Sürgőssé-
gi Ellátási Központhoz. A telefonáló el-
mondta, hogy az ungvári járási Szürte 
község közelében lévő bányatóban víz-
be fulladt egy gyerek.

A mentősök perceken belül megérkeztek 
a helyszínre. Sztanyiszlav Konar mentőápoló 
és Kovács Bertalan sofőr az utolsó 500 mé-
tert gyalog, futva tették meg, mivel a men-
tőautó nem tudott a terepen haladni. A tó kö-
zelében nem tartózkodott senki, egy 12 éves 
gyerek holtteste pedig arccal lefelé lebegett a 
víz felszínén. Az orvos és a sofőr azonnal a 

Vízbe fulladt két gyermek Szürte közelében
vízbe ugrottak és kihúzták a gyereket, aki a 
jelek szerint már régóta halott volt, de a csa-
pat megkezdte az újraélesztést. Több mint fél 
órán keresztül próbálták életre kelteni a fiút, 
de sajnos a csoda nem történt meg.

Mint kiderült, a fiúval együtt meghalt 
egy 10 éves falubelije is. A másik gye-
rek holttestét később a katasztrófavédel-
mi szakemberek emelték ki a bányatóból. 
A 2011-es és 2009-es születésű áldozatok 
szürtei lakosok voltak.

Az év eleje óta összesen 12 ember halt 
meg Kárpátalja víztározóiban, adja hírül a 
0312.ua hírportál.

Június 12-én délelőtt közlekedési bal-
esetről érkezett bejelentés a rendőrség-
re a Munkácsi járási Beregszentmiklós 
(Csinagyijevo) községben.

A rendőrség nyomozócsoportjának 
munkatársai a helyszínen megállapították, 
hogy a VAZ–2101 típusú személygépkocsi 
30 éves sofőrje a Duhnovics utcában ha-
ladva elvesztette uralmát a jármű felett és 
egy fémkerítésnek hajtott.

Két gyerekkel okozott balesetet egy ittas sofőr
A balesetben az autóban utazó két – 5 és 

8 éves – fiú megsérült. A gyerekeket kórház-
ba szállították. A sofőrt a rendőrök azono-
sították, kiderült, hogy a férfi ittasan veze-
tett, 1,63 ppm-et mértek a vérében. A férfit 
őrizetbe vették és ideiglenes letartóztatásba 
helyezték. Az ügyben szakértői vizsgálatot 
rendelnek el, amely segít a baleset körülmé-
nyének megállapításában. Az előzetes vizs-
gálat folyamatban van, számol be a pmg.ua.

A hatóságok letartóztattak Kárpátalján egy 
38 éves nőt, aki fejenként 12 ezer dollárért 
adott el igazolásokat a katonaköteles férfiak-
nak, melyekkel azok külföldre tudtak utazni.

Az információk szerint a rendőrség a 

38 éves nő adott el igazolásokat 
katonaköteleseknek Kárpátalján

kért összeg részletének átvételekor érte 
tetten a hölgyet – olvasható a mukachevo.
net hírportálon.

Az ügyben büntetőeljárás indult, a vizs-
gálatok megkezdődtek.

Június 17-én délután 5 óra körül kígyó-
marással a Nagyszőlősi Járási Kórház in-
tenzív osztályára szállítottak egy lányt.

A 13 éves csepei lányt a hüllő egy la-
kónegyed udvarán támadta meg. Egyelőre 

Kígyó mart meg egy csepei tinédzsert
nem tudni, hogy viperáról vagy más hül-
lőről van-e szó.

A gyermek állapota stabilizálódott, 
most nincs veszélyben az élete, írja a 
goloskarpat.info.

Kenőpénz átvételén érték tetten a bel-
ügyminisztérium egyik kárpátaljai szol-
gáltatásnyújtó központjának dolgozó-
ját, írja a mukachevo.net. A hatóságok 
elmondása szerint az alkalmazott 2 400 
dollár kenőpénzt követelt ügyfelétől.

Az információk szerint a központ dol-

Letartóztatták a belügyminisztérium egyik kárpátaljai 
szolgáltatásnyújtó központjának dolgozóját

gozója a fent említett összegért pozitív 
szakértői véleményt ígért az ügyfél jármű-
vét illetően, melynek esetében el akarták 
titkolni a gépkocsi karosszériájában vég-
rehajtott alkatrészcseréket.

Az ügyben büntetőeljárást indítottak, a 
nyomozás folyik.

A Kárpátaljai Megyei Rendőrség mun-
katársai őrizetbe vettek egy kárpátaljai 
férfit, akit testi sértés elkövetésével gya-
núsítanak, számol be a pmg.ua hírportál.

Az eset a gyanúsított, egy 24 éves rahói 
lakos otthonában történt. A 102-es vonal-
ra bejelentés érkezett egy magánházból 
hallatszó zajról. A rendfenntartók gyorsan 
a helyszínre értek, ahol megállapították, 
hogy a konfliktus a tulajdonos és egy jó is-

A rendfenntartók őrizetbe vettek egy férfit, aki 
megverte ismerősét

merőse között alakult ki. A gyanúsított tes-
ti sérüléseket okozott a másik férfi arcán.

A rendfenntartók a tettest őrizetbe vet-
ték és a városi rendőrségre vitték a körül-
mények további tisztázása érdekében. A 
szándékos könnyű testi sértés ötven adó-
mentes létminimumnak megfelelő össze-
gű pénzbírsággal, vagy kétszáz óráig ter-
jedő közmunkával, vagy egy évig terjedő 
javító munkával büntethető.

A munkácsi határőregység munkatársai 
sikeresen megakadályoztak egy újabb 
csempészakciót az ukrán–magyar ha-
tárnál, írja a mukachevo.net.

A határőrség sajtószolgálatának 
elmondása szerint felfigyeltek né-
hány ismeretlen személyre, akik cso-
magokkal a hátukon haladtak a határ-

Ötezer doboz cigarettát hagytak hátra a 
csempészek az ukrán–magyar határnál

vonal felé. A hatóságok láttán hátra-
hagyták a csomagokat és elmenekül-
tek a helyszínről.

A határőrök összesen 11 ládát találtak a 
helyszínen, melyekben 5 500 doboz ciga-
retta volt. A 200 ezer hrivnya értékű csem-
pészárut a Tisza folyón akarták a határ túl-
oldalára juttatni.

Június 12-én 20 óra 26 perckor érkezett 
bejelentés a 102-es vonalra a Huszti já-
rási Iza községben történt közlekedé-
si balesetről.

A rendőrök megállapították, hogy az 
autóbaleset egy erdő melletti mezei úton 
történt. Egy Ford Mondeo típusú gépko-
csival egy 39 éves helyi lakos a főút felé 
haladva elütött egy gyalogost. A férfi az út 

Ittas sofőr ütött el egy gyalogost
mellett állt. A baleset következtében a sofőr 
52 éves falubelije számos sérülést szenve-
dett. Az áldozatot a Huszti Járási Kórház-
ba szállították.

A sofőrt őrizetbe vették. Az orvosi vizs-
gálat eredménye szerint a férfi ittas állapot-
ban vezetett. Vérében 1,8 ppm alkoholt ta-
láltak. Ez ügyben büntetőeljárást indítot-
tak, számol be a pmg.ua hírportál.

Bár mire az olvasó ezeket a sorokat olvas-
sa, már több mint egy hét is eltelik a ma-
gyar labdarúgó-válogatott Anglia elleni vi-

lágraszóló győzelme óta, de mivel legutób-
bi számunkba az éppen esedékes lapzár-
ta miatt nem kerülhetett bele az örömte-
li eredmény, így most kerítünk erre sort.

A Nemzetek Ligája A-csoportjá-
nak A-divíziójában a Marco Rossi ál-
tal irányított magyar labdarúgó-váloga-
tott szenzációs 4-0 arányú győzelmet ara-
tott Wolverhamptomban  Anglia ellen, és 
négy fordulót követően 7 ponttal veze-
ti csoportját!

Magyar és ukrán csoportelsőség a Nemzetek Ligájában

Szenzációs magyar siker Angliában!
A gólokból Sallai kettőt vállalt magá-

ra, Nagy Zsolt és a csereként beálló Gaz-
dag pedig egy-egy találatot szerzett. A 69 

évvel ezelőtti, máig is az évszázad mérkő-
zésének tartott 6-3-as siker óta ekkora győ-
zelmet nem aratott a magyar válogatott!

A csoport másik meccsén Németország 
5-2-re verte Olaszországot.

Egy osztállyal lejjebb, a B-csoportban 
Ukrajna a hazai pályának számító Lodzban 
1-1-es döntetlent ért el Írország ellen.

Olekszandr Petrakov csapata ugyan-
csak 7 ponttal vezeti csoportját a 6 pon-
tos Skócia előtt.

Néhány sorban
A  Szilágyi Áron, Szatmári András, 
Gémesi Csanád, Decsi Tamás alkotta ma-

gyar férfi kardvívócsapat a törökországi 
Antalyában zajló vívó Európa-bajnokság 
döntőjében 45-39 arányú diadalt aratott 
Ukrajna felett, így 2018 után ismét konti-
nensbajnoki címet szerzett.

A negyeddöntőben a magyarok Len-
gyelországot 45-32-re, az elődöntőben pe-
dig Franciaországot 45-35-re győzték le.

***
Nem sikerült az éremszerzés a hétvégén 
Kölnben zajló férfi kézilabda Bajnokok 
Ligája négyes döntőben a Telekom Veszp-
rém számára.

A magyar együttes az elődöntőben so-
káig vezetett ugyan a lengyel Kielce ellen, 
de a hajrát jobban bíró ellenfél végül for-
dítani tudott.

A bronzmérkőzésen is ez volt a forga-
tókönyv a német Kiel ellen, a bakonyiak 
már négy góllal is vezettek, de végül időn-
túli hetessel mentették csak döntetlenre a 
mérkőzést.

A büntetődobásokat a Kiel játékosai vé-
gezték el pontosabban, így a final fourban 
a Veszprém a 4. hellyel vígasztalódhatott.

A döntőben minden idők egyik leg-
színvonalasabb fináléját láthatták a né-
zők a Barcelona és a Kielce előadásában, 
amely 28-28-as döntetlennel zárult. Mi-
vel a kétszer 5 perces hosszabbítás sem 
hozott döntést, így itt is büntetők követ-
keztek, amelyben a katalán együttes bi-
zonyult jobbnak.

***
Nem sok babér termett keddig a magya-
rok számára a budapesti Duna Arénában 
zajló vizes világbajnokságon.

A medencés úszószámok 
négy versenynapja után a 
4x100 méteres férfi váltó ál-
tal elért 5. hely volt a legjobb 
eredmény. 50 pillangón Sza-
bó Szebasztián a hatodik lett, 
míg 200 női vegyesen Hosz-
szú Katinka a 7. hellyel volt 
kénytelen beérni.

Ha minden az előzetes 
várakozások szerint alakul, 
abban az esetben lapzártánk 
után, kedden este megszü-
lethet a magyar úszók első 
(arany)érme. 200 pillangón 
Milák Kristóf magasan a leg-
jobb idővel került döntőbe, és 

rajta kívül még a hatodik legjobb időt el-
ért Kenderesi Tamás is bízhat egy bravú-
ros éremszerzésben.

A műúszók egyéni rövid programjában 
az ukrán Marta Fedika egy japán verseny-
ző mögött ezüstérmet szerzett.

Hétfő este bemutatkozott a magyar női 
vízilabda-válogatott is, amely a torna talán 
leggyengébb válogatottja, Kolumbia ellen 
tartott egy könnyed edzőmérkőzést, és 35-
4-es sikerrel melegített a tornára.

***
A kazah Tobol ellen kezdi meg szerep-
lését a Ferencváros labdarúgó-csapata a 
Bajnokok Ligája selejtezőjének első for-
dulójában.

A július 6., és július 13-án sorra kerü-
lő párharc győztese a második fordulóban 
a Slovan Bratislava-Dinamo Batumi csata 
továbbjutójával mérkőzhet meg.

A küzdelmekbe a második forduló-
ban bekapcsolódó Dinamo Kijev a tö-
rök Fenerbahce ellen harcolhatja ki a to-
vábbjutást.

Az Európai Konferencialigában a Mol 
Fehérvár az azeri Qabalával, a Kisvárda 
a kazah Kajrat Almatival, míg a Puskás 
Akadémia a porugál Vitoria Guimaressel 
találkozik.

A július 21-én és 28-án sorra kerülő 
második fordulóban a Vorszkla Poltava el-
lenfele a svéd AIK lesz majd.
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Plusz egy vicc

2022. 24. szám meg   -
fej  tése: Csak ok nél-
kül szeretünk iga-
zán. 

Plusz    egy vicc: – Hol 
szokott ülni? 

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

Mézes rumpuncs 
kocka

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

Két párna beszélget:
– Nagyon fáj a hátam.
– Csak nem emelted meg magad?
– Dehogy! …!

Kétbetűsek: AZ, ÁP, ET, 
GÁ, IM, LO, ND, NE, OR, 
ÓA, ÓN, TL.

Hárombetűsek: AKT, 
ALÓ, BEJ, BEL, GAZ, 
NBA, OAR, ORY, ÓMA, 
RUM, SAH, SIV, SZO, TET.

Négybetűsek: AMOR, 
AVAT, ENSZ, EZER, ISAR, 
JUDD, KIRK, LINI, LORA, 
NIKÉ, PETE, PIUS, TABU, 
TÁNC, UGYE.

Ötbetűsek: ABONY, 
ALÉNA, AMURI, AROMO, 
ATALA, DRILL, IBIKE, 
IDEBE, KERUB, KILOP, 
OROZÓ, ROBAJ, SAVAZ, 
ZSAKI.

Hatbetűsek: ADA KOK, 
ÁLLOTT, BEESIK, CSI-
GÁK, JEDEIT, KAPTAM, 
LELENC, MARAIS, OLI-
VÉR, PIKOLÓ, SÓADAG, 
TOMIKA, ZSÁKOS.

Hétbetűsek: ALPAK-
KA, ÁTTOLAT, BÁDO-
GOS, HUZATOT, IDE-
HORD, KISSZÉK, NIGÉ-
RIA, SZLOGEN, ZSIVÁNY.

Kilencbetűsek: ELLEN-
ANYA, KARDPENGE, KE-
RES EMIL, SÓLETEVÉS.

Tizenegy  be tűsek: 
DANKASIRÁLY, KIÁB-
RÁNDULT. 

Tizennégy betűsek: 
K AT O N A P O L I K I K A , 
NYOLCGYERMEKES.

A tészta hozzávalói: 50 dkg liszt, 6 dkg margarin, 6 
dkg porcukor, 2 tojás, 1 teáskanál szódabikarbóna, 4 evő-
kanál méz, 1 dl tejföl;

A krémhez: 6 dl víz, 2 csomag rumpuncs ízű puding-
por, 25 dkg margarin, 25 dkg porcukor;

A mázhoz: 1 tojásfehérje, 2 evőkanál rum, 25 dkg cu-
kor, pici piros színű ételfesték;

Valamint: lekvár.
A tészta készítése: A tészta hozzávalóiból tésztát gyú-

runk, és 4 lapot sütünk egy közepes tepsi hátlapján, melyet 
margarinnal megkenünk.

A krém készítése: a pudingot keményre főzzük a víz-
ben. A margarint kikeverjük a cukorral, és a kihűlt puding-
gal szép simára keverjük.

Az alsó lapot megkenjük a krém felével, rátesszük a má-
sik lapot, megkenjük lekvárral ( én meggylekvárral kentem, 
megint lap, majd a krém másik fele és végül az utolsó lap.

Máz a tetejére: A hozzávalókat simára keverjük és a lap 
tetejére kenjük. Pár óra alatt szépen megszilárdul. A süte-
ményt másnap szeleteljük.

Ebben az időszakban 
felerősödik a társasá-
gi élete. Meghívásokat 

kaphat, fontos találkozásokon 
vesz részt, ahol olyan szemé-
lyekkel ismerkedhet meg, akik 
a későbbiekben erős szövetsé-
gesei lehetnek. Az elkövetke-
ző napokban fokozottabb hang-
súlyt kell fektessen a táplálkozá-
sára, a változatos étrendre. Kü-
lönféle ötletekkel keresik meg, 
viszont önnek a belső megérzé-
sei jelzik, hogy legyen óvatos.

Tartsa gondolatait egy 
közepes síkon. En-
gedje, hogy megis-

merjék önt. Legyen elégedett 
és engedje, hogy a kemény 
munkája és kiemelkedő mun-
kája nagy jutalmakat hozzon. 
Pihenjen többet. Keresse olyan 
emberek társaságát, akik nem 
játsszák meg magukat, hanem 
önvalójukat adják. Ha párjával 
szívesebben otthon ülnének, 
nem kell erőltetni a társasá-
gi életet ebben az időszakban.

Ha ezen a héten el-
adói munkát vagy 
ügyfelekkel dolgo-

zik, nagyon izgalmas hét elé 
néz. A pénz pedig a várako-
zásain felül áramlik önhöz. 
Ne nehezteljen azokra az em-
berekre, akik túl keményen 
lépnek fel helyzetekben az 
utóbbi időben. Nem várhat-
ja el másoktól, hogy betart-
sák még a saját szabályaikat 
is. Legtöbb ember rögtönző-
en gondolkodik mostanában.

Ez a hét igazán alkal-
mas lesz arra, hogy 
ünnepeljen és boldog 
legyen. Bátor és len-

dületes, jól érzi magát. A tár-
sasági életben is a legjobb for-
máját hozza. A hét második fe-
lében kedvét szegheti egy vá-
ratlan hír. Mielőtt elkezdene 
keseregni rajta, érdemes ala-
posan utána nézni a történtek-
nek. Rá fog jönni, hogy nem 
úgy van éppen, ahogy önnek 
tálalták a történteket.

Ez az időszak nagyon 
kedvez vásárlásra, 
számlák rendezésére, 
az otthona szépítgeté-

sére lesznek nagyon jó ötletei. 
A kikapcsolódásáról se feled-
kezzen meg, mikor egy kicsit 
elszabadulhat a kötelezettségek-
től egy kis időre. Ha lehetséges, 
gondosan ossza be a pénzét, és 
gondoljon arra is, hogy mire 
költi. Olyan dolgokba is befek-
tethet, amin keresztül szokatlan 
képesítési előnyökre tehet szert.

Most érdemes azon gon-
dolkodni, hogy elren-
dezze viszonyát szom-

szédjaival, testvérével, akikkel 
az utóbbi időben nem igazán ta-
lálták meg a közös hullámhosszt. 
Kaphat egy levelet, e-mailt vagy 
egy telefonhívást, ami akár gyö-
keres változást hoz önnek. Ebben 
az időszakban sokat töprenghet. 
Ezekben a napokban fokozottan 
figyelmesnek és türelmesnek kell 
lennie párkapcsolatában.

Ezen a héten a válto-
zás szele támad fel az 
ön életében úgy a ma-

gánéletében, mint szakmai 
téren. A szerelmi életében is, 
ha magányosan él, nagyon 
jó lehetőségeket kínálnak a 
csillagok hosszú távú, ko-
moly kapcsolat kialakításá-
ra egy olyan személlyel, aki-
re nem is gondolt volna ed-
dig. A bolygóállások a gon-
dolkodóképességét gyönyö-
rűen felpörgetik.

Ezekben a napokban a 
csillagok kiemelkedő 
sikerekkel kecsegte-

tik. Az anyagi helyzete külön-
leges biztonságnak örvendhet, 
hosszú távon tervezhet. Ebben 
az időszakban nagyon energi-
kus, tele életkedvvel és mind-
azt, amit a fejébe vesz ezekben 
a napokban, véghez is viszi. A 
rövidtávú tervei szinte azonnal 
realizálódnak. Csupán a dol-
gok fontossági sorrendje igé-
nyel némi odafigyelést,

Egy felpörgetett hét 
elé néz. A csillagok 
állásai kellő bizton-

ságban tartják önt, míg eb-
ben a felpörgetett állapotban 
van. Élete minőségének javí-
tásához újításokon töri a fejét, 
melyek nagyon jó ötletnek bi-
zonyul. Érdemes a gyakorlat-
ban is kivitelezni őket. Egyes 
régi barátok, akikkel már 
gyengül a kapcsolat, felme-
rülhetnek némi félreértések, 
melyeket fog tudni kezelni.

Az életvezetését 
érintő kérdések elő-
térbe kerülhetnek a 
napokban. A csilla-

gok felébresztik önben a bel-
ső bölcset, akinek a tanácsait 
meghallgatni érdemes. Mos-
tanában nagyon próbára te-
szi az egészségi állapotát és 
állóképességét. Hajlamos a 
túlhajszolt életmódra. Egyes 
régóta húzódó konfliktusokat 
most helyére tud tenni, ami 
mindenkinek nyugalmat hoz.

A csillagok ezen a hé-
ten felelevenítik a ba-
ráti kapcsolataiban az 
életet, akik eltérő kö-

rökből kerülnek ki. A beszél-
getéseik egymásnak erőt adó. 
Sorra körbejárják egymás leg-
inkább foglalkoztatott témá-
it. Ez nagyon izgalmas prog-
ram lesz önnek. Szabadidejé-
ben egy kicsit több időt kelle-
ne tartózkodnia a szabad leve-
gőn vagy meditáljon szakrális 
helyeken, vagy csak pihenjen.

A hét elején főképp a 
karrierjére vannak na-
gyon kedvező hatás-

sal a csillagok. A környezeté-
be lévőket teljesen lenyűgözi 
a kommunikációban, a munká-
jában, érzelmeinek kifejezésé-
ben egyaránt. Érzelmi életében 
kedvező változások történnek. 
Amit az utóbbi időben nem tu-
dott megoldani külső okok mi-
att, most kiváló lehetőségeivel 
élve meg tudja oldani.
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LITER

K

MARK 

KNOPF-

LER-

IDÉZET

ÁTMÉRŐ
NEGLIZSÉ

NICARAGUA 
SPORTJELE

HIDROGÉN
UKRÁN 
VÁROS

HÉLIUM

MÁJ 
TERMELTE 
VÁLADÉK

SZOBRÁSZ 
(MÁRK)

PAKSI 
SPORTKLUB

ALASZKAI 
FOLYÓ

NÉVELŐ
PONT 

OLYANNÁ
FRANCIA 
ÍRÓNŐ

JÓD

FÉLÉV !

GYORSAN 
ELPÁROLGÓ

VAN ILYEN 
VIRÁG IS

TISZTELETTEL 
SZÓLÍT

ÖNMLRSÉK-
LET RÉSZE !

GYÜMÖLCS-
NEDV

OSTOBA

KÖLTŐI 
SÓHAJ

POHÁRSZÉK

KATONAI 
BÜFÉ

LAKÁSODON

SZÁLFA 
TERMETŰ

… TAMIROFF 
- SZÍNÉSZ

2

SUGÁR

GÁLAÖLTÖ-
ZÉK RÉSZE !

SZÓL

MÉTER

FIATAL 
NŐSTÉNY 
SZARVAS
FRANCIA 
FIZIKUS

RÉGI 
ŰRMÉRTÉK

A FÖLD LEG-
NAGYOBB 

FÉLSZIGETE

MÜNCHEN 
FOLYÓJA

GÁGÁ

NÉMET 
SZABVÁNY

RAGADOZÓ 
MADÁR

TÖLT

NAGY-
HATALOM

BÍRÓ 
TUDOMÁNYA

BERN 
FOLYÓJA

FÉLTI !

TŐLE 
MÉLYEBBRE

SPORTPÁLYA 
RÉSZE

SOMMAG !

FRISS

RÓMAI 105

RÉSZBEN 
ELRAGADÓ !

KÉTJEGYŰ 
BETŰ

RÉGI RÓMAI 
PÉNZ

KISSÉ 
ZSUGORI !

MÉRTANI 
TEST

SPANYOL 
AUTÓJEL

INTERNETHEZ 
KAPCSOLT


