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Fókuszban a
művészeti nevelés

Szívem maradjon
mindvégig tiszta

Jézus nyitott szíve

Tizenhat elsőáldozó hitvallása Beregardóban

J

ézus szíve ma is tele
van szeretettel, 2000
éve folyamatosan megbocsátja bűneinket. A
Megváltó most is arra
biztat bennünket, hogy
kövessük őt és hajtsuk
végre a szeretet parancsát, hangzott el a
benei Jézus szíve ró-

mai katolikus templomban tartott ünnepi misén. A templombúcsú
alkalmából a hívek hálát adtak azért, hogy sikerült elvégezni az Isten
hajlékának külső és belső felújítását.
Folytatás a 4. oldalon

Illatpárna, illóolaj,
levendulavíz és a többiek

N

A

levendula erős aromás illata eléggé megosztó: vannak, akik imádják, mások meg el sem viselik. Ám egy szép levendulaültetvény látványa
szinte mindenkit elvarázsol. Míg korábban a kárpátaljaiak többsége legin-

kább a tihanyi apátság levendulamezőjéről hallott
– szerencsésebb esetben látta –, mára vidékünkön is az
egyik legnépszerűbb növények közé küzdötte fel magát ez az illatos lila szépség.
Folytatás a 2. oldalon
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emcsak egy ország, egy nép,
de egy kisebb
közöség életében is vannak mérföldkőnek számító események. A kicsiny, ám annál lelkesebb

és összetartóbb beregardói
római katolikus gyülekezet tagjai bizonyára évtizedek múlva is jó szívvel emlékeznek majd arra, hogy
2022 júniusának utolsó
vasárnapján tizenhat fia-

tal szentáldozásra készülve várta, hogy az Úr Jézus birtokba vegye szívüket és lelküket. A megható alkalom azért is nevezetes az itteni egyházközség
életében, mivel az első ta-

Játék, kézműveskedés,
levendulázás
Élet a Perényi Kultúrkúriában és a Hegyalja Levendulamezőn

lálkozás szentségére Jézussal először került sor
a néhány évvel ezelőtt
felszentelt Szent Kinga
templomban.
Folytatás a 2. oldalon

A

kik Munkács felől
érkeznek a Vérkeparti városba, azokat
Beregardóban, a kisvasút
mellett csodálatos látvány
fogadja: egy igen gondosan kialakított park közepén egy csodálatosan szépen felújított épület áll, a
Perényi Kultúrkúria, mellette játszótér, a park sétányait levendula szegélyezi.
Ez a növény játszotta a főszerepet az elmúlt héten,
amikor is a Pro Cultura
Subcarpathica (PCS) civil szervezet több alkalommal is kézműves foglalkozásra várta ide a vendégeket. Mint Pallagi Mariannától, a PCS igazgatójától
megtudtuk, rendezvényeik célja, hogy a fiatalok a
szünidő alatt is minőségi
szabadidőt tölthessenek el
együtt, hogy kiszakítsák
őket a légiriadók, a háború
okozta stresszhelyzetből.
Folytatás a 3. oldalon
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Közösség

Vigyázzunk a kánikulai
melegben!

Aligha túlzás azt állítani, hogy
a június az idei esztendő legforróbb napjaival köszön el tőlünk, így a termőföldeket sújtó több hetes szárazság mellett most még a tikkasztó hőségre is oda kell figyelnünk.
Az utóbbi napokban általában
a reggelek is legalább 20 Celsius fokról, vagy a feletti hőmérsékletről indultak, kora
délutánra pedig a hőmérő higanyszála nem egyszer elérte
a 35-36 fokot is. Ekkora hőség természetesen még a legfittebb szervezetet is megviseli, nem beszélve a szív- és érrendszeri betegségben szenvedő, elsősorban idősebb embertársainkról, akikre különösen oda kell figyelni ezekben a
napokban.
Nem lehet eleget hangsúlyozni a megfelelő mennyiségű (felnőtteknél legalább napi
2-2,5 liter) folyadékbevitelt,
ami semmiféleképpen ne tartalmazzon cukrozott, színezett
szénsavas üdítőket, sok kávét,
és főleg alkoholt, zsíros ételeket, sokkal inkább a sima vizet,
teát, kompótot, esetleg rostos
gyümölcslevet, sok zöldséget
és gyümölcsöt.
Bár korábban azt tanácsol-

ták, hogy a szabad ég alatt történő munkavégzést szüneteltessük
11 és 15 óra között, de mostanra ezt a korlátot nyugodtan kitolhatjuk 10 és 16 órára, hiszen sokszor még este 5 órakor is elviselhetetlen a hőség. Ha mégis kint
kell lennünk, mindenképpen viseljünk valamilyen fejfedőt, hogy
elkerüljük a napszúrás és hőguta
kialakulását.
Sokan a légkondicionáló
berendezések közelét keresik
ilyenkor, de ilyen forróságban
ügyelni kell arra, hogy a kinti
és benti hőmérséklet közti különbség ne haladja meg a 10 fokot, vagyis a kinti 37 foknál a
benti klímát se állítsuk mondjuk
20 fokra, mert ebben az esetben
akár egy tüdőgyulladást is előidézhetünk.
Végezetül ne feledjük, hogy
a legkülönbözőbb krónikus (elsősorban szív- és érrendszeri) betegségekkel küzdő páciensek ebben az extrém melegben különösen figyeljenek oda
az alapgyógyszereik bevételére, mivel ilyenkor a szokásosnál gyakrabban lehet számítani
az életfontosságú értékeink ingadozásaira.

Sajtó alá rendezte: Jakab
Lajos badalói családorvos

Feltöltődés a nagybégányi levendulásban

Illatpárna, illóolaj,
levendulavíz és a többiek
Elejét lásd az 1. oldalon

Egy-két tő lassan minden háztartásban megakad, ám igazi
levendulamezőket csak az elmúlt években sikerült egyeseknek kialakítaniuk. Éppen ezért
népszerű a Perecseny-közeli
tábla mellett a nagydobronyi,
a beregardói vagy éppen a
nagybégányi ültetvény. Ezúttal a Mezőkaszonyi Termálfürdő közelében lévő bégányi
hegyoldalra látogattunk, ahol
a Szabó Nóra által megálmodott Natura Manufactura csodaszép levendulásában töltekeztünk.
Mint a fiatal, ambiciózus
vállalkozó elmondta, a mostani
csoda négy tővel kezdődött, úgy
2015 környékén.
– Tihanyból sikerült szereznem ezeket a töveket, majd elkezdtem szaporítgatni, így lett
abból száz, majd ötszáz tő. Tudtam, milyen jó antidepresszív,
nyugtató hatása van ennek a
dísz-, gyógy- és fűszernövénynek, így megpróbáltam feldolgozni – meséli Nóra, akinek
minden egyes mondatából sugárzik a növény iránti szeretete. – Először a virágot zsákokba raktam, illatpárnát készítettem. Aztán komolyan érdeklődni kezdtem a szappanfőzés
iránt. Mint ahogy a növény szaporítását, ezt is az interneten
kezdtem tanulni, de aztán Budapesten elvégeztem egy tanfolyamot – amiről tanúsítványt is
kaptam. Ott mutatták meg igazából a műhelytitkokat is, amit egy
YouTube-videóból nem biztos,
hogy megismerhetünk. Ez na-

gyon jó alapot adott nekem a szappankészítéshez, és bátorságot is,
hogy saját recepteket dolgozzak ki.
– Hol mutathatta be termékeit?
– 2019-ben részt vettem a Turul Expón. Ott Anicka-Hadady
Csilla, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács kézműves szakbizottságának elnöke megkérdezte,
nincs-e kedvem csatlakozni hozzájuk. Igent mondtam, s attól kezdődően Natura Manufacturaként működünk, és igencsak változatos termékekkel jelentkeztem. A koronavírus-járvány előtt fesztiválokon,
falunapokon kínáltam a termékeimet. Sajnos előbb a Covid, most
meg a háború miatt nincsenek ilyen
lehetőségek.
– Ám ezt az időszakot sem töltötte tétlenül.
– Így van. Már ezt megelőzően, 2019-ben Tihanyban egy
nyolchektáros bio levendulagazdaságba látogattam el. Ott mutatták meg, hogyan használják fel
a levendulát, hogyan folyik az
illóolajlepárlás, hogyan lesz egy
illóolaj biotermék. Azután kezdtünk mi is bioültetvényt létesíteni
ezen a területen, amelyet a férjem
örökölt. Eredetileg szőlőültetvény
volt itt, de mivel egyikünk sem érzett elhivatást a borászat iránt, így
2020-ban inkább levendulát ültettünk a 70 szotekes domboldalra. Jelenleg mindegy hétezer tővel
számolunk.
– Milyen fajtákat honosítottak meg?
– Mintegy negyvenféle levendulát különböztetünk meg a világon, de nem mindegyik viseli el ezt
a környezetet. Mi egyelőre négyfélét ültettünk. Elsősorban a most éppen teljes pompájában virágzó kö-

Tizenhat elsőáldozó hitvallása Beregardóban

Szívem maradjon mindvégig
tiszta
Elejét lásd az 1. oldalon

A szentmise kezdetén a tizenhat fiatal versben és énekben vallotta meg hitét, és fogalmazta meg azt az óhaját, hogy
„fiatal szívem maradjon mindvégig tiszta”. Majd a jelenlevő
hívekkel együtt énekelték: „Te
vagy, Uram, Istenem, örökségem, osztályrészem”. Lélek szerint éljetek, hangzott a bibliai figyelmeztetés.
Molnár János beregszászi
esperes-plébános beszámolt
róla, hogy az elsőáldozók mai
ünnepélyes hitvallását, azt, hogy
a fiatalok az egyházközség tagjainak színe előtt vallják meg
hitüket, komoly tanulás, felkészítő munka előzte meg. Utána az ige hirdetője a fiatalokkal együtt arra emlékezett, hogy
Jézus Krisztus az utolsó vacsorán rendelte el az oltári szentséget, azt hagyva örökül, hogy a
kenyér és a bor színe alatt mindenkor eggyé tudjunk válni vele.
Az elsőáldozók égő gyertyával a kezükben, az utolsó
vacsorára emlékezve, a következőképpen vallották meg
hitüket: „Uram, te annyi beteget meggyógyítottál! Remé-

lem, hogy engem is kigyógyítasz gyarlóságaimból, és megerősítesz szeretetedben… Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, a bűnt kerülöm, és mindent

jóval lehet legyőzni. Végül az elsőáldozók köszönetet mondtak az
egyháztagoknak, a hitoktatóknak,
a szüleiknek a türelmes felkészítő munkáért, és azért imádkoztak,
hogy életük gazdag legyen jó cselekedetekben.
A szülők nevében Fatalijeva
Alekszandra mondott köszönetet, arra emlékeztetve a jelenlévőket, hogy fiataljaink számára ez
az első igazi és mély találkozás
Jézussal, ugyanakkor számukra
ez az időszak, amikor legkön�-

megteszek, hogy hűséges tanítványod legyek”.
Az egyetemes könyörgés során elhangzottak mélységes visszhangra találtak a jelenlévők szívében, hisz azok a mindannyiunk számára igen sok megpróbáltatást hozó
háború mihamarabbi befejezéséről
szóltak. És arról az örök érvényű
igazságról, hogy a rosszat csak a

nyebben eltévelyedhetnek. Isten
erejére, Jézus Krisztus biztatására van mindnyájunknak szüksége ahhoz, hogy megmaradjunk
az igaz úton.
Az elsőáldozók hitvallásának alkalma – a sok-sok vegyes
házasságnak köszönhetően –
Beregardó közös ünnepévé vált.

zönséges levendulát (Lavandula
angustifolia), amit francia levendulaként is ismerünk. Ez díszítő értéke mellett sokoldalú felhasználhatósága – gyógy- és fűszernövényként is alkalmazható – miatt is igen
kedvelt, a gyógyszerkönyvekben is
elismert. Ennek legértékesebb az illóolaja és a hidrolátuma (virágvíz).
Így szeretnénk mi is feldolgozni és
értékesíteni. Emellett még van angol levendulánk, illetve telepítet-

ta virágra van szükség. De a men�nyiség függ a napsütéses órák számától, mikor szedjük le a virágot,
mikor kerül a lepárlóba. Minél tovább marad a szárán a virág, annál
többet veszít az olajtartalmából, a
drogból, ami olyan értékessé teszi
az illóolajat.
– Hogyan művelik meg ezt az
ültetvényt?
– Kapával és kaszával – válaszol mosolyogva beszélgető-

tünk rózsaszín és fehér levendulát
is. Az első töveket Tihanyból rendeltük, a rózsaszínt és a fehéret magyarországi kertészetekből szereztem be, de már valamennyit magam
szaporítom.
– Egyedül készítik az illóolajat is?
– Igen. Tavaly az engem
mindenben támogató és nagyon
ügyeskezű férjem készített egy
lepárlóberendezést és azon pároljuk le.
– Egy ilyen területről mennyi
olajat nyerhetnek?
– Még pontosan nem tudjuk,
mert élesben most fogjuk kipróbálni. Amit tudunk: egy liter olajhoz
mintegy 150-200 kilogramm tisz-

társam. – Csak így kaphatunk
biominősítést az illóolajunkra. Ez
a növény egyébként is egy aránylag igénytelen növény, nincs különösebb talajigénye, betegsége, viszont meghálálja a vizet. Itt a hegyoldalban nincs öntözési lehetőségünk, ezért is vagyunk még inkább
hálásak az égi áldásért, ami mostanában sajnos elmaradt. De a mediterrán éghajlatú országokban sem
öntözik, mégis szépen megél…
– További tervek…
– Terveink mindig voltak és
vannak, most leginkább hosszú
távra szólóak, de ezekről inkább
a megvalósulásuk fázisában szeretnék majd beszélni. Eddigi elképzeléseinket felülírta a Covid,

most meg a háború. Idén sajnos
csak egy rövid ideig vált látogathatóvá az ültetvényünk. De így is
elégedettek vagyunk, mert voltak érdeklődők, ha nem is annyian, mint békeidőben lettek volna. Itt amellett, hogy mindenki
relaxálhat, feltöltődhet a levendulamező látványától, illatától,
fotózási lehetőség is van, illetve
termékeinket is megvásárolhatják az érdeklődők, virágot szedhetnek. A látvány még egy-két
hétig megmaradna, ám ha jó minőségű illóolajat akarunk nyerni, akkor – bármennyire is szeretnénk még tovább gyönyörködni a lila mezőben – meg kell kezdenünk a szüretet.
– Hogyan zajlik ez a munkafolyamat?
– Kézzel, sarlóval szedjük le
a virágot, ami azonnal a lepárlóba kerül. Mivel idejében levágjuk, lesz még egy másodvirágzásunk is. Igaz, az már nem
ilyen gazdag, és csak a virágaiban gyönyörködhetünk, minőséges illóolaj abból már nem készülhet – dekorációnak, illatpárnáknak használjuk majd fel. Ám
le kell azt is szüretelni, hogy a
bokrok szépen fejlődhessenek.
Tavasszal, március első felében
pedig újra szépen vissza kell vágni a bokrokat, hogy a következő
évad is látványban és termésben
is gazdag legyen.
– A Natura Manufactura
közösségi oldala igencsak népszerű…
– Nagyon sok gratulációt
kaptam, amiért köszönet mindenkinek. Én nagyon hálás vagyok
elsősorban Istennek, hogy ez
magadatott nekünk, hogy megcsinálhattuk. És végtelenül hálás
vagyok, hogy van egy csodálatos
férjem, aki mindenben támogat,
és köszönet a családomért, akik
szintén mellettem állnak. Lehet,
hogy én álmodtam meg ezt a vállalkozást, de hiszem, hogy a közös munka eredményeként válhatott valóra.

Kovács Elemér

Kovács Erzsébet
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Közösség
Élet a Perényi Kultúrkúriában

Játék, kézműveskedés,
levendulázás

Legutóbb a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE) tagcsaládjai vettek részt a programban. Amely
dalos népi játékokkal vette kezdetét. Ezúttal kicsik-nagyok egyaránt nagy élvezettel játszottak, énekeltek, táncoltak Kokas
Erzsébet vezetésével. Majd
Hapcsuk Gergely, a kultúrkúria

vább romlott az épület állaga, míg
végül életveszélyesé vált. Felújítására akkoriban nem volt lehetőség, így a teljes pusztulás fenyegette. Megmenekülése annak köszönhető, hogy a Beregszászi Városi
Tanács, mint tulajdonos, 25 évre
bérbe adta a kastélyt a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának. Az intézmény közbenjárására a Keleti Partnerségi Programok keretében, továbbá Buda-

gondnoka mutatta be az épületet, mesélt annak történetéről.
Mint elmondta, a XVIII. századi épület legjelentősebb birtokosa a Perényi család volt, itt született 1783. november 18-án báró
Perényi Zsigmond, Ugocsa vármegye főispánja, az Országos
Honvédelmi Bizottmány tagja,
az 1848–49-es szabadságharc
vértanúja. A közel 300 éves épületnek több tulajdonosa is volt az
évek alatt, mígnem teljesen bezárta kapuit, melyben nagy szerepet játszott a 2006-os földrengés is. Ennek következtében to-

pest főpolgármesteri támogatásával 2017-ben elkezdődött a 360,1
négyzetméternyi alapterületű kúria teljes felújítása, s 2020-ban sikerült át is adni azt. Ám nemcsak
megújult, de új feladatot is kapott. A kultúrintézmény keretein belül működik a Tulipán Tanoda, ahol népi ének-, népzene- és
néptáncoktatással várják a 6–9
éves korosztályhoz tartozó gyerekeket. Ezenkívül az épület ad helyet a Pro Cultura Subcarpathica
civil szervezet kulturális rendezvényeinek.
Az épület bejárását követően a

Elejét lásd az 1. oldalon

továbbikban kézműves foglalkozásra került sor a kultúrkúria tágas teraszán. Itt Kepics Andreával papírdekorációt készítettek a
legkisebbek, a nagyobbak és az
anyukák pedig Markó Veronikával levendulás ajtódíszeket. Mint
a kézműves oktató elmondta, ez a
gyógy- és fűszernövény az elmúlt
időszakban egyre népszerűbbé válik, s ők is szeretettel használják
alapanyagként a kézműves foglalkozásokon. Ezúttal szénából készítettek koszorút, amit aztán szalagokkal és levendulával díszítettek.
A program keretében a
résztvevő nagycsaládosok a
beregardói Hegyalja Levendulamezőre is ellátogattak, ahol a
családi birtok társtulajdonosa,
Hapcsuk Gergely nem csupán
mesélt a levendulamezőről, a tervekről, de meg is kínálta a résztvevőket az illatos növényből készült üdítővel és süteménnyel, illetve különböző kézműves termékek közül is válogathattak a
gyerekek, felnőttek. No meg emlékbe fényképek készülhettek.
A nap végén Szilágyi Gabriella, a KMNE elnökségi tagja elmondta, hogy a nagycsaládosok úgy háromhavonta szervezik meg a Munkaland elnevezésű programjukat, amikor
is egy-egy foglalkozással ismerkednek a gyerekek. És mivel itt Beregardóban megnyílt
a látogatók előtt ez a levendulamező, úgy gondolták, most
ezt fedezik fel. S nagy örömükre szolgál, hogy a PCS szervezésében a csodálatosan felújított Perényi Kultúrkúriában
kézműveskedésre is sor kerülhetett, ahol a gyerekek nagy örömére még egy nagyszerű játszótér is
működik, amit boldogan vettek
birtokukba a kicsik.
A levendulás nap jó alkalom
volt arra, hogy a családok kikapcsolódjanak és új élményeket szerezzenek, ami különösen
fontos ebben a mostani nehéz
időszakban.
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Nyíregyházán találkoztak a Kárpát-medence magyar családjai

„Együtt erő vagyunk”

A Kárpát-medence magyar családjai június 25-én Nyíregyházán találkoztak, hogy egy felejthetetlen napot töltsenek
együtt. A rendezvénynek a Sóstói Múzeumfalu adott otthont,
a vendéglátók pedig a Kárpát-medencei Családszervezetek
Szövetsége (KCSSZ)és a helyi nagycsaládos egyesület, a NOE
Családi kör Egyesülete volt.
A közel ezer résztvevőt hamisítatlan nyári idő és csodás vendégszeretet fogadta Nyíregyházán. A találkozó különlegessége
az volt, hogy a KCSSZ és a Családlánc egyes tagszervezetei nem
csak a kulturális örökségeiket
mutatták be a rendezvényen. Az
érdeklődők az igazi fesztiválhangulatot a regionális gasztro- és turisztikai sátrakban is megtapasztalhatták, hiszen a helyi étel- és
italjellegzetességek megkóstolása mellett megismerkedhettek a
régiók épített örökségét bemutató tájékoztató füzetekkel, illetve
hiteles élménybeszámolókat is
meghallgathattak.
A rendezvény ünnepélyes
megnyitóján dr. Szabó Tünde,
kormánybiztos, dr. Vinnai Győző, országgyűlési képviselő,
dr. Gégény Zoltán, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal igazgatója, dr. Rákóczi Ildikó, Nyíregyháza megyei jogú város települési képviselője, Regős Judit, a Szü-

zan vettek részt az eseményen.
A határ gyalogos átlépését követően buszokba szálltak, úgy
utaztak tovább a helyszínre. A
nap folyamán a mieink is aktívan részt vettek a programokban, fellépett a Cifra Banda, Pap
Máté, Csirpák Eszter, Lődár Tamás. Az elnök úgy tapasztalta,
a kárpátaljai sátor volt az egyik
legnépszerűbb. Itt az érdeklődők megkóstolhatták többek között Szűcs Zoltánék méztermékeit, Barkaszi Leventéék sajtjait, Nagy Barnáék gyümölcsleveit, illetve a tagcsaládok által készített lekvárokat is. Nagy
érdeklődés kísérte Papp Viktória (ArTory) kézműves foglalkozását is.
A nap folyamán a kicsik
és nagyok szórakozását színes
programokkal biztosították a
szervezők. A családi fesztiválhangulat elmaradhatatlan elemei, Magyarország legnagyobb
szabadtéri skanzenjének szépségei, a kézművesfoglalkozások és

lők Háza Alapítvány igazgatója, valamint házigazdaként Márton Zsuzsanna, Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke köszöntötte a résztvevőket, aki kiemelte: „Közösségben tudjuk igazán megmutatni, hogy mi, a határon túli magyar családok, az anyaországi
családokkal együtt erő vagyunk.
Büszkék vagyunk a nagy Kárpát-medencei családunkra, hiszen az összetartozás közöttünk
nemcsak egy érzés, hanem mindennapi ösztönző erő arra, hogy
a szülőföldünkön éljünk – Délvidéken, Erdélyben, a Felvidéken és bármily nehéz, Kárpátalján. Őrizzük és gyermekeinknek
továbbadjuk anyanyelvünket,
kultúránkat, hagyományainkat,
melyek egyedivé teszik régióinkat” – hangsúlyozta Márton Zsuzsanna. Továbbá szólt arról, hogy
elsősorban Magyarország kormányát illeti köszönet, amiért kiáll a
nemzet egysége és a családok támogatása mellett.
Mint Tarpai Józseftől, a Kárpátaljai Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE) elnökétől
megtudtuk, Kárpátaljáról kétszá-

a habparti felhőtlen örömei egy
tartalmas napot fogtak össze.
Ez a találkozó azonban többről szólt. A határon túli és a magyarországi családok találkozójának üzenetét egy dal gondolatában lehet összefoglalni, mely
az Örökségünk címet viseli és
így szól: „Mert nincsen határ ottan, ahol egy nyelvet beszélnek”.
Akik kilátogattak és részt vettek
a Kárpát-medencei Magyar Családok Találkozóján, azok megtapasztalták, hogy a jelenlévők
számára ez az üzenet olyan érték, ami egyértelműen kifejezi magyar nemzeti önazonosságukat.
A nap végén a kárpátaljaiak
csapatának egy része hazaindult,
másik része viszont Tiszavasvári
vendégszeretetét élvezve még
egy napot maradt, így részese
lehetett a Múzeumok éjszakája
programnak is. Másnap pedig
közös istentiszteleten, misén vehettek részt, majd fürdőzésre is
lehetőség nyílott a Tiszavasvári
Városi Strandon.
Minden résztvevő élményekkel gazdagodva tért haza.

Kovács Erzsébet

Csendes koszorúzás a Tiszacsomai Honfoglalási emlékparkban

Tudnunk kell, honnan jövünk s hová tartunk

Múlt, jelen és jövő szorosan összefügg. Múltunk ismerete nélkül
nincs biztos jelenünk, s nem építhetjük a jövőt sem. Bár ezek már
közhelyszerű megállapítások, mégis igazak. Ebben a zűrzavaros,
a nemzetek beolvasztását, a nemzetállamok megszüntetését, a keresztény/keresztyén értékek háttérbe szorítására törekvő 21. században még fontosabb, hogy tudjuk, honnan jöttünk, s hová tartunk. A múlt század 80-as–90-es éveiben régészek Tiszacsomán
egy honfoglalás kori temetőre, illetve korabeli település nyomaira bukkantak, ami egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az Árpád
vezetésével megérkező magyarok nem csupán átvonultak a vidéken, hanem megtelepedve itt számos települést is létrehoztak. Tehát több mint ezer éve – mint ahogy Füzesi Magda fogalmaz – „Nekünk itt van jussunk borban és búzában”.
A Tiszacsoma határában feltárt temető helyén a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövet-

évente jönnek itt össze a magyarok emlékezni és emlékeztetni,
hogy minden nehézség, meghur-

ség kezdeményezésére 1996-ban
emlékparkot létesítettek. Azóta

colás, próbatétel ellenére megmaradtunk, vagyunk és lenni akarunk.

Idén sajnos a háborús helyzetre
való tekintettel csupán csendes
koszorúzásra kerülhetett itt sor.
A szűk körben emlékezőket
Sin József, a KMKSZ Beregszászi Járási Középszintű Szervezetének elnöke köszöntötte, aki kiemelte: a park feladata, hogy fiataljaink nemzettudatát erősítse.
Szűrös Mátyás, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja arra figyelmeztetett, hogy „a XXI. században nekünk, mai magyaroknak erősebbé kell válnunk, mint amilyennek hisszük magunkat. Ez akkor
lehetséges, ha semmilyen körülmények között nem mondunk le
önrendelkezési jogunkról”.
A rövid beszédeket, illetve
a tiszacsomai Jancsi Szilveszter versmondását követően a jelenlévők – Kovács Attila ungvári és Szűrös Mátyás beregszászi
magyar konzul, Rezes Károly, a
Beregszászi Járási Tanács elnöke
és Babják Zoltán, a Beregszászi
kistérség polgármestere, Orosz
Ildikó megyei tanácsi képviselő,
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola és a Kárpátaljai
Magyar Pedagógusszövetség elnöke, valamint Sin József – megkoszorúzták a honfoglalási emlékművet, valamint Árpád vezér és Szent István király szobrát.
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Lélektől lélekig
Templombúcsú Benében

Egészséges lelki fejlődés és
gyülekezeti fegyelem

„Meg ne csaljon minket a Sátán: Mert jól ismerjük az ő
szándékát.” (2 Kor 2, 10/b.–11)
Abban a gyülekezetben van
egészséges lelki fejlődés, ahol a
gyülekezeti fegyelmet gyakorolják. Nagyon kevés helyen gyakorolják a lélekmentő fegyelmezést. Itt, Amerikában, egyre
ritkábban. Úgy gondolják, hogy
jobb, ha marad a tag (hiszen Isten
kegyelmes és úgyis megbocsát),
mintha megszégyenül a fegyelmezés miatt és elhagyja a gyülekezetet. Pál apostol idejében
az első keresztyén gyülekezetek
mást gyakoroltak. Szerették a bűnöst, úgy, hogy figyelmeztették
és megfegyelmezték. Jézus is fegyelmezte tanítványait.
Pál szomorkodik, mert valaki
vétkezett, azt megfegyelmezték
és a fegyelmezés kicsit messzebb
ment a mentő szeretetnél. Ezért
írja a korinthusiaknak, hogy: „ti
bocsássatok meg néki és vigasztaljátok, hogy valamiképpen a
felettéb való bánat meg ne emés�sze az ilyet. Azért kérlek titeket,
hogy tanusítsatok iránta szeretetet” (2Kor 2, 7–8).
Sokkal komolyabban vették a
hívők a hitéletet és még a megfegyelmezett, megbukott hívők is
fájlalták nyomorúságukat.
Nem szeretném emlegetni a
mai hívő emberek bűneit (de arról beszélnem kell, mert a lélek
kényszerít rá), hogy ma nagyon
sokat megengednek maguknak a
tagok a gyülekezeten belül. Nem
egyházakról, nem vallásokról beszélek! Általában a keresztyén
és keresztény hitet gyakorlók,
templomba, gyülekezetbe járókra gondoltam.
Ismerjük-e a Sátán szándékát? Néha felismerhető, néha
nem. A Sátán mindenkor ölni,
pusztítani, rombolni akar. Természetesen az első célpontja
én vagyok, és te, kedves Olvasóm... A második célpontja
közvetlenül a család! És nagyon kedvenc vadászterülete
a gyülekezet! De a Pásztor ismeri az ő szándékát. Ezért szólongatja mindig a báránykáit.
Beszél hozzájuk, terelgeti és
táplálja, itatja őket. Az ő juhai,
bárányai ismerik az ő hangját
és követik őt. S mégis vannak
engedetlen bárányok, akik nem
figyelnek, tiltott helyre barangolnak, eltévednek és veszedelembe kerülnek. De ő nem
engedi elveszni a rosszalkodót sem. Megkeresi, felemeli
és visszaviszi a nyájhoz.
Más a Jézus módszere, mint
amit mi gyakorlunk a mai időkben. Ma, modernebb felfogásúak az emberek, s vagy engedik, hogy a bárány csavarogjon, amerre akar, vagy ha észreveszik, hogy sáros, bepiszkolódott, akkor kirekesztik maguk közül örökre. Megvetik a
bűnöst!

Pedig ha őszinték lennénk,
ha mernénk engedni, hogy Isten
Lelke rávilágítson az életünkre,
titkainkra, akkor mindenkit bűnösnek találna az Úr. Mit mondhatunk erre válaszként? Csak
azt, hogy: „Óh én nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg engem e halálnak testéből?”
„Meg ne csaljon minket a Sátán, mert jól ismerjük az ő szándékát.” Félek, nem ismerjük jól,
eléggé a Sátán szándékát. A Sátán nem csak megrontani, megszégyeníteni akarja a hívő embereket a bukásuk, bűneik miatt, de
az ő szándéka az, hogy elpusztítson, megöljön. Az örök életet
akarja elrabolni! Isten megváltott gyermekeit, téged és engem
akar megölni!
Sokszor hallom vezető, lelki emberektől: „Nem vonhatjuk
ki magunkat a világból, a XXI.
században élünk, másak a követelmények és mások a szokások”. Mások? Igen, elismerem,
nagyon is mások. S ezért a másságért a hívők feladják azt, amit
Krisztustól tanultak. (…)
Mások vagyunk mi, kérem,
de mások ám! Modernek, vagy
inkább üldözöttek!? Csak ezt
még nem veszik észre! (…) Az
én korosztályom – s még a fiatalabbak is – megtapasztaltuk,
mit jelent hallgatni, rettegni, de
nem adtuk fel a hitet az „új világ eszméiért!” Pedig nagyon
nagy ára volt!
Nézz körül, kedves Olvasóm,
és vedd észre, hogy mivel akar
becsapni, megcsalni a Sátán! …
Ne fogadd el, hogy a XXI. században modernizálnod kell a hitedet, a felfogásodat! Vigyázz,
mert a Sátán ravasz, nem ismerjük fel mindig a szándékát. Támadni fog! Talán a békességedet, a türelmedet, szeretetedet,
bizalmadat, hitedet próbálgatja, kerülgeti. Légy óvatos, vigyázz, beléd ne akassza a fogát,
meg ne marjon, meg ne csaljon!
Kiálts hangosan, kérj segítséget
az Úrtól: „Jöjj, Szentlélek Isten,
segíts, tanácsolj, erősíts, figyelmeztess, vezess”! Kiálts, mondd
a Sátánnak: „Távozz tőlem, semmi közöd hozzám, én Jézusé vagyok”! Legyünk tudatos keresztyének! Éljünk tudatos életet!
Jó Pásztorom, drága Úr Jézus, köszönöm, hogy nyájadhoz
tartozom. Köszönöm az Igét, a
táplálékot, a figyelmeztetést.
Készítsd fel lelkemet, hogy éberen vigyázzak, és érzékenyen
őrizzem azt a kincset, amit Tőled kaptam! Vezess, Jézusom,
véled indulok! Harcaimban támogass, győzelmet adj, hogy örvendező gyermeked lehessek.
Köszönöm, hogy meghaltál értem, megváltottál, feltámadtál!
Halleluja! Ámen!
(Morzsák 4., 2006)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Jézus nyitott szíve

Elejét lásd az 1. oldalon
A helyi egyházközség tagjait, valamint a környező településekről – Beregszászból,
Orosziból, Bégányból stb. – érkezett zarándokokat Rácz István helyi plébános üdvözölte, aki köszönötet mondott a
magyar kormánynak, amely
jelentős mértékben hozzájárult a munkálatok finanszírozásához. Egyben elismeréssel szólt a helybeliek hozzájárulásáról, akik elsősorban a
tereprendezésből vették ki a
részüket. Igyekezzünk, hogy
szívünk Jézus szívével együtt
dobbanjon, kérte a jelenlévőket a plébános.
Nagy öröm megtapasztalni, hogy a háborús helyzet ellenére mennyire élettel teli ez
a templom, hangsúlyozta Lucsok Miklós, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye apostoli adminisztrátora.
A püspök a továbbiakban arról
szólt, hogy vészterhes időkben
még inkább fontos Isten közelségének megtapasztalása. Az, hogy
folyamatosan érezzük: a Minden-

ható nem hagyott el bennünket,
csak tőle várhatjuk helyzetünkre a
megoldást, meríthetünk erőt a nehézségek elviseléséhez. A szívünk
vágyik arra a védettségre, amelyet
Jézus tökéletes áldozatával szer-

zett nekünk. A Megváltó példát
mutat mindnyájunknak abban is,
hogy milyen kapcsolatot ápoljunk
az Atyával. A legtöbb bajunk ma
is abból származik, hogy életünkben nem az Istennel való kapcso-

Evangelizációs hét Tiszabökényben

Tárjuk ki szívünk ajtaját

A Glória Ifjúsági Központ adott
otthont a június végi evangelizációs hétnek Tiszabökényben,
melynek témája a megszentelődés útja volt. Péter apostol életén keresztül mutatta be
Barta Elemér missziós lelkész,
hogy milyen nehézségek vannak a keresztyén ember életében. Küzdelmek sorozatán keresztül jutunk el sokszor Krisztus keresztjéig, ahol leborulva
tudjuk csak megérteni, mit tett
értünk az Isten Fia. A sok próba célja, hogy lássuk meg és
letegyük bűneinket az ő lábai
elé, megvallva az ének szavait:
„Jövök, semmit nem hozva, keresztedbe fogódzva”.
A hét vezérigéje az 1János 1,
9-ből szólt: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket
minden gonoszságtól”. Az evangélium megismertetése minden
keresztyén ember feladata. Aki
már hallott Jézus Krisztusról, és
látta csodáit, vágyik rá, hogy az
örömhírt megossza másokkal is.
A június 20–24. között zajló esti
istentiszteleteknek az volt a célja, hogy bátorítson, közeledésre
buzdítson az Úr felé. A bizonyságtételek megerősítették, hogy
Jézushoz csak úgy lehet jönni,
ha megüresítjük magunkat, kitárjuk szívünk ajtaját, és letes�szük büszkeségünket. Ha korábban voltak is problémáink, vagy
éppen semmi komoly, akkor is
érdemes végig gondolni, mit akarok az élettől. Mit akarok Istentől. Az, hogy nincs kapcsolatom
a Teremtővel, nem fog mentesíteni az alól, hogy egyszer majd
számot kell adnom a bűneimről.
Mit tettem vagy nem tettem meg
a földi életem során. Az örök élet
ajándék Krisztusban, de nem jár
automatikusan mindenkinek. Péter, hiába ismerte közelről Jézust,
mégsem tudta, kicsoda ő addig
a pontig, amíg meg nem tagadta. El kellett jutnia a felismerésig, hogy Jézus a Krisztus az Is-

ten fia, aki azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet (lásd Lukács 19, 10). Sem nem
többért, sem nem kevesebbért! Péter a Simon nevet viselte korábban,
amikor még egyszerű halászember
volt. Amikor megszólította Jézus,
a halászhálókat hátrahagyva elindult, rábízva életét. Nem volt tanult
ember, nem volt ékesszóló, mégis
Isten kiválasztotta egy fontos fel-

adatra! Beszélnie kellett másoknak az Isten hatalmas szeretetéről!
Ahogy Péternek, úgy nekünk,
mai tanítványoknak is tudni kell,
hogy nem véletlenül vagyunk a
világon, céllal vagyunk teremtve.
A kérdés, akarunk-e engedelmeskedni a szeretetteljes hívásnak, és
merjük-e a régi életünket, mint
koldusrongyainkat eldobni? Merjük-e felvállalni a hitünket? Akarjuk-e elnyerni az „élet koronáját?”
Higgyük el végre, ha Isten királyi
családjába tartozhatunk, megéri
vállalni a nehézségeket, a próbatételeket, mert a jutalom nem marad el: „Aki mindvégig kitart, az
üdvözül” (Máté 24, 13).
De kiket is hív Jézus? Téged
és engem, kedves testvérem! Ha
megnézzük, hogy kik vették körül
földi élete során a Megváltót, láthatjuk, legtöbbször a társadalom
számkivetettjei követték hűen. A
koldusok, a betegek, a paráznák,
a megvetettek hittek neki és hittek

latot tesszük az első helyre. Jézus még a legnagyobb szenvedésének idején, a golgotai kereszten is a világ teremtőjére figyelt. A Megváltó ugyan folytonosan keresi a csetlő-botló embert, hogy megszabadítsa bűneitől, ám ennek a keresésnek kölcsönösnek kell lennie, figyelmeztetett a püspök.
A templombúcsún alkalmat
teremtettek a szent gyónásra és

áldozásra. Az épület felújítása
végén a templom bejárata fölött
elhelyezésre került a Jézus szíve
dombormű, amely Gergely István fafaragó alkotása.

Kovács Elemér

benne, kapaszkodtak bele. Ők
megmenekültek. Nem úgy mint
azok, akik eltelve a saját gőgjükben, eldobták az Isten igazságát
akkor és ma is. Most még tart a
kegyelem ideje, még lehet jönni őszinte bűnbánattal Krisztushoz. De holnap is?
Nekünk, embereknek nagy
szükségünk van arra a békességre és lelki örömökre, amit csak
a Golgota keresztjén meghalt
Názáreti Jézus adhat meg. Kicsiknek, nagyoknak egyaránt.
Az evangelizációs héttel párhuzamosan a Tiszabökényi Református Egyházközség szervezé-

sében délelőttönként gyermekhétre került sor a parókián. A fiatalok közötti szolgálat olyan cél,
ami elengedhetetlen, ha Jézus
tervére nézünk. Ő tudta, hogy a
gyermekek a leghamarabb meghallják Isten szeretetteljes hangját és válaszolnak is rá. Csak a
felnőttek kemény szíve az, ami
sokszor visszatartja őket a folyamatos istenközelségtől. A családoknak választania kell, milyen
értékrend szerint akarják a gyermekeiket nevelni. A keresztyén
értékek bizonyítottan időállók.
Imádkozzunk, hogy mind a gyermekek, mind a felnőttek, akik a
kora nyári napokban hallhatták
az evangéliumot, megnyissák
szívüket Krisztus, és vele együtt
egy új élet előtt. A megszentelődés útja itt kezdődik, és reménység szerint sok lelki gyümölcsöt
terem majd Isten dicsőségére, az
emberek javára.

Bodnár Diána

2022.
június 29.

Közösség
Bodnár Diána, az elkötelezett hitoktató

Istennek terve van velem

Isten útjai kifürkészhetetlenek – szokták mondani. Gyermekként
el sem tudjuk képzelni, hová sodor majd az élet, felnőttként mégis
úgy érezzük, a jó helyen vagyunk. Így van ezzel Bodnár Diána is,
aki a Felvidéken nevelkedett, ma mégis Kárpátalján találta meg a
hazáját. Ma őt kérdeztük útjáról, élményeiről.
– Meséljen magáról.
– Miskolcon születtem, de a
Felvidéken nőttem fel, egy Rimaszombat nevű kisvárosban.
Ott magyar nyelvű általános iskolában és gimnáziumban végeztem tanulmányaimat. Az érettségit követően Budapesten, a Balassi Bálint Intézetben (egykori NEI) végeztem jogi előkészülést, majd négy év főiskola következett az ELTE-TFK történelem szakán. Középiskolás koromban hamar kiderült, hogy inkább humán beállítottságú vagyok, így ebbe az irányba kezdtem el gondolkodni. Szóba került
a jog, az újságírás, végül a történelemtanári pálya. Míg tanultam,
diákújságokat szerkesztettem.
A „mártonos” kolis újság neve
„Garabonciás” volt – szép emlékeim vannak ezekről az évekről.
A szavakon keresztül kapcsolódtam az emberekhez. Itt kaptam
kedvet az újságíráshoz. Abban,
hogy nem mentem tovább ezen
a vonalon, közrejátszott, hogy
közben édesanya lettem és Budapestről hazaköltöztünk a férjem szülőföldjére.
– És igazi kárpátaljai lett.
Hogyan érzi itt magát?
– A férjemnek remek munkája volt Magyarországon, amíg a
kormányváltás után el nem veszítette azt a személycseréket követően 2002-ben. Kisgyermekkel, albérletben nem volt egyszerű, döntenünk kellett, mi legyen… Szlovákiába költözzünk
vagy Ukrajnába? Számomra nem
volt nehéz a választás, első perctől kezdve itthon éreztem magam
Kárpátalján. Megszerettem a férjem családját, a tágabb rokonságot, a szomszédokat és beleszerettem a falusi életbe is. Fiatalként még nem tudtuk, hol és mit
akarunk dolgozni, de az Úr hamar küldte a lehetőségeket. Elő-

ször a férjemet kérték fel tanárnak
a Tiszapéterfalvai Református Líceumba, majd engem is. Történelemtanárként három évet tanítottam, életem egyik legszebb időszaka volt. Megízleltem valamit a
keresztyén életből, amiről azt hittem, tudom, hogy mi, mit jelent. Itt
tanultam meg igazából imádkozni
is, értékes barátságokat kötni, és
megtanultam megbecsülni az ételt!
– Hogyan alakult ezt követően az élete?
– A tanári pálya az egyik legcsodálatosabb hivatás! Tudtam ezt
akkor is, amikor a történelmet tanítottam, és tudom most, amikor
már kicsit letisztultabban látom,
mit is jelent tanítani, nevelni. Fontos, hogy tudjam, mi a célom a tanítással, mit akarok elérni és kivel akarom elérni. Akkori bizonytalanságomra úgy tekintek vissza,
hogy Isten még nem állított a helyemre, és nem bíztam rá teljesen
magam… Voltak a személyiségemben jócskán negatív vonások. Ennek meg is lett a következménye.
A férjemmel alapítottunk egy céget, gyakorlatilag egy játéktermet
működtettünk otthon. Nem éreztük, hogy ez hiba, bűn lenne. Pénzt
akartunk keresni. De Isten rávilágított: minden, ami nem tőle van – az
bűn. A Biblia erről így vall: „Ne
legyetek a hitetlenekkel felemás
igában, mert mi köze egymáshoz
az igazságnak és a gonoszságnak,
vagy mi köze van a világosságnak
a sötétséghez?” (2Kor 6,14) Mondanom sem kell, a vállalkozásunk
rövid életű volt.
– Ma már hitoktatóként tevékenykedik.
– Az Úr 2009-ben hívott el a
gyermekek közötti szolgálatra. Isten igéje szíven talált, és amint elkezdtem rendszeresen járni templomba, egyre többet akartam. Éreztem, hogy Isten kézen fog és vezet.
Csak még azt nem tudtam, hová…

Vakációs bibliahét és családi nap Borzsován

Közösségben Istennel,
egymással

Először a vasárnapi iskolában tanítottam a gyermekeket, többedmagammal. Ilosvai Marika rántott be
a sűrűjébe. Akkor ismertem meg a
Gyermek-Evangelizációs Közösséget mint missziót, és ez valamit
elindított bennem. Igaz, a nagymamám pici koromtól vitt az istentiszteleti alkalmakra, tudtam Istenről, csak épp közösségem nem volt
vele. Amikor az Úr Jézus Krisztus
belépett az életembe, elmúltam 30
éves. Már megszülettek a lányaink, és a folyamatos igeközelség
meghozta az eredményt. Úgy nőt-

Ő az alap, a közös nevező. A biztos kiinduló pont. Ahogy a Covid
megjelent, és eluralkodott a félelem az embereken, megéreztük,
tennünk kell valamit, hogy megértsék a többiek is: „nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság
lelkét” (2Timóteus 1,7) Az embernek szüksége van a közösségre, ez
tény. Ezért fontosak azok a kezdeményezések, melyek előre tudnak
vinni egy falut, egy települést. Ma
különösen szükségünk van egymásra, egyedül sokkal esendőb-

tek fel, hogy tudták, mit jelent Jézusról bizonyságot tenni a személyes életünkkel. Amiről beszéltem a
gyerekeknek a tanítás során, idehaza is gyakorolni kellett! Isten fokozatosan formálta a számat, a kezeimet, a gondolataimat… Már nem
voltam ugyanaz az ember, mint aki
2002-ben Kárpátaljára költözött.
– Emellett a Tiszabökényi Nőszövetség elnöke.
– Az Úr kegyelme, hogy használja az életemet. Először csak a
gyermekek közötti szolgálatban.
Majd a felnőttek között is. Fontos nekem a közösség, és rájöttem,
hogy egy nőszövetség Isten irányításával sokat tehet egy faluért. Így
indult a Tiszabökényi Nőszövetség
2021-ben – egy rendezvény szervezésével, mely szorosan kapcsolódott a Szeretethíd programhoz.
Ekkor temetőt takarítottunk, tarhonyát készítettünk. A nőszövetségnek bárki tagja lehet, aki Jézust szeretné követni és szolgálni.

bek vagyunk. A Tiszabökényi Nőszövetség és a Glória Ifjúsági Központ – melynek munkatársa vagyok – missziója ezt vállalta fel.
Az ifjúsági központ missziót végez
a gyermekek és a felnőttek között
egyaránt. A cél: minél többek megnyerése az Úrnak. Itt örömhírklubokat, tiniklubot tartunk, szakmai
oktatásunk van, de van munkatárs,
aki sportol a gyerekekkel.
– Emellett újságíróként is tevékenykedik.
– Az újságírást 2003 óta, megszakításokkal ugyan, de művelem.
Először a Kárpátalja című hetilapnak, majd a Kárpátinfónak kezdtem
el bedolgozó munkatársként írni. Itt
ismertem meg Kovács Erzsébetet,
akivel azóta is tartjuk a kapcsolatot a Küldetés református újság
kapcsán is. Hálás vagyok a lehetőségekért, amiket az Úr az évek folyamán elém hozott. A kezdetekkor
még egy olyan szemüvegen keresztül néztem a világra és a világ dol-

zös igehirdetéssel kezdődött, melyen ezúttal a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke, Szenn Péter hirdet-

ram várta a gyerekeket. Volt itt
kézművesstand, ahol igény szerint mindenki kiélhette kreativitását, sokan kipróbálták az arcfestést,

te Isten igéjét. A gyülekezet családi és hálaadó istentiszteletén részt
vett Zsukovszky Miklós, a Beregi
Egyházmegye esperese, valamint
Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka is.
A hálaadó istentisztelet után
a szervezők szeretetvendégségre invitálták a résztvevőket.
Majd késő délutánba nyúló prog-

és a vattacukor is sokakat csábított.
A Kárpátaljai Református Egyház a 2022-es évet a hálaadás évének nyilvánította. Ebben a háborús helyzetben talán ez a legnehezebb. Dénes Zsukovszky Elemér ezzel kapcsolatosan Pál apostolt idézve bátorított: „Semmiért
se aggódjatok, hanem imádságban
és könyörgésben mindenkor hála-

Bár, hála Istennek, Kárpátalján nem dörögnek a fegyverek, az elmúlt hónapok eseményei nagyon megviselték az itteni családokat
is. Február 24-e óta sokan abban reménykedtek, hogy a háború hamarosan befejeződik, de immáron négy hónapja háború dúl Ukrajnában, és sajnos még mindig nem látható a fény az alagút végén. A bizonytalanság, a családok szétszakítottsága pedig igencsak
próbára teszi az idegeket. Éppen ezért válik mindinkább fontossá, hogy az itthon maradottak közösségben éljenek, hogy egymást
erősítve igyekezzenek legyőzni a nehézségeket.
Felismerve ezt, a Borzsovai
Református Egyházközség sem
tétlenkedett, nem ölbetett kézzel várta a békét, hanem folytatta misszióját úgy a menekültek, mint a gyülekezeti tagok,
idősek és kicsik között egyaránt.
Így szervezte meg elsők között a
2022-es vakációs bibliahetet és
az azt követő, immáron hagyományos, családi napot.
Dénes Zsukovszky Elemér helyi lelkipásztor hálát adott
a lehetőségért, az egész heti alkalomért, és különösen azokért
a munkatársakért, akik jó kedvvel és jó szívvel vállalták a szolgálatot. Mint a lelkész lapunk

munkatársának elmondta, naponta
50-60 gyermek vett részt az alkalmakon – köztük a faluban menedékre lelt egyik belső ukrajnai menekült család gyermeke is. A kicsinyek – a hitoktatók, gyermekmunkások, önkéntesek vezetésével – a
hét folyamán számos éneket tanultak, bibliai történetekkel ismerkedtek, játszottak, kézműveskedtek.
Mint megtudtuk, a délelőtti gyerekalkalom után a konfirmandusok
jöttek össze. A számukra szervezett
alkalmakat sátorozás, kirándulás,
éjszakai teleszkópos csillagfigyelés is gazdagította.
A gyermekhetet vasárnap családi nap zárta. Az alkalom kö-
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gaira, hogy az ember volt a központban. Amíg a magam életében nem történtek radikális változások, addig nem vettem tudomást arról, hogy Istennek terve
van velem. Sejtettem, hogy nem
véletlenül kerültem Kárpátaljára, sejtettem, hogy a férjemmel
nem véletlenül találkoztam, „Isten műve ez”. Mégis több mint
tíz év telt el Kárpátaljára költözésünk után, míg hajlandó voltam „megadni magam” Istennek.
– Férjével egy közös vállalkozást is vezetnek.
– A vállalkozásunk kicsiben
kezdődött, és most sem nagy. A
férjemmel ketten működtetjük. A
neve: D&J Stúdió. Fotónyomtatásokkal foglalkozunk, emellett
irodaszereket és audio-vizuális
elektronikai eszközöket árusítunk a számítógépek mellett. A
férjem informatikát tanult, szeret
szerelni. Precíz, ami rólam nem
mondható el… Én a fotókat szerkesztem, előkészítem az egyedi
termékeket nyomtatásra. Egyszóval: kiegészítjük egymást.
A munkában is szerettük volna
megteremteni az igei környezetet, hogy a keresztyén hitvallásunk valóságos legyen. Ne csak
a szavainkkal, de a tetteinkkel is
bizonyságot tudjunk tenni a megváltó Jézus Krisztusról. Csodákat
élünk meg nap mint nap! Reggel
a közös bibliaolvasás után imádságban elkérjük a munkát az Úrtól és vezetést az életünkbe, csak
utána nyitunk.
– Az utóbbi időszak azonban
próbára tett mindenkit.
– A Covid idején tapasztaltuk a járvány miatti óvatosság
következményeit. Láttuk, hogy
a félelem a betegségtől sok mindent és sokakat megbénított, a
ház falai közé kényszerített. A
betegség miatt több ismerősünket is elvesztettük. Aztán a háború egy újabb próbatételt jelentett
a falunknak, nekünk is. A kezdeti ijedtség után megkérdeztük az
Urat, mit tegyünk? A lelkünkben
éreztük, hogy maradnunk kell és
kitartanunk, végezzük a ránk bízott munkát. Nemcsak magunkért, de másokért, a közösségért.
– Mi pedig Istentől megáldott életet kívánunk!

Kurmay Anita

adással tárjátok fel kéréseiteket
Isten előtt; és Isten békessége,
mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket
és gondolataitokat Krisztus
Jézusban” (Filippi 4, 6 –7).
Kiemelte, hogy a hálaadás
pont az ilyen nehéz időkben kell, hogy az első helyen legyen, a kérés pedig
csak ezt kövesse. A résztvevők a tábor és a családi nap alkalmából is megtapasztalták Isten gondviselését és kegyelmét, aki
gazdagon és reményeken
felül mindent megadott és
elkészített.
A borzsovai gyülekezet ezúttal is köszönetet mond a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.-nek, hogy
ebben az esztendőben is
támogatta a Borzsovai Református Egyházközség
gyermekhetének és családi napjának programját, aminek ezúttal az a tavaly felépített
pergola is otthont adott, aminek megépítését a BGA finanszírozta. Személyesen mondtak köszönetet a KRE főgondnokának, Nagy Bélának, aki
ajándékcsomagokkal segítette
a gyermekhetet.

-kósa-
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Heti műsor

Köszöntjük Ulrik nevű olvasóinkat!

Hétfő
05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:55 Nevess csak!

Kanadai
kandikamerás sor.

12:10 Fókusz
12:50 Mestercukrász
- Az édesszájú
Konyhafőnök
15:20 A sors könyvei
Brazil filmsor.

Július 4.
Német családi filmsor.

20:35 Nyaralj itthon!
20:45 Kékfény
21:35 Agatha Raisin
Bűnügyi tévéfilmsor.

telenovella sor.

Kedd
05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:55 Nevess csak!

22:20 Kenó
22:30 Időjárás-jelentés
Kanadai
22:31 Hogy volt?! kandikamerás sor.
Válogató adások 12:10 Fókusz
23:30 Zoo
12:50 Mestercukrász
Szlovák családi
- Az édesszájú
filmsor.
Konyhafőnök
00:30 Rex Rómában
15:20 A sors könyvei
Olasz bűnügyi tévé-

filmsor.
16:40 Szerelem és más
01:20 Hogy volt?!
bajok
02:15 Noé barátai
Török filmsor.
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 Mestercukrász 05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
- Az édesszájú
05:16 Angol nyelvű hírek
Konyhafőnök
05:20 Német nyelvű
22:35 Magnum
hírek
Amerikai akciókri05:21 Orosz nyelvű hírek
mi-sor.
05:25 Kínai nyelvű hírek
23:40 RTL Híradó Késő esti kiadás 05:30 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
00:15 Cobra 11
Német akció05:55 Öt kontinens
film-sor.
06:20 Summa
01:35 Autogram
06:45 Család'22
07:05 Mindennapi
07:10 Időjárás-jelentés
07:11 Almárium
05:10 Családi titkok
válogatás
06:15 Mokka
08:05 Táncház
08:45 Mokkacino
08:35 Élő népzene
10:45 Csapdába csalva 09:05 Jó ebédhez
11:15 Tények Plusz
szól a nóta
12:00 Tények délben 09:35 Jó ebédhez
12:30 Rex felügyelő
szól a nóta
Osztrák krimi sor.
10:00 Vers mindenkinek
13:30 Rex felügyelő
10:05 Agapé
Osztrák krimi sor.
11:00 Önkéntesek
14:35Aszerelem aromája 11:30 Falak
Kolumbiai
Magyar játékfilm

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Közelebb Török telenovella
Roma magazin
sor.
16:45 Remények földje 13:50 Domovina
14:20 Magyar Krónika
Török telenovella
14:50 Nyár 22
sor.
16:50 Öt kontinens
18:00 Tények
17:20 Ízőrzők:
18:45 Tények Plusz
Simontornya
19:50 Pénzt vagy Éveket!
21:15 Ninja Warrior 17:55 Ízőrzők: Rátka
18:30 Borbás Marcsi
Hungary
szakácskönyve
22:35 A Bank
19:00 Jó ebédhez
00:00 A csodadoktor
Török dráma sor.
szól a nóta
01:00 Rex felügyelő
19:25 Jó ebédhez
Osztrák krimi sor.
szól a nóta
20:00 Slágertévé
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
05:55 Mindennapi
21:21 V4 híradó
06:00 Híradó
21:35 Nyaralj itthon!
06:30 Időjárás-jelentés 21:36 Egynyári kaland
06:31 Nemzeti
Tévéfilm
Sporthíradó
22:35 Dokuzóna
06:45 Kenó
23:30 Hazajáró
06:50 Közelebb 23:55 Hagyaték
Roma magazin 00:25 Vers mindenkinek
07:15 Domovina
00:30 Hetedhét kaland
07:45 Itthon vagy!
00:40 M2 matricák 08:15 A hegyi doktor
Neked van testNémet családi filmvéred?
sor.
00:55 Himnusz
09:05 Az érzelmek
01:00 Híradó
tengerén
01:15 Időjárás-jelentés
Török tévéfilmsor.
01:20 Angol nyelvű hírek
10:00 Nyár 22
01:30 Slágertévé
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
05:10 Múlt és Jelen
12:45 Időjárás-jelentés 05:35 Vizes világbaj12:50 Europa A la Carte
nokság – Műugrás
13:25 Almárium
08:10 Női futsal Euróválogatás
pa-bajnokság
14:15 Időjárás-jelentés 09:50 Férfi kosárlabda
14:20 Egy Perc Híradó
világbajnoki
14:25 A világ 100
selejtező
csodája II.
11:55 Atlétika Gyémánt
15:20 A világörökség
Liga
kincsei
14:05 Vizes világbaj15:35 A világörökség
nokság – Vízilabda
kincsei
15:30 Szabadidő
15:55 Don Matteo
16:00 Vizes világbajOlasz tévéfilmsor.
nokság – Vízilabda
17:00 Gasztroangyal
17:30 Öttusa
18:00 Híradó
18:05 Forma-2
18:25 Nemzeti
19:30 Boxutca
Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés 20:00 Felvezető műsor:
Kosárlabda
18:45 Álmok álmodói
20:30 Férfi kosárlabda
18:55 Az érzelmek
világbajnoki
tengerén
selejtező
Török tévéfilmsor.
22:15 Értékelő műsor:
19:45 Mindennapi
Kosárlabda
19:50 A hegyi doktor
15:40 Fazilet asszony
és lányai

Köszöntjük Emese, Sarolta nevű olvasóinkat!

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

Amerikai akciókrimi-sor.

23:40 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:20 Cobra 11
Német akciófilm-sor.

05:10 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 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 Pénzt vagy Éveket!
21:15 Ninja Warrior
Hungary
22:35 A Bank
00:00 A csodadoktor
Török dráma sor.

01:00 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 filmsor.

09:10 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
15:45 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 filmsor.

20:35 Nyaralj itthon!

Július 5.

Köszöntjük Csaba nevű olvasóinkat!

Szerda

20:45 SzerencsePerc
20:46 Önök kérték! Válogató adások
21:45 A Mediciek ha- 05:00 Teleshop
talma - Lorenzo, 05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
a tündöklő
Angol történelmi
09:05 Teleshop
filmsor.
11:55 Nevess csak!
22:40 Kenó
Kanadai
kandikamerás sor.
22:50 Időjárás-jelentés
22:51 Velvet Divatház VI. 12:10 Fókusz
Spanyol tévéfilmsor. 12:50 Mestercukrász
23:50 Zoo
- Az édesszájú
Szlovák családi
Konyhafőnök
filmsor.
15:20 A sors könyvei
01:00 Rex Rómában
Brazil filmsor.
Olasz bűnügyi tévé- 16:40 Szerelem és
filmsor.
más bajok
01:55 Hogy volt?!
Török filmsor.
18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
05:00 Híradó
20:00 Mestercukrász
05:15 Időjárás-jelentés
- Az édesszájú
05:16 Angol nyelvű hírek
Konyhafőnök
05:20 Német nyelvű
22:35 Magnum
hírek
Amerikai akciókri05:21 Orosz nyelvű hírek
mi-sor.
05:25 Kínai nyelvű hírek 23:40 RTL Híradó 05:30 Álmok álmodói
Késő esti kiadás
05:35 Itthon vagy!
00:15 Mr. Whiskey
Amerikai akcióvíg05:55 Esély
játék-sor.
06:20 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:05 Mindennapi
07:15 Időjárás-jelentés
05:10 Családi titkok
07:16 Almárium
06:15 Mokka
válogatás
08:45 Mokkacino
08:10 Táncház
10:45 Csapdába csalva
08:40 Élő népzene
11:15 Tények Plusz
09:15 Jó ebédhez
12:00 Tények délben
szól a nóta
10:10 Vers mindenkinek 12:30 Rex felügyelő
Osztrák krimi sor.
10:15 Lét-Ige - protes13:30 Rex felügyelő
táns magazin
Osztrák krimi sor.
10:40 Isten kezében
14:35
A
szerelem aromája
11:10 Itthon vagy!
Kolumbiai
11:35 Beszterce ostroma
telenovella sor.
Magyar tévéfilmsor.
15:40 Fazilet asszony
13:00 Híradó
és lányai
13:20 Időjárás-jelentés
Török telenovella
13:25 Srpski ekran
sor.
13:50 Unser Bildschirm 16:45 Remények földje
14:20 Novum
Török telenovella
14:50 Nyár 22
sor.
16:50 Magyar világ
18:00 Tények
17:20 Ízőrzők: Zebegény 18:45 Tények Plusz
17:55 Ízőrzők: Györköny 19:50 Pénzt vagy Éveket!
18:30 Borbás Marcsi 21:15 Ninja Warrior
szakácskönyve
Hungary
19:00 Jó ebédhez
22:35 A Bank
szól a nóta
00:00 A csodadoktor
Török dráma sor.
20:00 Operettalbum
- Népszerű me- 01:00 Rex felügyelő
Osztrák krimi sor.
lódiák népszerű
művészek előadásában
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés 05:50 Álmok álmodói
05:55 Mindennapi
21:21 V4 híradó
21:30 Nyaralj itthon! 06:00 Híradó
21:35 Egynyári kaland 06:30 Nemzeti
Sporthíradó
Tévéfilm
22:35 Pastorale - a Zug 06:35 Időjárás-jelentés
lói Filharmónia 06:45 Kenó
családi hangver- 06:50 Hrvatska Kronika
07:15 Ecranul nostru
senysorozata
07:45 Itthon vagy!
23:30 Hazajáró
08:10 A hegyi doktor
00:00 Hagyaték
Német családi film00:30 Vers mindenkinek
sor.
00:35 Hetedhét kaland
09:05 Az érzelmek
00:45 M2 matricák tengerén
Baltazár bazár
Török tévéfilmsor.
00:55 Himnusz
10:00 Nyár 22
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés 12:00 Déli harangszó
01:20 Angol nyelvű hírek 12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
05:55 CSIO***-W Bu- 12:50 Europa A la Carte
dapest Díjugra- 13:25 Almárium
válogatás
tó Világkupa
14:15 Időjárás-jelentés
06:50 Tollaslabda
14:20 Egy Perc Híradó
09:50 Forma-3
10:55 Férfi kosárlabda 14:25 A világ 100
csodája II.
világbajnoki
15:25 A világörökség
selejtező
kincsei
12:50 Vizes világbajnokság – Műugrás 15:45 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.
14:00 Vizes világbajnokság – Vízilabda 17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
15:30 Hajime
18:25 Nemzeti
16:00 Asztalitenisz
Sporthíradó
magazin
16:30 Női futsal Euró- 18:35 Időjárás-jelentés
18:45 Álmok álmodói
pa-bajnokság
18:55 Az érzelmek
18:15 Boxutca
tengerén
18:45 FIFA VB
Török tévéfilmsor.
2022 magazin
19:45 Mindennapi
19:15 Fradi Tv
19:50 A hegyi doktor
19:45 Vizes világbajNémet családi filmnokság – Vízilabda
sor.
22:15 Vizes világbajnokság – Vízilabda 20:35 Nyaralj itthon!

Július 6.

20:40 SzerencsePerc
20:45 Skandináv Lottó
20:55 Monte Cristo grófja

Köszöntjük Apollónia nevű olvasóinkat!

Csütörtök

Francia tévéfilmsor. 05:00 Teleshop
21:55 Downton Abbey 05:25 Fókusz
Angol tévéfilmsor.
06:00 Reggeli
23:00 Kenó
09:05 Teleshop
23:10 Időjárás-jelentés 11:55 Nevess csak!
Kanadai
23:11 Ördöngősök
Játékfilm

01:05 Ferenc, a nép
pápája

Olasz életrajzi film

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
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát-medence
07:00 Mindennapi
07:10 Időjárás-jelentés
07:11 Almárium
válogatás
08:10 Táncház
08:40 Élő népzene
09:10 Jó ebédhez
szól a nóta
09:40 Jó ebédhez
szól a nóta
10:15 Vers mindenkinek
10:20 Rome Reports Vatikáni híradó
10:45 Mindennapi
10:46 Neked szól!
10:55 Templomaink
11:00 Jó embert
keresünk!
11:10 De őszintén!
11:20 Álmok álmodói
11:30 Beszterce ostroma
Magyar tévéfilmsor.

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Hrvatska Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 EtnoKultúra
14:50 Nyár 22
16:50 Hazajáró
17:20 Ízőrzők: Boldog
17:55 Ízőrzők:
Létavértes
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
21:30 Nyaralj itthon!
21:35 Egynyári kaland
Tévéfilm

22:30 Tűzoltó utca 25
Játékfilm

00:00 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák Baltazár bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Hogy volt?! Válogató adások

04:25 Asztalitenisz
magazin
06:20 Vizes világbajnokság – Vízilabda
07:35 Atlétika Gyémánt
Liga
09:45 Fradi Tv
10:20 Vizes világbajnokság – Műugrás
12:45 Forma-3
13:50 Forma-2
15:15 Boxutca
15:45 Felvezető műsor:
Labdarúgás
17:45 Értékelő műsor:
Labdarúgás
18:15 Férfi kosárlabda
világbajnoki
selejtező
20:15 Aranyoroszlánok
20:45 Felvezető műsor:
Labdarúgás
21:00 UEFA női labdarúgó Európa-bajnokság
22:45 Értékelő műsor:
Labdarúgás

kandikamerás sor.

12:10 Fókusz
12:50 Mestercukrász
- Az édesszájú
Konyhafőnök
15:20 A sors könyvei
Brazil filmsor.

16:40 Szerelem és
más bajok

Július 7.

19:50 A hegyi doktor

Német családi filmsor.

20:30 Nyaralj itthon!
20:45 Őrült nagy
szerelem
Romantikus film

22:15 Kenó
22:25 Időjárás-jelentés
22:26 Magyarok
Magy. filmdráma

00:20 Ferenc, a nép
pápája

Olasz életrajzi film

01:55 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévéfilmsor.

Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 Mestercukrász
- Az édesszájú
Konyhafőnök
22:35 Magnum

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
Amerikai akciókri- 05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
mi-sor.
05:35 Itthon vagy!
23:40 RTL Híradó Késő esti kiadás 05:55 Novum
06:25 Summa
00:15 Mr. Whiskey
Amerikai akcióvíg- 06:50 Világ
játék-sor.
07:10 Mindennapi
01:30 CSI: A
07:20 Időjárás-jelentés
helyszínelők
07:21 Almárium
Amerikai-kanadai
válogatás
krimisor.
08:20 Táncház
08:55 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez
szól a nóta
05:10 Családi titkok
09:50 Jó ebédhez
06:15 Mokka
szól a nóta
08:45 Mokkacino
10:20 Vers mindenkinek
10:45 Csapdába csalva 10:25 Új nemzedék
11:15 Tények Plusz
10:50 Világ-Vallás
12:00 Tények délben 11:05 Találkozás
12:30 Rex felügyelő
11:25 Beszterce ostroma
Osztrák krimi sor.
Magyar tévéfilmsor.
13:30 Rex felügyelő
13:00 Híradó
Osztrák krimi sor.
14:35Aszerelem aromája 13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Slovenski Utrinki
Kolumbiai
13:50 Öt kontinens
telenovella sor.
15:40 Fazilet asszony 14:20 Noé barátai
14:50 Nyár 22
és lányai
16:50 Szerelmes földrajz
Török telenovella
17:20 Ízőrzők:
sor.
Nagybörzsöny
16:45 Remények földje
Török telenovella
17:55 Ízőrzők:
sor.
Magyarpolány
18:00 Tények
18:30 Borbás Marcsi
18:45 Tények Plusz
szakácskönyve
19:50 Pénzt vagy Éveket! 19:00 Jó ebédhez
21:15 Ninja Warrior
szól a nóta
Hungary
19:25 Jó ebédhez
22:35 A Bank
szól a nóta
00:00 A csodadoktor
20:00 Szenes Iván emTörök dráma sor.
lékkoncert 2018.
01:00 Rex felügyelő
21:00 Híradó
Osztrák krimi sor.
21:20 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:35 Nyaralj itthon!
05:50 Álmok álmodói 21:40 Egynyári kaland
05:55 Mindennapi
Tévéfilmsor.
06:00 Híradó
22:40 Velünk élő Tri06:30 Nemzeti
anon - Egy majdSporthíradó
nem betiltott
06:35 Időjárás-jelentés 23:35 Hazajáró
06:45 Kenó
00:00 Hagyaték
06:50 Slovenski Utrinki 00:30 Vers mindenkinek
07:15 Öt kontinens
00:35 Hetedhét kaland
07:45 Itthon vagy!
00:45 M2 matricák 08:10 A hegyi doktor
Baltazár bazár
Német családi film- 00:55 Himnusz
sor.
01:00 Híradó
09:05 Az érzelmek
01:15 Időjárás-jelentés
tengerén
01:20 Angol nyelvű hírek
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
15:20 A világörökség
kincsei
15:45 Don Matteo

05:40 Asztalitenisz
magazin
06:05 Vizes világbajnokság – Műugrás
08:20 Vizes világbajnokság – Műugrás
09:45 Vizes világbajnokság - Nyílt
vízi úszás
10:45 UEFA női labdarúgó Európa-bajnokság
12:50 Férfi kosárlabda
Olasz tévéfilmsor.
világbajnoki
16:45 SzerencsePerc
selejtező
17:00 Gasztroangyal 14:50 Vizes világbaj18:00 Híradó
nokság – Vízilabda
18:25 Nemzeti
16:20 Strandkézilabda
Sporthíradó
16:40 Pecatúra
18:35 Időjárás-jelentés 17:15 Skipper
18:45 Álmok álmodói 17:45 Aranyoroszlánok
18:55 Az érzelmek
18:20 Fradi Tv
tengerén
21:00 UEFA női labTörök tévéfilmsor.
darúgó Euró19:45 Mindennapi
pa-bajnokság

2022.
június 29.

Heti műsor
Köszöntjük Ellák, György nevű olvasóinkat!

Péntek
05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:55 Nevess csak!

Kanadai
kandikamerás sor.

Július 8.

Köszöntjük Lukrécia nevű olvasóinkat!

Szombat

22:15 Kenó
22:25 Időjárás-jelentés
22:26 A szerelem tökéletes bűntény
05:00 A specialista
Bűnügyi film

00:20 Szétszakítva Egy család története

Német tévéfilmsor.

12:10 Fókusz
12:50 Mestercukrász
- Az édesszájú
Konyhafőnök
15:20 A sors könyvei

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
Brazil filmsor.
05:20 Német nyelvű
16:40 Szerelem és
hírek
más bajok
05:21 Orosz nyelvű hírek
Török filmsor.
05:25 Kínai nyelvű hírek
18:00 RTL Híradó –
05:30 Álmok álmodói
Esti kiadás
05:31 Itthon vagy!
18:55 Fókusz
05:55 Multiverzum
20:00 Mestercukrász 06:25 Kárpát-medence
- Az édesszájú
06:45 Kék bolygó
Konyhafőnök
07:05 Mindennapi
22:35 Magnum
07:15 Időjárás-jelentés
Amerikai akciókri- 07:16 Almárium
mi-sor.
válogatás
23:40 RTL Híradó 08:10 Táncház
Késő esti kiadás 08:45 Élő népzene
00:20 Ne nézz a tükörbe! 09:10 Jó ebédhez
Amerikai thriller
szól a nóta
09:40 Jó ebédhez
szól a nóta
10:10 Vers mindenkinek
05:10 Családi titkok
10:11 Katolikus krónika
06:15 Mokka
10:35 Önkéntesek
08:45 Mokkacino
11:05 Itthon vagy!
10:45 Csapdába csalva 11:30 A tűz balladá11:15 Tények Plusz
ja - A lány, aki
12:00 Tények délben
maga volt a tűz
12:30 Rex felügyelő
Tévéjáték
Osztrák krimi sor.
13:00 Híradó
13:30 Rex felügyelő
13:20 Időjárás-jelentés
Osztrák krimi sor.
13:25 P'amende
14:35 A szerelem aromája 13:50 Rondó
Kolumbiai
14:20 Multiverzum
telenovella sor.
15:40 Fazilet asszony 14:50 Nyár 22
16:55 Kárpát-medence
és lányai
17:20 Ízőrzők: Siklós
Török telenovella
17:50 Ízőrzők:
sor.
Szigetbecse
16:45 Remények földje
Török telenovella
18:30 Borbás Marcsi
sor.
szakácskönyve
18:00 Tények
19:00 Jó ebédhez
18:45 Tények Plusz
szól a nóta
19:50 Pénzt vagy Éveket! 19:25 Jó ebédhez
21:15 Ninja Warrior
szól a nóta
Hungary
20:00 Mindenből
22:35 A Bank
egy van
00:00 A csodadoktor
21:00 Híradó
Török dráma sor.
21:20 Időjárás-jelentés
01:00 Rex felügyelő
21:25 V4 híradó
Osztrák krimi sor.
21:35 Nyaralj itthon!
21:40 Egynyári kaland

Ukrán akciófilm-sor.

06:15 Teleshop
06:50 Kölyökklub
09:05 Teleshop
10:05 A dadus

Am. vígjátéksor.

10:50 Isten belájkolt
Amerikai filmsor.

12:00 Autogram
12:45 Kiütés

Amerikai vígjáték

15:20 Piedone, a zsaru
Olasz akcióvígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
19:00 Fókusz Plusz
20:05 Vén rókák

Amerikai vígjáték

22:15 A feláldozhatók 2.
Amerikai akciófilm

00:05 Legendás állatok
és megfigyelésük
Angol-amerikai kalandfilm

04:45 Kívánságpiac
Extra
06:00 Hupikék törpikék
Belga animációs
sorozat

06:30 Grimm-mese

Német animációs
sorozat

06:55 Grimm-mese

Német animációs
sorozat

Július 9.

Magyar játékfilm

Török tévéfilmsor.

04:30 Pecatúra
05:00 Tollaslabda
06:50 UEFA női labdarúgó Európa-bajnokság
10:50 UEFA női labdarúgó Európa-bajnokság
11:25 Vitorlázás Vendée
Adriatique
13:25 Forma-1 –
1. szabadedzés
14:40 Bringasport
14:55 Forma-3
Olasz tévéfilmsor.
15:35 Strandkézilabda
17:00 Gasztroangyal
15:50 Forma-2
17:50 SzerencsePerc
16:35 M4 Stúdió:
18:00 Híradó
Forma-1
18:25 Nemzeti
17:00 Forma-1 –
Sporthíradó
Időmérő edzés
18:35 Időjárás-jelentés
18:45 Álmok álmodói 18:15 M4 Stúdió:
Forma-1
18:55 Az érzelmek
18:30 UEFA női labtengerén
darúgó EuróTörök tévéfilmsor.
pa-bajnokság
19:45 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor 21:00 UEFA női labdarúgó EuróNémet családi filmsor.
pa-bajnokság
20:35 Nyaralj itthon! 23:00 Világjátékok 2022
20:45 Magyarország, 00:55 Forma-3
szeretlek!
01:35 Forma-2

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!
07:15 Időjárás-jelentés
07:16 Opera Café
07:50 EtnoKultúra
08:20 Rejtélyes XX.
század - Kun
Miklós műsora
08:50 Evangélium
09:20 Novum
09:55 Önök kérték! Válogató adások
10:50 Öt kontinens
11:20 A sípoló macskakő

Francia, amerikai
krimi film

00:50 R.I.P.D. Szellemzsaruk
Amerikai vígjáték 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
Angol útifilmsorozat

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
14:05 Isten őszi csillaga

Vasárnap

15:35 Egy Perc Híradó
15:45 Időjárás-jelentés
15:46 Sándor Mátyás 05:00 Fókusz Plusz
Tévéfilmsorozat
06:05 Teleshop
17:00 Főmenü:
06:35 Kölyökklub
Húshagyó
08:50 Teleshop
18:00 Híradó
09:50 A Muzsika
18:25 Nemzeti
TV bemutatja!
Sporthíradó
10:20 A dadus
18:35 Időjárás-jelentés
Am. vígjátéksor.
18:40 SzerencsePerc
11:05 Isten belájkolt
Amerikai filmsor.
18:45 Szerencse Szombat
12:10 Isten belájkolt
19:40 100 méterre a
Amerikai filmsor.
Mennyországtól
13:25 Fél lábbal a
Filmvígjáték
paradicsomban
21:30 Azok a csodálaOlasz vígjáték
tos Baker fiúk
15:40 Vadiúj vadnyugat
Játékfilm
Am. akcióvígjáték
23:20 Kenó
23:30 Időjárás-jelentés 18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
23:31 Zűrangyalok
19:00 A nép szolgája
Filmvígjáték
Ukrán vígjátéksor.
01:25 Szétszakítva Egy család tör- 19:35 A nép szolgája
Ukrán vígjátéksor.
ténete
Német tévéfilmsor. 20:10 Legendás állatok
- Grindelwald
bűntettei

07:20 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:45 Magyar népmesék
07:50 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:05 Magyar népmesék
08:15 Magyar népmesék
08:20 Magyar népmesék
08:30 Magyar népmesék
08:35 Magyar népmesék
08:45 Magyar népmesék
08:55 Magyar népmesék
09:00 Magyar népmesék
09:05 Magyar népmesék
09:20 Magyar népmesék
Magyar játékfilm
09:25 Magyar népmesék
13:00 Híradó
09:35 Mesék Mátyás
13:20 Időjárás-jelentés
királyról
Magyar animációs 13:25 Múlt és Jelen
sorozat
14:00 M4 sport+
09:45 Hupikék törpikék 14:00 Triatlon
Belga animációs
15:10 Építők
sorozat
15:35 Triatlon
10:15 Hupikék törpikék 17:05 Bringasport
Tévéfilmsorozat
Belga animációs
17:20 U17-es női kosár22:35 Szabadság tér ´89
sorozat
05:50 Álmok álmodói 23:25 Hazajáró
labda világbaj10:50 Nagyító
05:55 Mindennapi
nokság
23:55 Hagyaték
11:30 Innovátor
06:00 Híradó
19:30 Kosárlabda
00:30 Vers mindenkinek 12:05 Új ház épül
06:30 Nemzeti
mérkőzés
00:35 Hetedhét kaland 12:45 Poggyász
Sporthíradó
21:35 Kékek
00:45 M2 matricák 13:20 Gagyi mami 06:35 Időjárás-jelentés
22:05 A mérkőzés
Baltazár bazár
Mint két tojás
Magyar filmdráma
06:45 Kenó
00:50 M2 Matrica
Am. vígjáték film
00:00 Dokuzóna
06:50 P'amende
00:55 Himnusz
15:45 Columbo
00:55 Himnusz
07:15 Rondó
Am. krimi film
01:00 Híradó
01:00 Híradó
07:50 Itthon vagy!
01:20 Angol nyelvű hírek 18:00 Tények
01:15 Időjárás-jelentés
08:15 A hegyi doktor 01:30 Beszterce ostroma 18:55 Tények Plusz
Német családi filmsor.
Magyar tévéfilmsor. 20:00 Derült égből apu 01:20 Angol nyelvű hírek
09:05 Az érzelmek
01:30 Isten őszi csillaga
Fr. vígjáték film
Magyar játékfilm
tengerén
22:35 A szállító 3.
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
15:25 A világörökség
kincsei
15:45 Don Matteo

Köszöntjük Amália, Veronika nevű olvasóinkat!

06:35 UEFA női labdarúgó Európa-bajnokság
08:35 Szabadidő
09:05 Forma-1 –
Időmérő edzés
10:30 Forma-3
11:30 Építők
11:55 Kékek
12:25 Forma-1 –
2. szabadedzés
13:40 Boxutca
16:10 M4 Stúdió:
Forma-1
16:30 Forma 1 – Futam
17:15 M4 Stúdió:
Forma-1
18:00 UEFA női labdarúgó Európa-bajnokság
19:55 Forma-2
21:00 UEFA női labdarúgó Európa-bajnokság
23:00 Világjátékok 2022
23:01 Forma 1 – Futam
23:55 Forma-3
01:00 UEFA női labdarúgó Európa-bajnokság

Angol-amerikai kalandfilm

23:10 Hotel Mumbai

Július 10.

08:10 Hupikék törpikék
Belga animációs
sorozat

08:40 Hupikék törpikék
Belga animációs
sorozat

09:15 Fald fel
09:55 Tűsarok
10:30 Több mint TestŐr
11:10 KutyaSuli
11:45 SuperCar
12:25 Életmódi
13:00 Konstruktíva- Az
építő műsor
13:40 Bazi nagy görög
lagzi 2.
Am. vígjáték film

15:45 Ő a megoldás

Am. vígjáték film

18:00 Tények
18:55 Doktor Szöszi

Am. vígjáték film

21:00 Lánytesók

Am. vígjáték film

23:45 Coming Out

Magy. vígjáték film

01:50 Rossz szomszédság
Am. vígjáték film

05:50 A természetfilme-

zés kulisszatitkai
Indiai-ausztrál-am.angol-szingapúri
06:00 Híradó
akcióthriller
06:30 Nemzeti

01:55 Élet vagy halál

Sporthíradó

Olasz akcióvígjáték 06:35 Időjárás-jelentés

04:35 Kívánságpiac
Extra
06:00 Hupikék törpikék
Belga animációs
sorozat

06:30 Grimm-mese

Német animációs
sorozat

06:55 Magyar népmesék
07:05 Magyar népmesék
07:15 Magyar népmesék
07:20 Magyar népmesék
07:30 Magyar népmesék
07:40 Magyar népmesék
07:50 Magyar népmesék
08:00 Mesék Mátyás
királyról

Magy. animációs sor.

06:40 Kenó
06:45 Nyár 22
08:00 Időjárás-jelentés
08:01 Mindennapi
08:02 Neked szól!
08:05 Világ-Vallás
08:20 De őszintén!
08:30 Isten kezében
08:55 Mindennapi
09:00 Lét-Ige - protestáns magazin
09:25 Mindennapi
09:30 Találkozás
09:45 Jó embert
keresünk!
10:00 Mindennapi
10:01 Katolikus krónika
10:30 Rome Reports Vatikáni híradó
10:50Agapé-miniprogram

10:55 Mindennapi
11:00 Az utódok
reménysége
11:25 Keresztény könynyűzenei
koncertklipek
11:30 Mindennapi
11:31 Bevezetés a
misztériumba
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 - Takarékos konyha
13:55 A világörökség
kincsei
14:20 Egy pikoló világos
Magy. romantikus film
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05:30 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar világ
06:25 Élő egyház
06:50 Esély
07:15 Világ
07:35 Időjárás-jelentés
07:45 Noé barátai
08:15 Kontúr
08:55 Ízőrzők - Takarékos konyha
09:30 Borbás Marcsi
szakácskönyve
10:00 Főmenü: Nem
süti
11:00 Magyar világ
11:30 Szerelmes földrajz
12:00 Templom az
Óceán közepén
12:30 Indulásra készen!
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Magyarország
Ma
13:50 Nyaralj itthon!
14:00 M4 sport+
14:00 Strandröplabda
Magyar Bajnokság
16:15 Aranyoroszlánok
16:45 Fradi Tv
17:20 U17-es női kosárlabda világbajnokság
19:30 Kosárlabda
mérkőzés
22:05 Üzenet - Zenés
üzenet Orszáczky
Jackie-nek

15:45 Egy Perc Híradó
15:46 Időjárás-jelentés
15:47 Édes anyanyelvünk
16:00 Hatoslottó
sorsolás
16:10 Hogy volt?! Válogató adások
17:05 SzerencsePerc
17:10 A természet
magyar fotósai
17:15 A természetfilmezés kulisszatitkai
17:25 Borbás Marcsi
szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:45 Apás vakáció
07:55 Múlt és Jelen
Szlovák családi
08:30 Forma-3
filmsorozat
09:40 Bringasport
19:40 Haszonélvezők 10:00 Forma-2
Angol filmvígjáték
11:15 Jövünk!
21:30 Kés a vízben
11:45 Triatlon
Lengyel thriller
12:50 Triatlon
23:00 Kenó
23:05 Duna - időjárás 14:00 Pilótaparádé
14:25 M4 Stúdió: Forma-1
23:06 A sas leszállt
Angol háborús film 15:00 Forma 1 – Futam
17:00 M4 Stúdió: Forma-1
18:00 UEFA női labdarúgó Európa-bajnokság
05:00 Híradó
19:55
Forma-3
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek A műsor és a kezdési
05:20 Német nyelvű hírek időpont megváltoztatásának jogát minden
05:21 Orosz nyelvű hírek
tévéadó fenntartja!
05:25 Kínai nyelvű hírek

Hirdessen nálunk, megéri!
Fizetett hirdetés

– az összes fizikai és jogi személytől beérkezett hirdetés
kereskedelmi hirdetésnek
számít, akik kereskedelmi
tevékenységet folytatnak;
– különböző szolgáltatások
nyújtása;
– haszongépjárművek eladása;
– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területekkel, berendezésekkel és alapanyagokkal 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 mindös�sze egy hirdetés szerepelhet.
A szerkesztőség fenntartja
a jogot, hogy egyes anyagokat nem közöl az újságban.
Nem közölhetőek azok a hirdetések, amelyek ellentmondanak a szerkesztőségi feltételeknek és az ukrán törvényeknek.
A hirdetésekkel és reklámokkal kapcsolatos reklamációkat a szerkesztőség a lap
megjelenése után 3 napig
fogadja.
A szerkesztőség nem vállal felelősséget a hirdetés
tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok
és címek pontosságáért.

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

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 publikációnkban közölt tényekért minden esetben a szerző viseli a felelősséget.

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.

Egyéb hirdetések:
elveszett iratok		
100
részvétnyilvánítás
50
társkereső		
30
köszöntő		
30
4 sor vers+köszöntő 5 0
képes köszöntő		
40
kép+4 sor vers 		
55
megkezdett 4 soronként

h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
5 hr.;
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Bemutatjuk Nemes Dianna hajszobrászt

Egy szép frizura jó közérzetet
varázsol

A szépségre való törekvés nem újkeletű dolog, az ókorban is sok
példa mutat erre. Manapság meg már szinte el sem tudjuk képzelni az életet szépségszalonok nélkül. S nem csupán egy-egy neves alkalomból keressük fel azokat, de az ápolt külső biztosítása
érdekében legalább havonta megjelenünk ott.
Nemes Dianna – aki a beregszászi Erzsébet Ház szépségszalonban várja kedves vendégeit – fontosnak tartja a szakmai fejlődést annak érdekében,
hogy magas színvonalú munkát
végezhessen. Vele beszélgettünk
kezdetekről, kihívásokról.
– Hogyan indult a fodrász
karrierje?
– Nagymuzsalyban születtem, tanulmányaimat is a helyi középiskolában végeztem.
Az iskola után két irányvonal
foglalkoztatott leginkább – az
egyik a sport, a testnevelés volt,
a másik a fodrászat. Annak érdekében, hogy az elsőt megvalósítsam és tornatanár lehessek,
érettségi után ukrán nyelvből és
biológiából tettem emelt szintű vizsgát, de sajnos ez nem sikerült. Ám nem csüggedtem el,
még abban az évben, 2009-ben
jelentkeztem Beregszászban egy
négyhónapos fodrász tanfolyamra, melyet sikeresen el is végeztem. Az oklevelem megszerzését
követően otthonomban fogadtam a szépülni vágyókat. Egy

idő után, több kudarcot megélve,
azt éreztem, hogy nem tudok eleget
nyújtani a vendégeimnek, így felhagytam a munkával. Ezt követően a beregszászi rádiógyárban dolgoztam közel másfél évet. Be kell
vallanom, nem volt könnyű feladat,
emiatt felmondtam. Mivel azonban a fodrászat iránti lelkesedésem
nem csökkent, saját indíttatásból
elkezdtem különböző fonásokat,
frizuramegoldásokat próbálgatni,
ezeket magamtól, gyakorlások útján tanultam meg. Majd úgy döntöttem, hogy az internetet böngészem, és oktató videókat nézegetve fejlesztettem tovább tudásomat.
– Majd belekóstolt a szalonok
világába.
– 2019-ben a Vivien szalonban Balogh Mariannánál végeztem
el egy tanfolyamot, hogy fejles�szem tudásomat. Ekkor még nem
volt késztetésem arra, hogy szalonban dolgozzam, de a fodrásznő biztatott, hogy próbáljam ki.
Így elsőként a már említett Vivienben kezdtem el dolgozni. Sokat
köszönhetek az ottani főnökömnek, Kun Mónikának, akitől ren-

Óvodapedagógusok konferenciája a KMPSZ szervezésében

Fókuszban a művészeti
nevelés

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) – a Covid
miatti két év kihagyás után – idén újra megrendezhette az óvodapedagógusok konferenciáját. Bár a mostani is hibrid módszerrel
zajlott – többen online csatlakoztak a programba, hisz a háborús
helyzet miatt nehézkes az utazás –, ám II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Győr termében a mintegy húsz résztvevő igencsak élvezte a jelenléti továbbképzést, azt, hogy személyesen találkozhattak előadók és óvodapedagógusok, hogy megbeszélhették problémáikat, megoszthatták egymással örömeiket, s
hogy együtt játszhattak, énekelhettek, együtt lehettek hol óvodások, hol óvónők.
A fórumot Gabóda Éva, a
KMPSZ óvodapedagógiai módszertani csoportjának vezetője, a

elmondta, hogy mind a gyerekek,
mind a pedagógusok igencsak kiéheztek már a személyes találko-

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola Pedagógia és
Pszichológia Tanszékének adjunktusa nyitotta meg. A szakember a sajtónak nyilatkozva

zásokra. Ennek bizonyítéka, hogy
ezúttal több mint hetvenen regisztráltak a konferenciára. S azért választották idén témául a művészeti nevelést, mert úgy véli, ebben az

geteget tanulhattam. Hálás vagyok
neki, hisz, ha ő nem segít ezen az
úton, akkor ma nem lehetnék az,
aki. Emlékszem, az első
menyasszonyi frizurámnál nagyon izgultam, de
végül jól sikerült, és az
ara is elégedetten távozott. Kezdetben nehezemre estek a fonások,
mára azonban azok lettek a kedvenceim. Időközben munkahelyet váltottam, közel egy éve már
az Erzsébet Házban vagyok megtalálható. Ös�szességében elmondhatom, hogy nem bántam
meg a döntésemet, miszerint fodrászként helyezkedek el.
– Mit kérhetnek öntől a vendégek?
– Mára elég széles
palettával rendelkezem.
Kérhetnek tőlem különböző alkalmi frizurákat,
kontyokat, emellett a hajfestések terén is sok megoldást tudok ajánlani. A
hajszerkezetet erősítő kezelések közül is választhatnak – keratinos hajegyenesítés, botox hajfeltöltés. Emellett igény
szerint hajhosszabbítást
is végzek, afrofonásokat
készítek, glitter szálakat teszek fel.
Egyik új szolgáltatásom jelenleg az
afro sapka megvalósítása.
– A folyamatos szakmai fejlődést ön is preferálja.
– Úgy gondolom, hogy ebben a
szakmában a folyamatos szakmai
fejlődés kulcskérdés. Nap mint nap
igencsak megpróbáltatásokkal
teli időkben – Covid, háború – ez
mind a gyermekek, mind a pedagógusok számára lelki segítséget nyújthat. Úgy tartják, hogy a
magyar ember búját, baját, örömét kiénekli, a mese meg erősít,
hisz abban a legkisebb, a leggyengébb is győzni tud (félelmei
fölött mindenképpen), a játék, a
rajz pedig oldja a feszültséget.
S hogy ez valóban így van,
arról meggyőződhettünk a főiskola Győr termében, ahol kéttucatnyian személyesen vettek
részt a konferencián, s akik aktívan bekapcsolódtak a programba. Igencsak nagy érdeklődés kísérte a Rákóczi Főiskola
oktatójának, Kiss Juliannának
a Magyar népi játékok az óvodai nevelésben című interaktív
előadását. Gál Natália, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai
Színház művésze
online előadásában a mese, a játék
fontosságát hangsúlyozta. Gabóda
Éva A népművészeti anyanyelv alapozása az óvodai
művészeti nevelésben címmel tartott
ugyancsak szemléletes és gyakorlati foglalkozással összekapcsolt
előadást, végezetül Kulin Ágnes,
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola
adjunktusa, a Révész Imre Társaság elnöke az óvodai vizuális nevelés esettanulmányairól beszélt.
A résztvevők a szakmai képzés mellett ezúttal is meggyőződtek arról, hogy jó együtt, közösségben lenni.

Kovács Erzsébet

jelennek meg új technikák, megoldások, amelyeket meg kell tanulnunk annak érdekében, hogy ered-

ményes munkát végezhessünk. A
vendégek is igénylik az újdonságokat, amit igyekszem is megadni nekik.
– Az elmúlt időszak azonban
megnehezítette a munkát.
– Nagy lendülettel vetettem
bele magam a munkába, amikor

berobbant a koronavírus, ez pedig nagyon megviselte az ágazatot. Kezdőként kerültem be a szalonba, amikor is a szigorítások miatt be kellett zárnunk – ez nem
épp a megfelelő helyzet
egy szakma indításához.
De nem adtam fel. A karantén-szabályok enyhülésével szépen lassan
kezdett magára találni a
szépségipar, egyre több
vendég lett, rendezvényeket is lehetett már
tartani – ám ekkor kitört a háború. Mindenki
megijedt, sokan elmentek, azoknak pedig, akik
itthon maradtak, nem az
az első teendőjük, hogy
frizurát csináltassanak.
Ezt persze meg is lehet
érteni. Nekem is eszembe jutott a külföldre távozás, de aztán úgy döntöttem, hogy itt a hazám,
itt kell megpróbálnom
boldogulni.
– Mit jelent önnek a
munkája?
– Nagyon szeretem
a szakmámat. Ez nekem
nem is munka, hanem kikapcsolódás, feltöltődés.
Van, hogy kizárok mindent, és csak az alkotásra
koncentrálok. Szeretek megfelelő
időt szánni egy-egy frizura elkészítésére, mert akkor lesz igazán
látványos. Elégedettséggel tölt el,
ha egy-egy munka után örömmel
állnak fel a székemből a vendégek. Ez tesz teljessé.

Kurmay Anita

A tuberkulózist még nem
sikerült legyőzni

Az utóbbi két évben – előbb a koronavírus-járvány, majd a háború – fokozatosan háttérbe szorította egy olyan jelentős betegség említését, mint a tuberkulózis. Pedig az esetek kilencven százalékában a tüdőt károsító fertőző kór előfordulása nem múlt el
nyomtalanul, ma is szedi az áldozatait, elsősorban azok között,
akik az egészségre káros életmódot folytatnak, és mellette még
hosszú év(tized)ekig elhanyagolják a betegség diagnosztizálásában egyik legfontosabb módszernek számító tüdőszűrést.
A napokban a Beregszászi Járási Szakrendelőben került megrendezésre a tuberkulózis témakörével foglalkozó szeminárium a Beregszászi járás alapellátásában dolgozó családorvosok, belgyógyászok
részére, amelyen szó volt a tbc mai előfordulásáról, a rizikócsoportba tartozók felkutatásáról, a modern diagnosztikai szűrések megszervezéséről és a betegség kezeléséről.
Mint Vaszil Szkrip, a Tüdőbetegségek Megyei Központja intézményének vezetője elmondta, az alapellátásban dolgozó szakembereknek igen nagy a felelősége abban, hogy idejében kiszűrjék azokat a betegeket, akiknél
a leginkább valószínűsíthető a kór előfordulása.
A szeminárium főelőadója, Ludmila Markovci
arról beszélt, hogy a betegség első fázisában előforduló legjellemzőbb
tüneteket – gyakori köhögés, általános gyengeség, erőtlenség, étvágytalanság, izzadékonyság,
fáradékonyság – a legtöbben sokáig nem veszik komolyan, pedig a kór időben történő diagnosztizálása esetén
szinte biztosra vehető a teljes gyógyulás.
Elhangzott az is, hogy az idei év májusa óta már a Beregszászi Járási
Tüdőgondozóban is lehetőség van a tbc diagnosztikájában fontos szerepet
betöltő Gene Xpert (molekulár-genetikai) metódus elvégzésére, ami a páciens köpetmintájából szűri ki nagyon rövid idő alatt a betegség meglétét.
Ludmila Benyovszka, a Beregszászi Járási Tüdőgondozó vezető
orvosa elmondása szerint egyre több az olyan beteg, akik nem tartják
be az orvosi utasításokat a kezeléseket illetően, vagy nincs elég kitartásuk ahhoz, hogy betartsák a legalább félévig tartó gyógyszerszedési
időszakot, ami elengedhetetlen az eredményes gyógymód eléréséhez.
Ilyenkor pedig gyakran előfordulhat, hogy a beteg visszaesik, vagy
multirezisztenssé (az antibiotikumok hatásának ellenállóvá) válik, ami
a betegség előrehaladtával nagyban csökkentheti a gyógyulás esélyeit.
Az elhangzottak összegzéseként az előadók egyet értettek abban,
hogy a tuberkulózist még korántsem sikerült legyőzni, és a mostani
modern népvándorlással járó időszakban különösen fontos a betegség idejében történő diagnosztikája, ami jelentősen megkönnyítheti a kór elleni eredményes harcot.
(jakab)
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Gazdaoldal

Az édesburgonya (batáta) év
közbeni ápolási munkái
Az édesburgonyával foglalkozó cikksorozatunk előző részében megtudhattuk, hogy mikor
és hogyan ültessük el az édesburgonya palántáinkat vagy
dugványainkat. Jelenlegi cikkünkben pedig megismerkedhetünk azokkal az év
közbeni ápolási munkákkal, amelyeknek
az elvégzése elengedhetetlen annak érdekében, hogy megfelelő méretű és kiváló
minőségű batáta gumókat kaphassunk.
Öntözés. Az ültetést követően az első és nagyon fontos feladatunk a növények beiszapoló öntözése. Ez
azért nélkülözhetetlen, mert a
dugványok, palánták nem, vagy
csak nagyon kevés gyökérzettel
rendelkeznek, ezért a beiszapoló öntözéssel egy szorosabb nö-

vény-talaj közötti kapcsolatot
tudunk létrehozni, ezzel sokkal
biztosabb foganást érve el. Abban az esetben, ha már az öntözőrendszert betelepítettük, akkor a beiszapoló öntözést azzal,
ha viszont nincs telepítve, akkor
közvetlenül az ültetést követően locsolókannával vagy slaggal végezzük el. Az ültetést követő két-három hétben (június)
intenzív öntözést igényel, de a
vegetáció további szakaszában
is (július-augusztus) fontos a
kellő mennyiségű öntözés. Ezt
elvégezhetjük szalagos csepegtetővel vagy esőztető öntözéssel is. A kellő mennyiséget azért

hangsúlyoztuk ki, mert ügyelnünk
kell arra, hogy ne öntözzük túl növényeinket. A batáta nem szereti a
pangó vizet, és túlöntözése esetén
előfordulhat, hogy raktározó gyökereit (gumóit) nem fejleszti. Augusztus végétől egészen szeptember végéig (betakarításig) már lehetőleg ne,
vagy csak nagyon indokolt esetekben öntözzünk.
Gyomirtás. Az
édesburgonyának vegyszeres gyomirtása még
nem ismert, de egészségügyi és környezetvédelmi megfontolásból meglátásunk
szerint nem is indokolt. Abban az
esetben, ha a területünk gyommagvaktól nem túlzottan fertőzött, akkor a szezonunk folyamán 2-3 mechanikai gyomirtás (kapálás) elegendő lehet. A területünket addig
kell a gyomoktól tisztán tartani,
amíg a batáta lombozata be nem teríti
a talaj felszínét, mert
onnantól érvénybe
lép a növény gyomelnyomó hatása. Szélesebb sortávolságok
esetén a sorközöket
géppel is megmunkálhatjuk. A mechanikai gyomirtás viszonylag könnyen kivitelezhető és a növény számára is egy
jobb, levegősebb felső talajfelszínt biztosít, és alkalmat ad az
esetleges fejtrágya
bedolgozására.
A mechanikai
gyomirtáson kívül
alkalmazhatunk talajtakarást. Ebben
az esetben a soroknál bakhátakat alakítunk ki és azokat fekete fóliával takarjuk. A talajtakarás egy nagyon praktikus és hasznos termesztéstechnológiai eszköz, amely néhány hátránya mellett, számos előnnyel rendelkezik:
gyommentesen tartja a sorokat;
védi növényeinket a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadéktól; fekete színének köszönhetően
hamarabb felmelegíti a talajt; fékezi a talaj párologtatását. A feketefóliás talajtakarás egyik hátránya viszont, hogy mit is kezdjünk a már
szezon végén felszedett, elhasznált
fóliával. Ezt a hátrányt máris kiküszöbölhetjük, a már Magyarországon is beszerezhető, lebomló talajtakaró fóliával. Teljesen környe-

Legfontosabb mezőgazdasági
teendők

sen fontos a tápanyag felszíSzeretném ismételten felhívvódását lombtrágyák és terni a termelők figyelmét, hogy
mésnövelő szerek segítségével
a mostani nehéz időjárási köbiztosítani (Amino-Max vagy
rülmények között az összes véAmalgerol). Az előbbidekezési teendőt kizáek serkentik a növények
rólag kora reggel és/
ellenállóképességét. A
vagy késő este kell elharmat és eső hiánya
végezni.
miatt a betegségek nem
Most minden erőtudnak járványszerűen
feszítésünket a nöterjedni. Emiatt külövények öntözésére
nös figyelmet kell forkell összpontosítaTel.: 2-41-74
dítani a különböző kárni, mivel csak így
tevők – különösen az
tudjuk biztosítani az
atkák és a tetvek – megjelenéállandó tápanyagfelvételt a
sére. Ezek ellen bioszerek setalajból. Ilyenkor különö-

zetbarát, hiszen kukoricakeményítőből készül, így betakarítás után a
talajba forgatva 100%-ban lebomlik. A fóliatakarás hátrányai közt
említhetjük még meg a mechanikai gyomirtás előnyeit. Nincs talajfelszín mozgatás, ezáltal levegőtlenebb, tömörödöttebb talajszerkezetet kaphatunk és a fóliatakarással fedett sorok a nyári csapadék mennyiségből nem tudnak kamatoztatni. Kivétel ez alól a fekete agroszövet. Ennek használatával
szintén megakadályozhatjuk a sorok elgyomosodását, de áteresztik
az esővizet, csak ennek a technológiának az alkalmazása rendkívül
megemeli a kiadásainkat.
A hajtások felszakítása. Az

védelem. Ami az édesburgonya tápanyagigényét illeti, hasonlóan a többi gyökérzöldséghez, ez is a kálium túlsúlyos tápanyagokat részesíti előnyben. A
kálium mennyiségének nagy részét a talajelőkészítéskor, míg a
többit a tenyészidőszak folyamán juttatjuk a talajba. A foszfor mennyiségét az ültetéskori és az ültetést követő időszakban kell kijuttatni. Nitrogénigénye átlagon alulinak mondható,
és ezt alaptrágyaként és fejtrágyaként adhatjuk a növénynek.
A fejtrágyázást a tenyészidőszak folyamán a talajba bedolgozva, vagy fóliatakarásos technológia esetén csepegtető rend-

édesburgonya ápolási munkái közé
sorolják még a legyökeresedő hajtások felszakítását. Az ezzel kapcsolatos munkálatokról is megoszlanak a termelői tapasztalatok, vélemények. Az édesburgonya esetében, hasonlóan, mint a szamóca,
vagy a borostyán esetében a föld
feletti vegetatív részei több méteresek is lehetnek. Ott, ahol a batáta hosszú hajtásainak nóduszai (levelek hónaljai) érintkeznek a talajjal, legyökeresednek és beindítják a gumóképződést. Ezek a fiatal gyökérgumók elvonják a tápanyagot a „főgumóktól”, gátolva
azok növekedését. Ezért vannak,
akik javasolják 10-14 napos rendszerességgel a hajtások mozgatását, felszakítását. A hajtások mozgatásával, emelgetésével megakadályozzuk, hogy a hosszú „inda”
szerű leveles hajtások legyökeresedjenek, vagy a már legyökeresedett hajtásokat felszaggatjuk, megakadályozva ezzel a gyökérzet további fejlődését, gumóképződését. Viszont akadnak olyan termelői álláspontok is, akik azt vallják,
hogy minél nagyobb gyökértömeggel rendelkezik egy növény, annál
több vizet és tápanyagot tud felvenni a talajból, tehát megfontolandó
az ily módon legyökeresedett hajtások felszakítása. Erre az év közbeni ápolási munkálat fontosságára az önmagunk termelői tapasztalata tudja majd megadni a választ.
Tápanyagellátás és növény-

szeren keresztül juttathatjuk ki.
Fontos elem még a magnézium,
a kalcium, a bór és a cink. Ezek
kijuttatása lombtrágya formájában is megoldható, akár biológiai készítményekkel is. Szervestrágyázás esetén nem szabad megfeledkeznünk a talajfertőtlenítésről, mert a szerves trágyában található kártevők nagy
kárt tudnak majd okozni később
a gumókban.
Növényvédelmi szempontból a védekezést egyelőre a talajlakó kártevőkre és a rágcsálókra kell összpontosítani. A
batáta több ismert betegsége vidékünkön még nem jelent meg,
ennek valószínű klimatikus
okai vannak. Legveszélyesebbek a gumót károsító pajorok,
drótférgek. Ellenük hagyományos talajfertőtlenítő szerekkel védekezhetünk, de léteznek
már biológiai módszerek is,
például rovarpatogén gombafajok. A Metarhiziumanisopliae,
rovarokon élősködő gombafaj spóráit például több talajoltó készítmény is tartalmazza. A rágcsálók is nagy károkat tudnak okozni, főleg a narancssárga húsú fajták esetében. Ezért fontos megakadályozni eme kártevők felszaporodását is.

gítségével tudunk védekezni
(Actorofit és Cezar). A védekezési munkálatok elvégzése
során oda kell figyelni arra,
hogy a permetlé a levelek fonákját is érje, mivel a felsorolt
bioszerek kontakt hatásúak. Az
említett védekezési munkálatokat kombinálva végezzük el.
A gyümölcsösökben, valamint a szőlőültetvényekben
ugyanazokkal a szerekkel hajtjuk végre a védekezést (lombtrágya + Amino-Max/lombtrágya +
Amalgerol).
Ha felmerülnének valamilyen problémák vagy rendellenességek, kérem, hogy keressenek meg telefonon és szívesen segítek Önöknek. Tel.:
0975166318.

Novák András
szaktanácsadó

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány
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Tisztelt
Gazdatársaink!
Rendkívüli időket élünk!
Országunkat február 24én a világ egyik legerősebb
hadserege támadta meg,
mérhetetlen szenvedést zúdítva a lakosságra, milliókat elűzve az otthonukból,
öregeket, nőket, gyermekeket gyilkolva. Sosem voltak
időszerűbbek a szavak, miszerint a gazda teszi a dolgát, szánt-vet, azt se tudván
ki fogja learatni fáradságos
munkája eredményét, a szárba szökkent életet.
Minden nehézség ellenére, a jövőbe vetett erős hittel
és bizakodással az idén is útjára indítjuk a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem
adománygyűjtő kezdeményezésünket. Az akció szervezésében kiemelt szerepet vállalnak partnereink, a KMKSZ
alapszervezetek, a történelmi
egyházak és más civil szervezetek. A kárpátaljai gazdatársadalom, cégek, szervezetek tavaly 100 334 kg termény adománnyal támogatták a kedvezményezett intézményeket.
Az idén is az a célunk,
hogy minden időjárási viszontagság, a háborús károk
ellenére elérjük ezt a men�nyiséget, mert sajnos sokkal
több a rászoruló, mint az előző években.
Azt javasoljuk, hogy az
adomány az eddigi jól bevált gyakorlat szerint a parókiákra vagy a településen
működő KMKSZ alapszervezeteken keresztül a legközelebbi (vagy a legszimpatikusabb) gyűjtőpontra kerüljön. A gyűjtés ez év június 29-én indul és a kárpátaljai búzaösszeöntő ünnepségre 2022. augusztus 13-án
Nagydobronyban az Irgalmas Samaritánus Református
Gyermekotthon területén kerül sor a háború engedte keretek között.
A gyűjtőpontok helyszínei a megszokottak (református líceumok, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai
Központja, a Nagydobronyi
Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon,
a munkácsi Szent Márton
Karitász, a munkácsi Szent István Líceum, a Sztojka Sándor
Görögkatolikus Líceum).

Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány

Melyek a citrusfélék nevelésének
főbb szabályai?
Egyre szaporodik azoknak a kertészkedőknek a száma, akik a kertben
vagy a ház körül citrusféléket kívánnak nevelni.
A délszaki növények e csoportjába – a citromon kívül – tartozik a narancs,
a mandarin, a grapefuit és a kevésbé ismert kumkvát is. Ezeket az örökzöld növényeket tartsuk védett, meleg, napos helyen és lássuk el őket folyamatosan elegendő öntözővízzel és tápanyagokkal. Ilyen körülmények között gyorsan hoznak
új hajtásokat, rajtuk számos, illatos, fehér virággal. Ha ezek megtermékenyülnek, akkor a kifejlett gyümölcsük be is érhet és fogyasztásra alkalmassá válhat.
A növények nyáron zölddugványozással könnyen szaporíthatók. A magról nevelt növények csak akkor hoznak gyümölcsöt, ha tavasszal beoltjuk,
illetve augusztusban beszemezzük az egy-két éves csemetéket.
A citrusféle bokrok, fácskák a téli hónapok zord időjárását a szabadban
nem viselik el, ezért fagymentes helyre (fűtetlen szoba, lépcsőház, garázs)
kell őket menekíteni. Tavasszal minél előbb ismét a szabadba kell állítani
őket, de óvatosan, mert a hirtelen klímaváltozás stresszhatása levélhullásban mutatkozhat meg; ezért egy-két hétig a növényeket ajánlatos árnyékolással védelmezni a tűző napsütéstől!
Nyáron a citromfélék levelei hajlamosak a sárgulásra. Ezt a jelenséget a
vashiány okozza, ezért havonta egyszer célszerű a növényeket vastartalmú
készítménnyel is megöntözni.

balintgazda.hu
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Ingatlan
Sürgősen eladó Beregszászban (Búcsú) a Geleji Katona István u. 12. szám alatt
kertes ház bútorral, víz, gáz,
háromfázisú elektromos hálózat. Ára: 50000 f.e. Mob.:
099-6608338.
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Beregszász külvárosában,
Beregardóban 23 szotekes
telken felújításra váró 50
m2-es családi ház eladó. Konvektoros gázfűtés, az udvarban vájt kút. A kertben 100
db. 7 éves gyümölcsfa. Érdeklődni: +38099-1926678.
Záhonytól 3 km-re, Zsurkon,
a Petőfi u. 26. szám alatt kis
ház nagy telekkel eladó.
Felújításra szorul. Ára: 1,9
millió Ft. Mob.: +36702180441, +38050-8276668.
Beregszászban a
Muzsalyi út 54. szám
alatt eladó egy háromszobás lakás az 5. emeleten. Irányár 25 ezer f.e.
Mob.: +38066-2910418,
+38068-2126127.
Eladó egyszobás lakás Beregszászban a Bolugyanszki
utcában az 5. emeleten.
Mob.: 096-2419037.
Eladó Beregszászban egyszobás lakás. Mob.: 0967236451.
Зніму житло! Сім'я без
шкідливих звичок та без
тварин візьме в оренду
житло (квартира чи буди
нок) на тривалий термін.
050-3034206 (Юлія).

Technika
Maricska mosógép eladó.
Mob.: 066-8243778.
Eladó egy vadonatúj mikrohullámú sütő (1250 hr.),
valamint egy Kárpáti ukrán
elektromos sütő (600 hr.).
Mob.: +38066-5605813.

Szolgáltatás
Tetőszerkezetek készítését, felújítását, ereszcsatorna készítését és házak külső
szigetelését vállaljuk. Mob.:
+38066-8404874.
Utcáról, kertből, udvarból
veszélyes fa kivágását vállalom Beregszászban és környékén. Több év tapasztalattal, garanciát is vállalok.
Még vállalok betonozást, hegesztést és építkezést. Mob.:
050-1948976.
Kútfúrást és pincéből talajvíz-elvezetést vállalok, minőséges magyar PVC csővel.
Mob.: 050-8589288.
Külső és belső munkákat
vállalok Beregszászban és
környékén. Mob.: +380684082884.

Munka
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Péterfalván, Bökényben.
Fizetés teljesítmény szerint.

Hirdetések
Minden eladott lap után:
1.5 hrivnya. Jelentkezni
lehet a szerkesztőségben:
Beregszász, Kossuth tér
2. Mob.: +380662850283.
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo hetilap kézbesítésére Gáton. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben
a Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Borzsován. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Tiszaújlakon. Fizetés
teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
A Kárpátinfo hetilap
reklámszervezőt keres
a hetilap hirdetéseinek
értékesítésére. Mob.:
+38066-2850283. E-mail.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
На виробництво
металок онструкцій
потрібні: маляр
п о р о ш ко в о г о ф а р 
бування; слюсарі по
зачистці зварювальних
швів болгаркою; опе
ратори верстатів ЧПУ
(плазморіз та гибочний);
зварювальники на на
півавтомат; столяр для
виготовлення піддонів;
токар-фрезерувальник;
– різальник на пилах
(по металу). Офіційне
працевлаштування.
Моб.: 099-7372823.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a

Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.

Otthon
Eladó vitrin. Mob.: 0668243778.
Beregszászban újszerű állapotban faajtó eladó tok
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.:
066-2910418, 068-2126127.
Kiemelt + Keretes
Faajtó tokkal együtt eladó.
Mob.: 066-8243778.
Beregszászban eladó kézi
fűrész, csákányok, kalapácsok, autóhoz való szerelő
kulcsok. Mob.: +380996608338, +38066-3967011.

Fizesse elő a
Kárpátinfót!
(Index 08776)

Háztáji
Beregszászban eladó 3/4-es
5/4-es csövek, 5-7 méteresek, armatúra vasak, 3-4 méteresek, deszkák, 5-7 méteresek, fóliának való kapron
cső. Mob.: 066-3967011,
099-6608338.
Szőlődaráló, szőlőprés eladó Beregszászban. Mob.:
066-3967011.
Eladó 300 literes boroshordó. Ugyanitt káposztáshordó, 100 literes. Mob.: 0668243778.
Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.
Szőlőszedő műanyag hordó, 500 literes, eladó Beregszászban. Ára: 2800 hrivnya.
Mob.: 066-3967011.
Jó állapotban lévő
Fortschritt K 454 bálázó eladó Nagyberegen.
Ugyanitt jó állapotban
lévő görtörő henger (3.7
m munkaszélesség) eladó. Ár megbeszélés szerint. Mob.: 050-9667397,
096-7003545.

Felhívás

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a Balassi Bálint-ösztöndíjprogramban
Márton Áron ösztöndíjpályázatot hirdet a 2022/2023-as
tanévre, a külhoni magyarok érettségi-felvételi előkészítő képzésre.
A külhoni magyarok érettségi-felvételi felkészítő
képzése emelt szintű érettségi előkészítést nyújt olyan
középiskolai végzettséggel (érettségi, vagy azzal egyenértékű, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány) rendelkező határon túli magyar fiataloknak, akik magyarországi felsőoktatási intézményben kívánják tanulmányaikat folytatni alap- és
osztatlan képzésben. Az előkészítő év során ismétlésre és kiegészítésre kerülnek a szülőföldi középiskolában tanult tantárgyak azon ismeretei, amelyek szükségesek a magyarországi érettségi vizsgák letételéhez. A
KKM az ösztöndíjjal a szülőföldi értelmiség képzését
és utánpótlását kívánja támogatni.
A képzés időtartama: 10 hónap (2022. szeptember – 2023. június)
A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés
időtartamára az alábbiakat biztosítja:
▪ 45.000 Ft/hó ösztöndíj,
▪ ingyenes szaktárgyi és/vagy magyar nyelvi képzés
▪ ingyenes tankönyvellátás,
▪ ingyenes elhelyezés a szálláshelyen,
▪ TAJ-szám jogosultság.
A tervezett ösztöndíjas keretszám: 14 fő+ 2 fő szórványkeret.
A pályázat elektronikus beadási határideje: 2022.
augusztus 3. déli 12.00 óra (közép-európai idő /CET/
szerint).
A pályázati felhívás az alábbi honlapon található:
https://hataron-tuli-kulhoni-magyarok-felsooktatasielokeszito-kepzesenek-osztondijpalyazata-2022-23karpatalja.
Загублений атестат про середню освіту на ім’я Терпай
Світлана Миколаївна № 324598 від 25.06.1982
виданий Середньою Школою № 5 м. Берегово, вважати
недійсним.
Загублене свідоцтво про базову загальну середню
освіту № 3757788 видане 15 червня 1989 р. на ім’я
Цікала Анатолій Теодозійович виданий середньою
школою № 5 м. Берегово Закарпатської області
вважати недійсним.
Втрачено посвідчення інваліда серії 10 ААА №
525638 від 25.01.2012, виданий управлінням праці та
соціального захисту населення Берегівської районної
ради на ім’я Буда Шандор Шандорович вважати
недійсним.
Втрачено посвідчення інваліда серії 10 ААА №
083010 від 30.06.2010, виданий управлінням праці та
соціального захисту населення Берегівської районної
ради на ім’я Пронін Олександр Олександрович
вважати недійсним.

PÓTFELVÉTELI HIRDETMÉNY

A Nagyberegi Református Líceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályokba a 2022-2023-as
tanévben.
A felvételt nyert diákok a közismereti tárgyakat elmélyülten, emelt óraszámban tanulhatják – a középiskolai osztályokban humán-reál irányultság szerint –, művészeti képzésben részesülhetnek, lelki alkalmakon, mis�sziói munkákban, kirándulásokon, hazai és Kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt, ösztöndíjakban részesülhetnek. Az érettségizők számára személyre szabott
felkészítő foglalkozásokat tartunk, tájékoztatást nyújtunk
a továbbtanulási lehetőségekről, segítjük a felsőoktatási
vagy szakirányú jelentkezésüket.
A felvételt nyert tanulók számára kedvezményes étkezést és kollégiumi elszállásolást biztosítunk.
Az 5., 6. osztályba felvételizőknek kommunikációs
és alapvető matematikai készségekről, valamint szövegértésről kell számot adniuk.
A 7., 8. és 9. osztályba felvételizőknek matematikából, magyar nyelv és irodalomból kell felvételi vizsgát
tenniük, amit az általános iskola 5–6., 5–7. és 5–8. osztályainak a tananyaga alapján állítunk össze.
A 10. osztályba felvételizőknek matematikából, magyar nyelvből és irodalomból, valamint bibliaismeretből kell felvételi vizsgát tenniük az 5–9. osztály tananyaga alapján.
A felvételi eljárás során lehetőség van többletpontok beszámítására.
A pótfelvételire való jelentkezés online regisztráció
útján történik, ami intézményünk honlapján, a Felvételi menüpont alatt érhető el (Pótfelvételi online jelentkezési lap 2022).
A felvételi vizsga napján benyújtandó dokumentumok:
– a helyi lelkipásztor és hitoktató zárt borítékban csatolt ajánlólevele,
– a születési bizonyítvány és
– a kódszám másolata.
Akik a májusi felvételi során nyújtották be jelentkezésüket, azoknak csak e-mailben kell jelezniük felvételi szándékukat, az online jelentkezési lapot nem kell
újra kitölteniük, a dokumentumok ismételt benyújtása
nem szükséges.
A felvételire való jelentkezés határideje: 2022. augusztus 12.
A felvételi vizsgák időpontja: 2022. augusztus 16.,
7.30 óra.
A felvételi vizsga díjtalan.
Részletes információkért kérjük, keresse fel az intézmény weboldalát a www.nbrl.com.ua internetes címen.
Kérdéseiket az nbrl.kre@gmail.com e-mail címre várjuk.
Címünk: 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80.
Szeretettel várja a pótfelvételizőket
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

IV. Zenevarázslat képzés és
hangverseny

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2022 nyarán negyedik alkalommal szervezi meg a „ZENEVARÁZSLAT” című
képzést és hangversenyt a Miniszterelnökség és a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával a „Fókuszban a tehetség a klas�szikus- és népzene terén” program keretein belül.
A program célja, hogy minél közelebb hozza a gyermekekhez a klasszikus zenét. A „ZENEVARÁZSLAT” hangversenysorozat Magyarország számos településére eljutott és sok
gyermekkel kedveltette meg a klasszikus zenét és a verseket.
A rendezvény szakmai referense Várnagy Andrea Liszt Ferenc- díjas és Budapest Márka-díjas magyar zongoraművész.
Kárpátaljai zeneiskolák növendékeinek és zongoratanárainak
jelentkezését várjuk. A növendékek zenetanárukkal együtt érkeznek a tehetséggondozásra, hiszen nagyon fontos, hogy a programvezető és a zenetanár közösen egyeztessen a diák zenei múltjáról,
oktatási módszereiről és arról, milyen szinten tart a zenetanulásban.
Jelentkezhet minden olyan 8–17 év közötti fiatal, aki legalább 1 éve részt vesz zongoraoktatásban. A jelentkezettek egy
előválogatón vesznek részt, amelyet követően kiválasztásra kerül majd 30 szerencsés fiatal, akikkel személyesen foglalkozik
majd Várnagy Andrea egy képzés keretein belül. A foglalkozássorozat egy hangversennyel zárul 2022. augusztus 19-én, ahol
bemutatásra kerülnek a tanult ismeretek.
Jelentkezési határidő: 2022. július 8.
A program maximális kerete 30 fő.
A képzés lehetőséget biztosít felkészítő tanárok részvételére is. Részükre is teljes ellátást biztosít a program.
Előválogató időpontja: 2022. július 8.
Az előválogatón lehetőség van online, videóanyag beküldésével és személyes jelenléttel is részt venni. A videóanyag beküldését várjuk 2022. július 6-án 12:00 óráig az zenevarazslat@
gmail.com emailcímre.
Képzés: 2022. július 8.–augusztus 19.
Záró hangverseny: 2022. augusztus 19.
A tehetségkutató helyszíne a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.
Jelentkezni elektronikus úton lehetséges, melynek űrlapja az alábbi link-en kitölthető. (https://docs.google.
c o m / f o r m s / d / e / 1 FA I p Q L S e f i 0 K x x f q m H D W S D O q _
dqHmNFY5PrvR5lcPMEo-Zul0rh-6Xg/
viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0)
Részletes tájékoztatót az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
honlap: www.genius-ja.uz.ua
e-mail: zenevarazslat@gmail.com

A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Kékfény – Sport
kRIMI

Halálos közúti baleset Beregszentmiklós
közelében

A tragikus baleset június 22-én történt a Kijev–Csap gépkocsiúton
Beregszentmiklós (Csinagyijovo) közelében, írja a mukachevo.net.
Itt egy Mitsubishi típusú személygépkocsi 43 éves sofőrje a járműveket előzve a szemközti sávba hajtott és nekiütközött egy ott haladó VAZ típusú személygépkocsinak, amelyet egy 42 éves repedei

(Bisztricja) lakos vezetett. A baleset következtében a Mitsubishi két utasa, a VAZ sofőrje és annak egy utasa került kórházba.
Később a VAZ sofőrje a kórház intenzív
osztályán belehalt sérüléseibe.
A rendőrség megállapította, hogy a Mitsubishi sofőrje józanon vezetett. Az ügyben
számos szükséges vizsgálatot indítottak el
a baleset körülményének megállapítására.

15 év börtönbüntetésre ítéltek két kárpátaljai
férfit, akik megerőszakoltak egy kiskorút

Egy 47 és egy 27 éves técsői járási lakos
több alkalommal is megerőszakolt egy
kiskorú lányt, s a történteket kamerára is rögzítették.
Az információk szerint az áldozat az idősebbik férfi lánya, akit az apa és barátja több

mint 10 alkalommal erőszakolt meg. A 27
éves tettes az esetek közben felvételeket is
készített, melyeket az interneten is terjesztett.
Annak ellenére, hogy mindketten tagadták tettüket, a bíróság 15 év szabadságvesztésre ítélte őket, számol be a 0312.ua.

Súlyosan megsérült egy nő, amikor leesett a
házi készítésű traktorról

Az ungvári járási Kamjanica községben
történt eset helyszínén a mentősök a balesetben megsérült nőt elsősegélyben részesítették. A nyomozók megállapították, hogy
a 22 éves nő ismerősével utazott egy házi készítésű traktoron, amelyen nem volt biztonsági felszerelés. A 35 éves sofőr nem bizton-

ságos sebességet választott, aminek következtében a jármű utasa az úttestre esett és
súlyos fejsérülést szenvedett, írja a 0312.ua.
A vizsgálat során kiderült, hogy a sofőr
ittasan vezetett, őt őrizetbe vették és ideiglenes letartóztatásba helyezték. Az ügyben büntetőeljárást indítottak.

Hatalmas sebességgel hajtott keresztül a
körforgalmi virágágyáson

Az eset Ungváron történt. A baleset pillanatát videokamerák rögzítették.
A rendőrök éjszakai járőrözés közben
hívást kaptak a Minaji utcában történt baleset miatt. A helyszínen a sofőrrel folytatott beszélgetés során a rendőrök megállapították, hogy a férfi egy Mercedes típusú
gépkocsival a Minaji utcán haladt a városból kifelé vezető úton. A sofőr elvesztette

uralmát a jármű felett, és nagy sebességgel áthajtott a körforgalom virágágyásán.
A járőrök a sofőr okmányainak ellenőrzése során alkoholos állapotra utaló jeleket észleltek. A férfi nem volt hajlandó
elvégezni a vizsgálatot. A szabálysértővel
szemben ittas járművezetés és közlekedési szabálysértés miatt jegyzőkönyvet állítottak ki, számol be a pmg.ua hírportál.

Jelentős mennyiségű csempészcigarettára
bukkantak az ukrán–román határ közelében

A nagybocskói határőrség dolgozói járőrözés közben egy ismeretlen személyekből álló csoportra figyelt fel, akik csomagokkal a hátukon a határvonal felé igyekeztek, írja a mukachevo.net.
Azonnal a nyomukba eredtek, azonban a csempészek a hatóságok láttán

hátrahagyták a csomagokat és elmenekültek a helyszínről. A határ közelében összesen 14 ládára bukkantak,
melyekben 7 000 doboz csempészcigaretta volt.
A csempészárut lefoglalták, az ügyben
folyik a nyomozás.

Kerékpártolvajt fogtak el Ungváron
Június 20-án 15 óra körül érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint kiraboltak
egy ungvári lakost a Minaji utcai szupermarket közelében, számol be a pmg.ua.
A helyszínre érkező nyomozócsoport
megállapította, hogy a bejelentő észrevett egy
ismeretlen személyt, aki megpróbálta ellopni
a kerékpárját. A férfi a támadót egyedül pró-

bálta megállítani, de az ellökte őt és az ellopott kétkerekű járművel ismeretlen irányba
menekült. A rendőrök mintegy másfél órán
belül őrizetbe vettek egy 33 éves férfit, akitől lefoglalták az áldozat kerékpárját.
A hadiállapot idején elkövetett rablás
miatt a rendőrség büntetőeljárást indított. A
rablót ideiglenes letartóztatásba helyezték.

Benzinkútról ellopott személygépkocsival
okozott balesetet

Június 20-án éjszaka érkezett bejelentés a rendőrségre az ungvári járási
Tiszasalamon község benzinkútjának
alkalmazottjától gépkocsilopás miatt,
számol be a pmg.ua.
A helyszínre kiérkező nyomozócsoport
megállapította, hogy hajnali 3 óra körül egy
ismeretlen személy feltörte és elvitte a bejelentő BMW márkájú járművét, amely a benzinkútnál parkolt. A rendőrök keresni kezd-

ték az elkövetőt, majd később megállapították, hogy Csapon baleset történt az ellopott
autóval. A szemtanúk szerint az autó sofőrje
egy reklámtáblának hajtott, és hátrahagyva a
járművet azonnal elmenekült a helyszínről.
A nyomozók az ütközés helyszínének
közelében őrizetbe vették a gépkocsitolvajt.
A 38 éves férfit ideiglenes letartóztatásba
helyezték. A rendőrség eljárást indított a
gépkocsilopás ügyében.

Határsértőket fogtak el Kárpátalján

A beregszászi rendőrkapitányság munkatársai a határőrök segítségével letartóztattak két férfit, akik törvénytelen
úton akartak Magyarország területére
jutni, számol be a pmg.ua.
A 36 és 39 éves férfi belső-Ukrajnából
érkezett, a hatóságok Kaszonynál fogták
el őket, s a határvonaltól azonnal a hadkiegészítő parancsnokságra szállították
mindkettőjüket. A nyomozás során kiderült, hogy az illegális határátkelést egy 33

éves harkivi férfi szervezte, aki jelenleg
Beregszászban él. Előre egyeztetett időpontban elvitte az „ügyfeleket” a határhoz, majd elmagyarázta, hogyan juthatnak át a túloldalra.
A hatóságok felkeresték az illetőt és
házkutatást tartottak otthonában, lefoglalták Opel Vivaro típusú gépkocsiját, s büntetőeljárást indítottak ellene. A fiatalember akár hét év szabadságvesztésre is számíthat.

Még több információ a karpatinfo.net-en
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Vizes világbajnokság-Budapest

Milák Kristóf és a többiek…

A végéhez közeledik a Budapesten zajló
vizes világbajnokság, a medencés úszószámok már befejeződtek, már csak a
vízilabda-küzdelmek során várnak kiosztásra az érmek.
Ami az úszószámokat illeti, bár sok
magyar döntősnek szurkolhattak a helyszínen, az éremszerzés csak Milák Kristófnak
(a képen) jött össze, aki előbb 200 pillangón világcsúccsal nyert, majd 100 pillangón sem talált legyőzőre.
Rajta kívül az éremszerzéshez legközelebb a
pályafutása végéhez közeledő Hosszú Katinka
és Szabó Szebasztián állt,
akik 400 vegyesen, illetve
50 méter gyorson szereztek 4. helyet.
Ukrajnának is sikerült
feliratkozni az éremtáblázatra, férfi 800 méter gyorson Mihajlo Romancsuk
szerzett bronzérmet.
A nyílt vízi úszók is túl
vannak már két számon. A
6 kilométeres csapatversenyben a győztes Németország mögött a Rohács Réka, Olasz Anna,
Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf összetételű magyar négyes lett a második, mivel a szoros versenyben célfotóval előzték
meg Olaszországot.
5 kilométeren nem sok babér termett
a magyaroknak, sem a férfiak, sem a nők
nem végeztek éremközelben.
Az ukránok elsősorban műúszásban

szerepeltek jól, ahol a különböző versenyszámokban 2 aranyat és 5 ezüstérmet is
begyűjtöttek.
Ami a vízilabda-tornát illeti, női vonalon a csoportmeccsek során a kötelező győzelmek mellett becsúszott egy
10-9-es vereség Olaszországtól, így
játszani kellett a nyolc közé jutásért,
amit az Argentína elleni 23-6-os győzelemmel abszolvált Bíró Attila csapa-

ta. Az elődöntőbe kerülésért keddi lapzártánk után Ausztrália következik a lányok számára.
A férfi csapat egyelőre hibátlan: Montenegrót 12-8-ra, Brazíliát 20-6-ra, Georgiát 18-14-re verte a magyar együttes, akikre azonban szerdán nagyon komoly feladat
vár, hisz már a negyeddöntőben összekerülnek a vb-címvédő olaszokkal.

Az ukrán futballélet újraindítását
tervezik

A háború miatt immáron több mint
négy hónapja nem rendeztek hivatalos labdarúgó-mérkőzést Ukrajnában,
amire még sohasem volt példa az ország
több mint három évtizedes történetében.
Bár az utóbbi napokban a harci cselekmények nem csak az ország keleti részében, de a fővárosban is zajlottak, most
mégis az ukrán futball újraindításán fáradoznak az illetékesek.
Andrij Pavelko, az Ukrán Labdarúgó-szövetség elnöke a napokban nemcsak
Volodimir Zelenszkijjel folytatott megbeszélést ez ügyben, de tárgyalt az európai
(UEFA) és a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) vezetőivel is.
A még nagyon sok bizonytalanságot
magába rejtő előzetes tervek szerint az ukrán futballélet augusztusban indulna újra,
amikor az élvonal mellett a másod- és harmadosztályú bajnokságban is 16 együttes
részvételével kezdődne a 2022–2023-as
labdarúgó idény.
Azt még nem tudni, hogy a mérkőzéseket hol rendeznék, de a korábbi ter-

A

Néhány sorban

Nemzetközi Labdarúgó-szövetség
(FIFA) legfrissebb világranglistáján a magyar válogatott három helyet javított legutóbbi pozícióján, és jelenleg a 37. helyet
foglalja el. Az ukrán válogatott még ennél is előkelőbb helyen szerepel, a 27. a
rangsorban.
Vezet Brazília Belgium és Argentína előtt.
***
A Szlovéniában zajló U 20-as női kézilabda világbajnokságon a csoportmérkőzések során még megszorítani sem tudták
a magyar együttest.
Az ifj. Kiss Szilárd által irányított csapat Egyiptomot 39-20-ra, az Egyesült Államokat 35-4-re, Lengyelországot 34-11-re
verte csoportjában.
Az első középdöntő sem jelentett akadályt a magyaroknak, hiszen Svájcot 4023-ra győzték le.

vek szerint Kárpátalján és Kijevben is lehetnének bajnoki találkozók, illetve, nem
kizárt, hogy Magyarországon, vagy esetleg Lengyelországban is rendeznének futballmeccseket.
Ami a háború miatt félbeszakadt idényt
illeti, vidékünk képviselője, a MInaj FC
ugyan a kiesést jelentő 15. helyen állt a leálláskor, de most mégis számolnak vele az
első osztályban, csakúgy mint az Ungvári
FC-vel, illetve a Munkácsi FC-vel a másod- valamint a harmadosztályban.
Mindenesetre, az ukrán csapatok közül elsőként a Dinamo Kijev kezdte meg
a felkészülést, amely a napokban Svájcban
1-1-es döntetlenre végzett a helyi Iverdon
Sport együttesével.
A tervek szerint a Mircea Lucescu által irányított fővárosi együttes július 20-án
a válogatott számára már jól ismert lengyelországi Lodzban lép pályára a török
Fenerbahcéval szemben a Bajnokok Ligája második selejtezőkörének első mérkőzésén, míg az isztambuli visszavágót egy
héttel később rendezik.

Kedden Horvátország következik,
majd már az egyenes kiesési szakasz,
ahol azért jóval nehezebb ellenfelek várnak a csapatra.
***
A Falco Volvo Szombathely együttese
nyerte a férfi kosárlabda NB-I bajnoki címét, miután a mindent eldöntő párharc
utolsó felvonásán meglepően fölényesen
99-70-re győzte le a Körmend együttesét.
***
Négy magyar játékos is főtáblás volt az
idei wimbledoni tenisztorna első fordulójának első játéknapján, akik közül ketten
jutottak tovább.
Bondár Anna az ukrán Kalininától,
Fucsovics Márton pedig a kazah Bubliktól
szenvedett vereséget.
Gálfi Dalma ausztrál, míg Udvardy
Panna szlovák ellenféllel szemben harcolta ki a második fordulóba kerülést.

Rovatvezető: Jakab Lajos
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Rejtvények

A rejtvényt Balázsi

Csaba készítette.
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HÍM SERTÉS

A három megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
Szerelmespár fekszik az ágyban. Megszólal a telefon. A nő veszi fel :
– Igen? Rendben van. Szia!
– Ki volt az? – kérdezi a férfi.
– Csak a férjem, de nincs semmi baj, …

Plusz egy vicc

Kétbetűsek: ÁI, DO,
EO, FÉ, GA, ME, ÓY, ŐR,
SÓ, UB.
Hárombetűsek: ART,
AZÉ, BOB, BUL, CCA,
EGY, EJT, GÉN, LÓT, ŐSI.
Négybetűsek: AKAR,
A K Ó Z , A L E F, A R A L ,
DUNA, KATT, KEPE, KEPP,
LOLA, MENT, NENA,
PÁPÁ, TURF.
Ötbetűsek: ATALA, ATTAK, ÁTEJT, CSÉZY, ETELE, IDEBE, MALOM, ON-

NAN, OPART, RÁLEL,
SCALA, TIARA, TRÓJA,
VELED, ZÁRAT.
Hatbetűsek: ALBERT,
BEAKAD, BÉLELT, BÓLINT, FAGOTT, KERREG,
LEGELŐ, LUSAKA, MÉRTÉK, NOIRET, RÁÉGET,
SPAGÁT, TRÓJAI, ZAMBIA.
Hétbetűsek: ALÁLESŐ,
ÁTALÁNY, BABAÁGY,
EUTERPÉ, EZUTÁNI,
FERRARI, JOLÁNKA,
ÓRARUGÓ, SZELELŐ, TEKÉZNI, YOKO ONO.
Kilencbetűsek: DESZKALAP, INKORREKT,
KOTTABOLT, SZAKEMBER.
Tizenegy betűsek: KARARI ÁLLAM,
KEMPÓBAJNOK, PETŐFI
RÁDIÓ, TÁNYÉRTARTÓ.

Tészta: 35 dkg finomliszt, 10 dkg cukor, 2 ek. méz, 8 dkg vaj, 1 tk.
szódabikarbóna, 1 csipet só, 2 ek. cukrozatlan kakaópor, 2 egész tojás;
Krém: 750 ml tej, 3 csomag vaníliás puding, 15 dkg vaj, 20 dkg
porcukor, 20-25 db babapiskóta (a méretétől függ), 2-2,5 dl kávé, 2
ek. rum;
Tetejére: porcukor.
Elkészítése: Vízgőz felett felmelegítjük a mézet, a vajat, a cukrot,
a megszitált kakaóport és a tojásokat. Állandó keverés mellett melegítjük. Mire a cukor felolvad, addigra egyneművé is válik. Hagyjuk
langyosra hűlni, majd hozzáadjuk a szódaporral és a sóval elkevert
lisztet. Végül egy fakanállal jól összedolgozzuk. Ha kemény lenne,
adható hozzá még 1-2 kanál tej. Az elkészült tésztát két részre osztjuk és sütőpapíron 34×24 cm nagyságú lapokat nyújtunk.
Tepsi hátán,180 fokra előmelegített sütőben 6-7 percig sütjük. Sütés előtt megszurkáljuk pár helyen.
A pudingokat megfőzzük a cukros tejben majd langyosra hűtjük
és hozzákeverjük a vajat.
Az egyik mézes lapot megkenjük a pudingos krém felével, majd
a tészta rövidebb oldalával párhuzamosan a rumos kávéba mártott
babapiskótákkal kirakjuk. A piskótákra simítjuk a krém másik felét
és jöhet is rá a második mézes tészta a süti tetejének. Kissé rányomkodjuk a lapot.
Hűtőbe rakjuk pihenni, puhulni. Egy éjszaka alatt megpuhulnak a
mézes lapok, és szeletelhetővé válik a süti. Tetejére porcukrot szitálunk.

A hét során átvonuló
bolygók válthatnak ki
időnként önben némi
ingerültséget, türelmetlenséget. Úgy érezheti időnként,
hogy most ön van áldozati
szerepben és más az, aki irányít és beosztja az ön idejét.
A napokban bőven akad halogatott tennivalója, melyeket
most pillanatok alatt meg tud
oldani és brilliánsan behozza
a lemaradásait. Hivatalokba
rohangál, ügyeket intéz.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Valaki, aki az ön segítségét kéri, kész elmenni a szemtelenségig önnél, nem ismeri a határokat. Kérem, legyen óvatos.
Ne várja meg, míg magától
tér észhez az illető, mert nem
fog. Mielőbb lépjen fel határozottan, míg el nem mérgesedik a helyzet. Kedvesével szervezzenek egy kikapcsolódási formát, esetleg egy
kiadós sétát, mialatt megbeszélhetnek fontos dolgokat.

Rák (6.22.- 7. 22.)

a szélvédő. Időként
pedig te vagy a bogár.

Pluszegy vicc: – Hu-

Oroszlán (7.23.- 8.23.)

zatot kaptam!

Hartyáni krémes

Igazán változatos hétre számíthat. Talán véget vet egy régóta húzódó, lezárásra váró kapcsolatának. Ezzel megnyitja a
lehetőséget egy új kapcsolat
kibontakozásának. Ez a folyamat gyorsan fog lezajlani.
Egy pár szükséges dolgot szeretne vásárolni, azonban igyekeznie kell a kiadásait kontroll alatt tartani ebben az időszakban. Ezekben a napokban
találkozhat valakivel.

Egy kicsit mostanság
újra túlpörgeti magát a munkájában. Jó
lenne egy picit úgy
egészséges szintre lassítani,
ugyanis amit ön elbír, olykor
másoktól is elvárhat, ami nem
minden helyzetben reális. Lehet, hogy furcsállni fogja, de
így hamarabb elvégzi majd a
teendőit. Egyik egoista ismerősére nem érdemes több időt
és figyelmet szentelni, mint
amennyit megérdemel.

2022. 25. szám meg
fejtése: Néha te vagy

kocka

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

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

MEGGYŐZŐDÉS
RÉSZBEN
ODAEMEL!

hirkereso.hu

A hét elején kellemes
meglepetések várják.
Nem várt kedvességet, segítséget ajánlanak fel önnek. Ezekben a
napokban fokozott megfontoltságot igényel az, ha változtatást szeretne a karrierjében. Az egészségére legyen fokozott figyelemmel.
Szervezete bármilyen jelzését érdemes komolyan venni és szakorvoshoz fordulni
a tünetekkel.

Szűz (8.24.-9.22.)
Ezekben a napokban ne
ígérjen konkrétan semmit senkinek. Ezt kön�nyebb lesz betartani. Amen�nyiben ön szülő, most mélyebben belefolyhat gyermeke vagy
egy fiatal életébe. Ha könnyen
tud segíteni a felmerülő gondok megoldásában, akkor tegye meg, ha nem, érdemes egy
szakember tanácsát ki kérni.
Mostanság jobban oda kell figyeljen a táplálkozására.

Mérleg (9.23.-10.23.)
Ebben az időszakban
az égitestek mozgásai
erősen figyelmeztetik
az egészségére való odafigyelésre, ugyanakkor az otthonában felmerülő nehézségekre. Ebből adódóan előfordulhat, hogy a megszokottól
nehezebben találják meg párjával a közös hullámhosszt.
Épp ezért fokozottan legyen
türelmes a családtagjaival.
A hét második felében a feszültségek oldódnak.

Skorpió (10.24.-11.22.)
A szerencse arca váratlanul önre mosolyoghat a hét során,
amikor nem is számít rá.
Óvakodnia kell a hirtelen jött
nagy költekezésektől. Az érzelmek területe kerül hangsúlyosabban a középpontba
ezen a héten. Egyéb értelemben nem számíthat felhőtlen
napokra, ugyanis ezekben a
napokban nehezen tudja kézben tartani az anyagi helyzetének irányítását.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Ezek a téren a radikális lépések veszélyesek. Inkább megfontolt döntések, a másikra
való odafigyelés és a türelem
hozza meg a kívánt eredményeket. A frissen szerzett ismeretségeiből értékes kapcsolatai alakulnak ki a jövőre nézve. Szerelmi kérdésekben szépen lassan kezdenek
a dolgok kedvező irányt venni. Ez a hét sűrű eseményeket hozhat önnek.

Bak (12. 22.-1. 20.)
A hét elején érzékelhető lesz egy morcos hangulat önön,
de szerencsére nem
bizonyul tartósnak ez az állapot. Nagyon vigyáznia kell
arra, hogy ez nehogy negatívan hasson a szerelmi életére. Ami most a legjobban
foglalkoztatja, idő kérdése
és szembe jön önnel a valóságban. Az anyagiakat érintő ügyek sikeres kimenetele
van kilátásban.

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)
A hangulata egy picit
inkább melankolikus
a hét elején. Reggelenként alig van kedve kikelni az ágyból. Ez az
állapot érzékennyé teheti az
emberi kapcsolataiban és a
váratlan események kapcsán.
A spontaneitása most úgy tűnik, hogy alábbhagyott. Egy
kis lassításra, pihenésre vágyik. A partner kapcsolatában
fontos, hogy fokozottan tanúsítson megértést és türelmet.

Halak (2.21.- 3.20.)
Szívesebben foglalkozna érzelmi életének ápolásával ezekben a napokban. A jó megoldás, hogy mindegyik igényét
ki tudja elégíteni egy időben,
egy jól megszerkesztett időbeosztás, amihez tartja is magát.
Így mindennel időben végez és
arra is jut ideje, amit szeretne.
Az átvonuló bolygók hatásaira
egy fokozott kényelem igény
alakulhat ki önben a hét elején.

