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Folytatás a 3. oldalon

Gyalogtúra és családi 
tábor

Igencsak rendha-
gyó tanévet zárt a 
II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar 
Főiskola (is): előbb a 
Covid miatt kénysze-
rültek távoktatásra, 

majd a háború akadá-
lyozta a jelenléti oktatást. 
Ám – ahogy a kárpátaljai 
magyarság már oly sok-
szor bizonyította helyt-
állását a nehéz körülmé-
nyek között – a céltuda-

tos diákok, az elkötelezett 
tanárok ezúttal is minden 
nehézséget leküzdtek, és 
a mostani végzősök is si-
keresen, jó eredmények-
kel fejezték be főiskolai 
tanulmányaikat. A dip-

lomaátadó ünnepség-
re – melyet online is 
közvetítettek – június 
elsején a beregszászi 
református templom-
ban került sor. 

Tanévzáró és diplomaátadó ünnepség a Rákóczi Főiskolán

A „GENIUS” Jóté-
konysági Alapítvány 

idén is nemzetközire ter-
vezte a Zupkó József Ké-
zilabda Emléktornát, ám 
azon a háborús helyzet 
miatt csak beföldi csapa-
tok vettek részt. És bár 
meghirdették az általá-
nos és középiskolai csa-
patok számára is, ezút-

tal csupán a sportiskolák 
neveztek be. Ám a kár-
pátaljaiak mellett Ivano-
Frankivszk megyéből is 
érkezett két csapat, akik 
igencsak szép eredmé-
nyekkel térhettek haza: 
a lányok az első két he-
lyet szerezték meg.

Június 29-én immá-
ron tizedik alka-

lommal került sor a 
Buzánszky Jenő Lab-
darúgó Kupa megren-
dezésre. Az esemény-
nek – melynek meg-
valósulását a Magyar 
Kormány, a Miniszter-
elnökség Nemzetpoli-
tikai Államtitkárság, 
a Bethlen Gábor Alap 
és a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye és Kár-
pátalja együttműkö-
désének fejlesztéséért 
és a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési prog-
ram koordinálásáért 
felelős miniszteri biztos 
támogatta – a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola sport-
centruma adott otthont, 
illetve a Beregszászi 
Kossuth Lajos Líceum 
tornatermében is zajlot-
tak mérkőzések.

Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa tizedszer

A Kárpátaljai Ma-
gyar Nagycsaládo- 

sok Egyesülete igyekszik 
a nyár folyamán is tartal-
mas szórakozási és feltöl-
tődési lehetőséget biztosí-
tani tagcsaládjai számá-
ra. A Dédai-tó mellett ki-

bérelt parcella ebben az 
időszakban minden dél-
után várja a vízben fel-
üdülni vágyókat. Emellett 
már eddig is több izgalmas 
rendezvényt szerveztek. 
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„Nem ezek csinálták a háborút”
Tanévzáró és diplomaátadó ünnepség a Rákóczi Főiskolán

Kárpátalja történelmi zász-
lóinak bevonulását követő-
en – a zászlókat a Salánki Íjász-
kör kuruc kori viseleteibe öl-
tözött főiskolai hallgatók hoz-
ták be korabeli nemesi viselet-
be öltözött diáklányok kíséreté-
ben – Taracközi Ferenc bereg-
szászi lelkész Isten igéjével kö-
szöntötte a megjelenteket. Majd 
nemzeti imádságunk és a főisko-
la himnuszának elhangzása után 
Fodor Gyula rektorhelyettes ol-
vasta fel Csernicskó István év-
értékelő beszámolóját. Melyben 
a rektor felidézte, hogy a tavalyi 
diplomaosztó is formabontó volt 
már, hisz „a koronavírus-járvány 
miatt maszkot kényszerítettek 
ránk, ebben az évben azonban 
Radnóti Miklóssal együtt mi is 
elmondhatjuk: ,,Oly korban él-
tem én e földön, mikor az em-
ber úgy elaljasult, hogy önként, 
kéjjel ölt, nemcsak parancsra.” 
A rektor köszönetet mondott a 
kollégáknak, akik a nehéz kö-
rülmények közepette is tették a 
dolgukat, és hozzájárultak ah-
hoz, hogy főiskola ne csak túlél-
je ezt a nehéz időszakot, hanem 
haladjon előre, fejlődjék, erő-
södjék is. Az eredmények közül 
Csernicskó István többek között 
kiemelte, hogy a tanév során 13 
oktató kapta meg Ukrajna Okta-
tási és Tudományos Minisztéri-
umától a docensi oklevelet, né-
gyen szereztek PhD tudományos 
fokozatot, egy kolléga pedig a 
tudomány doktora címet. Három 
mesterképzési programot akk-
reditáltak sikeresen, és sikerrel 
zárult az intézmény nemzetközi 
akkreditációs eljárása is. Emel-
lett sikerült új képzéseket is en-
gedélyeztetni, így idén összesen 
alapképzésben 18, a mesterkép-
zésben pedig 10 szakra hirdet-
hettek felvételt. Csernicskó Ist-
ván az egységes ruhába öltözött 
friss diplomásokhoz szólva ki-
emelte, hogy az egységben és 
egyformaságban nagy erő van: 
ez az, ami otthonosságot ad, 
ami támaszt és védelmet nyújt. 
Azonban nem szabad mindig 
beolvadni a tömegbe, nem le-
het mindennel mindig egyetér-
teni: az embernek meg kell ta-
lálnia a saját hangját, saját stí-
lusát, saját véleményét. Vége-
zetül azt kívánta, hogy két ko-
ronás tanév és egy háborús fél-
év után végre a szó legszorosabb 
értelmében véve normális, nyu-
godt és kiszámítható békés tan-
évek következzenek.

Kocsis Máté Fidesz-frakció-
vezető köszöntőjét Rácz Béla 
prorektor tolmácsolta. Ebben a 

Magyar Országgyűlés képviselő-
je kiemelte: „Ma, amikor a hábo-
rú mindent felforgat és mérgezi az 
európai kontinenst, különösen fon-
tosak azok az események, amelyek 
az életünket visszazökkentik a nor-
mális kerékvágásba. A háború el-
szakítja egymástól az embereket, 
igazságtalanságok közé veti azo-
kat, akik elszenvedőivé válnak”. 
Felemelő érzés, írta, hogy az itteni-
ek ennek dacára vállalják az erőfe-
szítéseket. „Szenvedélyük és kitar-
tásuk arra ösztönöz, hogy még töb-
bet tegyünk a minden nehéz hely-
zetben legyőzhetetlennek bizonyu-
ló kárpátaljai magyarságért és a mi-

hamarabb bekövetkező békéért… 
Mert mi most is, akár a közénk fe-
szülő határok és a háború iszonyata 
ellenére: összetartozunk” – fogal-
mazott Kocsis Máté.  

Rezes Károly, a Beregszászi Já-
rási Tanács elnöke arról szólt, hogy 
bár az elmúlt tanévet beárnyékol-
ta a világméretű járvány, majd az 
orosz-ukrán háború írta át a ter-
veinket, fosztott meg nagyon sok 
mindentől bennünket, így a főisko-
la diákjait és tanárait is, de arra esé-
lye sem volt, hogy elvegye a mos-
tani végzősöktől a legfontosabbat: 
a főiskolán töltött közös évek emlé-
két, a közösen megélt élményeket, 
és az itt megszerzett tudást. Azt kí-
vánta a friss diplomás szakembe-
reknek, hogy a már megszerzett tu-
dásukat ne hagyják megkopni, fej-
lesszék folyamatosan, és mielőbb 
találják meg helyüket ebben a roha-
mos mértékben változó világban.  

Maruszics Erik történelem és ré-
gészet szakos végzős hallgató nagyon 
bölcs megállapításokkal teli beszédé-
ben többek között megfogalmazta, 
hogy a mostani végzősöknek a nehéz-
ségeket a minden körülmények kö-
zötti túlélés-átélés-megmaradás rég-
óta a kárpátaljai magyarokba kódolt 
akaratnak/elszántságnak köszönhető-
en sikerült legyőzniük. A friss diplo-
más köszönetet mondott annak a ma-
roknyi embernek, akik lankadatlanul 
fáradoznak a kárpátaljai magyar nyel-
vű oktatás, felsőoktatás megőrzésé-

ért. Nélkülük ma nem állhatnánk 
itt, mondta.

A végzősök fogadalomtételét 
követően Orosz Ildikó és Rácz 
Béla 185 végzősnek adta át a dip-
lomákat, majd a főiskola elnöke 
fogalmazta meg útravalónak szánt 
gondolatait. Aki a Valahol Euró-
pában című film alapján a hábo-
rú árván maradt, a túlélés miatt 
olykor élelmet lopni kényszerü-
lő gyermekeinek védelmében az 
őket megszelídítő, belőlük élet-
igenlő, célokat maguk elé tűző kö-
zösséget kovácsoló öreg zongoris-
tának a szavait idézve – „Ki mer 
itt vádat emelni? Nem ezek csi-
nálták a háborút, hanem a felnőt-
tek” – arra hívta fel a leendő peda-
gógusok figyelmét, milyen sérü-
lékeny a háborúban a gyermek, s 
hogy ebben a helyzetben még in-
kább felerősödik a pedagógusok 

szerepe, felelőssége. Bár olykor 
mi is félünk, mégis mindent meg 
kell tennünk annak érdekében, 
hogy „a gyermekek lelkét kisimít-
suk, segítsük őket, hogy felnőtt-
ként ne csak a rosszra emlékez-
zenek gyermekkorukból, hanem 
kapjanak kapaszkodót az egész-
séges élethez”. Amit lehet, s ami 
tőlünk telik, hivatásunkra tett es-
künk alapján, meg kell tennünk 
– fogalmazott Orosz Ildikó –, 
hisz egy generáció sorsát tehetjük 
tönkre, ha nem tanítjuk meg őket 
a tudás elsajátításához szükséges 
alapkészségekre, vagyis írni, ol-
vasni, számolni, ha nem biztosít-
juk számukra a lehetőséget ma-
gasabb szintű tudás megszerzé-
séhez. Az elnök asszony arra biz-
tatott, hogy fordítsuk minden fé-
lelmünket imává s adjuk át Isten-
nek – „Minden gondotokat őreá 
vessétek, mert neki gondja van 
rátok” (1Pt 5, 7). Orosz Ildikó azt 
kívánta a végzősöknek, hogy le-
gyen előttük mindig ez az útmu-
tatás, különösen ezekben a nehéz 
időkben és félelmeiktől megsza-
badulva találják meg a jó utat a 
jövőhöz, hogy megjavítsák azt az 
emberek közötti kapcsolatot, amit 
a mi generációnk elrontott és ami 
háborúhoz vezetett.

Végezetül a történelmi egy-
házak képviselői kérték Isten ál-
dását a jelenlévőkre.

Kovács Erzsébet

Azóta sok víz lefolyt a Ti-
szán, ahogy a mondás tartja. 
Változtak az érettségi meg a 
felvételi szabályok is. De a mai 
idők továbbtanulni vágyó nem-
zedékének sem hozott köny-
nyebbséget. Miután már lassan 
hozzászoktak tanárok, diákok a 
„zéenós” érettségihez – ha an-
nak egyes szabályaival nem is 
tudunk egyetérteni –, a világ-
járvány állított nehéz buktató-
kat a tanulni vágyó fiatalok elé, 
most meg a háború akadályozta 
a normális, jelenléti iskolai okta-
tást, felkészülést. Az idei felvé-
teli eljárás is más, mint azt a ko-
rábbi években már megszoktuk.   

– Az eredeti elképzelések 
szerint idén a minisztérium há-
rom lépésben valósította volna 
meg a felvételit. Első lépésben 
az elektronikus kabinet létre-
hozása lett volna a cél június 
végén, amit a dokumentumok, 
illetve a motivációs levelek 
feltöltése követett volna. Ám 
mivel elhúzódott a kilencedik 
osztályt befejezők számára a 
bizonyítványok kiadása, ezért 
most egy lépésben kell mindent 
megoldani. Így július elsejé-
től indulhatott el szakgimná-
ziumunkban is az elektronikus 
kabinetek létrehozása, ahová a 
jelentkezők fel is tölthetik akár 
önállóan, az otthoni számító-
gépükről is a dokumentumai-
kat. Mi emellett helyben is se-

Tart a felvételi a Rákóczi Főiskola Szakgimnáziumában

Minőségi szakmai oktatás 
anyanyelven

Július 4-én feltűnően sokan várakoztak a beregszászi II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nemrég átadott csigaszúgi 
szakgimnáziuma bejáratánál. Hirtelen eszembe jutott az a több 
mint negyven évvel ezelőtti nap, amikor a Munkácsi Tanítókép-
zőbe jelentkeztem felvételre. Csak ott akkor még az érkezés idő-
pontja is sokat számított: az első 18, kitűnő általánosiskolai bi-
zonyítvánnyal rendelkező diák felvételi nélkül juthatott be, míg 
a tizenkilencediknek és a többinek már vizsgázniuk kellett, így 
hát még némi tolongás is volt…

gítséget nyújtunk azoknak, akik 
ezt igénylik. Tehát aki eljön a 
tanintézményünkbe, itt a mun-
katársak gördülékenyen meg 
tudják ezt oldani – tájékoztat 
Soós Katalin, a II.  Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főis-
kola Szakgimnáziumának igaz-
gatója. – Sajnos nagyon lassan 
indult be ez a felvételi időszak, 
ám július 4-én, hétfőn örömmel 
konstatáltuk, hogy élő sor ala-
kult ki, folyamatosan jönnek a 
felvételizni vágyó fiatalok szü-
leik kíséretében. 

– Meddig lehet jelentkezni és 
milyen szakoktatásra?

– Idén is öt szakon hirdet-

tünk felvételt: óvodapedagó-
gia, szociális munka, alkalma-
zott matematika, számvitel és 
adóügy, valamint turizmus sza-
kokon. Július elsejétől 13-ig le-
het létrehozni ezeket az elekt-
ronikus kabineteket, illetve fel-
tölteni a dokumentumokat. Mi-
vel egy diák több szakra is je-
lentkezhet, az általuk benyúj-
tott motivációs levelek alapján 
a felvételi bizottság dönt majd 
arról, hogy ki milyen szakra 
nyert felvételt, aztán majd ki-
értesítjük a jelentkezőket a be-
iratkozás dátumáról. Bízunk 
benne, hogy idén is lesz ele-
gendő jelentkező, és egy sike-
res tanévet kezdhetünk majd 
meg szeptemberben. 

kme

Egyre kisebbek a sorok a benzin-
kutakon, több üzemanyag-feltöl-
tő állomás is egyre több üzem-
anyagot ad el az ügyfeleknek, 
néhány pedig teljesen eltörölte 
a korlátozásokat.

Kárpátalján az egyik legna-
gyobb hálózat, az UPG osztott meg 
jó hírt az ügyfeleivel a Facebook 
közösségi oldalon.

A bejegyzés szerint a sofőrök 
dieselt és gázt korlátozás nélkül, 
upg95-ös benzinből pedig maxi-
mum 40 litert vásárolhatnak (ed-
dig 10 liter volt a megengedett).

transkarpatia.net

Megszűnnek a 
korlátozások az UPG 

benzinkutakon
Az európai uniós tagjelöl-
ti státusz megszerzése lehe-
tővé teszi az integráció meg-
kezdését az európai intézmé-
nyekbe, és a finanszírozáshoz 
való hozzáférést is – jelentet-
te ki Denisz Smihal miniszter-
elnök az LB.ua-nak adott in-
terjújában.

Ukrajna ezzel többek között 
hozzáfér a hivatalos szervek és 
személyek szintjén az Európai 
Bizottság intézményeihez, és 
máris megkezdi az együttműkö-
dést velük. Hozzáférést kap az 
EU-tagjelöltek számára elkülö-

Smihal az európai uniós tagjelölti 
státusz pozitívumairól

nített finanszírozáshoz. A 
következő hét évre több 
mint 14 milliárd eurós tá-
mogatást határoztak meg a 
tagjelölt országoknak, évi 
kétmilliárd eurót – sorol-
ta a pozitívumokat a kor-
mányfő.

Ugyancsak fontosnak 
nevezte Smihal a csatlako-
zás előtti támogatás egyéb 
eszközeit, amelyek kere-
tében technikai segítséget 
nyújt az EU például a vi-
déki térségek, a fenntartható me-
zőgazdaság fejlesztéséhez, a kü-

lönböző ágazati támogatásokról 
nem is szólva.

„Ezenkívül hozzáférünk majd 
az Európai Unió Szolidaritási 

Alapjához. [...] Mit jelent ez? A 
koronavírus idején az uniós orszá-

gok létrehozták a Szolidaritási 
Alapot, amelyet 800 milliárd eu-
rós forrással töltöttek fel az Euró-
pai Unió országainak és a tagje-

lölt országoknak a tá-
mogatására és helyre-
állítására a koronaví-
rus után” – tette hoz-
zá a miniszterelnök.

Mint ismeretes, 
az Európai Tanács 
június 23-án megad-
ta Ukrajnának az eu-
rópai uniós tagjelölt 
státuszt. Ezt a dön-
tést minden uniós ve-
zető egyhangúlag tá-
mogatta a brüsszeli 

csúcstalálkozón.
lb.ua/Kárpátalja
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Az ifjú tehetségek megerősítenek: van jövője 
a kárpátaljai magyarságnak

Buzánszky Jenő Labdarúgó Kupa tizedszer

A torna névadója, Buzánszky 
Jenő kimagasló magyar futballis-
ta volt: 49-szeres magyar váloga-
tott labdarúgó, a Nemzet Spor-
tolója, a legendás Aranycsapat 
egykori hátvédje, olimpiai baj-
nok, akinek munkásságát példa-
ként szeretnénk a kárpátaljai ma-
gyar fiatal sporttehetségek elé ál-
lítani, emellett szeretnénk a lab-
darúgást népszerűsíteni, felkutat-
ni és támogatni vidékünk fiatal 
focista tehetségeit, illetve továb-
bi sportkapcsolatokat építeni, fo-
galmazott megnyitó beszédében 
Váradi Natália. A „GENIUS” JA 
igazgatója felidézte, hogy a foci-
tornára – melynek kezdeménye-

zője Kulin Zoltán volt, első al-
kalommal az Ungvári Tehetség-
pontban került sor, melyen maga 
Buzánszky Jenő is jelen volt. A 
kezdeményezés kétségkívül si-
keresnek bizonyult, ezt támaszt-
ja alá, hogy az elmúlt tíz évben 
több mint ezer fiatal vett részt a 
„GENIUS” JA által szervezett 
Buzánszky Labdarúgó Kupa ese-
ményein. Váradi Natália abbé-
li örömének adott hangot, hogy 
a mostani háborús helyzet elle-
nére megrendezhették a tornát, 
melyre 11 csapat érkezett, ösz-
szesen 122 játékossal. Az igaz-
gató kiemelte: a tehetség és a jól 
irányzott szorgalom olyan ered-
mény, amely a világot szolgálja 
és erre a szolgálatra most külö-
nösen nagy szükség van.

A futballtornára érkező fia-
talokat köszöntve Sin József, a 
KMKSZ Beregszászi Járási Kö-
zépszintű Szervezetének elnöke 
örömmel állapított meg, hogy 
a magyar kormány támogatása 
2010 óta töretlen, s ezt a sport te-
rén is érzékelni lehet. Buzánszky 
Jenőről szólva kiemelte céltuda-
tosságát. A sportember minden-
kor teljes erőbedobással, a győ-
zelemre összpontosítva vett részt 

a tornákon és mérkőzéseken, ezzel 
példát mutat a mai fiatal nemze-
déknek is, mondta. Sin József ab-
béli reményének is hangot adott, 
hogy „mihamarabb eljön a béke, 
s minden fiatal visszaléphet a zöld 
gyepre, ahol jól fogják magukat 
érezni a mi örömünkre is”.

Ifj. Buzánszky Jenő, a rendez-
vény névadójának fia, a sportren-
dezvény védnöke levélben üdvö-
zölte a résztvevőket és köszöne-
tét fejezte ki a „GENIUS” JA-nak, 
valamint a Rákóczi Főiskolá-
nak, hogy „ezzel a mai nappal is 
Buzánszky Jenő sportolói és em-
beri, közéleti értékeinek állít em-
léket, hogy ezek soha ne merülje-
nek feledésbe és azok eljussanak a 
következő generációkhoz is, példát 

mutatva nekik akaratból, kitartás-
ból és hazaszeretetből, hiszen mi 
mind egy vérből valók vagyunk. 
Egy évvel ezelőtt annak örültünk, 
hogy végre kiléphetünk az online 
térből és megkötések, félelem nél-
kül találkozhatunk és sportolha-
tunk. Sajnos az élet most más, új 
kihívást gördített elénk. Én ezúton 
kívánok mindenkinek sérülésmen-
tes, jó játékot és remélem, hogy 
jövő ilyenkor újra együtt drukkol-
hatunk itt Kárpátalján!”

Nagy szeretettel köszöntötte az 
ifjú kárpátaljai sporttehetségeket 
Magyar Zoltán, a Magyar Ország-
gyűlés labdarúgó-válogatottjának 
szövetségi kapitánya, korábban a 
Ferencvárosi TC, valamint a ma-
gyar olimpiai és nemzeti válogatott 
igazgatója. Aki felidézte, hogy elő-
ször 32 évvel ezelőtt járt Kárpátal-
ján, amikor Beregszászban játszott 
a Fradi a helyi csapattal. Arra is 
visszaemlékezett, hogy 2001-ben 
Buzánszky Jenő vele járt először 
Kárpátalján Grosics Gyula kapus-
legenda társaságában. Akkor volt 
százéves a beregszászi labdarúgás, 
annak ürügyén jöttek el. Az esemé-
nyen jelen volt Kalocsay Géza is, 
a város legendás szülöttje. Magyar 
Zoltán abbéli örömének adott han-

got, hogy Buzánszky Jenő hoz-
zájárult ahhoz, hogy a nevét vi-
selje ez az általános és középis-
kolás torna. Az, hogy a gyerekek 
eljöttek, játszottak és jól érezték 
magukat, mutatja, hogy a kár-
pátaljai magyarság valóban élni 
akar, zárta gondolatait a sport-
szakember.

Kulcsár Zsolt, a Debreceni 
Egyetem Sporttudományi Koor-
dinációs Intézetének oktatója, az 
immáron húszéves Buzánszky 
Jenő Labdarúgó Egyetemi Kupa 
alapító ötletgazdája az emléktor-
na kapcsán elmondta: „Az a cél, 
hogy mindenki építse a saját szü-
lőföldjén az életét, viszont egy-
mással szinergiában, egymást erő-
sítve a nemzet szintjén. Úgy gon-
dolom, hogy a magyar megmara-
dásnak és a gyarapodásnak ez az 
egyik legfontosabb záloga”.

Vizauer Árpád, a torna ve-
zetője értékelésében elmondta, 
hogy sok izgalmas meccset lát-
hattunk, nagyon sok tehetséges 
játékost. A most a dobogóról le-
maradtaknak azt tanácsolta, a 
továbbiakban még keményeb-
ben dolgozzanak, és akkor a si-
ker nem marad el.

Lássuk hát, milyen eredmény 
született.  

Az általános iskolások ka-
t egór iá jában  Nagyberegé 
(Nagyberegi Dobrai Péter Kö-
zépiskola) lett a kupa, a második 
helyezett az Ungvári 10. Számú 
Dayka Gábor Magyar Tannyelvű 
Középiskola, a harmadik pedig a 
Jánosi Líceum csapata lett. Ebben 
a korcsoportban Poszpelov Dá-
vid bizonyult a legjobb játékos-
nak, a legjobb kapusnak Lukács 
Milán, a legjobb góllövőnek pe-
dig Tóth Patrik. A középiskolá- 
sok korcsoportjában a Beregszá-
szi Kossuth Lajos Líceum győze-
delmeskedett. A második helyen 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola Szakgimnáziu-
ma Győztesek csapata végzett, a 
harmadik pedig a Nagybereg FC 
(Nagyberegi Dobrai Péter Közép-
iskola) csapata lett. Henkel Már-
kot nevezték meg a legjobb gól-
lövőnek (az ő különdíja, amit Sin 
József adott át: a KMKSZ támo-
gatásával részt vehet a Kárpát-
medencei magyar csapatok tor-
náján), a legjobb kapusnak Hor-
váth Erik, a legjobb játékosnak 
Pista Ádám bizonyult. 

A győztesek boldogan és 
megelégedetten vették át a meg-
érdemelt érmeket, okleveleket, 
labdákat és kupákat, melyeket 
ezúttal is a NIKÉ Sportegyesü-
let biztosított.

Kovács Erzsébet

Gyalogtúra és családi tábor
Zajlik az élet a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületénél

Az elmúlt héten pedig gyalog-
túrára és családi táborozásra 
került sor.

Július másodikán Horváth 
Zoltánnal, a Kárpátutazók cso-
port túravezetőjével vidékünk 
legszebb vízeséseit látogatták 
meg. Mint Orosz Krisztina, a 
KMNE munkatársa beszámolt 
róla, ezúttal közel 50 fős csapat 
indult útnak a kora reggeli órák-
ban. Az akkor még esős és bo-
rús időjárás után az első állomá-
son már napsütés fogadta őket. 
Az első úticél a Szökellő-víz-

esés volt, ahol megismerkedhet-
tek a helyszín adottságaival, hű-
söltek és fotózkodtak. Ezután a 
rónafüredi vízeséseket keresték 
fel, ahol párját ritkító látvány tá-
rult eléjük. Végül a nevickei vár-
hoz vezetett az útjuk. A prog-
ram szervezésénél fontos szem-
pont volt, mondta, hogy a túra-
táv a gyerekek számára is élvez-
hető legyen, akik kimeríthetetlen 
energiával teljesítették az útvo-
nalat. A gyerekek teljesítéséről 
egyébként elismerően szólt a tú-
ravezető is.

Az ehhez hasonló túrák ösz-
szefogó erővel bírnak, melyek 
még inkább megerősítik az em-
bereket abban, hogy Kárpátalja 
egyedülálló természeti kincsek-
kel rendelkezik. Érdemes eze-
ket felfedezni, vélik a szervezők.

Hasonlóan izgalmasnak és 
tartalmasnak bizonyult a júni-
us 23–26. között megrendezett 
négynapos családi tábor is, mely-
nek a KMNE tulajdonában lévő 
Vadvölgy Panzió mesebeli hely-
színe adott otthont, s melyen ez-
úttal 11 tagcsalád vehetett részt.

Mint Mező-Balogh Bettina 
résztvevő beszámolt róla, a csa-

ládok csütörtök este érkeztek a 
helyszínre, majd – miután min-
denki elfoglalta a szobáját – kö-
zös vacsorával vette kezdetét a 
program. Ezt követően vidám 
játékos ismerkedésre került sor. 
A következő két nap is mozgal-
masan telt. Nagyokat kirándul-
tak, jókat beszélgettek. Vasárnap 
pedig a közös ebédet követően 
mindenki feltöltődve indult haza.  

A programokat a Magyar 
Kormány, a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt. támogatta.

M.E.

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2022. július 4–9. között 
immáron második alkalommal szervez sporttábort a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede Szakképző Cent-
rumának Nagydobronyi Szakképzési Központjában. A program-
ban kárpátaljai általános és középiskolás diákok vehetnek részt. 
Idén 59-en jelentkeztek (20 lány és 39 fiú).

Mint Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány iro-
daigazgatója a megnyitón elmondta, a résztvevők Kárpátalja 10 kü-
lönböző településéről – Bátyú, Csongor, Harangláb, Kisdobrony, 

Kisgejőc, Nagydobrony, Som, Tarnóc, Técső, Tiszabökény – je-
lentkeztek. A tábor oktatói: Hadar Géza, a tábor szakmai felelőse, a 
Csongori Gimnázium testnevelő tanára, Bara Csaba, ifj. Kiss László 
a Nagydobronyi Szakképzési Központ testnevelő tanárai és Moca Va-
léria karate bajnok. Az oktatók munkáját négy nevelőtanár, két főisko-
lás gyakornok és egy egészségügyi ápoló segíti. A táborozók többek 
között az alábbi sportágak közül választhatnak: asztalitenisz, futball, 
karate, röplabda, sakk, dámajáték, egyéb társas és logikai játékok.

 A „Fókuszban a tehetség a sport terén” – II. Ung-vidéki sport-
tábort a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpoliti-
kai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., valamint a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének 
fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koor-
dinálásáért felelős miniszteri biztos támogatja.                       -kósa-

A II. Ung-vidéki Sporttábor megnyitóján

Fókuszban a tehetség a sport terén

A koronavírus-válság utáni se-
gély- és támogatási programok 
mintájára háború utáni újjá-
építési alap létrehozására ter-
jesztett elő javaslatot az Eu-
rópai Beruházási Bank (EIB) 
a svájci Luganóban az Ukraj-
na újjáépítéséről megrendezett 
konferencián, amelyen részt 
vesz többek között Ursula von 
der Leyen, az Európai Bizott-
ság elnöke és Denisz Smihal 
ukrán miniszterelnök is.

A háború sújtotta ország kor-
mánya első alkalommal ismerteti 

Újjáépítési alapot 
létesítene Ukrajna számára az EIB

az újjáépítési folyamat prioritásait. 
A kétnapos találkozón mintegy 40 
potenciális donorország, valamint 
nemzetközi szervezetek és pénz-
ügyi intézmények vesznek részt.

A z  E I B  e g y  „ E U - U k -
rajna Gateway Trust Fund” (E-U 
GTF) létrehozását javasolja, amely 
kezdetben 20 milliárd eurót bizto-
sítana vissza nem térítendő támo-
gatásként, hitelként és garancia-
ként az uniós országoktól és az uni-
ós költségvetésből – derül ki doku-
mentumból, amelyet a Reuters hír-
ügynökség idézett.

Magánbefektetők hozzájá-
rulásával ezt követően akár 100 
milliárd eurót is mozgósítanának, 
ami Ukrajna azonnali szükségletei-
nek mintegy felét fedezné. A pénzt 
elsősorban az infrastruktúra, példá-
ul a hidak, a víz- és energiaellátás, 
de akár a távközlési hálózatok új-
jáépítésére is fel lehetne használni.

Az EU az EIB közreműködé-
sével a kis- és középvállalkozások 
támogatására a koronavírus-vál-
ság idején indított programhoz 
hasonló támogatási alap létesíté-
sét Ukrajna újjáépítésének a finan-
szírozásához az Európai Bizott-
ságnak és az uniós tagállamoknak 
még jóvá kell hagyniuk.

MTI
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„Példává is lettetek minden 
hívő számára Macedóniában 
és Akhájában, mert tőletek 
terjedt tovább az Úr beszéde, 
de nem csak Macedóniában és 
Akhájában, hanem mindenho-
vá eljutott a ti Istenbe vetett hi-
tetek híre.” (Thesz 1, 7–8)

Divatba jött a csináld magad 
mozgalom. Talán olcsóbb így, 
vagy az áru gyártója időt, pénzt 
akar megtakarítani, nem tudom. 
Megvettem egy könyvespolcot, 
s gondoltam, megcsinálom, ösz-
szerakom én, ha van hozzá uta-
sítás. Sikerült, meglett! De azt 
senki ne kérdezze, hogy meny-
nyit kínlódtam, amíg eligazod-
tam a kísérő rajzokon, a leírá-
son. Idő, fáradság, de sikerült, 
magam összeraktam a könyves-
polcomat!

Pál apostol megdicséri a 
thesszalonikai gyülekezetet, va-
lahogy így: Jól van fiúk! Ügye-
sek vagytok, megcsináltátok. 
Győzött az evangélium! Az apos-
tol szerint ők a példaképek… De 
ez a gyülekezet teljes szívvel hitt 
az Úr Jézusban és az evangéli-
umban.

Biztos, hogy kértek, és ezért 
kaptak segítséget. Imádkoztak az 
Úrhoz, és Ő segített nekik. Hit-
tek és hirdették az evangéliumot. 

Talán mindenki jó prédiká-
tor, jó előadó volt? Amikor Pál 
közöttük volt, nemcsak beszélt 
hozzájuk, hanem az isteni erő, a 
Szentlélek is jelen volt. Ez a leg-
fontosabb, hogy az Úr ereje kí-
sérje a munkát, fáradozást. „A 
mi evangyéliumunk ti nálatok 
nem áll csak szóban, hanem Iste-
ni erőkben is, Szent Lélekben is, 
sok bizodalomban is, állt.” (1, 5) 

Milyen volt a hétköznapi, 
gyakorlati életük? Gondolom 
ezt figyelték az emberek, erre 
voltak kíváncsiak. Az első és 
legfontosabb, hogy teljesen el-
fordultak a bálványoktól, nem 
imádtak többé pogány istene-
ket, bálványokat. Megváltozott 
a beszédük, nem csak kedves és 
udvaris, de minden szavuk igaz 
volt. Megváltozott a munkájuk, 
ahogyan kereskedtek, dolgoz-
tak, tisztaságra és pontosságra 
törekedtek. Hamar rájött a vi-
lág, hogy ők mások! Többé nem 
a régi szokások szerint élnek. Az 
életüket, a munkájukat, viselke-
désüket átitatta Krisztus szent-
sége, tisztasága és Isten ereje! 
Megváltoztak, utánozni akar-
ták a Mestert, Jézus Krisztust.  
Megváltozott az értékrendsze- 
rük. Más lett az értékes számuk-
ra. Nem a vagyonszerzés volt a 
fontos, hanem a  lélekmentés! 
Krisztus volt az első. Az öröm-
hírt terjesztették, a szabadulást, 
amit az Úrtól kaptak. Bizonyá-
ra megváltozott a családi éle-
tük is. Békés otthonok, családok 
nyitottak ajtót, egyre többen, és 
beszélték az Üdvözítő jóságát. 
Hallották az apostoloktól a taní-
tást és követték azt. Nem voltak 
különcök, de igaz emberek vol-
tak! Nem csak beszéltek, de él-
ték a hívő életet, végezték, csi-
nálták a napi dolgukat. De a köz-
pontban a szabadító Jézus volt. 

Sokszor hallom a panaszt, 
sírnak, panaszkodnak a hívő 
emberek: „Óh, már nincs itt az 
a lelki élet, ami régen volt!” 
Milyen régen volt? – kérde-
zem. Óh, már vagy ötven éve, 
akkor nagyon boldogok vol-
tunk... Persze, mert akkor még 

Légy örömmondó
fiatalok voltatok, nem fájt sem-
mi, tudtatok cérnát fűzni a tűbe, 
meg gyalogolni kilométereket 
egy-egy evangélizációs alka-
lomra. „Nem az öregség, nem a 
fáradság az oka! A lélek válto-
zott meg!”

Hol van ez megírva, hogy a 
lélek megvátozik, gyengül, el-
fárad? Nincs az megírva, nem is 
fárad Isten Lelke és nem is vál-
tozik! Mibennünk van a hiba! 
Nem követjük a leírást, a pon-
tos tervrajzot, a térképet, Isten 
igéjét! Megváltoztunk, mi ma-
gunk! Felvettünk világi, pogány 
szokásokat, nincs időnk a böj-
tölésre, hálaadásra, könyörgés-
re. Nincs időnk az Úrral időzni, 
a csendben. 

Milyen példát adunk a fia-
taloknak? Csak sóhajtozunk és 
a „régi szép időket” emleget-
jük. Észre sem vesszük, hogy 
magunkból csúfot űzünk. Visz-
szasírjuk a múltat, mert a jelent 
nem értékeljük. Nem futunk és 
nem visszük az örömhírt, le-
mondtunk a lélekmentés szol-
gálatáról. Magunkat sajnálgat-
juk, tehetetlenkedünk. Lusták 
vagyunk. 

A thessalónikai gyülekezet-
nek nem volt Bibliája, nekünk 
van! Az élő Ige a mi tanácso-
sunk, térkép a járáshoz, útbaiga-
zítás a munkához. Légy öröm-
mondó békekövet, hirdesd: a 
Szabadító megszületett, itt van, 
keres. Jézus itt jár a városod-
ban, a faluban, az utcádban! Ha 
Ő ott ismeretlen, az a te hibád 
is! Még nem mutattad be Őt. Be-
szélj róla, mondd, hirdesd, alkal-
mas vagy alkalmatlan időben ne 
légy néma!

Nincs erőd? Kérj, kapsz! 
Nincs időd? Mert más fontosabb, 
mint a szomszédod örök élete? 
Nem tudsz beszélni?... Nem is 
kell! Mosolyogj! Mutasd meg 
a szívedben lévő békét, örömöt, 
elégedettséget, hálát! Lássák az 
emberek, hogy mit tett veled, 
életeddel Jézus. Kérdezni fog-
nak, mert ők is megkívánják, ők 
is epekednek a szív békéje, örö-
me után.

Nincs senki, aki segítsen... 
Csináld magad! Az Úr a kezedbe 
adta a leírást, a vázlatot, a mun-
katervet – a Bibliát. Dolgozz, fi-
gyelj, imádkozz és szolgálatodon 
nagy áldás lesz!

Nem leszel magad, Isten Lel-
ke jelen lesz minden utadnál, és 
az Ő ereje végzi majd a  győ-
zelmes munkát az emberi szí-
vekben.

Légy példa, légy modell, mu-
tasd be életeddel Isten szeretetét, 
mentő kegyelmét. Örülj, kegye-
lembe fogadott testvérem, bará-
tom, Olvasóm! Isten hív, légy az 
Ő szolgatársa! „Légy örömmon-
dó békekövet! Hirdesd: a Szaba-
dító elközelgetett.”

Óh, hogy szeresselek jobban 
Téged, Megváltóm?Hogyan szol-
gáljalak, mit tehetek az evangé-
liumért? Vezess, mutasd meg az 
utat, az alkalmat, az embereket, 
akiknek elmondhatom, hogy mily 
nagy kegyelemmel jöttél az éle-
tembe. Uram, könyörgöm a hívő 
népért. Segíts felöltözni a Te szo-
kásaidat, viselkedésedet. Lehet-
nénk példa ebben a rideg, hideg 
világban. Erősíts Szent Lelked-
del és én követlek. Ámen.

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

 Délelőttönként a „sátor elő-
adóban” bibliai lecke hangzott el, 
egy-egy tanítással, énekes dicső-
ítéssel. Az aranymondások tanu-
lása és az ismétlő játékok is hoz-
zásegítették a gyermekeket, hogy 
aktív részesei legyenek a törté-
neteknek. A kezdeti ismerkedési 
zökkenők után a táborozók ha-
mar felfedezték a terepet, a sza-
badidős játékok szinte folyamato-
san „teltházzal működtek”. Míg a 
nap első felében komolyabb dol-
gok kötötték le a figyelmet, dél-
után már lehetett lazítani. 

Csoportbeszélgetések és csa-
patjátékok, kézműves foglalkozá-
sok váltották egymást. Jó volt lát-
ni a sok vidám gyermekarcot, még 
akkor is, amikor néha szükség volt 
egy-egy erélyesebb figyelmezte-
tésre. A tábori hét célja volt a juta-
lom kirándulás mellett, hogy fel-
hívja a gyermekek figyelmét Is-
ten csodálatos tervére az ember-
rel kapcsolatban. S amit a gyer-
mekalkalmakon korábban hallot-
tak, itt elmélyítsék, kérdéseket be-
széljenek meg oldott környezetben, 
időt szánva a személyes beszélge-
tésekre. A helyes értékrend kiala-
kítása életbevágó. A bibliai inte-
lem így szólt: „Legyetek alázato-
sak, mert az Isten a gőgösöknek el-
lenáll, az alázatosaknak pedig ke-
gyelmet ad” (1Pt 5,5b).

Az idei téma Dániel próféta 
életét érintette 5 bibliai üzeneten 
keresztül. A korszak sajátossága-
in, a történelmi tényeken túl a leg-
fontosabb volt megláttatni a gyer-
mekekkel, hogy a bűn rabságából 
csak Krisztussal lehet szabadulni. S 
aki Jézus mellett dönt, annak többé 

Tiszaháti hittanosok a Bereg Campben

„Engedjétek hozzám a 
gyermekeket”

Isten kegyelméből idén újra megtelt élettel a Gyermek-evangelizáci-
ós Közösség által működtetett Bereg Camp keresztyén tábor Kárpát-
alján. Június 27. és július 2. között Ugocsa megyéből érkeztek gyere-
kek 5 napos táborozásra a csodaszép helyszínre. Akli, Fertősalmás, 
Forgolány, Nagypalád, Nagyszőlős, Nevetlen és Tiszabökény öröm-
hírklubosai és vasárnapi iskolásai gyűltek egybe, hogy a kikapcso-
lódással egybekötött gyermek-evangelizációs héten vegyenek részt. 
Ezúttal is tartalmas, színes program várta a 8–13 éveseket.

nem kell félnie a megpróbáltatások-
tól, a nehézségektől, mert az Úr gon-
dot visel az övéire. Azt mondja igé-
jén keresztül: „Mert akik engem di-
csőítenek, azoknak dicsőséget szer-
zek” (1Sám 2, 30). Isten azt akarja, 

hogy egyedül Őt imádjuk. Nem az 
emberi kéz csinálmányait, hanem 
egyedül az igaz, teremtő Istent. S ha 
néha úgy is tűnik, hogy a terhek el-
viselhetetlenek, Ő mindent kézben 
tart és uralkodik mennyen és földön. 
A bűnt kell „kigolyózni” az életük-
ből azzal, hogy letesszük Krisztus 
keresztjéhez, elmondva neki: „Bo-
csásd meg, Uram, hogy megbántot-
talak! Vedd el vétkeimet!”

Áldott volt a július első napjait 
is érintő tábori hét, tele számtalan 
kihívással. Százon felüli létszám-
nál nem csoda, ha olykor hangos-
kodás tompította a nevelők kon-
centrációját, de mindig sikerült a 
fegyelmet megtartani. Mert a tét 
igen nagy! Azért jött létre a tábor 

sok éve, hogy közelebb vezesse 
a gyermeket Jézushoz – zavarta-
lan, pihentető környezetben. Eh-
hez adott minden: szép táj, ké-
nyelmes szoba, izgalmas progra-
mok. Sok áldott kéz munkájának 
köszönhetően most is finomabb-
nál finomabb ételek kerültek a 
táborozók asztalára. Még fagyi 
is volt naponta. Vagyis szebbet 
és jobbat kívánni sem lehet ta-
nuláshoz és a kikapcsolódáshoz. 

Egy feladat maradt hátra a 
nevelők, tanítók, szolgatársak 
számára: imádkozni azokért a 
gyermekekért, akik ott voltak 
és még nem döntöttek Krisztus 
mellett. Akik pedig igen, azokért 
is könyörögni, hogy tartsanak ki, 
és ne lankadjanak az igeolvasás-
ban, a csendesség megtartásá-
ban. Áldott legyen az Úr neve, 
aki hordozta és hordozza, illet-
ve megtartja a Bereg Campet és 

mindazokat, akiket Isten használ 
a gyermekek közötti szolgálat-
ban! Mert a Gyermek-evange-
lizációs Közösség Kárpátalján 
arra a küldetésre vállalkozott, 
hogy elvigye az evangéliumot 
minden gyermekhez, lehetősé-
get adva az Istenhez térésre, a 
boldog életre már gyermekkor-
ban. Sok önkéntes munkatárs 
viszi az örömhírt az alkalmak-
ra megyeszerte. Van miért há-
lásnak lenni.  Hordozzuk imád-
ságban a következő hetekben 
más településekről érkező gyer-
kőcöket és nevelőiket, hogy Is-
ten áldásával sok lelki gyümöl-
csöt teremjenek!

Bodnár Diána

Egy vidék versenyképességé-
nek, társadalmi és gazdasági 
fejlődésének meghatározó té-
nyezője a kiemelkedő képessé-
gű fiatalok felkutatása, tehetsé-
gük támogatása, fejlesztése és 
segítése – a tehetséggondozás. 
Ezt felismerve a „GENIUS” 
Jótékonysági Alapítvány im-
már tizenegy éve végez tehet-
séggondozó munkát Kárpátal-
ja-szerte. Bár korábban a ko-
ronavírus-világjárvány, most 
pedig a háborús helyzet igen-
csak megnehezítette a mun-
kát, a szervezők megtalálták 
a módját, hogy a fiatal tehet-
ségek gyarapíthassák tudásu-
kat, illetve a nyári táborokban 
élményeket szerezhessenek. 

Az elmúlt héten a Kisgejőcön 
rendezett gitár- és énektábor-
ral  megkezdődött  az idei 
Genius-táborszezon. Július 4-én 
Nagydobronyban rajtolt az Ung-
vidéki sporttábor, Beregszászban 
pedig ugyanez nap a verstábor. 
Ez utóbbinak ezúttal a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-
iskola Szakkollégiuma ad otthont. 
Az intézmény dísztermében meg-

Verstábor másodszor a „Genius” Jótékonysági Alapítvány szervezésében

Petőfi-verseké a főszerep
tartott megnyitón Váradi Natália, a 
„Genius” Jótékonysági Alapítvány 
igazgatója köszöntötte a megjelente-
ket. Aki abbéli örömének adott han-
got, hogy végre közösségben lehet-
nek fiataljaink, akikre igencsak tar-

talmas program vár az öt nap folya-
mán, melynek végén, pénteken a 
szülőknek is bemutatják egy előadás 
keretében, mit tanultak, milyen oko-
sak és ügyesek. Váradi Natália arról 
is beszámolt, hogy idén 28 verssze-
rető fiatal jelezte részvételi szándé-
kát. Velük három szakoktató foglal-

kozik: Gál Natália, a Kárpátaljai 
Magyar Drámai Színház művé-
sze, Kudlotyák Krisztina, a Rá-
kóczi Főiskola szakkollégiumá-
nak oktatója, illetve Mónus Dóra, 
a főiskola oktatója, segédszínész. 

Gál Natália elmondta, hogy 
idén – a jubileumi év kapcsán – a 
Petőfi-versek kerülnek előtérbe, 
ám igyekeznek játékos verseket 

is bevinni a programba, hogy 
minél közelebb hozzák a gye-
rekekhez a költészetet. 

Az első nap játékos ismer-
kedéssel indult, de az egész hét-
re kötetlen, felszabadult foglal-
kozásokat ígérnek a szervezők.

Kovács Erzsébet
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Elejét lásd az 1. oldalon
Kárpátalja alföldi részein élőknek ezekben a napokban trópusi 
hőséget kell elviselniük. Ilyenkor a nap 24 órájában a hőmérsék-
let nem csökken húsz fok alá. De ha még csak ennyi lenne! Szerda 
este például 9 órakor kint 29 fokot mértünk, miközben bent a la-
kásban még „csak” 25 fokot, ám mégis a kereszthuzat mellett dön-
töttünk, mert úgy éreztük, hogy a szobákban elfogyott a levegő.

– Mennyi a mostani melegrekord? – először ezt kérdeztük Fedinisinec 
Erzsébettől, a Beregszászi Meteorológiai Állomás vezetőjétől. 

– Tegnap, azaz június 29-én a legmelegebb órában 35,8 fokot 
mértünk, ám ma ez, június 30-án valószínűleg több lesz, mivel teg-
nap a déli órákban ennél egy fokkal kevesebb volt. A melegrekordot 
Kárpátalján egyébként 2007-ben rögzítettük, amikor is 38,5 fokot re-
gisztráltunk. A mostani helyzetre visszatérve: a relatív páratartalom 
a nappali órákban igen 
alacsony, 30-32 száza-
lékos értékeket mutat, 
emiatt nem fejlődnek 
megfelelően a zöld-
ségfélék, hiába locsol-
juk rendszeresen őket. 
Tudni kell, hogy itt, a 
meteorológiai állomá-
son naponta többször 
is mérjük a talaj hőmér-
sékletét. A földfelszín 
a déli órákban 50 fokra is felmelegszik, 5-10 cm mélyen a talajban 
24-27 fok az uralkodó, de még a 25 cm-es mélységben sincs hide-
gebb 25 foknál. Szóval ne csodálkozzunk azon, ha a burgonya ilyen 
körülmények között egyszerűen „felfő” és meglágyul.

– Látjuk, a bőrünkön érezzük, hogy az elmúlt félév csapadék-
ban igencsak szerényre sikeredett. 

– Fordítsuk le ezt a számok nyelvére. A mögöttünk hagyott három 
hónapban igazából csak a meglehetősen hideg áprilisban bővelkedtünk 
esőben, az alatt a 30 nap alatt összesen 64 mm hullott. Az aranyat érő 
májusi esőt ezúttal valóban aranyban mérték, mivel csak 4 mm-t kap-
tunk belőle. A június is nagyon gyengén teljesített, igazából a június 
10-11-én hullott, összességében 21 mm-nyi csapadékkal kellett beér-
nünk. Pedig Medárd hónapja máskor igencsak gazdag esőben. Az ilyen-
kor hullott 50-60 mm-nyi átlagosnak mondható. Nem is olyan régen, 
2020-ban például még ennél is jóval többet, 141 mm-t mértünk. Kap-
tunk ennél már jóval több égi áldást is, például 1998 júniusában, pon-
tosan 190 mm-t – háromhavi átlag –, de abból már nem volt köszönet, 
mivel közel egyméteres vízben úszott az egész Szernye-mocsár, árpaföl-
destől, kukoricástól, dohányostól. Összességében elmondhatjuk, hogy 
a mögöttünk hagyott hat hónap során csupán 170 mm-nyi csapadék 
hullott, nagyjából fele az átlagnak. Ami szerencsénk, hogy a 2021-es 
év vége meglehetősen csapadékosra sikeredett, így az éltető nedves-
ségből valamennyit tudtak tartalékolni a talajaink. Decemberben pél-
dául 85 mm csapadék hullott, ami egy átlagos téli hónapnak a duplája. 

Kovács Elemér

Meteorológia – 2022

Csapadék: negatív félévi rekord

A benei születésű Markó Ve-
ronika életének jelentős részét a 
festészet iránti szeretet teszi ki. 

– Mit tudhatunk az ifjú 
hölgyről?

– Benében születtem, álta-
lános iskolai tanulmányaimat 
is ott végeztem, nagyon sze-
rettem ott tanulni. Már gyer-
mekkoromtól kezdve szere-
tek festeni, kézműveskedni, 
Tiszepéterfalván magánórákat 
vettem Gönczy Tivadar festő-
től. Majd a kilencedik osztályt 
követően felvételiztem az Ung-
vári Művészeti és Közművelő-
dési Koledzsbe – ott a zenei ta-
gozaton tanultam tovább, többek 
között citerázni, zongorázni. A 
négyéves tanulmányaim után az 
egyetemi képzést is elvégeztem, 
időközben pedig a Mezővári Ze-
neiskolában oktattam.

– A zenei tanulmányai ré-
vén fellépéseken is részt vett. 
Hogyan érezte magát ezeken?

– A tanulmányi évekhez hoz-
zátartozott, hogy a színpadon is 
megmutassuk magunkat. Több-
ször léptem fel, magyar és ukrán 

Markó Veronika, a csupaszív művész

Fény az éjszakában
A festészet évszázadok óta életünk része. Státusza változott az idők 
folyamán, és míg az ókorban kifejezetten lenézett szakma volt, ad-
dig a reneszánsz idejére presztízzsé vált a művészek támogatása. 
De éljünk bármilyen kort, a festészet nemcsak foglalkozásként, 
hanem hobbiként is remek célokat szolgál, s manapság, a rohanó 
hétköznapok sodrában különösen a nyugalom szigetét képezhetik.

nótákat énekeltem, citeráztam. Na-
gyon szerettem volna magyar em-
bereknek magyar dalokat énekelni, 
ez pedig nem sokszor adatott meg, 
az ukrán énekeknél nem éreztem 
azt, hogy az az enyém lenne, ide-
gen volt számomra. 

– Milyen tapasztalatai lettek a 
tanítás során?

– Váriban három évet tanítot-
tam 6-15 éves gyermekeket. Ének-
csoportok, citeracsoportok voltak, 
magánórákon zongorára tanítottam 
a diákokat – nagyon szerettem azt 
a munkát. Azt tapasztaltam, hogy 
a gyerekekkel könnyű dolgozni, ha 
olyat tanítok nekik, ami megfogja 
őket, amit a magukénak éreznek. 
Úgy próbáltam őket motiválni, 
hogy énekeltem nekik, vagy bemu-
tattam a festményeimet, hogy érez-
zék, ez egy izgalmas dolog, szeres-
sék a művészeteket.

– Majd külföldön is szeren-
csét próbált.

– A tanítás után érdekes for-
dulatot vett az életem, Budapestre 
mentem dolgozni. Ott a kereske-
delemben tevékenykedtem, szép-
ségápolási termékeket árusítot-

tam. Nem volt rossz munka, napi 
kapcsolatban lehettem emberekkel, 
de mégsem éreztem igazán a ma-
gaménak. Itthon azt éreztem, hogy 
ki kell mennem, ott azt, hogy haza 
kell jönnöm. Talán, ha nem utazom 
el, nem tapasztalom meg ezt az ér-
zést. Kicsit ki kell lépnünk a kom-

fortzónánkból, hogy rádöbbenhes-
sünk, mi is az igazán fontos szá-
munkra. 2020-ban jöttem haza, az-
óta azt érzem, hogy megérkeztem, 
itthon vagyok.

– Ma ismét oktat.
– Kaptam egy lehetőséget a Pro 

Cultura Subcarpathica civil szerve-

zettől, miszerint a nyári-őszi prog-
ramjaikon kézműveskedést tanít-
sak a gyerekeknek. Papírmasékat, 
koszorúkat készítünk, a legutóbb 
pedig levendulából készítettünk 
gyönyörű termékeket. Ezek a prog-
ramok a Perényi Kultúrkúriában 
zajlanak, melytől nem messze van 

a beregardói Hegyalja Levendula-
mező, ahová kivittük a látogatókat, 
megmutattuk nekik az ott lévő nö-
vényeket, majd a szedett virágok-
ból készítettünk kézműves dolgo-
kat. Büszkén mondhatom, nemcsak 
a gyerekek, de mi, felnőttek is na-
gyon élveztük a munkát.

– A festészet szeretete a mai 
napig megmaradt. Van-e ked-
velt témája, amit szívesen pa-
pírra, vászonra vet?

– Minden festőnek van olyan 
témaköre, ami átível a munkásá-
gán – a volt tanárom, Gönczy Ti-
vadar például a Tiszát és annak 
környékét festi meg szívesen. 
Bennem ez még nem alakult ki, 
általában azt festem, amihez ked-
vem van, vagy ami abban a pil-
lanatban megfog. Nagyon szere-
tek vászonra olajfestékkel feste-
ni, szerintem így értékesebb, mint 
bármely más technikával. De 
szoktam akrillal dekorálni üveg-
re, fára – általában ajándékként 
készítek ilyen jellegű tárgyakat.

– A nagyközönségnek is 
megmutatta már a festményeit?

– Évekkel ezelőtt az egyik 
Turul Expón mutatta be új ké-
peit a volt tanárom, aki ösztön-
zött arra, hogy én is tegyek így. 
Majd a következő években én 
is megjelentem ott az alkotása-
immal. Nagyon jól éreztem ma-
gam akkor. Terveim között sze-
repel, hogy egy galériában is 
megmutassam a képeket az ér-
deklődőknek.

– Mit jelent önnek a munkája?
– Úgy gondolom, hogy a mű-

vészet fény az éjszakában. Úgy 
érzem, hogy a helyemen vagyok, 
azt csinálom, amit szeretek. Min-
den egyes gyermek ennek a nagy 
lángnak egy kis szikrája. Ebben a 
sötét, háborús időkben, amikor a 
diákok is félnek, vinnünk kell egy 
kis fényt, szépséget az életükbe. 

Kurmay Anita

Szenvedély és kitartás
Zupkó József Kézilabda Emléktorna kilencedszer

Mint Váradi Natália,  a 
„Genius” JA irodaigazgatója a 
megnyitón elmondta, a sport-
verseny célja a sportág népsze-
rűsítése, az ifjú tehetséges ké-
zilabdázók felkutatása, számuk-
ra versenylehetőség biztosítása, 
sportkapcsolatok építése és vé-
gül, de nem utolsósorban tisztel-
gés Zupkó József érdemes edző 
emléke előtt. Az elmúlt évek ren-

dezvényein közel 800 fiatal mu-
tatkozott be a pályán. Váradi Na-
tália úgy értékelt, hogy a csapa-
tok a háborús helyzet ellenére jól 
felkészültek, az edzők kiválóan 
végzik munkájukat. 

A torna résztvevőit levélben 
köszöntötte Kocsis Máté, a Fi-
desz országgyűlési frakcióveze-
tője, aki abbéli örömének adott 
hangot, hogy Kárpátalján a ne-
héz idők ellenére összegyűlnek a 
sportszerető emberek és megem-
lékeznek a kézilabdalegendáról, a 
bizonytalanságok dacára vállalják 
a sporttal járó örömöt és erőfeszí-
téseket. „Szenvedélyük és kitartá-
suk arra ösztönöz, hogy még töb-
bet tegyünk a minden nehéz hely-

zetben legyőzhetetlennek bizonyuló 
kárpátaljai magyarságért”, írta üze-
netében Kocsis Máté. 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskolán a héten ez 
már a második neves sportrendez-
vény volt, ami nemcsak a főisko-
la, de a Beregszászi járási sportha-
gyományok hírnevének öregbítését 
is szolgálja, emelte ki a torna meg-
nyitóján Rezes Károly, a Beregszá-
szi Járási Tanács elnöke. Aki a saj-
tónak nyilatkozva elmondta, hogy 

szeretnék felélénkíteni a sportéle-
tet a járásban, a kistérségekben, 
hogy megpróbálják visszahozni a 
kézilabda múlt század 70-es éve-
inek fénykorát.

A megnyitó ünnepségen részt 
vett Lobova-Heckó Nyina, a 
verseny védnöke, az 1976-os 
Montreáli Olimpia és az 1982-es 
Budapesti Világbajnokság szovjet 
válogatottjának aranyérmese, nem-
zetközi kategóriájú sportmester, il-
letve Greba Anna sportmester, a 
Bajnokcsapatok Európa Kupájának 
tízszeres győztese, a Szovjetunió és 
Ukrajna kézilabda-válogatott csa-
patának egykori tagja, akik Orosz 
Ildikóval, a rendezvénynek otthont 
adó II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola elnökével, illet-
ve Juhász Istvánnal, a Magyar 
Kézilabda Szövetség sportaka-
démiai központjának igazgató-
jával, Oláh Sándorral, a Magyar 
Kézilabda Szövetség elnöksé-
gi tagjával együtt a mostani tor-
na győztes fiúcsapatai tagjainak 
nyakába akasztották az érmeket. 

A megnyitót követően a szer-
vezők és a meghívott vendégek 
közösen koszorúzták meg a vá-
ros egykori kézilabdaázójának, 
Zupkó Józsefnek a Zakarpattya 
Sportkomplexum falán lévő em-
léktábláját.

A versenyen – melynek szak-
mai felelőse Csehil Anikó, a II. 
RF KMF testnevelő tanára volt 
– 8 lány és 2 fiú csapat mérkőzött 
meg, összesen 130 ifjú kézilabdá-
zó állt pályára. És lássuk az ered-
ményt. A fiúk kategóriájában az 
első helyet a huszti, a másodikat 
pedig a técsői sportiskola csapata 
szerezte meg. A legjobb játékos-
nak Szabados Mihajlo, a legjobb 
góllövőnek Blicka Sztaniszlav, a 
legjobb kapusnak pedig Holubka 
Bogdan bizonyult. A lányoknál 
az első és a második helyet is az 
Ivano-Frankivszk megyéből érke-
zett „Horodenka” vitte el, míg a 
harmadik helyen az aknaszlatinai 
„Maramures” végzett. A legjobb 
játékosnak Ivanova Karinát, a 
legjobb góllövőnek Petrenko 
Marinát, a legjobb kapusnak 
Oreszt Tetjánát kiáltották ki.

A kézilabdatorna végén a 
nyertesek érmeket, okleveleket, 
valamint labdákat vehettek át. A 
kupákat a NIKÉ Sportegyesület 
biztosította. A sportprogram meg-
valósulását a Magyar Kormány, 
a Miniszterelnökség Nemzetpo-
litikai Államtitkárság, a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt., valamint 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
és Kárpátalja együttműködésé-
nek fejlesztéséért és a Kárpát-me-
dencei óvodafejlesztési program 
koordinálásáért felelős miniszte-
ri biztos támogatta.

Marton Erzsébet

A hőségben a növények is szomjaznakA hőségben a növények is szomjaznak



Csütörtök Július 14.

Köszöntjük Örs, Sztella nevű olvasóinkat!

Hétfő Július 11.

Köszöntjük Nóra, Lili nevű olvasóinkat!

Kedd Július 12.

Köszöntjük Izabella, Dalma nevű olvasóinkat!

Szerda Július 13.

Köszöntjük Jenő, Angelina nevű olvasóinkat!

2022. 
július 6.6 Heti műsor

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

15:25 A sors könyvei
Brazil filmsor.

16:40 Szerelem és 
más bajok
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Mestercukrász 

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

22:35 Magnum
Amerikai akciókri-
mi-sor.

23:40 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:20 Cobra 11
Német akció-
film-sor.

01:35 Autogram

05:10 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 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 III.
22:35 A Bank
00:00 A csodadoktor

Török dráma sor.
01:00 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.

05:56 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

Roma magazin
07:20 Domovina
07:50 Itthon vagy!
08:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

09:05 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

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

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

válogatás
14:15 Időjárás-jelentés
14:20 Egy Perc Híradó
14:25 A világ 100 csodája
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 film-
sor.

20:40 Nyaralj itthon!

20:45 Kékfény
21:35 Agatha Raisin

Bűnügyi tévéfilmsor.
22:25 Kenó
22:30 Időjárás-jelentés
22:35 Hogy volt?! - 

Válogató adások
23:30 Ábrahám

Olasz tévéfilmsor.
01:10 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

01:55 Hogy volt?!

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

hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:40 Család'22
07:00 Mindennapi
07:05 Időjárás-jelentés
07:10 Almárium 

válogatás
08:00 Táncház
08:30 Élő népzene
09:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:55 Vers mindenkinek
10:00 Agapé
10:55 Két félidő a 

pokolban
Magyar játékfilm

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

Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Magyar Krónika
14:50 Nyár 22
16:50 Öt kontinens
17:20 Ízőrzők: Szenna
17:55 Ízőrzők: Kalaznó
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

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

Tévéfilmsorozat
22:40 Dokuzóna
23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Ha nagy leszek
00:50 M2 matricák – 

Ha nagy leszek
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Két félidő a 

pokolban
Magyar játékfilm

05:05 Kosárlabda 
mérkőzés

07:00 Építők
07:30 Kékek
08:00 Strandröplabda 

Magyar Bajnokság
09:00 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

11:00 UEFA női lab-
darúgó Euró-
pa-bajnokság

13:00 Triatlon
14:30 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

16:30 Forma-2
18:00 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

19:55 Boxutca
20:25 Világjátékok
21:00 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

23:00 UEFA Bajnokok 
Ligája 1. selejte-
zőkör

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

15:25 A sors könyvei
Brazil filmsor.

16:40 Szerelem és 
más bajok
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Mestercukrász

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

22:35 Magnum
Amerikai akciókri-
mi-sor.

23:40 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:20 Cobra 11
Német akció-
film-sor.

05:10 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 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 III.
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
07:20 Unser Bildschirm
07:50 Itthon vagy!
08:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

09:05 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

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

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

válogatás
14:15 Időjárás-jelentés
14:20 Egy Perc Híradó
14:25 A világ 100 csodája
15:20 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 film-
sor.

20:35 Nyaralj itthon!
20:45 SzerencsePerc

20:46 Önök kérték! -
Válogató adások

21:45 A Mediciek ha-
talma - Lorenzo, 
a tündöklő
Angol történelmi 
filmsor.

22:40 Kenó
22:50 Időjárás-jelentés
22:51 Velvet Divatház VI.

Spanyol tévéfilmsor.
23:45 Ábrahám

Olasz tévéfilmsor.
01:20 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

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

válogatás
08:15 Táncház
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Vers mindenkinek
10:26 Lét-Ige - protes-

táns magazin
10:50 Isten kezében
11:20 Álmok álmodói
11:30 Fagylalt tölcsér 

nélkül
Tévéjáték

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschirm
14:20 Novum
14:50 Nyár 22
16:50 Magyar világ
17:20 Ízőrzők: Pánd
17:55 Ízőrzők: 

Hajdúhadház
18:30 Borbás Marcsi

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Operettalbum 

- Népszerű me-
lódiák népszerű 
művészek elő-
adásában

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

Tévéfilmsorozat
22:40 Pastorale - a Zug-

lói Filharmónia 
családi hang-
versenysoroza-
ta a Pesti Vigadó 
dísztermében

23:40 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Vers mindenkinek
00:36 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Ha nagy leszek
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés

04:40 Strandkézilabda
05:00 Triatlon
07:10 U17-es női kosár-

labda világbaj-
nokság

09:05 UEFA női lab-
darúgó Euró-
pa-bajnokság

13:05 Forma-3
14:00 Forma-2
15:25 UEFA Bajnokok 

Ligája 1. selejte-
zőkör

17:25 Boxutca
18:00 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

19:55 Világjátékok
20:25 Fradi Tv
21:00 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

23:05 U17-es női kosár-
labda világbaj-
nokság

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

15:25 A sors könyvei
Brazil filmsor.

16:40 Szerelem és 
más bajok
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Mestercukrász

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

22:35 Magnum
Amerikai akciókri-
mi-sor.

23:40 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:20 Mr. Whiskey
Amerikai akcióvíg-
játék-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 III.
22:35 A Bank
00:00 A csodadoktor

Török dráma sor.
01:00 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Hrvatska Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Itthon vagy!
08:10 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

09:05 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

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

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

válogatás
14:15 Időjárás-jelentés
14:20 Egy Perc Híradó
14:25 A világ 100 csodája
15:15 Nyaralj itthon!
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.

19:50 Mindennapi
19:51 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:35 Nyaralj itthon!
20:40 SzerencsePerc

20:45 Skandináv Lottó
20:55 Monte Cristo grófja

Francia tévéfilmsor.
21:50 Downton Abbey

Angol tévéfilmsor.
22:35 Kenó
22:45 Időjárás-jelentés
22:46 Az elnyomás földjén

Filmdráma
00:20 Ezeregy 

éjszaka meséi
Olasz kalandfilm

01:55 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
05:31 Itthon vagy!
05:55 Család'22
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát-medence
07:00 Mindennapi
07:05 Időjárás-jelentés
07:06 Almárium 

válogatás
08:00 Táncház
08:35 Élő népzene
09:10 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:10 Vers mindenkinek
10:11 Rome Reports - 

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

keresünk!
10:55 De őszintén!
11:05 Önkéntesek
11:35 Lincoln 

Ábrahám álmai
Tévéjáték

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

Egerszalók
17:55 Ízőrzők: 

Sárszentlőrinc
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Hogy volt?! - Vá-

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

Tévéfilmsorozat
22:35 Szerencsés Dániel

Magyar játékfilm
00:05 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

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

logató adások

05:30 Skipper
05:55 Strandröplabda 

Magyar Bajnokság
06:50 U17-es női kosár-

labda világbaj-
nokság

08:45 Forma-2
10:10 Fradi Tv
10:40 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

12:45 UEFA női lab-
darúgó Euró-
pa-bajnokság

14:45 Triatlon
16:25 Boxutca
16:55 Kerékpártúra
17:25 Világjátékok
18:00 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

20:00 UEFA - Bajno-
kok Ligája se-
lejtező

22:00 UEFA női lab-
darúgó Euró-
pa-bajnokság

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

15:25 A sors könyvei
Brazil filmsor.

16:40 Szerelem és 
más bajok
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Mestercukrász 

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

22:35 Magnum
Amerikai akciókri-
mi-sor.

23:40 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:20 Mr. Whiskey
Amerikai akcióvíg-
játék-sor.

01:30 CSI: A 
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

05:10 Családi titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 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 III.
22:35 A Bank
00:00 A csodadoktor

Török dráma sor.
01:00 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Alpok-Duna-Adria
07:15 Öt kontinens
07:45 Itthon vagy!
08:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

09:05 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

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

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

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

kincsei
15:45 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
16:50 SzerencsePerc
17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

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

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:45 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:35 Nyaralj itthon!
20:45 Egy válás 

meglepetései
Történelmi kaland-
film

22:20 Kenó
22:30 Időjárás-jelentés
22:31 Szenvedély

Magyar játékfilm
00:40 Ezeregy 

éjszaka meséi
Olasz kalandfilm

02:15 Rex Rómában
Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:26 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:50 Világ
07:10 Mindennapi
07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Almárium 

válogatás
08:15 Táncház
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:45 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:15 Vers mindenkinek
10:20 Az utódok 

reménysége
10:45 Világ-Vallás
11:00 Találkozás
11:20 Sellő a pecsét-

gyűrűn
Tévéfilm

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Alpok-Duna-Adria
13:50 Öt kontinens
14:20 Noé barátai
14:50 Nyár 22
16:50 Szerelmes földrajz
17:20 Ízőrzők: Hegykő
17:55 Ízőrzők: Harta
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Szenes Iván em-

lékkoncert 2018.
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
21:30 Nyaralj itthon!
21:35 Álmok álmodói
21:40 Egynyári kaland

Tévéfilmsorozat
22:40 Velünk élő Tri-

anon - Egy majd-
nem betiltott

23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Vers mindenkinek
00:36 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 Szenes Iván em-

lékkoncert 2018.

04:50 UEFA - Bajnokok
Ligája selejtező

08:45 Felvezető műsor: 
Vitorlázás

09:00 Kékszalag: Raif -
feisen Nagydíj

12:00 Pecatúra
12:30 Napos Oldal - DVTK
13:00 Kékszalag: Raif -

feisen Nagydíj
16:00 Vízilabda magazin
16:30 Kékszalag: Raif -

feisen Nagydíj
18:00 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

19:55 Kékszalag: Raif -
feisen Nagydíj

21:00 UEFA női lab-
darúgó Euró-
pa-bajnokság

22:55 Világjátékok
23:25 Strandkézilabda



Szombat Július 16.

Köszöntjük Valter nevű olvasóinkat!

Vasárnap Július 17.

Köszöntjük Endre, Elek nevű olvasóinkat!

Péntek Július 15.

Köszöntjük Henrik, Roland nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

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

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

Figyelem!
Egy szelvényen mindösz-
sze egy hirdetés szerepelhet.
A szerkesztőség fenntartja 
a jogot, hogy egyes anyago-
kat nem közöl az újságban. 
Nem közölhetőek azok a hir-
detések, amelyek ellentmon-
danak a szerkesztőségi fel-
tételeknek és az ukrán tör-
vényeknek.
A hirdetésekkel és reklámok-
kal kapcsolatos reklamáci-
ókat a szerkesztőség a lap 
megjelenése után 3 napig 
fogadja.
A szerkesztőség nem vál-
lal felelősséget a hirdetés 
tartalmáért, a megadott in-
formációk, telefonszámok 
és címek pontosságáért.

Hirdessen nálunk, megéri!
FIzEtEtt hirdetés

Egyéb hirdetések:
elveszett iratok   1 0 0  h r . ;
részvétnyilvánítás  5 0  h r . ;
társkereső   3 0  h r . ;
köszöntő   3 0  h r . ;
4 sor vers+köszöntő  5 0  h r . ;
képes köszöntő   4 0  h r . ;
kép+4 sor vers    5 5  h r . ;
megkezdett 4 soronként 5 hr.;

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

20 szó                   15 hr.
21-40 szó              30 hr.

Keretes
20 szó                   30 hr.
21-40 szó              60 hr.

Kiemelt
20 szó                   20 hr.
21-40 szó              40 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
21-40 szó              80 hr.

Keretes + kiemelt
20 szó                   40 hr.
21-40 szó              80 hr.

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm2-ként: 
1. oldal – 11 hr., 12. oldal – 9 hr., 
2–5, 7, 8. oldalak – 7 hr., 10–11. oldalak – 6 hr.

Націнка на політичну рекламу, рекламу алкоголю, 
тютюнових виробів 100%

A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja 
100%-os felárral jelenik meg

2022. 
július 6. 7Heti műsor

A lapunk címére beérkező kéziratok közlésének és szerkesztésének jogát fenntartjuk, 
azok recenzálását, visszaküldését, továbbítását és megválaszolását nem vállaljuk. A 

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

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

Kanadai 
kandikamerás sor.

12:10 Fókusz
12:50 Mestercukrász 

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

15:25 A sors könyvei
Brazil filmsor.

16:40 Szerelem és 
más bajok
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:00 Mestercukrász 

- Az édesszájú 
Konyhafőnök

22:35 Magnum
Amerikai akciókri-
mi-sor.

23:40 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:20 Züllöttség
Amerikai akciófilm

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 III.
22:35 A Bank
00:00 A csodadoktor

Török dráma sor.
01:00 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 P'amende
07:15 Rondó
07:45 Itthon vagy!
08:10 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

09:05 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

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

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

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

kincsei
15:35 A világörökség 

kincsei
15:55 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
17:00 Gasztroangyal
17:50 SzerencsePerc
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

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

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:45 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:35 Nyaralj itthon!

20:45 Magyarország, 
szeretlek!

22:15 Kenó
22:25 Időjárás-jelentés
22:26 Karmikus kérdés

Filmvígjáték
23:55 József

Angol tévéfilmsor.
01:30 Rex Rómában

Olasz bűnügyi tévé-
filmsor.

02:20 Divat & dizájn

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 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:50 Kék bolygó
07:10 Mindennapi
07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Almárium 

válogatás
08:15 Táncház
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Vers mindenkinek
10:21 Katolikus krónika
10:50 Bevezetés a 

misztériumba
11:20 Sellő a 

pecsétgyűrűn
Tévéfilm

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

Balatonakali
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Mindenből 

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

Tévéfilmsorozat
22:40 Szabadság tér ́ 89
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

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

pecsétgyűrűn
Tévéfilm

05:00 Szabadidő
05:30 Strandröplabda

Magyar Bajnokság
06:25 Triatlon
08:00 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

09:55 Napos Oldal - 
DVTK

10:30 Vízilabda magazin
11:00 UEFA - Bajnokok 

Ligája selejtező
13:00 Pecatúra
13:30 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

15:30 UEFA női lab-
darúgó Euró-
pa-bajnokság

17:30 Világjátékok
18:00 Szabadtéri atléti-

kai világbajnokság
21:00 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

23:00 Szabadtéri atléti-
kai világbajnokság

23:55 UEFA női lab-
darúgó Euró-
pa-bajnokság

05:00 A specialista
Ukrán akciófilm-sor.

06:20 Teleshop
06:50 Kölyökklub
09:00 Teleshop
09:55 A dadus

Am. vígjátéksorozat
10:30 A dadus

Am. vígjátéksorozat
11:10 Autogram
11:55 Isten belájkolt

Am. filmsorozat
13:10 Vén rókák

Amerikai vígjáték
15:15 Piedone 

Hongkongban
Olasz akcióvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:05 Robotkutyám, AXL

Amerikai 
akciókalandfilm

22:10 The Expendables 
- A feláldozhatók 3.
Amerikai-francia 
akciófilm

00:40 Legendás állatok 
- Grindelwald 
bűntettei
Angol-am. kaland-
film

04:35 Necsi-Necsi
06:00 Hupikék törpikék

Belga animációs 
sorozat

06:30 Grimm-mese
Német animációs 
sorozat

06:55 Grimm-mese
Német animációs 
sorozat

07:20 Magyar népmesék
07:30 Magyar népmesék
07:40 Magyar népmesék
07:50 Magyar népmesék
07:55 Magyar népmesék
08:05 Magyar népmesék
08:15 Magyar népmesék
08:25 Magyar népmesék
08:35 Magyar népmesék
08:45 Magyar népmesék
08:50 Magyar népmesék
09:05 Magyar népmesék
09:15 Mesék Mátyás

királyról
Magyar animációs 
sorozat

09:25 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:55 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

10:25 Nagyító
11:05 Új ház épül
11:40 Poggyász
12:20 VándorViadal
12:55 Az Álomotthon
13:35 Csapdába csalva
14:10 A gondozoo

Am. vígjáték film
16:20 Columbo

Amerikai krimi film
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Ragadozó városok

Amerikai akció film
22:50 Üvegtigris

Magy. vígjáték film
01:15 King Kong

Új, zélandi, am., 
német kaland 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
07:25 Hazajáró
07:55 Magyar világ
08:20 Noé barátai
08:50 Divat & dizájn
09:20 Utazások 

Skócia tavain
Angol útifilmsor.

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
13:25 Álmok álmodói
13:35 A Vatikán titkai

14:00 Egy Perc Híradó
14:10 A Nap utcai fiúk

Magy. történel-
mi film

15:50 Időjárás-jelentés
15:51 Sándor Mátyás

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

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

csapdát állít
Bűnügyi film

21:45 A hetedik célpont
Bűnügyi film

23:25 Kenó
23:35 Időjárás-jelentés
23:36 Volt egy tánc

Romantikus film
01:35 József

Olasz tévéfilmsor.

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:16 Német nyelvű

hírek
05:20 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:26 Álmok álmodói
05:30 Itthon vagy!
05:55 Így illik: 

Vasúti váró
06:00 Magyar gazda
06:25 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:10 Időjárás-jelentés
07:11 Opera Café
07:40 Kincskereső
08:15 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

08:45 Evangélium
09:15 Novum
09:40 Multiverzum
10:15 Önök kérték! - 

Válogató adások
11:10 Öt kontinens
11:45 Segítség, 

örököltem!
Magyar romanti-
kus film

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Múlt és Jelen
14:00 M4 sport+
14:00 Szabadtéri atléti-

kai világbajnokság
15:20 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

17:20 Strandröplabda 
Magyar Bajnokság

18:20 Vízilabda magazin
18:50 UEFA - Bajno

kok Ligája 
selejtező

20:50 UEFA női lab-
darúgó Euró-
pa-bajnokság

22:05 Szerelem első 
vérig
Magyar játékfilm

23:35 Dokuzóna
00:30 Magyar világ
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 Agapé

05:30 Múlt és Jelen
05:55 Jövünk!
06:30 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

08:30 Szabadidő
09:00 Szabadtéri atléti-

kai világbajnokság
12:40 Bringasport
13:00 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

15:00 UEFA - Bajno-
kok Ligája se-
lejtező

17:00 Kékek
17:30 Szabadtéri atléti-

kai világbajnokság
18:55 Világjátékok
19:30 Szabadtéri atléti-

kai világbajnokság
23:00 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

01:00 Napos Oldal - 
DVTK

01:30 Kékek

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

TV bemutatja!
10:35 A dadus

Am. vígjátéksorozat
11:20 Isten belájkolt

Amerikai filmsor.
12:35 A nép szolgája

Ukrán vígjátéksor.
13:05 A nép szolgája

Ukrán vígjátéksor.
13:40 Szegény gazdagok

Olasz vígjáték
15:55 Marmaduke - 

A kutyakomédia
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Cobra 11
Német akciófilm-so-
rozat

20:00 Kong
Amerikai akciófilm

22:40 Túl mindenen
Amerikai-német ak-
ciófilm

01:05 Veszettek
Magyar film

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
07:25 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:45 Magyar népmesék
07:50 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

08:05 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

08:35 Hupikék törpikék

Belga animációs 
sorozat

09:10 Fald fel
09:50 KutyaSuli
10:25 Több mint TestŐr
11:05 SuperCar
11:40 Életmódi
12:20 Konstruktíva - 

Az építő műsor
12:55 A Rózsaszín Párduc

Amerikai, cseh víg-
játék film

14:55 Robin Hood
Amerikai, angol ka-
land film

18:00 Tények
18:55 Doktor Szöszi 2.

Am. vígjáték film
21:00 Mi kell a férfinak?

Am. vígjáték film
23:30 Ha a férfi igazán 

szeret
Am. dráma film

02:10 Rossz szomszédság 2.
Amerikai, kínai víg-
játék film

05:50 A természetfilme-
zés kulisszatitkai

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:40 Kenó
06:45 Nyár 22
08:00 Időjárás-jelentés
08:01 Neked szól!
08:05 Mindennapi
08:06 Világ-Vallás
08:20 Vallásturizmus
08:25 De őszintén!
08:30 Templomaink
08:31 Isten kezében
09:00 Lét-Ige - protes-

táns magazin
09:25 Mindennapi
09:26 Templomaink
09:30 Mindennapi
09:31 Találkozás
09:45 Jó embert keresünk!
09:55 Mindennapi
10:00 Katolikus krónika
10:25 Mindennapi
10:30 Rome Reports - 

Vatikáni híradó

10:50 Agapé - mini -
program

11:00 17 állomás - a fel-
támadás keresztútja

11:50 Templomaink
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

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

szól a nóta
13:20 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:50 A világörökség 

kincsei
14:10 Alfa Rómeó és 

Júlia
Magy. romanti-
kus film

15:45 Időjárás-jelentés
15:46 Egy Perc Híradó
15:47 Édes anyanyelvünk
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:10 Hogy volt?! - 

Válogató adások
17:00 SzerencsePerc
17:10 A természet 

magyar fotósai
17:15 A természetfilme-

zés kulisszatitkai
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

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

Szlovák családi 
filmsorozat

19:35 A komédia királya
Filmvígjáték

21:25 Legénylakás
Angol játékfilm

23:25 Kenó
23:35 Időjárás-jelentés
23:36 Cézárnak meg 

kell halnia
Olasz filmdráma

00:50 Mózes
Angol tévéfilmsor.

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:26 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!

05:55 Magyar világ
06:25 Élő egyház
06:55 Esély
07:20 Időjárás-jelentés
07:21 Világ
07:50 Noé barátai
08:20 Kontúr
09:00 Álmok álmodói
09:15 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
09:45 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
10:20 Főmenü: 

Habsburg
11:15 Magyar világ
11:50 Hazajáró
12:20 Eötvös Loránd 

Kutatási Hálózat 
Ökológiai Kuta-
tóközpont Bala-
toni Limnológiai 
Intézete

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

Ma
13:45 Álmok álmodói
14:00 M4 sport+
16:05 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

18:05 Szabadtéri atléti-
kai világbajnokság

22:05 A szőnyeg alá sö-
pört negyed - 
Élet Székelyföld 
legnagyobb nyo-
mornegyedében

05:25 Szabadidő
07:55 Múlt és Jelen
08:25 Szabadtéri atléti-

kai világbajnokság
11:55 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

16:05 Szabadtéri atléti-
kai világbajnokság

17:25 Világjátékok
18:00 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

20:00 Szabadtéri atléti-
kai világbajnokság
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– Meséljen magáról.
– Gáton születtem, ott is vé-

geztem a középiskolai tanul-
mányaimat. Mindig is von-
zott a kereskedelem, az üzletek 
működése, így érettségi után 
Munkácson (Мукачівський 
кооперативний торговельно 
економічний коледж) könyve-
lő szakmát tanultam. 2012-ben 
szereztem meg a diplomámat, 
azonban már a tanulmányaim 
alatt éreztem, hogy nem az lesz 
az én utam. Időközben férjhez 
mentem, gyermekeket szültem. 
Ekkor kezdtem el keresni, hogy 
mi is az, amivel ténylegesen sze-
retnék foglalkozni.

– Majd menyasszonyi ruhák 
árusításába fogott.

– 2016-ban egy internetes ol-
dalon meghirdettem a saját meny-
asszonyi ruhámat, melyet sikere-
sen értékesítettem. Ezt követően 
egy barátnőm kért meg arra, hogy 
próbáljam az ő ruháját is eladni, 
mert ő ezzel nem szeretne bajlód-
ni. Meg is hirdettem, és az ő ruhá-
ja is sikeresen elkelt. Ekkor gon-
doltam arra, hogy miért ne árusít-
hatnék több ruhát is – ismerősök-
től kértem néhány használt ruhát, 
melyeket szintén meghirdettem. 
Az évek alatt pedig szépen lassan 
beletanultam a szakmába.

Továbbra is várja vásárlóit a Tünde menyasszonyi ruhaszalon

Csodaszép ruhák, barátságos 
kiszolgálás

Minden lány nagy álma az esküvője. Számtalanszor elképzeli, mi-
lyen ruhában vonul az oltár elé, kik lesznek a meghívottak, milyen 
lesz a dekoráció. Amikor pedig az álomból valóság lesz, azt sem 
tudjuk, hová nézzünk, mihez fogjunk, annyi a teendő. Az ara szá-
mára pedig az egyik legfontosabb, hogy megtalálja a hozzá töké-
letesen passzoló menyasszonyi ruhát. Ebben segít Ferenc Tünde, 
akinek a beregszászi Imidzs piacon található szalonjában gyönyö-
rű hófehér ruhák sokaságából választhatunk. Vele beszélgettünk 
kezdetekről, kihívásokról.

– Ma pedig már saját ruhasza-
lonnal rendelkezik.

– A tapasztalataim alapján úgy 
láttam, hogy az új ruháknak jobb 
keletjük van, mint a használtak-
nak. Ezért beszereztem néhány új 
darabot. Kezdetben húsz ruhával 
indultam, amit a házunkban áru-
sítottam – oda jöhettek próbálni a 
menyasszonyok. Egy idő után egy-
re nagyobb forgalmunk lett, ami 
azt eredményezte, hogy a ház al-
kalmatlanná vált erre a projektre. 
Így a férjemmel elkezdtünk olyan 
kiadó butik után érdeklődni, amely 
megfelelne az igényeinknek. Talál-
tunk is egyet az Imidzs piac má-
sodik emeletén, ahol 2020 janu-
árjában berendezhettem a Tünde 
menyasszonyi ruhaszalont.

– Hogyan emlékszik az indu-
lásra?

– Kezdetben, amikor még ott-
hon árusítottam a ruhákat, úgy in-
dultam neki, hogy szinte semmit 
nem tudtam erről az ágazatról. Ne-
hézséget okozott, hogy például ho-
gyan kell egy ruhát megfelelően a 
menyasszonyra igazítani – ha bő 
az ujj, akkor szűkíteni, vagy pél-
dául hosszabb uszályt varrni hozzá. 
Persze, vannak varrónőink, akikkel 
együtt dolgozunk, de akadt, amikor 
a varrónő és én alakítottuk át a ru-
hát. Ezekbe bele kellett tanulnom. 

Hála Istennek, mára olyan szintet 
értem el, hogy ha bejön a szalon-
ba egy ara, első pillantásra tudom, 
hogy mi állna jól neki, milyen mé-
retű ruhát is mutassak.

– Milyen kínálattal rendel-
kezik?

– Vegyes kínálatunk van, hogy 
mindenki megtalálhassa a megfele-
lő ruhát – hercegnős, sellő fazonú 
vagy épp A-vonalú. Vannak hófehér 
ruháink, de lehet választani vajszí-
nűt, vagy pezsgőszínűt is. Van, akit 
a fehér szín sápadtabbá tesz, ekkor 
megkérdezem, hogy nem akarna-e 

egy kis színt bele – ettől még ugyan-
úgy menyasszonyi ruha lesz. Emel-
lett igény szerint meg is varrjuk az 
egyedi ruhákat. Elsőként mindig 
megkérdezem az arát, hogy mi-
lyen ruhát szeretne, van-e elképze-
lése, esetleg már választott is egyet. 
Majd érdeklődöm az ár határ felől, 
hisz akkor olyan kategóriában muta-
tok ruhákat. Ezt követően hagyom, 
hogy ő válogathasson a darabok 
között, próbálja fel, majd a végén, 
ha igényli, én is ajánlok egy ruhát.

– Gondolom, a menyasszony 
kíséretének véleménye is számít a 
választáskor.

– Volt olyan hölgy, aki egyedül 
jött vásárolni, de általában az édes-
anyjukkal, barátnőikkel szoktak 

jönni. Persze, fontos egy lánynak, 
hogy az édesanyjának is tessen az a 
ruha, de én mindig azt tanácsolom, 
hogy csak a szívére hallgasson. Ne 
akarjon az esküvőjén mást mutat-
ni, mint amilyen a hétköznapok-
ban – például ne válasszon túl mé-
lyen dekoltált ruhát, ha egyébként 
sem szokott ahhoz hozzá. Ez csak 
kényelmetlenséget okozna.

– Egy vállalkozás fejlesztése-
ket is kíván.

– Így igaz. Mint említettem, a 
tudásomat is gyarapítottam az évek 
alatt, szinte beletanultam ebbe a 

vállalkozásba. Emellett fontos, 
hogy a kínálatunkat is folyamato-
san bővítsük. Valamint a butikot is 
szerettük volna fejleszteni, egy na-
gyobb helyiséget béreltünk a hábo-
rú előtt, ugyancsak az Imidzs piac 
területén. Ez a jelenlegi helyzet 
miatt üresen áll, felújításokat vég-
zünk ott, és reményeink szerint mi-
hamarabb át is költözhetünk.

– Az elmúlt időszak megnehe-
zítette a munkát. Be tudták-e sze-
rezni a szükséges anyagokat, a 
megfelelő ruhákat?

– A két és fél évvel ezelőtt ki-
robbant koronavírus-járvány ide-
jén az anyagbeszerzéssel nem volt 
gondunk, a fő problémát az okoz-
ta, hogy zárva kellett tartanunk. 

Említettem, hogy 2020 elején 
költöztünk a butikba, nagy ter-
veim voltak, a járvány-intézke-
dések miatt azonban nagyon el-
csüggedtem, de a családom biz-
tatott, így átvészeltük azt az idő-
szakot. Majd, amikor ismét egy 
nagyobb butikba költöztünk vol-
na, kitört a háború. Ez úgyszin-
tén rányomta a bélyegét az eskü-
vő szezonra, hisz ma, ha tartanak 
is esküvőket, csak kisebbeket. 
Emellett az is bosszúságot okoz, 
hogy az anyagokat külföldről 
rendeljük, a tengerentúlról érke-

zik, és Odesszán keresztül szál-
lítják ide. Bár ott még nincsenek 
harcok, de félő, hogy lesz – nem 
tudjuk, akkor hogyan tovább. Re-
ménykedünk a jóban.

– Mit jelent önnek a munkája?
– Számomra ez nem csupán 

egy munkahely, egy pénzkereseti 
lehetőség. Ide szívesen, örömmel 
jövök minden reggel. Az elmúlt 
időszakban többször is be kellett 
zárnunk, most pedig, amikor be-
jön egy menyasszony és vásárol, 
én is feltöltődöm. A vásárlóim-
mal együtt örülök, de volt, hogy 
együtt is sírtunk, mert megha-
tott a pillanat. Úgy érzem, sike-
rült megvalósítani az álmomat.

Kurmay Anita

– Úgy tűnik, amit a termé-
szet megadott, azt most mi bölcs 
belátással szelektáljuk, újra-
gondoljuk.

– Igen, az ember ezt teszi már 
hosszú évezredek óta, az ehető 
növényi magvak, a háziasított 
állatok mellett mindig a számára 
legjobbakat hagyja meg és sza-
porítja tovább – kezdi beszél-
getésünket Varga István fiatal 
benei szőlész-borász. – A fürt-
válogatásnak is több mint egy 
évszázadra visszamenő múlt-
ja van. És hogy egy közelebbi 
példát hozzak: a mi községünk-
ben az őszibaracktermesztők 
minden évben elvégzik a gyü-
mölcsritkítást annak érdekében, 
hogy szép, nagy, a vásárlók szá-
mára kívánatos termést vigye-
nek a piacra. Hasonló módon 
kell eljárniuk a szőlőtermesz-
tőknek is, hisz a fürtválogatás-
ra feltétlenül szükség van, kü-
lönösen most, amikor rekord-
termés mutatkozik. 

Most aktuális: a szőlő fürtválogatása

Törekedjünk a megfelelő terhelhetőségre és a 
szellős lombozatra

Sem a nap, sem a szőlőtőke nem tudja, hogy mi a termesztés végső 
célja, hogy milyen szőlő teremjen. Ezzel csak a gazda van tisztá-
ban, aki kora tavasztól úgy formálja, terheli a tőkéket, hogy azok 
nem csupán most, hanem hosszú éveken át biztosítsák a minőségi 
termést. Ám hogy mindez összejöjjön, ahhoz az aktuális növény-
védelmi munkálatok mellett év közben még számos egyéb beavat-
kozásra is szükség van. Ilyen művelet a fürtválogatás…

– Gondolom más szempontok 
szerint járnak el a gazdák a cse-
megeszőlő és borszőlő esetében. 

– Vegyük először a borszőlőt. 
Ebben az esetben az a cél, hogy 
minél több teljes értékű bogyó 
teremjen. Ám ezt csak úgy ér-
hetjük el, ha kedvenc növényün-
ket arányosan terheljük. A ma-
gas minőségi borokat előállítani 
szándékozók rég megfogalmaz-
ták azt, hogy egy hajtáson csak 
egy fürt nőjön, ami a gyakorlat-
ban nálunk inkább egy hajtás-két 
fürtre módosult. Illetve irány-
elvként az a cél is elfogadott, 
hogy egy kilogramm minőségi 
borszőlő előállításához másfél 
négyzetméternyi lombfelület-
re van szükség. De emellett van 
még egy fontos fogódzó. Egy jó 
kondícióban levő tőke két, két és 
fél kilogrammnyi szőlő megter-
melésére képes. Ám mindezek 
csak a javaslatok szintjén érté-
kelendők, hisz nagyon sok függ 
a helyi körülményektől, a szőlők 

fajtájától, a tőkék állapotától, és 
nem utolsó sorban a sor- és tő-
távolságtól. 

– Eddig jobbára csak a borsző-
lőről beszéltünk.

– Való igaz. A csemegesző-
lőnél egyértelműen a nagybo-
gyójú, nagy fürtökre törek-
szünk. Ily módon történik a 
fürtválogatás is. A csököttebb 
fürtöket virágzás után eltávo-
lítjuk, illetve az egymással kon-

kuráló fürtök közül az előnyö-
sebb fekvésűeket hagyjuk meg. 
A fentiekből adódóan a cseme-
geszőlőnél a fürtválogatást csak 
a virágzás után ajánlatos elvé-
gezni.

– És a borszőlőknél?
– A bort adó fajtáknál ez 

a beavatkozás már a virágzás 
előt t  e lkezdődik,  hisz úgy-
mond már ekkor látszik, hogy 
mi a felhozatal. A hajtásokon 
található fürtkezdemények ki-
válogatása nem ütközhet na-

gyobb nehézségekbe, hisz egy 
avatott szem számára könnyen 
áttekinthető az egész lombfe-
lület, annak terhelése. 

– Bocsánat, nem mindenki a 
szőlővel kel és fekszik… Alapelv-
ként megfogalmazható, hogy az 

mindenképpen kerülendő, hogy 
a fürtök egymáshoz érjenek.

– Természetesen ez az egyik 
legfontosabb szempont, de to-
vábbra is azt mondom, hogy ve-
gyük figyelembe a többit is: a 
lombfelületre jutó fürtök számát, 
illetve az említett egy hajtás egy 
(két) fürt elvet.

– Meddig tart a fürtválo-
gatás?

– Egészen a zsendülés idő-
szakáig, tehát addig, amíg az 
érés el nem kezdődött. Egy 

j ó l  g o n d o z o t t 
házikertben a gazda 
ez idő tájt metszőolló 
és kötözőzsineg nél-
kül amúgy sem sétál 
le a kertjébe, így még 
van néhány hete arra, 
hogy minden fölös-
leges fürtöt eltávolít-
son. Ezt a munkát a 
tetejezéssel és az ak-
tuális hajtásváloga-
tással együtt végez-
zük el. Bár a növény-
védelem ebben az év-
ben nem okozott na-
gyobb fejtörést a gaz-
dáknak, azért az alap-
elvet továbbra is tart-
suk figyelembe: a be-
tegségmegelőzés to-
vábbra is a legfonto-
sabb. Ilyenkor, ami-

kor többhetes aszály sújtja növé-
nyeinket, ne feledkezzünk meg 
lombtrágyát keverni a permet-
lébe, így segítve növényünknek 
abban, hogy kiegyensúlyozottan 
fejlődjenek. 

Kovács Elemér
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Rendkívüli időket élünk!
Országunkat február 24-én a világ egyik legerősebb hadse-

rege támadta meg, mérhetetlen szenvedést zúdítva a lakosságra, 
milliókat elűzve az otthonukból, öregeket, nőket, gyermekeket 
gyilkolva. Sosem voltak időszerűbbek a szavak, miszerint a gaz-
da teszi a dolgát, szánt-vet, azt se tudván ki fogja learatni fárad-
ságos munkája eredményét, a szárba szökkent életet.

Minden nehézség ellenére, a jövőbe vetett erős hittel és bizako-
dással az idén is útjára indítjuk a Magyarok Kenyere – 15 millió bú-
zaszem adománygyűjtő kezdeményezésünket. Az akció szervezé-
sében kiemelt szerepet vállalnak partnereink, a KMKSZ alapszer-
vezetek, a történelmi egyházak és más civil szervezetek. A kárpát-
aljai gazdatársadalom, cégek, szervezetek tavaly 100 334 kg ter-
mény adománnyal támogatták a kedvezményezett intézményeket.

Az idén is az a célunk, hogy minden időjárási viszontagság, a há-
borús károk ellenére elérjük ezt a mennyiséget, 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 alapszerve-
zeteken keresztül a legközelebbi (vagy a legszimpatikusabb) gyűjtő-
pontra kerüljön. A gyűjtés ez év június 29-én indult és a kárpátaljai 
búzaösszeöntő ünnepségre 2022. augusztus 13-án Nagydobronyban 
az Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon területén ke-
rül sor a háború engedte keretek között.

A gyűjtőpontok helyszínei a megszokottak (református líce-
umok, 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

Tisztelt Gazdatársaink!

Az utóbbi napokban több jelzést 
is kaptam a termelőktől, hogy a 
szőlőültetvényekben felütötte fe-
jét a lisztharmat. Ez a betegség 
már egyes érzékeny 
fajtákon is megjelent 
(pl. Zalagyöngye, de 
másokon is észlelhető-
vé vált). Azt szeretném 
ajánlani, hogy a gaz-
dák mihamarabb vé-
gezzék el a védekezést 
a járvány megelőzésé-
nek érdekében. 

A lisztharmat a szőlő egyik 
legveszélyesebb kórokozója, 
ami tömeges terméskiesést tud 
okozni, mivel a növény teljes 
felületét képes teljes egészé-
ben beborítani. Célszerű a vé-

Mire kell odafigyelni a 
szőlőültetvényekben

dekezést azonnal elvégezni a kö-
vetkező gombaölőszerekkel: To-
páz + Thiovit Jet. Kombinálva a 
vegyszereket, meg tudjuk előzni 

a rezisztencia kialakulá-
sát. Koncentrációk: a To-
páz esetében 5 ml 10 li-
ter vízhez + 20 g Thiovit 
Jet vagy más kéntar-
talmú gombaölőszer. A 
védekezésben használ-
hatunk egy másik is-
mert gombaölőszert, a 
Strobit is. 

Hamarosan várhatjuk a fa-
kórothadás (hókarothadás) meg-
jelenését. A betegség villámsze-
rű terjedésének köszönhetően ké-
pes megsemmisíteni a termést. 
Az első jelek megjelenése után (a 

szemeken halvány, mély, a le-
veleken pedig csillagszerű fol-
tok jelennek meg) el kell vé-
gezni a védekezést a következő 
gombaölőszerekkel: Cabrio-Top, 
Shavit, Strobi (az érzékeny fajtá-
kat kell alapul venni). A perme-
tezés során ügyeljünk arra, hogy 
a fürtöket is megfelelőképpen 
vonja be a vegyszer. A permete-
zést 10 nap után megismételjük. 
A gombaölőszerekhez célsze-
rű termésnövelő- és stresszoldó 
bioszereket adagolni (Amino-
Max/Amalgelol), amelyek növe-
lik a növény ellenállóképességét.

Szeretném még egyszer fel-
hívni a termelők figyelmét, hogy 
az összes védekezési teendőt ki-
zárólag kora reggel és/vagy késő 
este kell elvégezni.  

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

 Novák András 
szaktanácsadó

Cikksorozatunk előző részé-
ben eljutottunk addig, hogy a 
tápanyagok adagolását az in-
tenzív zöldségtermesztésben a 
talaj-EC határozza 
meg. Ezt az értéket 
kell folyamatosan fi-
gyelemmel kísérni, s 
igazítani hozzá a táp-
oldat EC-jét. Ebben 
a cikkünkben meg-
próbáljuk kitisztáz-
ni, hogy mi fán is te-
rem ez az érték, s mik 
a mérésének a szabályai.

Az alapfogalmak tisztázása
Amikor EC-t mérünk, akkor 

tulajdonképpen azt határozzuk 
meg, hogy egy adott vizes ol-
dat mennyire vezeti az áramot. 
Mivel a desztillált víz gyakorla-
tilag nem vezeti az áramot, an-
nak az elektromos áramot veze-
tő képessége, azaz az EC-értéke 
közel van a nullához. Ahogy nö-
vekszik a vízben oldott ásvá-
nyi sók koncentrációja, úgy nö-
vekszik annak az EC értéke is, 
hisz az ion-koncentráció növe-
kedésével nő az oldat elektro-
mos vezetőképessége is. Tehát 
amikor az oldat EC-jéről beszé-
lünk, akkor ezalatt tulajdonkép-
pen az oldatban feloldott ásvá-
nyi sók koncentrációját értjük. 
Azonban tudjuk azt is, hogy a 
növények számára a tápanya- 
gok főleg ilyen ásványi sók for-
májában vehetők fel. Ezért al-
kalmazzák egyre szélesebb kör-
ben az intenzív zöldségtermesz-
tésben a tápanyag-ellátottság és 
tápanyagszint meghatározásá-
nál ezt a fizikai mennyiséget. A 
módszer elterjedését segítette az 
is, hogy a mérési folyamat na-
gyon egyszerű, s ma már a pro-
fi EC-mérők is elfogadható áron 
beszerezhetőek.

Az öntözővíz EC-je
Akármilyen forrásból szár-

mazó öntözővizet is haszná-
lunk, abban már lesz valameny-
nyi ásványi só feloldva. Ugyan-
is a lehullott esővíz, miközben 
átszivárog a talajrétegeken át, 
s eljut a kútig, kioldja a talaj-
ban lévő ásványi sók egy ré-

Öntözés tápoldatozás (5.)

Azokról a bizonyos EC-
értékekről

szét. Mint már fentebb írtuk, ha 
a vízben ásványi só van felold-
va, akkor annak mérhető EC ér-
téke, azaz áramvezető képessége 

is van. Tehát ha meg-
mérjük az öntözővíz 
EC-értékét, képet ka-
punk arról, hogy körül-
belül mekkora az ásvá-
nyi sók koncentráció-
ja benne. Ehhez nem 
kell mást csinálnunk, 
mint az EC-mérőt be-
lehelyezni a lehető-

leg 20 fokos vízbe, s leolvassuk 
a mutatott értéket. 0,5 alatt kitű-
nő, 0,5–1,0 között jó, 1,0–1,5 kö-
zött még használható, míg 1,5 fö-
lötti értéknél tápoldatozásra gya-
korlatilag alkalmatlan öntözővíz-
ről beszélünk.

Tápoldat EC-je
A tápoldat készítésekor mű-

trágyát oldunk fel az öntözővíz-
ben. A műtrágyák szinte kizáró-
lag ásványi sók, vagy annak meg-
feleltethető vegyületek. Ez logi-
kus is, hisz mint már említettük, 
a növények a tápanyagokat fő-
leg ásványi sók formájában ve-
szik fel. Tehát amikor tápoldatot 
készítünk, növeljük az öntözővíz 
EC-érték. A beállítandó EC-érték 
széles határok között változhat, 
1,0–3,0 között. Az, hogy milyen 
értékre kell beállítani, az a nö-
vénytől, a talaj EC-értékétől, s 
kisebb mértékben a klimatikus 
viszonyoktól függ. A gyakorlat-
ban ez az az érték, amivel napi 
szinten kell foglalkoznunk, s fo-
lyamatosan mérnünk. Ezzel tud-
juk folyamatosan irányítani a 
növényünk fejlődését, biztonsá-
gosan maximális szinten tarta-
ni a növények tápanyag-ellátott-
ságát anélkül, hogy a túl magas 
tápanyag-koncentrációval leper-
zselnénk a növények gyökérzetét. 
A tápoldat EC-jét ugyanúgy mér-
jük, mint az öntözővíz EC-jét. A 
beállítandó értékkel a későbbiek-
ben fogunk foglalkozni.

A talaj-EC meghatározása
Figyelembe veendő EC-

értékek közül a talaj-EC meghatá-
rozása a legproblémásabb. Ugyan-
is a talajnak, mint olyannak, nincs 

konkrét EC-értéke. Amikor a 
talaj-EC-ről beszélünk, akkor a 
desztillált vízből és a vizsgálan-
dó talajból vett minta bizonyos 
arányú keverékéből készült ol-
dat EC-jéről van szó. Kényte-
len vagyok ilyen homályosan 
fogalmazni, mivel ahány szak-
könyv, annyi mérési módszer 
van a talaj-EC meghatározásá-
ra. S ezek a módszerek egészen 
más mérési eredményeket pro-
dukálnak. Ezért, amikor a talaj 
EC-ről beszélünk, mindenek-
előtt tisztázni kell, hogy milyen 
mérési módszer alapján volt az 
meghatározva. A termelők, va-
lamint a termelőkkel közvetle-
nül kapcsolatban álló „mezei” 
szaktanácsadók leggyakrabban 
az alábbi módszert használják, 
s ennek a mérési módszernek az 
eredményeivel számolnak:

1. Talajmintát a közvetlen 
gyökérzónából veszünk. 

2. A talaj felső 1-2 centiméte-
re száraz rétegét oldalra seperjük.

3. Két növény között, a so-
rokra merőlegesen ássuk ki a ta-
lajt 3-5 cm széles, 20 cm mély, 
30-40 cm hosszúságú szelvény-
ből. (Gyakorlatilag kimetszünk 
egy kis szeletet a bakhátból, ke-
resztben rá.)

4. Fóliánként legalább 6-8 
helyről kell ilyen módon össze-
gyűjteni a talajmintát egy tisz-
ta vödörbe, jól összekeverni s 
kivenni belőle egy kilónyit (li-
ternyit)

5. Az így összegyűjtött talaj-
mintából és 20 0C hőmérsékletű 
desztillált vízből készítünk 1:2 
arányú keveréket. Ez úgy törté-
nik, hogy egy mérőhengerben 2 
egységnyi desztillált vízhez any-
nyi földet adunk az összegyűj-
tött mintából, míg a keverék 
összmennyisége el nem éri a 3 
egységnyi mennyiséget.

6. Az elkészített keveréket 
kb. két percig intenzíven rázzuk, 
vagy intenzíven kevergetjük.

7. Ennek az oldatnak EC-jét 
mérjük a kézi EC-mérővel, s 
amikor a talaj EC-jéről beszé-
lünk, akkor az ezzel a módszer-
rel elkészített oldat EC-jéről be-
szélünk.

Az ilyen módon mért érté-
kekkel fogunk a későbbiekben 
számolni, amikor a tápoldatozás-
kor a kijuttatandó tápoldat EC-jét 
határozzuk meg. De ezzel már a 
következő cikkünkben fogunk 
foglakozni.

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Milyen teendőink vannak az elnyílás után? A jövő évi sok virá-
gért nem szabad elfelejtenünk a következő feladatokat.

Ha a tearózsák virágzása befejeződik, a rózsák kavalkádja tovább 
folytatódik, mert a polyantha és a floribunda fajták termetesebb bok-
rai egész nyáron képesek virágozni. Igaz, a futózsák nem ilyen bő-
kezűek, mert ők csak tavasszal virágoznak, de akkor gazdagon, na-
gyon gazdagon!

A rózsaborok gondozását júliusban sem hanyagolhatjuk el: az 
elnyílott virágokat idejében le kell vágni, ha az alanyból vadhajtá- 
sok nőnek, akkor azokat tőből ki kell metszeni, a tövek körül a talajt 
rendszeresen fel kell kapálni és az öntözésről se feledkezhetünk el. 
Most még egy műtrágyázás is aktuális lehet, mert ez jó hatással lesz 
a jövő évi virágzásra.

Nagy figyelmet kell fordítani a rózsabokrok egészségi állapotá-
ra! Ilyenkor állandó veszélyt jelent a zöld levéltetvek megjelenése 
és elszaporodása. Tessék alaposan megvizsgálni az összepödrődő le-
velek fonákját, mert a levéltetvek először itt jelennek meg és ellenük 
rovarölő permetezőszerrel kell védekezni.

Ha elvirágzik a tearózsa, munkája 
lesz a kertésznek

A levéltetvek is imádják a barackot, ezért júliusban résen kell len-
nie a kertészkedőknek, hogy megőrizhessék a zamatos termést.

A nagy gyakorlattal rendelkező termelőknek az a tapasztalata, 
hogy az őszibarack fákat és azok gyümölcsét leginkább júliusban kell 
a károkozóktól védelmezni. A levéltetvek szívásának hatására a fák 
levelei összesodródnak, de a tetvek az épnek látszó levelek fonákján 
is megtalálhatók. Biztos védelmet nyújt ellenük a Mospilánnal vagy 
Pirimorral történő, alapos permetezés. Ha pedig megjelenik egy ná-
lunk még nem régen ismert rovar, a kabóca, akkor ez a két szer elle-
nük is kielégítő védelmet biztosít.

A házikert egyik nagy előnye, hogy az őszibarackot nem kell fél-
érett állapotban leszedni, hanem megvárjuk, amíg a cukortartalma, az 
íz, az illat és a zamatanyagai teljesen kifejlődnek, vagyis a gyümölcs 
beérik. Ekkor tökéletes élmény az őszibarack fogyasztása!

Az őszibarack nyári kártevői

A veteményesben egyre több helyről kerül ki a tavaszi vetemény, 
így lehetőségünk adódik a második vetésre is.

Nagyon sokan keresik annak a lehetőségét, hogy minden talpalat-
nyi termőföl-
det kihasznál-
janak a kert-
ben a zöldség-
félék terme-
lésére. Most 
ez különösen 
fontos, hiszen 
idén a tavalyi-
nál kevesebb 
zöldség ke -
rült a piacra és 
megdrágultak 

a termények. Szeretnénk néhány ötletet adni ahhoz, hogy a nyári 
vetéskor milyen növényeket érdemes még a kertünkbe fogadnunk, 
hogy még egy másodtermést takaríthassunk be.

Július első felében még vethetünk zöldbabot, csemegekukori-
cát, uborkát, burgonyát és felkészülhetünk a késő őszi termények 
(fejeskáposzta, kelkáposzta, vöröskáposzta) palánták vetéséhez. Most 
kell elvetni palántaágyba a bimbóskel, a fodros levelű kel és a gu-
mós kömény magjait is.

Mit vessünk júliusban, hogy 
kihasználjuk az üresedő kertet?
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Fizesse elő a 
Kárpátinfót!

PÓTFELVÉTELI HIRDETMÉNY
A Nagyberegi Református Líceum pótfelvételt hir-

det az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályokba a 2022-2023-as 
tanévben. 

A felvételt nyert diákok a közismereti tárgyakat el-
mélyülten, emelt óraszámban tanulhatják – a középisko-
lai osztályokban humán-reál irányultság szerint –, művé-
szeti képzésben részesülhetnek, lelki alkalmakon, misz-
sziói munkákban, kirándulásokon, hazai és Kárpát-me-
dencei versenyeken vehetnek részt, ösztöndíjakban ré-
szesülhetnek. 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 ét-
kezést és kollégiumi elszállásolást biztosítunk.

Az 5., 6. osztályba felvételizőknek kommunikációs 
és alapvető matematikai készségekről, valamint szöveg-
értésről kell számot adniuk. 

A 7., 8. és 9. osztályba felvételizőknek matematiká-
ból, magyar nyelv és irodalomból kell felvételi vizsgát 
tenniük, amit az általános iskola 5–6., 5–7. és 5–8. osz-
tályainak a tananyaga alapján állítunk össze.

A 10. osztályba felvételizőknek matematikából, ma-
gyar nyelvből és irodalomból, valamint bibliaismeret-
ből kell felvételi vizsgát tenniük az 5–9. osztály tan-
anyaga alapján. 

A felvételi eljárás során lehetőség van többletpon-
tok beszámítására. 

A pótfelvételire való jelentkezés online regisztráció 
útján történik, ami intézményünk honlapján, a Felvéte-
li menüpont alatt érhető el (Pótfelvételi online jelentke-
zési lap 2022). 

A felvételi vizsga napján benyújtandó dokumentumok: 
– a helyi lelkipásztor és hitoktató zárt borítékban csa-

tolt ajánlólevele, 
– a születési bizonyítvány és 
– a kódszám másolata. 
Akik a májusi felvételi során nyújtották be jelentke-

zésüket, azoknak csak e-mailben kell jelezniük felvé-
teli szándékukat, az online jelentkezési lapot nem kell 
újra kitölteniük, a dokumentumok ismételt benyújtása 
nem szükséges.

A felvételire való jelentkezés határideje: 2022. au-
gusztus 12.

A felvételi vizsgák időpontja: 2022. augusztus 16., 
7.30 óra.

A felvételi vizsga díjtalan.
Részletes információkért kérjük, keresse fel az intéz-

mény weboldalát a www.nbrl.com.ua internetes címen.
Kérdéseiket az nbrl.kre@gmail.com e-mail cím-

re várjuk.
Címünk: 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80. 

Szeretettel várja a pótfelvételizőket 
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

„Szól a Fülemüle!” – VIII. 
Kárpátaljai népzenei és 
néptánc tehetségkutató

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány nyolcadik 
alkalommal hirdet népzene- és néptánc tehetségkuta-
tót „Szól a fülemüle” címmel. A program szakmai partnere 
a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége.

A tehetségkutatóra a 7 és 16 év közötti kárpátaljai tanin-
tézményekben tanuló, hagyományápoló hangszeres szólisták, 
hangszer együttesek, szólótáncosok és néptáncegyüttesek je-
lentkezését várjuk legkésőbb 2022. július 31-ig.

Nevezni az autentikus magyar népzene és néptánc bár-
mely tájegységéhez kötődő produkcióval lehet.

A tehetségkutató célja, hogy a  felnövekvő gyerme-
kek minél szélesebb körben ismerjék meg a magyar nép-
zene és néptánc csodálatos világát, s egy életre kötelez-
zék el magukat a magyarság értékei mellett. 

Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet az aláb-
bi linkre kattintva:

 https://forms.gle/Pwjerj8kqrx2W4cPA
A tehetségkutató megvalósításának időpontja: 
Seregszemle: 2022. augusztus 8.
Felkészítő tábor: 2022. augusztus 8–12.
Tehetségkutató döntőjének napja: 2022. október 1.
A tehetségkutató helyszíne: a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola. (90202 Beregszász, Kos-
suth tér 6.)

A program a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség, 
a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával a „Fókuszban 
a tehetség a klasszikus- és népzene terén” program kere-
tein belül valósul meg.

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány munkatársaitól e-mailben: geniusja2019@gmail.
com kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között.

Felhívás
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továb-

biakban: KKM) a Balassi Bálint-ösztöndíjprogramban 
Márton Áron ösztöndíjpályázatot hirdet a 2022/2023-as 
tanévre, a külhoni magyarok érettségi-felvételi előké-
szítő képzésre.

A külhoni magyarok érettségi-felvételi felkészítő 
képzése emelt szintű érettségi előkészítést nyújt olyan 
középiskolai végzettséggel (érettségi, vagy azzal egyen-
értékű, felsőoktatási intézménybe történő jelentkezés-
re jogosító bizonyítvány) rendelkező határon túli ma-
gyar fiataloknak, akik magyarországi felsőoktatási in-
tézményben kívánják tanulmányaikat folytatni alap- és 
osztatlan képzésben. Az előkészítő év során ismétlés-
re és kiegészítésre kerülnek a szülőföldi középiskolá-
ban tanult tantárgyak azon ismeretei, amelyek szüksé-
gesek a magyarországi érettségi vizsgák letételéhez. A 
KKM az ösztöndíjjal a szülőföldi értelmiség képzését 
és utánpótlását kívánja támogatni.

A képzés időtartama: 10 hónap (2022. szeptem-
ber – 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 szór-

ványkeret.
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-felsooktatasi-
elokeszito-kepzesenek-osztondijpalyazata-2022-23- 
karpatalja.

Részvétnyilvánítás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tel-
jes közössége együttérzését és őszinte részvétét fejezi 
ki Berghauer Sándornak, a Földtudományi és Turizmus 
Tanszék docensének édesapja elhunyta miatt. Osztozunk 
a gyászoló család fájdalmában.

Оголошення
23 травня 2022 р. підрозділи Державної 

міграційної служби України розпочали надавати 
послуги з одночасного оформлення паспорта 
громадянина України у формі картки та паспорта 
громадянина України для виїзду за кордон.

Підстави для отримання послуги:
у разі оформлення ID-картки в перше в 14 років;
у разі втрати документів або їх обміну у зв’язку 

із зміною персональних даних;
За отриманням послуги можна звертатися до:
територіального підрозділу ДМС;
центру обслуговування «паспортний сервіс»;
центрів надання адміністративних послуг.
Вартість послуги*:
1105 грн. (у разі оформлення протягом 20 робочих 

днів);
1583 грн. (у разі термінового оформлення 

протягом 7 робочих днів);
*у разі оформлення в 14 років вперше сплачується 

лише послуга оформлення закордонного паспорта.

Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Kato-
na István u. 12. szám alatt 
kertes ház bútorral, víz, gáz, 
háromfázisú elektromos há-
lózat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Beregszász külvárosában, 
Beregardóban 23 szotekes 
telken felújításra váró 50 
m2-es családi ház eladó. Kon-
vektoros gázfűtés, az udvar-
ban vájt kút. A kertben 100 
db. 7 éves gyümölcsfa. Ér-
deklődni: +38099-1926678. 
Záhonytól 3 km-re, Zsurkon, 
a Petőfi u. 26. szám alatt kis 
ház nagy telekkel eladó. 
Felújításra szorul. Ára: 1,9 
millió Ft. Mob.: +3670-
2180441, +38050-8276668. 

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

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

Maricska mosógép eladó. 
Mob.: 066-8243778. 
Eladó egy vadonatúj mikro-
hullámú sütő (1250 hr.), vala-
mint egy Kárpáti ukrán elekt-
romos sütő (600 hr.). Mob.: 
+38066-5605813. 
Giocsel fagyasztószekrény 
125 literes eladó. Mob.: 
+38095-0576773.

Tetőszerkezetek készíté-
sét, felújítását, ereszcsator-
na készítését és házak külső 
szigetelését vállaljuk. Mob.: 
+38066-8404874. 
Utcáról, kertből, udvarból 
veszélyes fa kivágását válla-
lom Beregszászban és kör-
nyékén. Több év tapaszta-
lattal, garanciát is vállalok. 
Még vállalok betonozást, he-
gesztést és építkezést. Mob.: 
050-1948976. 
Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 
Külső és belső munkákat vál-
lalok Beregszászban és kör-
nyékén. Mob.: 068-4082884. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-

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

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

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

На виробництво ме-
т а л о  к о н с т р у к ц і й 
потрібні:  маляр по-
рош кового фарбування; 
слюсарі по зачистці 
зварювальних швів 
болгаркою; оператори 
верстатів ЧПУ (плаз-
моріз та гибочний); 
звар ювальники на напі-
вавтомат; столяр для 
виготовлення піддонів; 
токар-фрезерувальник; 
– різальник на пилах 
(по металу). Офіційне 
працевлаштування . 
Моб.: 099-7372823. 

L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben a 
Kárpátinfo és a Naplopó he-
tilapok kézbesítésére Nevet-
lenben. Fizetés teljesítmény 
szerint. Minden eladott lap 
után: 1.5 hrivnya. Jelent-
kezni lehet a szerkesztőség-
ben: Beregszász, Kossuth 
tér 2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 

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

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Szőlődaráló, szőlőprés el-
adó Beregszászban. Mob.: 
066-3967011. 
Eladó 300 literes boroshor-
dó. Ugyanitt káposztáshor-
dó, 100 literes. Mob.: 066-
8243778. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 
Szőlőszedő műanyag hor-
dó, 500 literes, eladó Bereg-
szászban. Ára: 2800 hrivnya. 
Mob.: 066-3967011. 

Jó állapotban lévő Fort-
schritt  K 454 bálá-
zó eladó Nagyberegen. 
Ugyanitt jó állapotban 
lévő görtörő henger (3.7 
m munkaszélesség) el-
adó. Ár megbeszélés sze-
rint. Mob.: 050-9667397, 
096-7003545. 
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KRIMI SPORt

Az eset Ungváron történt. A kislány a 
Zanykovecka utca 25. szám alatti 9. szin-
tes lakóház 2. szintjén lévő egyik lakás 
ablakából esett ki.

A mentősöket 22 óra 10 perckor érte-
sítették, s 10 percen belül a brigád már a 
helyszínen volt. A gyereknek csak horzso-
lásos sérülései lettek a lábán, az orvos el-
látta a sebet és nem szállították kórházba.

A 2 éves kislány életét gyakorlatilag a 
szomszéd Szerhij mentette meg a mentő-
sök kiérkezése előtt. A gyermeknek sze-
rencséje volt, mert a szemtanúk szerint 
esés közben a lába fennakadt a fal men-
tén húzódó gázcsövön. Mindaddig ott ló-
gott a gyerek, amíg a szomszéd férfi a se-
gítségére nem sietett. A mellkasánál fog-

,,Szerencsésen” zuhant ki a többszintes lakóház 
ablakából egy gyermek

va leemelte a gázcsőről és leadta egy má-
sik szomszédnak.

Miközben az idegen emberek nem tud-
tak megnyugodni a mindenkit megrázó 
eset után, a szülők a lakásban italoztak, s 
csak hosszas kopogtatás után nyitottak aj-
tót. Ráadásul azt állították, hogy nincs gye-
rekük. A szomszédok elmondták, hogy a 
szülők gyakran italoznak, a lakásból ve-
szekedés, verekedés hangja hallatszik. A 
hangoskodások miatt a ház lakói többször 
is kihívták a rendőrséget.

A kislány az eset óta nagyapjánál van. 
Ott keresték fel a gyermekvédelmi szol-
gálat munkatársai, akik döntenek majd a 
gyermek további elhelyezésének kérdésé-
ben, számol be a pmg.ua.

Július 2-án érkezett a bejelentés, misze-
rint két fiatal a Tiszába fulladt Király-
házánál. 

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kiren-
deltségénél elmondták, hogy a 2001-es 

Két fiatalember fulladt a Tiszába
születésű áldozat holttestére a helyi-
ek bukkantak. A helyszínre kiérkezett a 
búvármentő alakulat, azonban a másik, 
2007-es születésű áldozatot nem sikerült 
megtalálni, a keresés folytatódik, írja a 
mukachevo.net.

A Kárpátaljai Állami Sürgősségi Szol-
gálat tájékoztatása szerint július 1-jén 
11 óra 40 perckor kaptak tájékoztatást 
arról, hogy férfi holttestet találtak az 
Onokóci Vízerőmű derítőcsatornájá-
nak felső gátján.

14 óra 15 perckor kiemelték a tározóból 
az 1987-es születésű, tavaly decemberben 
eltűnt férfi holttestét, és átadták a nyomo-
zócsoportnak. A holttest kiemelését a víz-
ből a sürgősségi és mentőegység búvár-
mentő csoportjának munkatársai végezték.

Mint ismeretes, december 26-án, va-

Az Onokóci Vízerőmű csatornájában találták 
meg a decemberben eltűnt férfit

sárnap a 34 éves Artem Szokol egy cé-
ges partin volt kollégáival a Kamelot ét-
teremben. 20 óra körül közölte kollégái-
val, hogy hazamegy. A térfigyelő kamerák 
felvételein utoljára a Nevickén található 
Spájz étterem közelében látták. Ungvár 
felé tartott. A férfi 2019 óta a Jabil cég-
nél dolgozott. Felesége és kétéves kislá-
nya várta otthon. Korábban Artem másfél 
évig szolgált a terrorellenes hadművelet-
ben Donyeck közelében a 128. különálló 
hegyi rohamdandár összetételében, szá-
mol be a zaxid.net.

2 Subaru, 2 Ford, 1 Lexus és 1 Tesla 
márkájú gépkocsi sérült meg egy kidőlt 
fa miatt Kárpátalján.

Az autók a munkácsi járási Beregvár 
(Karpati) község egyik szállodája közelében 
parkoltak, amikor az erős széllökések mi-

Hat gépkocsiban okozott kárt egy kidőlt fa
att egy fa rájuk dőlt. A Szolyvai 12. Számú 
Állami Tűzoltó- és Mentőegység munkatár-
sai vettek részt az autótulajdonosok megse-
gítésében. Szétfűrészelték a fát, megtisztí-
tották az autókat és az úttestet az ágaktól, 
írja a karpataljalap.net facebookhír alapján.

Az eset a huszti járási Lukován történt, 
a Leszja Ukrajinka utcán.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgá-
latának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsé-
gének jelentése szerint egy 1986-os és egy 
1961-es születésű férfit maga alá temetett a 

Két férfit temetett be a föld a Huszti járásban 
kútásás közben

föld kútásás közben. A katasztrófavédelmi 
szolgálat kiérkezett a helyszínre, kiemelték 
a holttesteket és átadták a hatóságoknak.

A baleset pontos körülményeit vizs-
gálják, olvasható a mukachevo.net hír-
portálon.

Súlyos baleset történt Munkácson a jú-
lius 2-ra virradó éjszakán, a járőrszol-
gálat ellenőrzőpontja közelében.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendelt-
ségéhez bejelentés érkezett, miszerint bal-
esetet szenvedett egy Mazda 6 típusú jár-

Súlyos baleset történt Munkácson
mű. A gépkocsi 1990-es születésű sofőr-
jét súlyos sérülésekkel szállították a járási 
kórház intenzív osztályára.

A baleset pontos körülményei egy-
előre nem ismertek, a rendőrség je-
lentésére még várni kell, számol be a 
mukachevo.net.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgá-
latának (DSZNSZ) kárpátaljai kiren-
deltségéhez bejelentés érkezett, misze-
rint a rahói járási Lonkán egy férfi holt-
testére bukkantak a Tiszában.

Mint kiderült, az áldozat egy 1958-

Holttestre bukkantak a Tiszában
as születésű helyi lakos. A holttestet 
kiemelték a vízből és átadták a ható-
ságoknak.

A helyszínre a nagybocskói tűzoltó-
ság dolgozói érkeztek ki – olvashatjuk a 
zakarpattya.net.ua hírportálon.

Frontálisan ütközött két Audi típu-
sú jármű Nagyszőlősön – tudatja a 
mukachevo.net hírportál.

Az eset éjszaka történt a Kis utcában. 
Az egyik sofőr megsértette a közlekedési 
szabályokat, nagy sebességgel haladt és 
elvesztette uralmát a jármű felett. Ekkor 
ütközött össze a másik gépkocsival. Sze-

Frontálisan ütközött két jármű Nagyszőlősön
rencsére a járművezetőnek, valamint az 
autóban utazó felnőtteknek és gyereknek 
nem esett baja, azonban a gépkocsi telje-
sen tönkrement.

Az említett útszakaszon számos baleset 
történik, a helyiek a polgármesterhez akar-
nak fordulni a probléma megoldását illető-
en, írja a mukachevo.net.

Budapest minden idők legjobb világbaj-
nokságát rendezte meg június 18. és jú-
lius 3. között!

Ez a dicséret a Nemzetközi Úszó-
szövetség (FINA) kuvaiti elnökének 
a szájából hangzott el vasárnap este, 
amikor ünnepélyes keretek között be-
zártnak nyilvánította a magyar főváros-
ban több mint két héten át zajló sport-
eseményt.

A vb második felében a műugrás és a 

vízilabda került előtérbe, és a pólósoktól 
mindkét fronton érmeket vártunk. A Bíró 
Attila vezette női együttesben (a képen) 
nem is csalódhattunk, hiszen az olaszok-
tól elszenvedett csoportbeli vereséget kö-
vetően egészen a döntőig minden mérkő-
zésüket megnyerték.

A negyeddöntőben Ausztráliát 7-6-ra, 
az elődöntőben Hollandiát 13-12-re győz-
ték le Keszthelyi Ritáék.

A fináléban a torna toronymagas 
esélyese, az Egyesült Államok csa-
pata ellen is dicséretesen helyt álltak 

Budapest méltó rendezője volt a vizes világbajnokságnak

Vízilabdában a magyaroknak csak a 
lányok szállították az érmet

a lányok, végül a háromszoros olim-
piai és világbajnok USA 9-7-re bizo-
nyult jobbnak.

A magyar férfi válogatott ugyan cso-
portelsőként egyenes ágon jutott a legjobb 
nyolc közé, de onnan kezdve csalódást kel-
tő teljesítménnyel rukkolt elő.

A legjobb négy közé kerülésért az 
amúgy címvédő Olaszország ellen 11-
10-re kaptak ki Vargáék, majd az 5-8. 
helyért vívott helyosztó első meccsén, 

az Egyesült Államok ellen sem sikerült 
nyerni, hiszen 11-11-es végeredmény 
után ötméteresekkel a tengerentúliak 
nyertek 5-4-re.

A végére összejött egy kis szépségta-
pasz, hiszen a 7. helyért lejátszott mérkő-
zésen Montenegró ellen 8-6-ra győzött a 
magyar együttes.

Egy mondat erejéig még említsük meg 
a világbajnokságon jól szereplő magyar 
nyílt vízi csapatot is, akik közül a 25 ki-
lométeres távon Gálicz Péter bronzérme 
jelentette a legjobb helyezést.

Néhány sorban
Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) a 
nőknél és a férfiaknál is kisorsolta a Baj-
nokok Ligája 2022–2023-as idényének a 
csoportbeosztását.

A nőknél a magyar csapatok közül a 
bajnok Győri ETO került könnyebbnek lát-
szó csoportba, mivel a francia Metz mel-
lett a román Rapid Bucuresti, a monteneg-
rói Buducsnoszt, a norvég Storhamar, a 
dán Esbjerg, a török Kastamonu, és a hor-
vát Lokomotiva Zagrebet kapta ellenfélül.

A szabadkártyával induló FTC a cím-
védő Vipershez még a dán Odensét, 
a szlovén Krim Ljubljanát, a német 
Bietigheimet, a francia Brestet, a cseh 
Banik Mostot és a román CSM Bucurestit 
kapta a nyolcasába.

A férfiaknál a bajnok Pick Szeged ke-
rült nagyon nehéz csoportba, hiszen a Ti-
sza-partiak nyolcasában a címvédő Barce-
lona, az ugyancsak BL-négyes döntőt ját-
szó lengyel Kielce és német Kiel, valamint 
a szlovén Celje, a francia Nantes, a nor-
vég Elverum, és a dán Aalborg szerepel.

A Telekom Veszprém ellenfelei 
a következő csapatok lesznek:  Paris 
SG., Magdeburg, GOG, Porto, Dinamo 
Bucuresti, Wisla Plock, PPD Zagreb.

A szeptemberben induló csoportküz-
delmek végén az első két helyezett bejut 
a negyeddöntőbe, míg a 3-6. helyen vég-
ző csapatok oda-vissza alapon döntik el a 
legjobb nyolc közé jutást.

***
A magyar női junior kézilabda-válogatott 
végletekig kiélezett mérkőzésen kétgólos 
vereséget szenvedett Norvégiától a szlové-

niai világbajnokság vasárnapi döntőjében.
Kiss Szilárd csapata a csoportmeccsek 

során még igazán meg sem izzadt, és ma-
gabiztosan hozta a Dánia elleni elődön-
tőbe kerülésért vívott párharcot (31-26), 
csakúgy, mint a Svédország elleni elődön-
tőt (33-25).

A norvégok elleni fináléban a magyar 
csapat többnyire futott az eredmény után, 
de a véghajrában sikerült egyenlíteni, és 
még az előnyt is átvenni. Az utolsó két 
perc azonban a skandinávoknak sikerült 
jobban, akik végül 31-29-re megnyerték 
a találkozót.

A magyar együttesnek az ezüstéremért 
nincs mit szégyenkezni, a csapat az egész 
tornán jól teljesített.

***
Hatalmas balesettel vette kezdetét a 
Formula–1-es Brit Nagydíj, amelyet ha-
mar félbe kellett szakítani, miután többen 
kiestek. Közülük Csou Kuan-jü balese-
te volt a legijesztőbb, a kínai pilóta Alfa 
Romeója ugyanis még a gumifalat is átug-
rotta. A győzelmet – a megismételt rajtot 
hozó versenyen – pályafutása során először 
a Ferrari spanyol pilótája, Carlos Sainz Jr. 
kaparintotta meg, aki mögött a mexikói 
Sergio Pérez (Red Bull), és a Mercedes 
brit versenyzője, Lewis Hamilton ért cél-
ba. Az összetettben vezető Max Verstappen 
a nem tökéletesen működő Red Bull-lal 
csak a hetedik helyet szerezte meg, míg 
Charles Leclerc egy kihagyott kerékcsere 
miatt csak negyedik lett.

Összetettben Verstappen 181 ponttal áll 
az élen a 147 pontos Sergio Perez, és a mo-
nacói Charles Leclerc (138) előtt.
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Plusz egy vicc

2022. 26. szám meg   -
fej  tése: A tisztánlátás 
az élet olyan ajándé-
ka, amely gyakran 
megkésve érkezik. 

Plusz    egy vicc: ...ve-
led ment tekézni. 

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

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

IKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

OROSzLÁN (7.23.- 8.23.)

Szűz (8.24.-9.22.)

MéRLEG (9.23.-10.23.)

SKORPIó (10.24.-11.22.)

NyILAS (11.23.-12. 21.)

BAK (12. 22.-1. 20.)

VízÖNtő (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu

Almás krémes

Z01.xls

2 DÜHÖS AZ ELSŐ EMBER ARGON SZÉN NITT KÉN JUTTAT ☼ ☼

1 K

FÉRFINÉV

MŰSORSZÓRÁS

VITORLARÚD

TOVA

TOLKIEN-
IDÉZET

COL DEI … - 
OLASZ HÁGÓ

ÁZSIAI 
SZIGETÁLLAM

MÉTER
… BELLUCCI - AZ 

EGYIK BOND-
LÁNY

NÉMET NÍLUS

VANÁDIUM
BUDAPESTI 
SPORTKLUB

TURNÉ

KICSINYÍTŐ 
KÉPZŐ
KÖZÉP-

AMERIKAI 
ÁLLAM

LENGYEL
 VÁROS

HÚZ

HARAGOS

FECSKEFAROK !

MEGSZABADUL 
A BŐRÉTŐL

ANGOL 
MATEMATIKUS

ZSIVÁGÓ 
DOKTOR 
KEDVESE
BELFAST 
RÉSZE !

AFRIKAI ÁLLAM

PÁLYAUDVAR

SVÉD FIZIKUS 
(ANDERS)

BELSŐ 
REKLÁM !

EURÓPA-
BAJNOK CSEH 
LABDARÚGÓ

BECÉZETT 
PIROSKA

PÁROLT

NOBEL-DÍJAS 
NÉMET ÍRÓ 
(THOMAS)

AMERIKAI 
ÚRHIVATAL

MEGBÚJIK
MONTE CRISTO 

BÖRTÖNE
BECÉZETT 

ISTVÁN

TÁV VÉGE

NAGY-
HATALOM

EZEN A NAPON

A SZOBÁBA

… FLEMING - 
JAMES BOND 

ATYJA
MEGGYŐZŐDÉS

KÖZLEKEDÉSI 
ESZKÖZ

EGYNEMŰ 
VONÓ !

BÁRIUM

CSENDES DON !

HIDROGÉN

ITATÁS RÉSZE !

HAZAFELE !

TANTÁL

ÖNAZONOSSÁG

LITER

KÓRHÁZI 
DOLGOZÓ

… ROSZTOVA - 
LEV TOLSZTOJ 

ALAKJA

A nyolc megmaradó szóból a következő vicc csatta-
nóját állíthatja össze:

A skót betér egy első osztályú étterembe és elkezd 
finomabbnál finomabb ételeket, italokat rendelni. 
Amikor már nem bír tovább fogyasztani, odaint a fő-
pincérnek.

– Kinek kell itt majd fizetni? – kérdezi.
– Nekem – feleli a pincér.
– …!

Kétbetűsek: AH, DE, 
DG, DM, EN, GZ, JÓ, KK, 
KT, LF, PP, SÉ, SK, ST.

Hárombetűsek: ANI, 
BLA, CCA, DAS, DZÉ, ITA, 
JAJ, KEH, KEL, KIS, MÁR, 
NOA, RÉZ, ZAT.

Négybetűsek: ÁLOM, 
ERGO, HOGY, HOOK, 
KÁEL, KIES, LINA, LOLI, 
MOLY, NÁSZ, NONÁ, 
OTTO, SASS, SZÁD, ÚSZÓ.

Ötbetűsek: AGGAT, AT-
TÓL, BADAR, BELGA, 
KÁRÁL, KORZÓ, NEKEM, 

ODAÁT, RUSSO, TÁSKA, 
ZEKÉS, ZOLTA.

Hatbetűsek: AMADEO, 
ÁTSZÚR, DISZNÓ, EL-
O R O Z ,  E L S Z Ó R , 
ERAGON, HARMAT, HA-
SADÓ, KOLOZS, KOTLIK, 
PORLÁS, RASZTA.

H é t b e t ű s e k :  A F E -
LETT, ALÁESÉS, ÉLET-
CÉL, GAZTETT, KARRI-
ER, KOCSMAI, LÁTSZAT, 
MULATÁS, ROSTLEN, 
ZSENÁNS.

Nyolcbetűsek: KVARG-
LIS, LEBOCSÁT, LÉZEN-
GÉS, OKOSODÁS, PÓK-
HÁLÓZ, SOMSZÓSZ.

K i l e n c b e t ű s e k : 
SEVCSENKO, SPORT-
TÁRS, TARTOTTAM.

Tizenkét betűsek: HA-
LANDZSÁZIK, HATOSZ-
TÁLYOS.

Hozzávalók a tésztához: 40 dkg liszt, 1 csomag sütőpor, 1 cso-
mag vaníliás cukor, 15 dkg porcukor, 20 dkg margarin, 2 egész to-
jás, 2 evőkanálnyi tejföl; 

Krém: 2 egész tojás, 2 evőkanálnyi cukor, 2 csomag vaníliás 
cukor, 2 púpos evőkanálnyi liszt, 3 dl tej + 15 dkg vaj vagy mar-
garin, 10 dkg porcukor; 

Almás massza: 10 darab szép nagy alma, ízlés szerint őrölt 
fahéj és cukor, 10 dkg darált háztartási keksz. 

Elkészítése: A száraz hozzávalókat elmorzsoljuk a marga-
rinnal majd a tojásokkal és a tejföllel sima tésztát gyúrunk. 3 db 
kb. 30 x 40-es méretű lapot nyújtunk. Sütőpapíron egy tepsi há-
tán megsütjük.

Alsó-felső sütésen: 200 fokon 
A tojásokkal, cukrokkal, a liszttel és a tejjel sűrű krémet főzünk 

majd kihűtjük. A kihűlt krémet a kihabosított vajjal vagy marga-
rinnal és a porcukorral simára keverjük.

Az almákat tisztítás és hámozás után lereszeljük nagy lyukú 
reszelőn. 10 percig dinszteljük (pároljuk)  majd kb. 1 teáskanál-
nyi fahéjjal és 2 evőkanálnyi cukorral ízesítjük és hozzákeverjük 
a darált háztartási kekszet.

Összeállítás: Lap, almás massza, lap, krém, lap. Összeállí-
tás után minimum 12 órát pihentetjük majd porcukorral meghint-
ve tálaljuk.

Ezen a héten fontos 
döntéseket kell hoz-
zon egy két ügyben, 

ugyanis olyan kérdések me-
rülhetnek fel, melyekre nincs 
egyértelmű válasz. Érzelmi 
téren most nagyon kedvező-
ek a csillagállások. Minden 
irányú döntéseit következe-
tesen kell meghozzon. A hét 
második fele egy kicsit mo-
notonná válhat. Ez az időszak 
a jövő tervezésének és az in-
formációgyűjtésnek kedvez.

Felhalmozódhatnak 
a teendői, ennek kel-
lemetlen következ-

ménye is lehet. Fokozottan 
legyen figyelmes a dolgaira 
is, mert a hangulata egy ki-
csit érzékenyebb ezen a hé-
ten a megszokottól. A csalá-
di környezetében egy kicsit 
felfokozott a hangulat. Pró-
báljon meg egy kicsit türel-
mesebbnek lenni, hogy meg-
előzze a felmerülő vitákat. Új 
felkérést kaphat munka téren.

Munkájával kapcso-
latosan önre moso-
lyog a szerencse. Sok 

megértésre és akaraterőre 
lesz szüksége ahhoz, hogy el 
tudjon viselni egy olyan em-
bert, aki már kezdi nagyon 
bosszantani. Csillagjegyé-
ből adódóan ön szereti vinni 
a híreket elsőnek. Ha a kör-
nyezetében lévők közül rend-
szeresen valaki ezt a szerepet 
elveszi öntől, ön ingerültté és 
nyerssé válhat.

Az utóbbi időben na-
gyon elhanyagolta ér-
zelmi világa ápolását, 
a pihenésre szánt ide-

je egyre csak csökkent. So-
kat foglalkoztatja a karrier-
je, a jövője az utóbbi időben. 
Lehet, hogy valóban itt az ide-
je, hogy változtasson egy két 
dolgon az életében. Ezen ér-
demes objektíven elgondol-
kodni. Akik körülveszik, sze-
retik önt, de itt az ideje, hogy 
ápolja a kapcsolatait is.

Egyre kellemeseb-
bé teszi az otthonát. 
Ezzel lenyűgözi pár-
ját is. A munkahelyen 

egy kisebb káosz alakulhat 
ki a kollegái figyelmetlensé-
ge miatt. Legyen türelmes és 
segítőkész. Mindig is tudta, 
hogy a szervezezetlenség so-
sem hoz jót. Most eljött az idő 
arra, hogy önmagával is fog-
lalkozzon egy kicsit. Párjá-
val egy közös programot ter-
vezhet, ami remekül sikerül.

Ez a hét igazán alkal-
mas arra, hogy belevág-
jon valami újba. Anyagi 

helyzetében is emelkedés várha-
tó. Lehetséges, hogy egy új el-
kötelezettség, vagy közeli hoz-
zátartozó jóvoltából lényeges 
bevételhez jut. Ez sok erőt ad 
önnek. Munkahelyén az utóbbi 
időben mindenki csak panasz-
kodik valamiről. Látja az igazi 
helyzetet, hogy nincs olyan nagy 
gond, mint ahogyan lefestik.

Ez a hét főképp a jó köz-
érzet és a jó koncentráló 
képesség hete. Minden 

felmerülő problémára szakítson 
időt, hogy el tudjon elmélked-
ni rajta. Így nem kapkodja el a 
döntéseit. A hét első felében le-
nyűgözi a környezetében élő-
ket az újabb és újabb zseniális 
ötleteivel. Fontos, hogy mind-
egyiket jegyezze fel, mert kö-
zülük olyan ötlet is akad, ame-
lyikkel lényegesen javíthat csa-
ládja anyagi helyzetén.

Ezen a héten új ötletei 
támadhatnak valami 
teljesen új tevékeny-

ség iránt, amitől teljesen fel-
lelkesedik. Párkapcsolatában 
helyreáll a béke és a harmó-
nia. Ezen a héten sok dologban 
megértés születik önök között. 
Szellemileg teljesen felpörge-
tett állapotban van. Legyen 
óvatos a kockázat vállalásban. 
Legtöbb esetben az első belső 
impulzusra szokott hallgatni és 
be is szokott jönni.

Egy kisebb aggoda-
lom lehet úrrá önön 
az anyagi helyzete 

alakulása miatt. Ne veszítse 
el az optimizmusát, hiszen 
sok jót köszönhet a pozitív 
szemléletének. Amennyiben 
figyel a kiadásaira, nem fog-
ják meghaladni a bevételeit. 
Nagyon frusztrálja önt, ha 
ingadozónak látja az anyagi 
egyenlegét. Ez nincs jó ha-
tással az egészségére sem, 
az emberi kapcsolataira sem.

A munkahelyén tor-
nyosulnak a tenniva-
lók. Emiatt egy ki-
csit feszültnek érez-

heti magát. Egy váratlan be-
vétel érzékelhető, amit rövid 
idő alatt ki is ad. A partnere 
ezen a héten egy kicsit nyű-
gösebbnek tűnik a megszokot-
tól. Érdemes lenne többet tö-
rődnie kettőjük kapcsolatával. 
Személyes varázsa a hét során 
egyre hangsúlyosabbá válik 
az áthaladó bolygók hatására. 

A környezetében lé-
vőkkel a kommuniká-
ció kifejezetten jó. A 
meggyőző képessége 

a hét során lenyűgöző. Szel-
lemileg egész héten felpör-
gött lesz. Azonban időt kelle-
ne szakítania egy kis szabad 
levegőn való tartózkodásra. 
Egy kicsit jobban megnő-
hetnek a kiadásai, mint ami-
re számított. Az sincs kizár-
va, hogy valamilyen új be-
fektetést tervez.

Munkahelyén sok 
munka hárul önre. 
Munka közben le-

hetőleg hozza ki magából 
a legtöbbet. Így nem ad rá 
sem okot, sem alkalmat arra, 
hogy bármiért is hibáztas-
sák. Túl sokat idegeskedik 
az utóbbi napokban. Nagyon 
sok jó barátja van, akik sze-
retnek segíteni és ön mellett 
állnak, ha gondja van. Szá-
míthat rájuk. 


