
  

2.
 o

ld
al

3.
 o

ld
alUkrajna különleges státust 

készül adni a lengyeleknek 8.
 o

ld
al

2022. július 13. • XXVI. évfolyam, 28. szám • Karpatinfo.net • Ára: 8,00 hrivnya

Figyelem!
Fizesse elő a Kárpátinfót!

Index 08776
Legyen Ön is a partnerünk!

Folytatás a 2. oldalon

Az Úr gyermekei 
vagyunk

Folytatás a 3. oldalon

Kitartani a vészterhes időkben

Jézuson kívül 
nincs igazi élet5.

 o
ld

alKárpátaljai 
ezüstérem

A megpróbál-
tatások éve4.

 o
ld

alKitartás, fegyelem, 
csapatmunka

Játékos tanulás 
közösségben

Folytatás a 4. oldalon

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

Mob.: +380 (66) 285 0 283 
E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com

Folytatás a 3. oldalon

ZeneVarázslat 
negyedszer

A beregszászi székhe-
lyű Sámuel Alapít-

vány nyári felzárkóztató 
programot szervez az ala-
pítvány kötelékébe tarto-
zó gyermekek számára, 
tematikus napok formá-

jában. Július 5-én és 6-án 
került sor az első alkalom-
ra a beregszászi reformá-
tus templom melletti gyü-
lekezeti teremben. 

Be r e g s z á s z b a n 
2020-ban indult 

útjára a ZeneVarázslat 
képzés és hangverseny, 
hogy közelebb vigye a 
gyermekekhez a klasz-
szikus zenét. A kezde-

ményezés nagy sikernek 
örvend évről évre, szá-
mos tehetséges diák mu-
tathatta már meg magát 
a közönség előtt. 

A ballagás egy tanu-
ló életében nagy 
esemény – lezá-

rul egy korszak, a gyer-
mekből felnőtt lesz. A 
nagybetűs Élethez a leg-
jobb útmutatást pedig 
egy egyházi iskola ad-

hatja. Nem volt ez más-
ként a Nagyberegi Refor-
mátus Líceum huszonhat 
végzősének életében sem, 
akiket tanéveik során sze-
rető, féltő tanáraik kísér-
tek az isteni gondviselés 
oltalmával. Július 9-én a 

nagyberegi református 
gyülekezet templomában 
pedig ünnepi keretek kö-
zött búcsúzhattak szeretett 
tanintézményüktől.

Az alkalmat Zán Fábián 
Sándor kárpátaljai reformá-
tus püspök áhítattal nyitot-

ta meg. Aki a felolvasott 
igeszakasszal rávilágított 
arra, hogy az Úr szemében 
egyformák vagyunk, nem 
nők és férfiak, ilyen vagy 
olyan nemzetiségűek. 

Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban

A diplomaátadó ün-
nepség minden fia-

tal életében nagy nap. 
Sokéves munkájuk gyü-
mölcse végre beérett 
– ifjú szakemberekké 
váltak. Július 8-án a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főisko-
la Szakgimnáziumának 
diplomaosztóján nyolc-
vanhárom fiatal tapasz-
talhatta meg ezt a fel-
emelő és büszkeséggel 
eltöltő érzést, amikor is 
a beregszászi római ka-
tolikus templomban át-
vehették jól megérde-
melt okleveleiket.

Az esemény ökume-
nikus istentisztelettel vet-
te kezdetét. Molnár Já-
nos római katolikus es-
peres-plébános a tudomá-
nyok megismerése mel-
lett az Istenbe vetett hit 
fontosságát is a jelenlé-
vők szívére helyezte. 

Diplomaátadó a Rákóczi Főiskola Szakgimnáziumában
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Elejét lásd az 1. oldalon

Az Úr gyermekei vagyunk
Ballagás a Nagyberegi Református Líceumban

Isten nagy ajándékot adott ne-
künk, de mi, gyarló emberek ezt 
sokszor nem látjuk meg, láza-
dunk az Úr ellen. „Soha ne fe-
ledjük, mi az Úr gyermekei va-
gyunk, bármilyen nehéz is legye-
nek napjaink” – helyezte a jelen-
lévők szívére.

A megjelenteket Gyebnár Ist-
ván, Magyarország Beregszászi 
Konzulátusának ideiglenes ügy-
vivője köszöntötte. „A mai nap 
nemcsak a végzősök nagy ünne-
pe, de a kárpátaljai magyar kö-
zösség számára is jelentős alka-
lom. Járványok és háború ide-
jén az oktatás nem volt zökke-
nőmentes, de az itt élők jól tud-
ták venni a felmerülő akadályo-
kat” – hangsúlyozta. Kraus Vik-
tor, a Szlovákiai Református Ke-
resztyén Egyház Ungi Egyház-
megyéjének esperese a magyar-
ság összetartásáról szólt, arról, 
hogy amikor a kárpátaljai ma-
gyarságot atrocitás éri, az min-
den elszakított területen élő ma-
gyar embernek fáj. „Azért fáj ez 
minden magyarnak, mert szeret-
jük egymást, mert testvérek va-
gyunk, éljünk bárhol is a világ-
ban” – fogalmazta meg. Molnár 
Norbert, a Magyar Református 
Szeretetszolgálat képviselője és 
Zán Fábián Sándor püspök az 
Úrba vetett feltétlen bizalmat és 
bátorságot kívánta a végzős di-
ákoknak. Szabó Dániel, a Ma-
gyar Református Presbiteri Szö-
vetség tiszteletbeli elnöke a líce-
um indulásának éveiről emléke-
zett meg, s kérte az Urat, hogy a 
jövőben is tartsa meg az intéz-
mény munkatársait. 

A köszöntőket követően a 
10. évfolyamosok vettek bú-
csút a végzősöktől. Kuruc Attila 
Reményik Sándor Békesség Is-

tentől című versét mondta el, Selej 
Viktória a diákévekről, az együtt 
töltött kellemes percekről emléke-
zett meg, majd az Emlékezzél meg 
az Úr jóságáról című dalt adták 
elő közösen. Sor került egy utol-
só névsorolvasásra is, Tóth Lász-
ló lelkészigazgató pedig egy-egy 
személyre szóló igét helyezett a 
ballagó diákok szívére. A staféta-
bot átadását követően a végzős di-
ákok ragadták magukhoz a mikro-

font. Zenés-verses összeállításuk-
ban megköszönték tanáraiknak a 
sok türelmet, bátorító szót, szüle-
iknek a féltő gondoskodást, s remé-
nyüket fejezték ki aziránt, hogy ki-
tűzött céljaikat maradéktalanul el 
tudják érni. A diákokat online for-
mában osztályfőnökeik is köszön-
tötték – Gálfi Dezső, a 11. A osz-
tály osztályfőnöke és Kovács And-
rás, a 11. B osztály osztályfőnöke 
az eltelt évek örömeiről és nehéz-
ségeiről emlékezett meg, s terhek-
től mentes életet kívántak a balla-
góknak.

„A járvány és a háború miatt 
egy rendhagyó alkalomra gyűl-
tünk össze. Rendhagyó, mégis ki-
emelt ünnep, hisz huszonhat vég-

zőst bocsáthatunk útjára, hogy 
továbbvigyék, amit iskolánkban 
magukba szívtak” – hangsúlyoz-
ta Tóth László tiszteletes. Majd 
ismertette az idei év során elért 
teljesítményeket. Ezúttal ösz-
szesen negyvenhét tanuló része-
sült jutalomban – közülük is ki-
emelkedő eredményt ért el Mol-
nár Gvendolin Olívia, Jaró Esz-
ter, Páll Márton és Ádám Tünde. 
Ezt követően az egyik volt diák, 
György András felvidéki lelki-
pásztor és a Pozsonyi Reformá-
tus Egyházmegye által a líceum 
legtehetségesebb tanulói támoga-
tására életre hívott Gulácsy La-
jos Ösztöndíjat is átnyújtották. 

Emellett szintén egy volt líceu-
mi diák felajánlásában részesült 
Ádám Tünde. A diákok mellett 
tanáraik munkáját is elismerés 
illeti – az intézmény vezetősége 
többéves áldozatos munkájáért 
kitüntetésben részesítette Kepics 
Andzselika énektanárt, Az év ta-
nára díjat pedig Bacskó Tivadar 
fizikatanár vehette át. 

Páll László beregrákosi tisz-
teletes a 11. évfolyamosok szü-
leinek nevében köszönte meg a 
tanintézmény munkatársainak 
áldozatos, odaadó munkáját. Az 
esemény záróakkordjaként Tóth 
László lelkipásztor kérte Isten ál-
dását a jelenlévők életére.

Kurmay Anita

Ukrajna különleges státust 
adna a lengyeleknek, az erről 
szóló törvényt hétfőn nyúj-
totta be az ukrán parlament-
ben Volodimir Zelenszkij el-
nök – közölte Andrzej Duda 
lengyel elnök az 1942–1943-as 
volhíniai mészárlás lengyel ál-
dozatainak emléknapja alkal-
mából rendezett varsói meg-
emlékezésen.

A lengyel államfő Mateusz 
Morawiecki miniszterelnökkel 
együtt vett részt a 2016-ban be-
vezetett, az ukrán nacionalisták 
által a Lengyelország állampol-
gárai ellen elkövetett népirtás 
nemzeti emléknapjához fűződő 
rendezvényen.

Zelenszkij május végén je-
lentette be, hogy olyan törvény-
javaslatot terjeszt az ukrán tör-
vényhozás elé, amely alapján 
különleges jogi státust adnak 
Lengyelország állampolgárai-
nak Ukrajna területén.

Kijev szerint a lépés összefügg 
azzal a lengyelországi törvény-
nyel, amely alapján az Ukrajná-
ból a februári orosz támadás után 
ideiglenesen áttelepült személyek 
lényegében egyenlő jogokat kap-
tak Lengyelország állampolgárai-
val, kivéve a szavazati jogot.

Duda a hétfői megemlékezé-
sen kijelentette: az, hogy az uk-
rán tervezet előterjesztése időben 

Ukrajna különleges státust 
készül adni a lengyeleknek

egybeesik a lengyel emléknappal, 
„ellenkező helyzetként” fogható fel 
az 1943. július 11-i eseményekhez 
képest, amikor az ukránok „min-
denáron meg akartak szabadulni a 
lengyelektől, életüket is kioltva”.

Ebben az összefüggésben a 
lengyel államfő ismét népirtásnak 
nevezte a volhíniai mészárlást. Az 
erről szóló igazságot „egyértel-
műen és erőteljesen ki kell mon-
dani” – hangsúlyozta. Hozzátette 
egyúttal: nem bosszúról, megtor-
lásról van szó, amit „a legjobban 
bizonyít az, ami a lengyelek és az 
ukránok között manapság zajlik”, 
s történelmi igazság megállapítá-
sa hozzá kell, hogy járuljon a két 
nemzet közötti új viszonyhoz.

Mateusz Morawiecki beszédé-
ben a volhíniai mészárlás áldozata-
it is rejtő ukrajnai tömegsírok feltá-
rását szorgalmazta. A feltárást Ki-
jev 2017-ben leállította.

A jelenleg zajló ukrajnai hábo-
rúra utalva Morawiecki kijelentet-
te: Ukrajna a saját szuverenitásáért, 
de mások szabadságáért is harcol, 
és „azon szörnyű nacionalizmustól” 
szenved, amelynek „nyolcvan évvel 
ezelőtt maga is engedett”.

„Ukrajna ma látja, hogy az egy-
kori Ukrán Nacionalisták Szervezete 
(OUN) és az Ukrán Felkelő Hadse-
reg (UPA) örököse az orosz világ”, 
amelyben megnyilvánulnak Moszk-
va „birodalmi és gyarmatosító törek-

vései (...), valamint a szélsőséges 
orosz nacionalizmus is” – fogal-
mazott a miniszterelnök.

1943. július 11-én a mai nyu-
gat-ukrajnai Volhínia, lengye-
lül Voliny területén fekvő mint-
egy 150 községben az UPA és 
az OUN mintegy 8 ezer lengyelt 
gyilkolt meg, ezzel tetőzött az 
ugyanazon év elején elindított, 
a térségben élő lengyelek ellen 
irányuló erőszakhullám, amely 
Volhíniában és az egykori Ke-
let-Galíciában összesen mintegy 
100 ezer áldozatot követelt.

Varsó népirtásnak minősíti a 
történteket, az ukrán történészek 
viszont a második világháborús 
lengyel-ukrán fegyveres konf-
liktus következményének tekin-
tik azt, és közös, arányos felelős-
ségről beszélnek.

Az emléknap alkalmából hét-
fő este Varsó belvárosában rende-
zett menet kapcsán a rendőrség a 
PAP hírügynökséggel közölte: a 
rendezvény mintegy 350 résztve-
vőjét és több száz járókelőt eva-
kuálni kellett, mert a Krakowskie 
Przedmiescie utcában egy fér-
fi „veszélyes tárgyat” tett le a 
földre. Későbbi hatósági közle-
mények szerint robbanóanyag-
ról volt szó. A TVP Info közszol-
gálati televízió arról számolt be: 
a helyszínre kiérkezett terrorel-
hárító egységek által semlegesí-
tett lőszer – több darab lövedék 
– nagy hatósugarú volt.

A 31 éves elkövetőt a helyszí-
nen őrizetbe vették, a rendőrség 
átmenetileg lezárta a környéket, 
senki sem sérült meg.

MTI

Az ukrán állampolgároknak 
nincs szükségük Putyin állam-
polgárságára, és az erőszakos 
rákényszerítési kísérletek ku-
darcra vannak ítélve – szögez-
te le Dmitro Kuleba ukrán kül-
ügyminiszter.

A tárcavezető arra reagált, hogy 
Vlagyimir Putyin orosz elnök hét-
főn rendeletben kiterjesztette az 
orosz állampolgárság könnyített 
megszerzésének lehetőségét Uk-
rajna minden lakójára. „Ennek a 
rendeletnek nincs jelentősége, csak 
Putyin ragadozó étvágyáról tanús-
kodik. Meggyőződésem, hogy az 
ukrán fegyveres erők a partne-
rek megfelelő támogatásával vé-
get vetnek ezeknek a törekvések-
nek” – fogalmazott Kuleba a kül-
ügyminisztérium által a tárca hon-
lapján nyilvánosságra hozott köz-
leményben. Hangsúlyozta, hogy 
most ezért is kiemelten fontos az 

Kuleba: az ukránoknak nincs 
szükségük „Putyin állampolgárságára”

Ukrajnának nyújtott segítség meg-
erősítése. „Arra buzdítom partne-
reinket, hogy adjanak kemény vá-
laszt Putyin új útlevél-fantáziáira: 
sürgősen lássák el Ukrajnát ne-
hézfegyverekkel, és vezessenek 
be még több gazdasági szankciót 
Oroszországgal szemben” – fűz-
te hozzá.

A külügyminisztérium közölte, 
hogy az ukrán állampolgárok orosz 
útlevéllel történő ellátása jogilag 
semmis, és nem jár jogi következ-
ményekkel Ukrajnára nézve. A tár-
ca szerint Oroszország az orosz ál-
lampolgárság könnyített megszer-
zését arra használja, hogy „szoros-
ra húzza a hurkot az ideiglenesen 
megszállt ukrán területek lakóinak 
nyakán, és arra kényszeríti őket, 
hogy részt vegyenek a megszálló 
hatóságok és az orosz hódító had-
sereg bűnöző tevékenységében”.

MTI

Az Ukrajna elleni orosz kato-
nai támadás utáni több mint 
négy hónap alatt 6,7 millió uk-
rajnai menekült érkezett az Eu-
rópai Unióba, közülük azonban 
mintegy 3 millióan már vissza-
tértek Ukrajnába – jelentette 
ki Ylva Johansson, az Európai 
Bizottság belügyi biztosa hét-
főn Prágában.

Lakosságarányosan a leg-
több ukrajnai menekültet Csehor-
szág, Lengyelország és Észtország 
fogadta be – mutatott rá a biztos az 
EU-tagországok bel- és igazság-
ügyi miniszterei informális találko-
zója első napi tanácskozását köve-
tő sajtótájékoztatón. Vít Rakusan 
cseh belügyminiszter kijelentette, 
hogy a menekülteket nyilvántartó 
egységes uniós regisztrációs rend-
szer jelenleg már működik. Szavai 
szerint Csehországba eddig mint-
egy 390 ezer ukrajnai menekült 
érkezett, s közülük mintegy 300 
ezer továbbra is az országban tar-
tózkodik.  

Johansson szerint az ukrajnai 
menekültek közül mintegy 3,7 mil-
lió személy kért ideiglenes védel-
met az uniós országokban. „Má-
sok is itt maradtak, de nem kértek 
védelmet, mert azt tervezik, hogy 
visszatérnek Ukrajnába. Olyan ese-
tek is vannak, amikor a menekül-
tek két országban is védelmet kér-
tek. Tehát nehéz pontos számokat 

Ylva Johansson: 6,7 millió ukrajnai 
menekült érkezett az Európai Unióba

mondani” – fejtette ki az európai 
biztos. Leszögezte: a rendelkezés-
re álló adatok szerint jelenleg mint-
egy 3,2–3,7 millió ukrajnai mene-
kült tartózkodik az Európai Unió 
területén.

Az ENSZ menekültügyi fő-
biztossága (UNHCR) a múlt hé-
ten azt közölte, hogy adatai szerint 
eddig 8,8 millió állampolgár távo-
zott Ukrajnából, közülük 3,3 mil-
lió pedig már vissza is tért hazájá-
ba. A hivatal szerint az összes eu-
rópai országban tartózkodó ukraj-
nai menekültek száma 5,6 milliót 
tesz ki jelenleg.

Johansson elmondta: az Eu-
rópai Unió szakértői már dolgoz-
nak egy szolidaritási nyilatkozat 
szövegén, amely alapján egyes 
országokból más országokba le-
hetne átirányítani az ukrán me-
nekülteket. Eddig az EU tizenhá-
rom tagállama jelezte, hogy kész 
részt venni a projektben, amely a 
jelenlegi ismeretek szerint mint-
egy nyolcezer embert érintene. 
További részleteket az uniós biz-
tos nem közölt.

Prága azért ad otthont az EU-
tagállamok bel- és igazságügyi mi-
niszterei kétnapos informális ta-
lálkozójának, mert július elsejétől 
hat hónapig Csehország tölti be az 
Európai Unió Tanácsa soros elnö-
ki tisztségét.

MTI

Rinat Ahmetov donyecki szüle-
tésű üzletember, Ukrajna leg-
gazdagabb embere bejelentette 
hétfőn, hogy lemond egész mé-
diabirodalmáról az ukrán ál-
lam javára.

Az erről szóló közleményt az 
Ukrajinszka Pravda hírportál sze-
rint Ahmetov vállalata, a System 
Capital Management (SCM) hon-
lapján hozta nyilvánosságra. Ebben 
közölte, hogy még a héten kivon-
ja az SCM befektetési társaságot a 
médiapiacról. A vállalat médiahol-
dingja, a Media Group Ukraine az 
állam javára lemond az összes mű-
sorszórási és műholdas televíziós 
engedélyéről, valamint az ukrajnai 
nyomtatott sajtótermékeiről is. Ez-
zel együtt a médiaholdig online te-
vékenysége is megszűnik.

Ahmetov a döntést az oligar-
chaellenes törvény hatályba lé-
pésével indokolta. A jogszabály 
egyebek mellett tiltja, hogy a köz-

Ukrajna leggazdagabb embere lemond 
médiabirodalmáról az ukrán állam javára

életben jelentős gazdasági és po-
litikai súllyal rendelkező szemé-
lyek – oligarchák – olyan túlzott 
befolyásolással bírjanak a közvé-
leményre, amely fenyegeti a nem-
zetbiztonságot.

Az üzletember – mint hangsú-
lyozta – nem tartja magát „oligar-
chának”. Ugyanakkor a médiava-
gyon értékesítésére a törvényben 
meghatározott hat hónapos idő-
szak, valamint az Ukrajna elleni 
orosz agresszió nem teszi lehetővé, 
hogy az SCM piaci feltételekkel ér-
tékesítse a médiaholdinghoz tarto-
zó televíziókat és újságokat – ma-
gyarázta. Ahmetov emlékeztetett 
arra, hogy a médiaholding tíz tele-
víziós csatornából, internetes kiad-
ványokból és nyomtatott sajtóból, 
valamint egy „modern produkciós 
média-ökoszisztémából áll”. A be-
lefektetett beruházások összértéke 
meghaladta az 1,5 milliárd dollárt.

MTI
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 ZeneVarázslat negyedszer
Előválogató hangverseny a Rákóczi Főiskolán

A „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány az idei év július–au-
gusztusában immáron negye-
dik alkalommal indítja el azt 
a képzést, melynek előváloga-
tójára július 8-án került sor a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátal-
jai Magyar Főiskolán.

A jelenlévőket Váradi Natá-
lia, az alapítvány igazgatója kö-
szöntötte. „A zenén keresztül a 
lelkünk is fejlődik” – mondta, 
majd kiemelte, hogy néhány hét 
alatt harmincegy 8-16 év közöt-
ti diák regisztrált a képzésre, pá-
lyamunkáját pedig tizennyolc fő 
küldte be. A képzési idő augusz-
tus 25-ig tart majd, amikor is egy 
zárókoncert formájában mutat-

hatják be a diákok az elsajátított 
darabokat. 

A zenének nagy hatalma van, 
képes kinyitni a szíveket és erőt 
tud nekünk adni – fogalmazott 
Várnagy Andrea. A Liszt Fe-
renc- és Budapest Márka-díjas 
magyar zongoraművész, a ren-
dezvény szakmai referense hang-
súlyozta, hogy egy zenei képzés 

alázatot, odafigyelést és türelmet 
kíván. Örömmel állapította meg, 
hogy ez maradéktalanul megvan 
a kárpátaljai gyermekekben is.

Az előválogató hangverse-
nyen tizenegy diák mutatta meg 
magát, előadásaikban Bach, Bee-
thoven, Klementi művei mellett 
ukrán zeneszerzők dallamai is 
felcsendültek.

K.A.

Július 4-től kezdetét vette a Kár-
pátaljai Magyar Nagycsalá-
dosok Egyesületének (KMNE) 
egyik legnépszerűbb program-
ja, a lovastábor. A program 
négy héten keresztül, négy tur-
nusban kerül megrendezés-
re. Az előző évekhez hasonló-

an idén is a nagyszőlősi Szelíd 
Lovasközpont ad otthont a ren-
dezvénynek, ahol minden héten 
14 új, lelkes gyereket fogadnak a 
házigazdák. Margitics Ildikó és 
Erhard többéves szakértelmé-
nek köszönhetően a résztvevők 
minden évben életre szóló élmé-
nyekkel térnek haza.

Hogy mi az oka a népszerű-
ségnek? A mindennapos lovag-
lás mellett a gyerekek a korosz-
tálynak megfelelő elméleti és 
gyakorlati oktatásban is része-
sülnek, valamint mozgásos já-
tékokkal, kézműves foglalko-
zásokkal teszik változatossá a 
napjaikat a szervezők. Nem tit-
kolt szándékuk a magyar kultú-
ra és hagyományok őrzése és ter-
jesztése, az egészséges életmód-

Kezdetét vette a nagycsaládosok egyesületének lovastábora

Lovaglás, hagyományőrzés, 
kikapcsolódás

ra való nevelés, valamint a lelki 
egészség megerősítése.

Hogyan kommunikál a ló? 
Mire kell odafigyelni a közelük-
ben? Hogyan kell gondozni őket? 
Ezekre és ehhez hasonló kérdések-
re kaphatnak választ a résztvevők.

A hét végén minden gyerek 

olyan élményekkel tér haza, me-
lyekről szívesen, nagy lelkese-
déssel mesél egész évben bár-
kinek. A program során olyan 
közeli kapcsolatok alakulnak 
és szoros barátságok köttetnek, 
amelyek még inkább megerősí-
tik a szervezőket abban, hogy 
megéri minden erőfeszítés.

A táborok célja nem csupán 
az ismeretterjesztés, hanem sok-
kal több annál. A lovasközpont 
olyan hagyományőrző értéke-
ket képvisel, amely hiánypótló a 
kárpátaljai magyarság életében. 

A program megvalósulásá-
ért köszönet illeti a magyar kor-
mányt és a Bethlen Gábor Alap-
kezelő Zrt.-t.

Orosz Krisztina, 
a KMNE munkatársa

Kitartani a vészterhes időkben  
Diplomaátadó a Rákóczi Főiskola Szakgimnáziumában

„A bölcsesség kezdete az Úrnak 
félelme” – idézte a Szentírást. 
Zán Fábián Sándor református 
püspök a világban zajló esemé-
nyek ellenére arra biztatott, hogy 
ne feledjük: mi Isten gyermekei 
vagyunk, Ő gondot visel rólunk! 
Marosi István görögkatolikus ál-
dozópap az Úr és az ember fel-
tétlen bizalmáról szólt. 

A történelmi egyházak kép-
viselőinek áldását követően a 
jelenlévők nemzeti imádságun-

kat és a főiskola himnuszát éne-
kelték el. Majd Soós Katalin, a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola Szakgimnázi-
umának igazgatója köszöntöt-
te a megjelenteket. „Nem szok-
ványos tanulmányi éveket tud-
hatunk magunk mögött – volt 
covid, karantén, online oktatás, 
háború. Olyan kihívásokkal néz-
tünk szembe együtt, amelyek jó 
esetben nem tartoznak egy isko-
la életéhez. Mindezek ellenére 
büszke vagyok külön-külön min-
denkire, hisz jól vették az elénk 
gördülő akadályokat” – mond-
ta. Kiemelte továbbá, hogy a 
nem mindennapi megpróbálta-
tások ellenére szép tanulmányi 
sikereket értek el az intézmény 
diákjai – több rangos versenyen 
szerepeltek kiválóan. Emellett a 

szakgimnázium tanárai és diákjai 
egyaránt bekapcsolódtak a karita-
tív munkába, hogy a Kárpátaljá-
ra érkező menekülteknek segítse-
nek. S ezek az együtt megélt élmé-
nyek, sikerek és nehézségek emlé-
ke örökre megmarad. „Nemcsak 
szemlélői voltunk felnőtté váláso-
toknak, hanem együtt tapasztaltuk 
meg, milyen az, amikor egyik pil-
lanatról a másikra kell felelős dön-
tést hoznotok. Büszke vagyok rá-
tok!” – intézte záró szavait az igaz-
gatónő a diákság felé.

Szilágyi Péter, Magyarország 

nemzetpolitikáért felelős helyet-
tes államtitkára kiemelte, a józan 
politizálás a fő irányvonal, me-
lyet a magyar kormány képvisel, 
ennek jegyében segíti az Ukraj-
nából menekült családokat. „Ma-
gyarország történetének legna-
gyobb humanitárius akcióját hajt-
ja végre, melyben nem feledke-
zünk meg a kárpátaljai magyar-
ságról sem. Ez a közösség szám-
talanszor bizonyította élni és ten-
ni akarását. Minden nehézség el-
lenére sikerült megmaradnia és 
a nemzeti kormány támogatásá-
val fejlődnie is. Ennek a fejlő-
désnek egyik alappillére az ok-
tatás. Biztosíthatom az itt élőket, 
hogy mindent megteszünk azért, 
hogy a kárpátaljai magyar szer-
vezetek működését ebben a hábo-
rús helyzetben is biztosítani tud-

juk” – hangsúlyozta a helyet-
tes államtitkár.

 A köszöntéseket követően 
került sor az Év diákja kitünte-
tés átadására, melyet idén Szi- 
lágyi Péter negyedik évfolyamos 
alkalmazott matematika szakos 
diák vehetett át. Ezt követően a 
végzősök nevében Ruszinkó Do-
minika alkalmazott matematika, 
Szabó Krisztina óvodapedagó-
gia, Pap Evelin szociális munka, 
Balogh Boglárka és Birta Noémi 
számvitel és adóügy szakos diá-
kok mondtak köszönetet tanára-
iknak, szüleiknek a támogatáso-
kért. Majd Élész Fanni szociális 
munka szakos diák Radnóti Mik-
lós Himnusz a békéről című ver-
sét adta elő. Az óvodapedagógia 
szakosok a 42. zsoltár feldolgo-
zását mutatták be. Következett 
a fogadalomtétel – az eskü szö-
vegét Ruszinkó Dominika ol-
vasta elő. Mindezeket követő-
en a végzős diákok Orosz Ildi-
kótól, a Rákóczi Főiskola elnö-
kétől és Soós Katalintól vehették 
át jól megérdemelt diplomájukat. 
Az átadás alatt Csubirka Viktó-
ria és Horky Alexandra, II. év-
folyamos óvodapedagógia sza-
kos diákok Kocsár Miklós Saltus 
Hungarikus című művét adták 
elő fuvolán.

A friss diplomásokat a II. és 
III. évfolyamos diákok útrava-
lóval köszöntötték. Buda Mó-
zes (szociális munka) Túrme-
zei Erzsébet Kő az úton című 
versét szavalta el, majd Jancsi 
Réka (óvodapedagógia) emlé-
kezett meg a diákévekről.

„A mai nap a búcsúzásé, hisz 
a diákok búcsút mondanak in-
tézményüktől, tanáraiktól, ba-
rátaiktól. Szeptembertől azon-
ban szeretném őket ismét kö-
szönteni, immáron a főiskolán, 
hisz van lehetőség a továbbta-
nulásra, a fejlődésre. Ezért én 
most nem búcsúzom, hanem a 
jövőbe vetett hittel, bizalommal 
gratulálok a frissen diplomázók-
nak” – fogalmazott zárszavában 
Orosz Ildikó elnökasszony. 

A rendezvény végén a törté-
nelmi egyházak képviselői kér-
ték Isten áldását a jelenlévők 
életére. Az ünnepség a Szózat 
eléneklésével zárult.

Kurmay Anita

Beregszászon a Rákóczi Főis-
kola bázisán immáron ötödik 
alkalommal rendezik meg a 
Beregvidéki Sporttábort. Kö-
zösségi élményekre, a tisztes-
séges verseny megtapasztalá-

sára, önbizalmat adó teljesít-
ményre, kitartásra valameny-
nyi nemzedék tagjainak szük-
ségük van, a háború árnyéká-
ban pedig mindezek a tulaj-
donságok és képességek még 
inkább felértékelődnek, hang-
zott el a tábor megnyitóján. 

Örvendetes, hogy ezúttal is 

Megnyílt az V. Beregvidéki Sporttábor

Kitartás, fegyelem, csapatmunka
igen sok fiatal választotta az ak-
tív kikapcsolódásnak ezt a mód-
ját: 24 környékbeli tanintézmény-
ből 72-en jelentkeztek az egy hé-
ten át zajló programokra. Ame-
lyen – mint ahogy az már megszo-

kott – a főszerep a labdajátékoké. 
Ám emellett számos közösségépí-
tő alkalom, városnézés, kirándulás 
színesíti az együttlétet. 

A sportban sűrűsödik mindaz, 
ami életünket jellemzi, a különbö-
ző ügyességi versenyek ezért is te-
kintenek vissza több ezeréves múlt-
ra, hangsúlyozta a tábormegnyitón 

Váradi Natália, a „Genius” Jóté-
konysági Alapítvány igazgató-
ja, főszervező. A mai fiataloknak 
nagy szükségük van arra, hogy 
felmérjék különböző képessége-
iket, megtapasztalják, mennyi-
re felkészültek egy-egy sportág-
ban, kitartásuk, leleményességük, 
helyzetfelismerésük mire elegen-
dő. Az sem mellékes szempont, 
hogy meglássák, miként tudnak 
csapatban dolgozni, a csapattár-
sakkal együttműködni, hisz egész 
további életük majd erről szól. A 
családban, a munkahelyen a kö-
zös teljesítmény az egyik legfon-
tosabb kritérium. 

Vizauer Árpád táborparancs-
nok köszöntőjében a fegyelme-
zettség és a kitartás fontossá-
gáról szólt. Arról, hogy ezeket 
a tulajdonságainkat egész éle-
tünk során fejleszteni kell, csak 
így juthatunk előre. A táborveze-
tő beszélt arról is, hogy az elkö-
vetkező napok során a kemény 
edzések és sportjátékok mellett 
rengeteg alkalom nyílik majd az 
ismerkedésre, a barátkozásra. 

A hat nap programját a csa-
patjátékok – kézi- és kosárlab-
da, foci, röplabda – mellett asz-
taltenisz, sakk- és dámajátékver-
senyek, akadálypályás megmé-
rettetések, activity és népi játé-
kok színesítik.

Kovács Elemér
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„Kérve kérlek az Isten és a 
Krisztus Jézus színe előtt, aki 
ítélni fog élőket és holtakat: 
az Ő eljövetelére és országára 
kérlek: hirdesd az Igét, állj elő 
vele, akár alkalmas, akár alkal-
matlan az idő,  feddj,  ints,  biz-
tass  teljes türelemmel és taní-
tással.” ( 2Tim 4, 1–2)

 Ige nélkül nem élhetünk. A 
mi lelki táplálékunk az Isten igé-
je. Minden élőlény elpusztul táp-
lálék nélkül. Hogyan élhetnénk 
Isten szava, vigasztalása, bizta-
tása, tanácsa, intése, tanítása nél-
kül? Nem lehet hívő ember az, 
aki nem éhezi és nem szomjú-
hozza az igét. 

Van olyan gyermek, aki nem 
szereti, ha a szülei tanítják, fi-
gyelmeztetik, sőt olyan gyermek 
is van (főleg a serdülő fiúcskák), 
aki nem szereti, ha átölelik, meg-
simogatják. Ám, ha bajba kerül, 
ha kiderül, hogy „vaj van a fe-
jén”, akkor siet, szalad, mondja 
kérését a legválogatottabb sza-
vakkal. Szükség, baj esetén mi is 
kapaszkodunk az igébe, és akkor 
kérdezzük: „Mit mondasz, mit 
tanácsolsz most, Uram?” 

 A Biblia nem csak egy 
könyv! Isten szava, üzenete. Is-
ten beszél vélünk, emberekkel 
Szent Lelke által. Igen, embe-
rek írták, jegyezték le a Bibliát, 
de ezek az emberek a Szentlélek 
eszközei voltak. A Biblia nem 
egy régi történelemkönyv, nem 
„halotti beszéd”. Isten igéje élő 
és ható ma is. Az egyház csak az 
igére épülve volt képes túlélni a 
sok üldözést, szenvedést. A már-
tírok az ige biztató erejéből táp-
lálkoztak és merítettek erőt az 
utolsó pillanatig.

Isten szava, beszéde fény, 
lámpás az életünk útján. Az ige 
védelem, amikor a sátán támad, 
kísért. Jézus is az igét mondta, 
amikor megkísértette az ördög: 
„Meg van írva: nem csak kenyér-
rel él az ember, hanem minden 
igével, amely Isten szájából szár-
mazik” (Mt 4–4). Nekünk élet az 
ige! Kenyér, táplálékunk alapja. 
Ha valaki nem él e táplálékkal, 
elsorvad lelkileg és a kísértő ál-
dozatává válik. Ha az egyház fel-
cseréli az igét, vagy keveri vala-
mi édes, ízes, zamatos hamisít-
vánnyal, ami jobban ízlik, azt az 
egyház sem éli túl. Nem marad 
meg csak a „klubtagság”. Ez pe-
dig nem elég az örök életre!

Nemrég avattak püspökké itt, 
Amerikában egy homoszexuális 
embert. Nem sok túlélési lehető-
séget látok az ő egyházának, az 
Episcopal egyháznak. Ezt nem 
én mondom, ez nem csak az én 
véleményem, ez parancs, Isten 
parancsa! Nem higíthatom fel, 
nem cserélhetem ki és nem vál-
toztathatom meg Isten törvényét, 
az Ő igéjét! Modernizálni sem le-
het azt, amit Isten megmondott. 
Ő, ha akarná, változtathatna, de 
Ő nem változtat, mert Ő változat-
lanul gyűlöli a bűnt, és a bűn nem 
tévedés, nem kicsinyíthető, a bűn 
minden formájában halálos.

Pál apostol erre bátorítja, 
biztatja, kéri fiatal szolgatársát, 
Timóteust: „Hirdesd az igét, állj 
elő vele!” Ne félj, mondd azt, 
amit az Úr adott, amit Tőle ta-
nultál! Isten beszédét nem lehet 
titkolni! Az emberek haldokla-
nak és nincs gyógyulás számuk-
ra, mert az igét nem hallják, a 
gyógyír nem jut el hozzájuk. 

Soha semmi nincs oly hatás-

 A Biblia nem csak egy 
könyv!

sal az emberi szívre, mint az Úr 
szava, az ige. Nem marad nyom-
talan még azok szívében sem, 
akik tiltakoznak, vagy menekül-
nek előle. Soha, semmi nem tud-
ja megváltoztatni az emberek el-
rontott, tönkrement életét, csak 
az Úr beszéde, igéje. Az ige mé-
lyen a szívünk titkaira világít. 
Képes vágni, metszeni, életre 
sebezni! Igen, az ige nem halál-
ra sebez, mint az emberek szava, 
kritikája, gúnyos megvetése, ítél-
kezése, de életet ad és eltávolít-
ja a halálos fertőzést, a mérget, 
a vadhajtást életünkből.

 Rád és rám is bízta a Szent-
lélek a hirdetés szolgálatát. Nem 
kell nagy előadást tartani, nem 
kell teológiai képesítés, csak 
mondd az igét, vigasztalj vele, 
bátoríts, ha kell óvatosan ints! 
Neked nem kell vágni, sebezni. 
Hagyd a sebészi munkát a Szent-
lélekre! Csak állj elő és hirdesd 
Isten kegyelmét, mentő, átölelő 
szeretetét! Mondd el tapaszta-
latodat, mit jelent számodra az 
Úr biztatása: „Ne félj, én nem 
hagylak el, megváltottalak! Ne-
kem gondom van rád! Kérjetek 
és megadatik, Én vagyok a te 
gyógyítód!” 

Számtalan áldott ígéret van, 
amivel segíthetünk, amivel kö-
zelebb hívhatjuk az embereket 
az Úr Jézushoz. Szeretünk arra 
hivatkozni, hogy nem alkalmas 
az idő! Vagy nem akarok zavar-
ni, nem akarok erőszakosan kö-
zeledni. Majd imádkozom érte. 
Imádkozz, de az ige hallás után 
juthat el a szívhez, az elme gon-
dolataiba. Mondd, ne várj! Az 
idő nem jön vissza soha, ami el-
múlt, az mulasztásod lehet, mert 
talán soha többé nem lesz alkal-
mad bemutatni a te szerető Meg-
váltódat, a drága Úr Jézust. Isten 
ítélni fogja nem csak a hitetlene-
ket, de minket is, ha elmulasz-
tottuk hirdetni, átadni, monda-
ni az Úr örömüzenetét, a meg-
váltás csodáját, a kegyelmet. Az 
ige hirdetéséhez feltétlenül a Lé-
lek vezetése kell, nagy-nagy sze-
retet, gyöngédség, figyelem és 
még nagyobb türelem. Oly sok 
a csüggedt, összetört élet, bizta-
tásra várnak. De mi jelenthet biz-
tatást, mi adhat reményt ebben 
a bizonytalan világban? Mutasd 
meg az utat, a fényt, amelyen 
mindenki megtalálja azt, amire 
a lelke vágyik. Légy Isten öröm-
mondó követe! Légy az Úr Jézus 
lámpása, gyertyácskája! Nem 
baj, ha nem vagy reflektor, csak 
légy irányfény! Állj elő és hir-
desd az igét, Isten mentő üzene-
tét! Ne várj rendkívüli alkalom-
ra, ne válogass a személyekben! 

Sok alkalmat elmulasztot-
tam, mert nem vigyáztam, máskor 
akartam beszélni rólad, Uram. 
Bocsáss meg! Soha nem jött visz-
sza az az alkalom, fáj, szégyel-
lem. Magasztallak azokért az ál-
dásokért, amikor megértettelek és 
mertem mondani igédet, amit szí-
vemre helyeztél. Bizonyságot te-
hettem jóságodról, kegyelmedről. 
Szentlélek Isten, kérlek, ne hagyj 
nyugodni, bátoríts és erősíts, 
hogy minden időben legyen kész 
a szívem elmondani Atyám jósá-
gát, kegyelmét, szeretetét! Áldott 
az ige, áldott a Te szavad, Iste-
nem, köszönöm, hogy életem meg-
tartója, alapja a Te igéd! Ámen.

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

Játékos tanulás közösségben
Nyári felzárkóztató program a Sámuel Alapítvány gyermekei számára

Ezúttal Mazor Júliával az uk-
rán nyelvtudásukat erősíthet-
ték a gyerekek. A következő al-
kalmakra 20-án és 21-én, 27-én 
és 28-án, illetve augusztus 3-án, 
4-én kerül sor, egyik nap a 6-12 
éveseket, másik nap a 12-15 
éveseket várják.

– Miért tartották fontosnak 
a felzárkóztató program elin-
dítását?

– Azt láttuk, hogy az immáron 
évek óta tartó online oktatás mi-
att a gyermekeink számára egy-
re inkább fontos, hogy személye-
sen találkozzanak – vallja Sipos 
Géza, az alapítvány igazgató-
ja. – Istentől kapott indíttatásból 
úgy gondoltuk, megadjuk a talál-
kozási lehetőséget számukra, s 
közben növelhetik, megerősíthe-
tik ukrán, magyar, angol és mate-
matika tudásszintjüket. Négy hé-
ten keresztül két-két csoportban 
mintegy ötven fiatal vesz részt 
felzárkóztató programban. Úgy 
tapasztaltuk, hogy a monotonná 
vált online oktatás alatt bezárkóz-
tak a gyerekek, kell nekik a kö-
zösségi együttlét.

– Honnan jött az ötlet?
– A Kárpát-medencei Csa-

ládszervezetek Szövetségének 
(KMCSSZ) rendezvényén vet-
tem részt a közelmúltban, s ott 

tapasztaltam, milyen sokoldalú 
programokat szerveznek az online 
térbe szorított gyermekek számára 
– veszi át a szót Túri Ágnes ötlet-
gazda, a Sámuel Alapítvány mun-
katársa. –  Megtetszett az ötlet, 
s úgy gondoltam, miért ne szer-
vezhetnénk mi is a gyermekeink-
nek hasonló felzárkóztató alkal-
makat, ahol az alaptantárgyakkal 

foglalkoznánk játékos formában, 
hogy felfrissíthessék tudásukat. 
Tapasztaltuk valamennyien, gye-
rekek, szülők, pedagógusok, hogy 
az online oktatás nem az igazi. 
Most itt bizonyos hiánypótlásra 
is sor kerül. Szeretnénk éreztetni 
a gyerekekkel, hogy közösségben 

lenni jó, s hogy játékosan is le-
het tanulni. 

– Kik vállalták el ezt a mun-
kát a vakáció alatt?

– Hálásak vagyunk a Be-
regszászi Bethlen Gábor Líce-
um oktatóinak, illetve az alapít-
vány munkatársainak, a refor-
mátus gyülekezet munkatársai 
között tevékenykedő szakembe-
reknek – Mazor Júliának, Riskó 
Mártának, Tankóci Csillának és 
Tankóci Norbertnek –, hogy fel-

kérésünket elfogadták és öröm-
mel foglalkoznak a gyerekeink-
kel. Bízunk benne, hogy a fel-
zárkóztató program nem csupán 
hasznos lesz, de ezzel kellemes 
élményeket is szerzünk fiatalja-
ink számára.

Kovács Erzsébet

2021-ben első ízben került meg-
rendezésre a Nemzeti Összetar-
tozás nevet viselő labdarúgó-tor-
na, amely Kövér László, a Ma-
gyar Országgyűlés házelnökének 
kezdeményezésére lett kiírva az 
anyaország és az elcsatolt terü-
letek csapatainak számára. A ta-
valy októberében az erdélyi 
Csíkszentdomokoson lebo-
nyolított viadal Kárpátalja 
győzelmével ért véget. A mö-
göttünk maradt hétvégén a 
budapesti BVSC-pályán is-
mét összecsaptak egymással 
a Magyar Országgyűlés csa-
pata, valamint Kárpátalja, 
Erdély, Délvidék, Felvidék 
és Csángóföld képviselői.

A kétszer 25 percig tar-
tó csoportmérkőzések során 
az A-csoportban Kárpátal-
ja, Erdély, Csángóföld volt 
a sorrend (földijeink Erdélyt 
1-0-ra, Csángóföldet 5-1-re 
győzték le), míg a másik hár-
masban a parlamenti váloga-
tott lett az első Délvidék és 
Felvidék előtt.

A helyosztók már kétszer 35 
perces félidők során zajlottak, 
és a legnagyobb csatát a finálé 
hozta a Magyar Országgyűlés és 
Kárpátalja válogatottja között. A 
házigazdák szerezték meg a ve-
zetést, de a soraiban Brenzovics 
Lászlót és Sin Józsefet is szere-
peltető kárpátaljai együttes még a 
szünet előtt 3-1-re fordított.

A félidőben a kárpátaljai gyö-
kerekkel bíró Magyar Zoltán szö-
vetségi kapitány némileg átszer-
vezte a parlamenti válogatottat, 
amelynek soraiban Kövér Lász-
ló házelnök is helyet kapott, és 
ennek meg is lett az eredménye. 
A vendéglátók 3-3-ra mentették 
a mérkőzést, majd büntetőkkel 

Kárpátaljai ezüstérem a Nemzeti 
Összetartozás Labdarúgó-tornán

4-2-re nyertek, így az idén az övék 
lett a tornagyőzelem. Ide kapcso-
lódik, hogy a torna résztvevői idén 
nem kupákat kaptak a helyezése-
kért, hanem a kárpátaljai Matl Pé-
ter által készített turulszobor kicsi-
nyített mását tehették el emlékbe.

Az országgyűlés csapatában 

sokat tett a sikerért az egykori ki-
váló ferencvárosi kapus, Szeiler 
József, valamint a korábbi ma-
gyar válogatott Kenesei Krisztián 
is, akik vendégjátékosként erősít-
hették a hazaiakat, illetve a házi-
gazdák csapatában szerepelt az is-
mert énekes, Balázs Pali is.

A bronzmeccsen Délvidék 
3-1-re verte Erdélyt, míg az 5. hely 
Felvidéknek jutott, miután 3-3-as 
döntetlent követően büntetőkkel 
3-1-re bizonyultak jobbnak Csán-
góföldnél.

A nemzeti összetartozás je-
gyében lebonyolított torna végén 
a résztvevők közösen énekelték el 
a Himnuszt.

,,Nagy élmény volt idén is szá-

munkra ennek a tornának a lebo-
nyolítása, és annak megrendezé-
se, bár tavaly a Covid-járvány, 
az idén pedig az ukrajnai hábo-
rú árnyékolta be az összetartozás 
örömét” – mondta el lapunknak 
Magyar Zoltán, a tornagyőztes 
Magyar Országgyűlés csapatá-
nak szövetségi kapitánya, aki 
három évtizeddel ezelőtt főszer-
vezője volt az első Ukrajna-Ma-
gyarország válogatott labdarúgó 
mérkőzésnek, illetve a Ferenc-
város beregszászi vendégsze-
replésének is. ,,Külön elisme-

rés jár a kárpátaljai csapat-
nak azért, hogy ilyen körül-
mények között is részt tudott 
venni ezen a tornán”.

Sin József, a KMKSZ 
Beregszászi Járási Közép-
szintű Szervezetének elnö-
ke elmondta, hogy itthon-
ról rajta kívül nagyberegiek 
és kígyósiak alkották a kár-
pátaljai csapatot, nagy erős-
séget jelentett a Beregszá-
szi kistérség alpolgármes-
tere, Vincze István szereplé-
se, illetve a kapuvédő Kar-
dos Zoltán bravúrjai. Mint 
elmondta, a mi csapatun-
kat is erősítette egy korábbi 
kiváló labdarúgó, ifj. Sán-
dor István (az egykori kivá-
ló tréner, Sándor István fia, 

a szerk.).
A kétnapos torna során a 

résztvevők ellátogattak a Gödöl-
lőhöz közeli, a sokszoros fogat-
hajtó világbajnok Lázár testvé-
rek által működtetett mintegy ki-
lenchektáros lovas parkba, ahol 
bemutatók, népzenei műsor és 
egyéb látványosságok színesí-
tették a programot.

A torna szereplőinek részvé-
telével zajló díszvacsorát a Ma-
gyar Országház Vadásztermé-
ben rendezték.

A 2023-ra tervezett harma-
dik Nemzeti Összetartozás Lab-
darúgó-tornát a tervek szerint 
Délvidéken rendezik meg.

(jakab)

Magyar Zoltán, Brenzovics László, Kövér László
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– Mit tudhatunk önről?
– Beregardóban születtem, 

egy olyan családban, ahol már 
korán megtapasztalhattam az élet 
teljességét – örömöket és har-
cokat egyaránt. Családi öröksé-
gem egyik fontos része volt az, 
hogy apai ágon kísérletezők vol-
tunk – minden fiú valami újba fo-
gott bele, nem vette át ugyanúgy 
édesapja szakmáját, igyekezett a 
saját útját járni. A másik fontos 
elem az volt, hogy együtt, szo-
ros közösségben éltünk anyai 
nagyszüleimmel és őáltaluk egy 
olyan, ma már „letűnt világ” ta-
nításait, szokásait és értékeit kap-
tam meg, amikért ma is hálás va-
gyok. A munka szeretete és be-
csülete, a feszültségtűrés, a talá-
lékonyság és a határozottság ér-
tékei formáltak kisgyermekként 
is. Otthonom minden tekintetben 
biztonságos menedék volt, és Is-
tennek gondja volt rá, hogy már 
4 éves koromtól fogva tudatosan 
belém csepegtessék az igét és az 
istenfélelmet. Nagymamám kü-
lönös gondossággal foglalkozott 
velem, olvasni tanított egy képes 
gyermekbibliából, elvitt magával 
az istentiszteletekre és megtaní-
tott a dicséretekre. Mikor isko-
lás korú lettem, a szomszédsá-
gunkban található általános isko-
la alsó tagozatába jártam, majd a 
Beregszászi Bethlen Gábor Ma-
gyar Gimnáziumban tanultam to-
vább. Ebben az életszakaszban 
fontossá vált számomra a közös-
ség, mélyen és igazán vágytam 
egy olyan helyre, ahol elfogad-
nak és magam lehetek, amihez 
hozzá tehetek és amit építhetek. 
Számomra ezt jelentette a gimná-
zium, többek között azért is, mert 
a beregszászi református gyüle-
kezet önkéntesei is foglalkoztak 
velünk. 2007-ben felvételiztem a 
Debreceni Református Hittudo-
mányi Egyetemre, ahová a Kár-
pátaljai Református Egyházke-
rület elnökségének ajánlásával 
fel is vettek. Felejthetetlen diák-
éveket tudhatok magam mögött: 

Beszélgetés Laskoti Zoltán református lelkésszel

Jézuson kívül nincs igazi élet
Egy lelkész hivatása igazán nemes, ám talán a legnehezebb fel-
adat. Isten igéjének hirdetése mellett a próbák idején is a közösség 
megtartását kell szolgálnia. A hívek számítanak rá, bíznak benne, 
megfogadják útmutatását. Lakosti Zoltán, a Szőlősgyulai Refor-
mátus Egyházközség lelkipásztorának életét már gyermekkorától 
a hit, Isten gondviselése határozta meg. Vallja: a legnehezebb kö-
rülmények között is elég nekem az Úr kegyelme. Ismerjük meg őt!

rengeteg új dolgot tapasztalhattam 
meg, kipróbálhattam magam több 
feladatban és készülhettem a szol-
gálatra. Még most, évekkel később 
is visszavágyom kicsit Debrecen-
be, mert magammal hordozok egy 
kis darabot a városból, a lelkiség-
ből, az őszintén és precízen művelt 
teológiai és akadémiai munkából, 
amiből meríthettem egy keveset.

– Magyarországi tanulmányai 
után egyenes út vezetett haza?

– A gyülekezeti lelkészséghez 
is rögös út vezetett, de hát az Is-
ten előre szólt… Diákként több-
ször megkérdőjeleztem magam, 
képességeimet, nem mindig akar-
tam gyülekezeti lelkész lenni. De 
tudta az Úr, hogy időre és megerő-
sítésre van szükségem, hogy el-
fogadjam az Ő akaratát. Kaptam 
mindkettőből. Egy évet tölthet-
tem Hollandiában cserediákként, 
majd mielőtt befejeztem a debre-
ceni diákéveket, kértek, maradjak 
Magyarországon, hogy ott tölt-
sem az exmisszus-segédlelkészi 
évet. Ezt a felkérést már tisztelet-
tel, de határozottan elutasítottam. 
Nem ingadoztam, vágytam haza 
jönni. Ezért is ért váratlan megle-
petésként, amikor 2013 júliusában 
közölték velem, hogy a gyakorla-
ti évemet Magyarországon fogom 
tölteni Békés városában. Ez az év 
tanulságos volt számomra, ismét 
időt kaptam Istentől, hogy bele-
kóstoljak és belelássak az anyaor-
szági lelkészek életébe. Dönthet-
tem volna úgy is, hogy ott mara-
dok, hiszen nagy szeretettel foga-
dott és marasztalt a békési gyüle-
kezet. Azonban úgy éreztem, itt-
hon a helyem. 2014 szeptembere 
óta pedig egyre inkább megerősö-
dök ebben a döntésben, azon a he-
lyen, ahol mind a mai napig hasz-
nál az Úr.

– Hogyan élte meg a felszen-
telését?

– Felszentelésemre 2017-ben 
került sor Beregszászon. Egyfelől 
örömmel töltött el, hogy a refor-
máció ötszázadik évfordulóján ka-
pok áldást és felhatalmazást lelké-

szi szolgálatomra, másfelől pedig 
nagyon hálás voltam azért a több 
mint ötven gyülekezeti tagért, akik 
elkísértek az alkalomra. Az áldás, 
amellyel akkor útjára bocsátott Is-
ten, fontos igeverssé vált számom-
ra, egy újabb mérföldkövet jelen-
tett, mert Jézus ismét előre szólt: 
„Célt téveszt minden fegyver, amit 
ellened kovácsoltak, meghazud-
tolsz minden nyelvet, mely tör-
vénykezni mer veled. Ez az örök-
sége az Úr szolgáinak, így szolgál-
tatok nekik igazságot – így szól az 
Úr” (Ézsaiás 54,17). Egy olyan ígé-
ret volt ebben az igeversben, ami 
jelezte: nem áll könnyű út előttem. 
Én azonban sosem vádoltam, kér-
deztem az Urat, miért ígér ismét 
ilyen konfliktusos jövőt, megkö-
szöntem neki, hogy továbbra is ve-
lem lesz. Külön öröm és ajándék 

volt számomra, hogy debreceni di-
áktársammal és barátommal, Máté 
Richárddal együtt szenteltek fel, ez 
egy újabb olyan szál volt, amellyel 
az Úr összekötött minket.

– Ma pedig már egy közösség 
vezetőjeként szolgál.

– 2014 szeptemberében Szőlős-
gyulán kezdtem a szolgálatom, ami 
mellé 2018-ban megkaptam Újak-
lit is. A két közösség nem is lehetne 
eltérőbb – Szőlősgyula nagyon tra-
dicionális, mély gyökerekkel ren-
delkező magyar és református köz-
ség, Újakli pedig egy vegyes tele-
pülés, ahol Kárpátalja második leg-
kisebb református gyülekezete van. 
Hálás vagyok, hogy mindkét he-
lyen feladatokat és munkatársakat 
kaptam. Újakliban a templomépí-
tés szolgálatába is sikerült belepil-
lantanom. Már nagyjából kész va-
gyunk és készülünk a hálaadásra.

– Milyen programokkal, kö-

A programban közel 400 
kárpátaljai vett részt. Az egy 
hét  a la t t  négy különböző 
néptáncszekcióban foglalkoztak 
a fiatalokkal a Magyar Állami 
Népi Együttes táncosai, illetve 
anyaországi oktatók. A zenésze-
ket idén is Szalonna és Bandája 
oktatta több anyaországi muzsi-
kussal kiegészülve. Emellett kár-
pátaljai kézművesek is részt vet-
tek a foglalkozásokon.

Sátoraljaújhelyre költözött kárpátaljai programok

Az egyetemes magyar kultúra 
része a miénk

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tiszapéterfalván évtize-
dek óta nagy sikerrel szervezte meg a Kárpátaljai Népzenei, Nép-
tánc- és Kézművestábort. Sajnos az elmúlt két évben a Covid, idén 
pedig a háború gördített akadályokat ennek megrendezésére. Ám 
a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátalja mentorprogramjában 
részt vevő együttesek, zenekarok, folkműhelyek fiataljai idén nem 
maradtak élmény nélkül: a huszonhatodik találkozónak ezúttal a 
Rákóczi Szövetség sátoraljaújhelyi tábora adott otthont, ahol egy 
élményekben gazdag, felejthetetlen hetet tölthettek együtt a fiatalok. 

A szervezők fontosnak tartot-
ták, hogy a gyerekek figyelmét tel-
jesen eltereljék az otthoni körülmé-
nyekről és felhőtlenül tudjanak ki-
kapcsolódni, feltöltődni. Az egy hét 
alatt a népzene, néptánc, népi ének 
és kézműves-foglalkozások mel-
lett esténként néptánctalálkozóra, 
táncházzenészek találkozójára ke-
rült sor, illetve a résztvevők megte-
kinthették a beregszászi színház A 
helység kalapácsa című előadását, 

valamint táncházakra is sor került.
A Miniszterelnökség nemzet-

politikáért felelős helyettes állam-
titkára a rendezvény záró ünnepsé-
gén kiemelte: Kárpátalja kincsei, 
a néptánca és a népzenéje része 
az egyetemes magyar kultúrának, 

ezért fontos őrizni, ápolni és át-
adni a jövő generációjának. Szi- 
lágyi Péter megköszönte a táboro-
zók szüleinek, hogy időt és pénzt 

nem kímélve elhozták ide gyereke-
iket, magyar oktatási intézménybe 
járatják őket. A magyar kormány 
pedig minden lehetséges módon tá-
mogatja, hogy az ottani magyarság 
megmaradjon, hiszen – ezek a fiata-
lok alkotják majd a jövőben a kár-

pátaljai magyarság gerincét, mond-
ta a politikus.

A tábor keretében a Hagyomá-
nyok Háza Hálózat kárpátaljai ki-

rendeltsége idén is megtartotta a 
táncházzenészek találkozóját. Va-
lamint itt kerítettek sort a tavaly 
ősszel indított néptáncpedagógus-
képzés záró alkalmára is. A tábor 
kiváló lehetőséget biztosított arra 
is, hogy felmérjék a kárpátaljai 
műhelyek helyzetét, megbeszél-
jék a problémákat.

Sátoraljaújhelyen szervez-
ték meg a XV. Kárpátaljai Nép-
zene- és Néptánctalálkozót is, 
melynek során 12 műhely ifjú 
néptáncosai és népzenészei mu-
tatkoztak be közel 24 produkci-
óval. Az eseményen a szervezők 
szakmai mentorokat is biztosí-
tottak, így az együttesvezetők 
számára lehetőség nyílt, hogy a 
produkciójuk kapcsán szakmai 
értékelést kérjenek. 

A népzene- és néptánc-
találkozó végén a résztvevők 
közös fináléval örvendeztették 
meg a közönséget. Kárpátalja 
szíve egyszerre dobbant, amit 
a közönség vastapssal honorált. 
Az esemény végén emléklapok-
ban részesültek a fellépők.

-kósa-

zösségi alkalmakkal tudja össze-
fogni a híveket?

– A szokásos gyülekezeti élet-
hez hozzátartoznak a házi bibliakö-
rök, ahol kifejezett cél, hogy csak 
az egymáshoz legközelebb állók 
gyűljenek össze és formáljon min-
ket az Úr. A gyülekezeti bibliaórák 
és ifjúsági foglalkozások mellett 
szívesen vagyunk együtt az ének-
karral is, hogy készüljünk és szol-
gáljunk. Nagy örömünk, hogy im-
már majdnem húsz éve minden 
évben egyházkerületi nőszövet-
ségi csendesnapot szervez a gyü-
lekezet. A nyári gyermekhetek, 
konfirmandushetek is megmozgat-
ják a gyülekezetet, de a két nagy 
missziós eszköz, amivel azokat is 
el tudtam érni, akik egyébként nem 
jelennek meg az alkalmakon, az a 
fizikai munka és a vendégfogadás. 
Ideérkezésem első pillanatától 
nyilvánvaló volt számomra, hogy 
az itteniek szeretnek dolgozni, az 
esetek többségében még túlzásba 
is viszik a munkát. Innen jött az 
ötlet, hogy szervezzünk olyan kö-
zösségi munkát, ami össze tudja 
fogni a nőket és férfiakat egyaránt. 
Így tudjuk valamennyire rendben 
tartani a temető területét, így tud-
tunk elérni és építeni sok mindent. 
A vendégfogadás pedig, úgy gon-
dolom, a szőlősgyulaiak különle-
ges ajándéka. Azok, akik vendég-
ként ideérkeznek, mindig átérzik, 
mennyire megbecsült emberek és 
milyen szeretettel kapnak meg itt 
mindent, sok esetben a vendéglá-
tó családok erején felül is.

– Hogyan tudják a fiatalokat 
Isten útjára vezetni?

– Vezetni úgy lehet, hogy mi 
is úton vagyunk. Azon a keskeny 

úton, amire Jézus állított minket. 
A rendszeres ifjúsági alkalmakon, 
kirándulásokon, hittanórákon kí-
vül szeretnénk, ha a fiatalok kipró-
bálhatnák magukat a szolgálatban. 
Ezért a vakációs bibliaheteken ők 
azok a segítők, akikre számítha-
tunk, illetve különböző táborok-
ban nem csak résztvevőkként, de 
szervezőkként is szívesen jelent-
keznek. Szeretném vonzóvá tenni 
számukra azt, ami engem is rabul 
ejtett – Krisztus szeretetét, a ben-
ne való életet. Hiszem és vallom: 
Krisztuson kívül nincs igazi élet, 
küszködés meg küzdés van csu-
pán. Jézussal azonban még a leg-
nehezebb dolgok is áldássá válnak 
az életünkben.

– Ebben a nehéz helyzetben 
mit tud tanácsolni a híveknek?

– Kapaszkodjanak, mert a ne-
heze még csak most jön. De vége 
lesz majd ennek is. Avagy egy ki-

csit biblikusabban fogalmazva: 
„Légy hű mindhalálig és neked 
adom az élet koronáját” (Jelené-
sek 2,10). Olyan időket élünk, 
amikor a sátáni, szétdobáló erők 
szeretnének minden közösséget 
szétszórni, egymás ellen fordíta-
ni a családtagokat is. Ne enged-
jük, hogy ez megtörténjen, a sa-
ját helyünkön ragaszkodjunk Jé-
zushoz és azokhoz, akiket adott 
nekünk – szeretteinkhez, hittest-
véreinkhez! És természetesen 
ne adjuk fel ezt, akárhányszor is 
csalódunk a másikban. Most kell 
megtanulnunk hűségesnek lenni, 
de ezt a legjobb tanítómestertől 
tanulhatjuk, Jézustól, aki mind-
halálig hűséges volt értünk.

– Hogyan tud töltekezni?
– Feleségemmel szívesen ki-

rándulunk, szeretjük emlékeze-
tessé tenni az együtt töltött időt. 
Ő sok képet készít útközben, 
így utólag van mire emlékezni. 
Közös kedvtelésünk még a fő-
zés, szeretünk egymásnak főz-
ni és természetesen mindig nagy 
öröm, amikor vendégek érkez-
nek a parókiára. Mivel még nincs 
gyermekünk, imádkozunk, hogy 
minél előbb bővüljön a család, és 
többen tudjunk majd útra kelni a 
kirándulásokon.

– Mit jelent önnek a hiva-
tása?

– Ha röviden kell megfogal-
maznom, akkor két dolgot – van, 
aki elhívott, és van, aki elküld. 
Fontos mindkettő. Aki elhívott 
a lelkipásztorságra, konkrét fel-
adatokkal bíz meg. Nem hagy 
tétlenül, nem is igazán bírom 
a tétlenséget. Mindig van egy 
vagy több aktuális feladat, ami-
ben ki lehet fáradni. De akinek 
van elhívása, tudja azt is, hogy 
fáradozása nem hiábavaló az 
Úrban. Egy tanárom fogalmaz-
ta meg egyszer ezt így: azért va-
gyunk, hogy strapáljuk magun-
kat. Úgy gondolom, ez mélysé-
gesen igaz. Pál apostol mondja 
egy helyen (Apostolok Csele-
kedetei 20,24), hogy neki az éle-
te se drága, csak hogy bizonysá-
got tehessen az Úrról. Valahogy 
így vagyok ezzel én is. Onnan-
tól fogva, hogy elhívással indu-
lok és ismerem az Urat, aki kül-
detéssel bíz meg, igyekszem 
céltudatos életet élni, mindent a 
Küldőnek alárendelve. Hiszem, 
a legnehezebb körülmények kö-
zött is elég nekem az Ő kegyel-
me, mert az Ő ereje az én erőt-
lenségem által ér célhoz.

– Isten áldása kísérje útján!
Kurmay Anita



Csütörtök Július 21.

Köszöntjük Dániel, Daniella nevű olvasóinkat!

Hétfő Július 18.

Köszöntjük Frigyes nevű olvasóinkat!

Kedd Július 19.

Köszöntjük Emília nevű olvasóinkat!

Szerda Július 20.

Köszöntjük Illés nevű olvasóinkat!

2022. 
július 13.6 Heti műsor

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 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
20:10 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
21:15 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:30 Magnum

Amerikai akciókri-
mi-sor.

23:35 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:10 Cobra 11
Német akció-
film-sor.

01:25 Autogram

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

Osztrák krimi sor.
13:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.
14:35 A szerelem aromája

Kolumbiai 
telenovella sor.

15:40 Fazilet asszony
és lányai
Török telenovella 
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Pénzt vagy Éveket!
21:15 Ninja Warrior 

Hungary
22:35 A Bank
00:00 A csodadoktor

Török dráma sor.
01:10 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.

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

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

Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Itthon vagy!
08:15 A hegyi doktor

Német családi 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
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 Az élet dicsérete

Angol tévéfilmsor.
21:40 A salisburyi 

mérgezések
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

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

Válogató adások
23:35 Mózes

Angol tévéfilmsor.
01:10 Rex Kanadában

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

01:55 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
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:20 Summa
06:45 Család'22
07:05 Mindennapi
07:15 Időjárás-jelentés
07:16 Almárium 

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

szól a nóta
09:45 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Vers mindenkinek
10:21 Agapé
11:20 Nehéz kesztyűk

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: Tápió -

szentmárton
17:50 Ízőrzők:

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

Hevül a vegyület
00:50 M2 matricák – 

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

05:10 Strandkézilabda
05:25 Strandröplabda 

Magyar Bajnokság
06:25 U17-es női kosár-

labda világbaj-
nokság

08:20 Bringasport
08:45 Szabadtéri atléti-

kai világbajnokság
12:00 Kékek
12:30 U17-es női kosár-

labda világbaj-
nokság

14:30 UEFA női lab-
darúgó Euró-
pa-bajnokság

16:30 Szabadtéri atléti-
kai világbajnokság

17:55 Világjátékok
18:30 Szabadtéri atléti-

kai világbajnokság
21:00 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Fókusz
13:05 Nyomtalanul

Amerikai krimisor.
14:15 Nyomtalanul

Amerikai krimisor.
15:25 A sors könyvei

Brazil filmsor.
16:40 Szerelem és 

más bajok
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:10 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
21:15 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:30 Magnum

Amerikai akciókri-
mi-sor.

23:35 RTL Híradó -
 Késő esti kiadás

00:10 Cobra 11
Német akció-
film-sor.

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

Osztrák krimi sor.
13:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.
14:35 A szerelem aromája

Kolumbiai 
telenovella sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella 
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Pénzt vagy Éveket!
21:15 Ninja Warrior 

Hungary
22:35 A Bank
00:00 A csodadoktor

Török dráma sor.
01:10 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:50 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
15:35 A világörökség 

kincsei
16:00 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.

22:45 Kenó
22:50 Időjárás-jelentés
22:55 Velvet Divatház VI.

Spanyol tévéfilmsor.
23:45 A világ 100 csodája II.
00:40 Rex Kanadában

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

01:25 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 Esély
06:20 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:05 Mindennapi
07:15 Időjárás-jelentés
07:16 Almárium 

válogatás
08:05 Nyaralj itthon!
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
10:55 Isten kezében
11:20 Templomaink
11:30 Gazdag szegények

Magyar tévéfilm
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: Csákvár
17:55 Ízőrzők: Gyenesdiás
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 Csak színház 

és más semmi
Tévéfilmsorozat

22:40 Pastorale - a Zug
lói Filharmónia 
családi hang-
versenysoroza-
ta a Pesti Vigadó 
dísztermében

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

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó

06:00 Kékek
06:30 U17-es női kosár-

labda világbaj-
nokság

08:30 Pecatúra
09:00 Szabadtéri atléti-

kai világbajnokság
12:30 Szabadidő
13:00 UEFA - Bajnokok 

Ligája selejtező
15:00 Napos Oldal - 

DVTK
15:30 U17-es női kosár-

labda világbaj-
nokság

17:30 UEFA női lab
darúgó Euró-
pa-bajnokság

19:30 Fradi Tv
20:00 Szabadtéri atléti-

kai világbajnokság
23:30 Fradi Tv
00:00 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Fókusz
13:05 Nyomtalanul

Amerikai krimisor.
14:15 Nyomtalanul

Amerikai krimisor.
15:25 A sors könyvei

Brazil filmsor.
16:40 Szerelem és 

más bajok
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:10 A mi kis falunk

Magy. vígjátéksor.
21:15 A mi kis falunk

Magy. vígjátéksor.
22:30 Magnum

Amerikai akciókri-
mi-sor.

23:35 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:15 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

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

Osztrák krimi sor.
13:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.
14:35 A szerelem aromája

Kolumbiai 
telenovella sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella 
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Pénzt vagy Éveket!
21:15 Ninja Warrior 

Hungary
22:35 A Bank
00:00 A csodadoktor

Török dráma sor.
01:10 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.

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

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

Német családi film-
sor.

09:05 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

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

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

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

kincsei
15:35 A világörökség 

kincsei
15:55 Don Matteo

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

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

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:45 Mindennapi
19:50 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 Ne nézz vissza!

Angol thriller
00:40 A világ 100 

csodája II.
01:40 Rex Kanadában

Angol 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 Templomaink
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'22
06:20 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Mindennapi
07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Almárium 

válogatás
08:05 Nyaralj itthon!
08:15 Táncház
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Vers mindenkinek
10:30 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:50 Neked szól!
11:00 Jó embert keresünk!
11:10 De őszintén!
11:15 Vallásturizmus
11:25 Cigánykerék

Tévéfilm
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Hrvatska Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Püspökkenyér
14:50 Nyár 22
16:50 Hazajáró
17:20 Ízőrzők: Csurgó
17:55 Ízőrzők: Hévíz
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Hogy volt?! - 

Válogató adások
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
21:30 Nyaralj itthon!
21:35 Álmok álmodói
21:40 Csak színház és 

más semmi
Tévéfilmsorozat

22:40 Elveszett illúziók
Magyar játékfilm

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

Gyerekjáték
00:50 M2 matricák – 

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

Válogató adások

05:10 Strandkézilabda
05:25 U17-es női kosár-

labda világbaj-
nokság

07:25 UEFA - Bajnokok 
Ligája selejtező

09:20 Szabadtéri atléti-
kai világbajnokság

12:35 UEFA női lab-
darúgó Euró-
pa-bajnokság

14:40 Vízilabda 
magazin

15:15 Szabadtéri atléti-
kai világbajnokság

18:30 Aranyoroszlánok
19:00 Fradi Tv
19:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:05 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Fókusz
13:05 Nyomtalanul

Amerikai krimisor.
14:15 Nyomtalanul

Amerikai krimisor.
15:25 A sors könyvei

Brazil filmsor.
16:40 Szerelem és 

más bajok
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:10 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
21:15 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:30 Magnum

Amerikai akciókri-
mi-sor.

23:35 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:10 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

01:25 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

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

Osztrák krimi sor.
13:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.
14:35 A szerelem aromája

Kolumbiai 
telenovella sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török telenovella 
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Pénzt vagy Éveket!
21:15 Ninja Warrior

Hungary
22:35 A Bank
00:00 A csodadoktor

Török dráma sor.
01:10 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 Slovenski Utrinki
07:15 Öt kontinens
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.
16:50 SzerencsePerc
17:00 Gasztroangyal
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

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

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:40 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:35 Nyaralj itthon!
20:45 Fantomas

Akcióvígjáték
22:25 Kenó
22:35 Időjárás-jelentés
22:36 Túsztörténet

Játékfilm
00:30 A világ 100 

csodája II.
01:30 Rex Kanadában

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

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

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

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

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Vers mindenkinek
10:25 Új nemzedék
10:50 Világ-Vallás
11:05 Találkozás
11:25 Elektra

Tévéjáték
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Slovenski Utrinki
13:50 Öt kontinens
14:20 Noé barátai
14:50 Nyár 22
16:50 Szerelmes földrajz
17:20 Ízőrzők:

Mátraderecske
17:55 Ízőrzők: 

Dunavecse
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 Csak színház és 

más semmi
Tévéfilmsor.

22:40 Velünk élő Tri-
anon - Egy majd-
nem betiltott

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

Gyerekjáték
00:50 M2 matricák –

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

lékkoncert 2018.

05:10 Napos Oldal - DVTK
05:40 Múlt és Jelen
06:10 Vízilabda magazin
06:45 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

08:45 Szabadtéri atléti-
kai világbajnokság

12:00 Fradi Tv
14:35 Aranyoroszlánok
15:05 Strandkézilabda
15:25 Pecatúra
17:55 Vívás
18:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:00 UEFA Európa 

Konferencia 
Liga

20:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

21:10 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

23:15 Értékelő műsor: 
Labdarúgás



Szombat Július 23.

Köszöntjük Lenke nevű olvasóinkat!

Vasárnap Július 24.

Köszöntjük Kinga, Kincső nevű olvasóinkat!

Péntek Július 22.

Köszöntjük Magdolna 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 13. 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
11:50 Fókusz
13:05 Nyomtalanul

Amerikai krimisor.
14:15 Nyomtalanul

Amerikai krimisor.
15:25 A sors könyvei

Brazil filmsor.
16:40 Szerelem és 

más bajok
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:10 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
21:15 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:30 Magnum

Amerikai akciókri-
mi-sor.

23:35 RTL Híradó - 
Késő esti kiadás

00:15 24 óra a halálig
Am.-dél-afrikai 
akcióthriller

02:20 Szegény gazdagok
Olasz vígjáték

05:15 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!
21:10 Ninja Warrior 

Hungary
22:30 A Bank
00:00 A csodadoktor

Török dráma sor.
01:10 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 Kvartett
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 Európa ízei
13:25 Almárium 

válogatás
14:15 Időjárás-jelentés
14:20 A világörökség 

kincsei
14:35 A világörökség 

kincsei
14:55 Tőkéczki és Takaró
15:25 Magyar Krónika
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 Egy jófiú

Filmdráma
00:05 A világ 100 

csodája II.
01:05 Rex Kanadában

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

01:50 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
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:50 Kék bolygó
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Almárium 

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

szól a nóta
09:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Vers mindenkinek
10:30 Katolikus krónika
10:55 Útmutató
11:30 Villanyvonat

Tévéfilm
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Kvartett
13:50 Rondó
14:20 Multiverzum
14:50 Nyár 22
16:50 Kárpát-medence
17:15 Ízőrzők: 

Pócsmegyer
17:50 Ízőrzők: Öskü
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Mindenből 

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

és más semmi
Tévéfilmsor.

22:40 Szabadság tér ́ 89
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:31 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák –

Gyerekjáték
00:45 M2 matricák – 

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

hírek
01:30 Szabadság tér ́ 89

05:25 Pecatúra
05:50 Vívás
08:25 Szabadtéri atléti-

kai világbajnok-
ság

13:55 Forma-1 – 
1. szabadedzés

15:00 UEFA Európa 
Konferencia 
Liga

16:55 Forma-1 – 
2. szabadedzés

18:00 Boxutca
18:30 Forma-2
19:10 Mtk tv
19:40 Szabadtéri atléti-

kai világbajnokság
21:00 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

01:05 Mtk tv
01:35 Boxutca

05:00 A specialista
Ukrán akciófilm-so-
rozat 

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

Amerikai vígjáték-
sorozat

10:45 Isten belájkolt
Amerikai filmsor. 

11:55 Autogram
12:45 Kong

Amerikai akciófilm
15:20 Piedone Afrikában

Olasz–német akció-
vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:05 Tűzgyűrű

Amerikai akciófilm
22:55 Üveg

Amerikai thriller
01:30 Tűzgyűrű

Amerikai akciófilm

04:30 Necsi-Necsi
06:00 Hupikék törpikék

Belga animációs 
sorozat

06:30 Grimm-mese
Német animációs 
sorozat

06:55 Grimm-mese
Német animációs 
sorozat

07:25 Magyar népmesék
07:30 Magyar népmesék
07:40 Magyar népmesék
07:50 Magyar népmesék
07:55 Magyar népmesék
08:05 Magyar népmesék
08:20 Magyar népmesék
08:25 Magyar népmesék
08:35 Magyar népmesék
08:50 Magyar népmesék
09:00 Magyar népmesék
09:10 Magyar népmesék
09:20 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

09:30 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

10:00 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

10:35 Nagyító
11:10 Új ház épül
11:50 Poggyász
12:25 VándorViadal
13:05 Csapdába csalva
13:40 Szakíts, ha bírsz

Am. vígjáték film
15:55 Columbo

Amerikai krimi film
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Kémek a 

szomszédban
Am. vígjáték film

22:25 Üvegtigris 2.
Magy. vígjáték film

00:55 Casanova
Amerikai romanti-
kus 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 Szerelmes 

földrajz
07:55 Magyar világ
08:25 Noé barátai
08:55 Divat & dizájn
09:25 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 A Vatikán titkai
14:00 Szívből élünk
14:35 Fizessen, 

nagysád!
Magyar filmvígjáték

15:40 Időjárás-jelentés
15:50 Egy Perc Híradó

15:55 Sándor Mátyás
Tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:40 Maigret és a 

Saint-Fiacre ügy
Bűnügyi film

21:25 Két apának 
mennyi a fele?
Fr. akcióvígjáték

23:10 Kenó
23:20 Időjárás-jelentés
23:21 Felszarvazták

őfelségét
Filmvígjáték

01:05 A világ 100 
csodája II.

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 Édes anya-

nyelvünk
06:00 Magyar gazda
06:25 Unió27
06:50 Itthon vagy!
07:15 Időjárás-jelentés
07:16 Opera Café
07:45 Püspökkenyér
08:15 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

08:45 Evangélium: 
Lukács 
evangéliuma

09:10 Novum
09:40 Multiverzum
10:10 Önök kérték! - 

Válogató adások
11:05 Öt kontinens
11:40 Maga lesz a férjem

Magyar filmvíg-
játék

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Múlt és Jelen
14:00 M4 sport+
14:00 Szabadidő
16:20 Szabadtéri 

atlétikai világ-
bajnokság

19:40 Forma-2
21:00 Szabadtéri 

atlétikai világ-
bajnokság

22:05 Vigyázók
Magyar játékfilm

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

05:45 Mtk tv
06:15 Forma-2
06:55 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

08:55 Szabadtéri 
atlétikai világ-
bajnokság

12:20 Boxutca
12:55 Forma-1 – 

3. szabadedzés
14:10 Szabadtéri 

atlétikai világ-
bajnokság

15:25 Bringasport
15:45 M4 Stúdió: 

Forma-1
16:00 Forma-1 – 

Időmérő edzés
17:15 M4 Stúdió: 

Forma-1
17:50 Forma-2
18:50 Szabadtéri 

atlétikai világ-
bajnokság

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

23:05 UEFA Európa
Konferencia 
Liga

05:00 Fókusz Plusz
06:15 Teleshop
06:45 Kölyökklub
09:00 Teleshop
09:55 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:40 A dadus

Amerikai vígjáték-
sorozat

11:20 Isten belájkolt
Amerikai filmsor.

12:35 A nép szolgája
Ukrán vígjátéksor.

13:20 Ízek, imák, 
gyerekek
Am.-brazil film

15:00 Fekete arany
Francia–olasz ka-
landfilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Cobra 11
Német akciófilm-so-
rozat

20:00 Az acélember
Amerikai-angol ak-
ciófilm

23:05 Homokember
Amerikai krimi

01:10 Üveg
Amerikai thriller

04:35 Necsi-Necsi
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
07:30 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:50 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:05 Magyar népmesék
08:10 Magyar népmesék
08:20 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

08:30 Hupikék törpikék

Belga animációs 
sorozat

09:00 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:35 Fald fel
10:10 KutyaSuli
10:50 Több mint TestŐr
11:25 SuperCar
12:05 Életmódi
12:40 Csapdába csalva
13:20 A Rózsaszín 

Párduc 2
Am. vígjáték film

15:20 Valami Amerika
Magy. vígjáték film

18:00 Tények
18:55 Mielőtt 
megismertelek

Angol, amerikai ro-
mantikus film

21:30 Red
Amerikai, kínai víg-
játék film

23:55 Feledés
Am. misztikus film

02:25 Én, a nő és plusz 
egy fő
Am. vígjáték film

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:40 Kenó
06:41 Nyár 22
07:55 Időjárás-jelentés
08:00 Mindennapi
08:01 Neked szól!
08:05 Mindennapi
08:06 Világ-Vallás
08:25 Mindennapi
08:26 De őszintén!
08:30 Isten kezében
09:00 Mindennapi
09:01 Lét-Ige - protes-

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

keresünk!
09:55 Mindennapi
09:56 Estéli zsoltár
10:00 Katolikus krónika
10:25 Templomaink

10:30 Rome Reports -
Vatikáni híradó

10:55 Agapé - 
miniprogram

11:00 Római katolikus
szentmise közvetí-
tése Gyulafirátótról

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

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

szól a nóta
13:25 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:55 A világörökség 

kincsei
14:15 Ez történt 

Budapesten
Magyar játékfilm

15:45 Egy Perc Híradó
15:46 Időjárás-jelentés
15:47 Édes anyanyelvünk
16:00 Hatoslottó sorsolás
16:10 Hogy volt?! - 

Válogató adások
17:05 SzerencsePerc
17:10 A természet 

magyar fotósai
17:15 Álmok álmodói
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

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

Szlovák családi 
filmsor.

19:35 Ha Isten úgy akarja
Olasz filmvígjáték

21:10 A játékos
Angol játékfilm

23:10 Kenó
23:15 Időjárás-jelentés
23:20 A király táncol

Játékfilm
01:15 A világ 100 

csodája II.

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

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

05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar világ
06:25 Élő egyház
06:45 Esély
07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Világ
07:40 Noé barátai
08:10 Kontúr
08:55 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
09:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
09:55 Főmenü: Édes élet
10:55 Magyar világ
11:25 Szerelmes földrajz
12:00 Tusványos 30
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Magyarország 

Ma
13:45 Álmok álmodói
14:00 M4 sport+
14:00 Strandröplabda 

Magyar Bajnokság
17:20 Aranyoroszlánok
18:55 Mtk tv
19:25 Múlt és Jelen
20:00 UEFA Európa 

Konferencia 
Liga

22:05 Három tánc
23:00 A Nagyok
23:35 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens

07:10 Szabadtéri 
atlétikai világ-
bajnokság

08:25 Jövünk!
10:00 Forma-2
12:30 Forma-1 – 

Időmérő edzés
13:55 Pilótaparádé: 

Francia Nagydíj
14:25 M4 Stúdió: Forma-1
15:00 Forma 1 – Futam
17:00 M4 Stúdió: Forma-1
17:15 Szabadtéri atléti-

kai világbajnokság
18:30 Szabadtéri atléti-

kai világbajnokság
22:20 Forma-2
02:05 Szabadtéri atléti-

kai világbajnokság
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– Ilyen körülmények között 
várjuk az aratás kezdetét. Ag-
gódva kérdezzük, vajon mi lesz 
mindennapi kenyerünk, takar-
mánygabonánk sorsa?

– Konkrét becslésekbe bo-
csátkozni még korai lenne, ám 
az már bizonyos, hogy me-
gyénkben, de mondhatjuk, hogy 
az egész Kárpát-medencében a 
mostani évtized leggyengébb 
hozamaira van kilátás – kez-
di beszélgetésünket Huszár Ti-
bor, a Kárpátaljai Magyar Vál-
lalkozók Szövetségének falu-
gazdásza, aki Beregardó hatá-
rában maga is szántóföldi nö-
vények termesztésével foglalko-
zik. – Pedig az őszi kalászosok 
szempontjából majdhogynem 
ideálisan alakult a szezon. Azt 
azért elmondanám, hogy a meg-
szokottnál később elvetett táb-
lákon a növények nem úgy fej-
lődtek, ahogy a Nagykönyvben 
meg van írva. Tehát ha az utób-

Aratás – 2022

A megpróbáltatások éve
Ilyen hosszan tartó szárazságra még a legöregebbek sem emlé-
keznek. Április vége óta nem jegyeztünk fel három-négynapos 
esős időszakot, amikor is a talaj felső rétege igazán fel tudott vol-
na töltődni csapadékkal. Tudni kell, hogy a földműveseinket meg-
örvendeztető egy-egy kiadósabb zápor csak pillanatnyi lélegzetvé-
telhez juttatja növényeinket. Közben pedig embert, állatot és nö-
vényt gyötörnek a hőségnapok. És országos, valamint helyi szin-
ten sorra dőlnek meg a melegrekordok.

bi időkben elfogadottá vált, hogy 
bátran vethetünk őszieket október 
végén és még később is, ebben az 
idényben az járt jól, aki a korábban 
megszokott menetrendhez igazo-
dott, amikor is szeptember közepén 
kezdjük az őszi kalászosok vetését 
és azt nagyjából egy hónap múlva 
fejezzük be. Mert, röviden szólva, 
így tud a növény kikelni, megerő-
södni és felkészülni az áttelelés-
hez. Most újra bizonyítást nyert, 
hogy a vetési időben a talajba vitt 
komplex műtrágya mekkora jelen-
tőséggel bír, hisz a növényi sarjak 
kiegyensúlyozott fejlődése – el-
sősorban a nehezebben felvehető 
foszfor és kálium miatt – csak így 
biztosított. Belátom, gazdatársaim 
számára nem volt könnyű a műtrá-
gya vásárlásával kapcsolatos dön-
téseket meghozni, hisz egy év le-
forgása alatt a talajtápok ára gya-
korlatilag megháromszorozódott. 

– Elsősorban mire világít rá ez 
a közel sem szokványos év?

– Leginkább arra, hogy a klí-
maváltozás itt van a nyakunkon, ez 
már nem csupán elméleti fejtege-
tés, hanem mindennapjaink része. 
Valóban komolyan el kell gondol-
kodnunk azon, hogy miként tudjuk 
megszervezni a táblák öntözését, és 
milyen hatékonyan tudunk fellépni 
annak érdekében, hogy a termőré-
tegben hosszú időn át megmarad-
jon az éltető nedvesség. Gondolok 

itt az olyan beavatkozásra, mint a 
mélytalajlazítás, a hasogatás, a kul-
tivátorok mind gyakoribb okszerű 
használata. Hisz tudjuk, a tárcsa, 
ha keményebb talajt ér, csak átgu-
rul rajta, míg a kultivátor egyen-
letesen lazít. Az idei évben azt is 
megtapasztaltuk, hogy a 22-25 
cm-es művelési, szántási mélység 
bizony nem elegendő. 

– Hogyan tovább? 

– Bízunk abban, hogy legalább 
nullszaldósra ki tudjuk hozni ezt 
az évet. És vegyünk egy nagy le-
vegőt, mivel aratás után máris elő 
kell készülni a következő idényre. 
A tarlóhántás fontossága most vég-
képp egyértelművé vált, és fontos, 
hogy a további előveteményeket 
az őszi kalászosok számára meg-
tervezzük. E kultúrák számára to-
vábbra is a napraforgót, a szóját, a 

korai érési idejű kukoricát tartom 
a legideálisabbnak. 

– Ha már a tavasziak kerültek 
szóba, velük mi a helyzet?

– Háborús időket élünk, így ké-
zenfekvő a hasonlat: ezek a növé-
nyek még tartják a frontot, bár eh-
hez arra van szükség, hogy lomb-
trágyázzuk őket. Ez a fajta tápolda-
tozás, melyet mi mostanság a haj-
nali órákban végzünk, egyfajta in-

fúzióként működik. Abban segít, 
hogy növényeink ne adják fel. 

– Az imént a háborút em-
legette: az mennyire nehezítet-
te meg az időszerű munkálatok 
végzését?

– Az elmúlt időszakban legfő-
képpen az üzemanyaghiány oko-
zott komolyabb fennakadásokat, 
ám most úgy tűnik, hogy ezen 
már túl vagyunk, hisz, ha korlá-
tozott módon is, de folyamatosan 
hozzá tudunk jutni valamennyi 
üzemanyaghoz, ha nem is mindig 
a kellő mennyiséghez. Az aratás-
hoz, amelyet a héten szeretnénk 
elindítani, ennél jóval több gáz-
olajra lesz szükség.

– Már említette, hogy az itte-
ni gazdák számára az a legfőbb 
cél, hogy minimális veszteséggel 
zárják az évet.

– A jelenlegi körülmények 
között többet nem is kívánha-
tunk. Gondoljunk bele: tavaly 
ilyenkor nagyjából egyharmadá-
ba került a műtrágya, mint ezek-
ben a hetekben, a gázolajért pedig 
csak feleannyit fizettünk, mint 
mostanság. Ehhez jön még az a 
szomorú hír, hogy a búza kilójá-
ért a nagybani felvásárlók most 
4 hrivnyát ajánlanak a tavalyi 5 
hrivnya helyett. Ki érti ezt? Egy-
szóval a feje tetejére állt a világ. 
Most minden gazdatársamnak azt 
ajánlom, hogy az aratás előtt sür-
gősen növelje raktárkapacitásait, 
mert most aztán igazán érdemes 
lesz az új termés eladásával várni. 

Kovács Elemér

– Mit tudhatunk önről?
– Nagybégányban születtem, 

ma is ott élek. Büszke vagyok 
arra, hogy szülőfalumban tevé-
kenykedhetem. Általános isko-
lai tanulmányaimat is ott kezd-
tem, majd a Beregszászi 4. Szá-
mú Kossuth Lajos Középisko-
lában érettségiztem. A szépség-
ipar mindig is közel állt a szí-
vemhez, de nem tudtam ponto-
san, melyik ágában is képzeljem 
el magam. Ebben nagy segítsé-
gemre volt édesanyám, az ő ösz-
tönzésére vágtam bele a manikűr 
szakmába. Hálás vagyok neki 
ezért. 2010-ben Beregszászban 
Dokucsájev Erikánál végeztem 
el egy ez irányú tanfolyamot, így 
szereztem meg első diplomámat. 
Majd a Cleopatra szépségsza-
lonban helyezkedtem el, három 
évet dolgoztam ott, illetve ott-
hon is. Miután férjhez mentem 
és gyerekem született, több éven 
keresztül nem vállaltam munkát. 
2018-ban aztán nagy lendület-
tel tértem vissza a szakmához. 
Azóta otthonomban fogadom a 
vendégeket.

– Hogyan érezte magát az 
indulásnál?

– A kezdet sosem egysze-
rű. Bele kell tanulnod egy új te-
vékenységbe. Sokat izgultam 
azért, hogyan fog kialakulni a 
megfelelő vendégköröm – hisz 
ez nagyon fontos ebben a szak-
mában. De hála Istennek, ez 
mára sikerült is. Úgy gondolom, 

Bemutatjuk Szabó Krisztina manikűröst

„Az alkotás mindig feltölt 
energiával”

Az ápolt kéz a nő védjegye. Ezért járunk sokan manikűröshöz. S 
hogy rövid, hosszú, csillogó vagy egyszerű lesz egy-egy elkészült 
köröm, azt a vendég ízlése formálja, de mindenképp fontos, hogy 
szép, ápolt kezekkel lépjünk ki a szalonból. Vannak manikűrösök, 
akik nemcsak vendégeik kívánságainak tesznek eleget, de külön-
böző versenyeken is összemérik tudásukat. Ilyen a nagybégányi 
Szabó Krisztina is, aki munkájában precíz, s amit készít, azt szív-
vel-lélekkel teszi. Vele beszélgettünk kezdetekről, kihívásokról.

hogy jó minőségű és megbízható 
munka kell ahhoz, hogy a vendé-
gek hónapról hónapra visszatérje-
nek hozzánk és újra minket válasz-
szanak. Emellett kicsit olyanok is 
vagyunk, mint egy pszichológus, 
hisz a vendég betér hozzánk, lete-
szi terheit, elmondja panaszát, ne-
künk pedig meg kell hallgatnunk őt 
annak érdekében, hogy megköny-
nyebbülhessen.

– Mit tud nyújtani a vendé-
geinek?

– Többfajta szolgáltatással vá-
rom vendégeimet. Ilyen példá-
ul a porcelánnal vagy zselével, 
esetleg üvegszálas zselével való 
műkörömépítés. De igény szerint 
pedikűrt is készítek. Vendégeim-
mel közösen döntjük el, hogy me-
lyik szett is a legmegfelelőbb szá-
mára. Választhatnak a lágyabb 
nude színek, vagy az örökdivat 
francia manikűrök, esetleg az ext-
rémebb színvilágok közül.

– Önnek melyik a kedvence?
– Nagyon szeretem az extré-

mebb – például a hajlított koc-
ka és az orosz mandula – formá-
kat. Ezek kialakítása időigényes 
ugyan, de a végeredmény káprá-
zatos lehet. Valamint nagyon sze-
retem a tökéletes körömágyak ki-
alakítását is, hogy az pont megfe-
lelő legyen. Bimba Tímea volt ok-
tatóm ösztönzésére több versenyen 
is részt vettem már. 2019-ben vet-
tem részt először a Royal Beauty 
Kárpát Kupa nevű manikűrdíszí-
tő és -építő versenyen junior kate-

góriában. Nagyon féltem és izgul-
tam is, de hála Istennek, második 
helyezést értem el. Majd a követ-
kező évben mester kategóriában 
két versenyszámban is indultam, 
majd mindkét számban harmadik 
helyezéssel térhettem haza. Emel-
lett külföldi challenge versenye-
ken is részt veszek – immár négy 
alkalommal végeztem az 
első helyen. Ezek nagy 
büszkeséggel töltenek el, 
megerősítenek, hogy jó 
helyen vagyok és jól vé-
gezem a munkám.  

– Ezeken az alkalma-
kon tudását is fejleszti...

– Már a kezdetekkor 
eldöntöttem, hogy amit 
végzek, azt jól szeretném 
csinálni, hogy színvona-
las szolgáltatást nyújthas-
sak. Tehát, amikor a szülé-
si szabadság után vissza-
tértem, több tanfolyamot 
is elvégeztem – díszítői és 
építő jellegű továbbkép-
zésen vettem részt Bimba 
Tímeánál és Csongovai 
Melisszánál, valamint az 
interneten oktató videókat 
nézegettem, hogy gyara-
píthassam tudásomat. Úgy éreztem, 
hogy a kihagyott évek után szüksé-
gem van a szakmai fejlődésre. Ez a 
szakma folyamatosan változik, szin-
te havonta jelennek meg új techni-
kák, ezért mi sem engedhetjük meg 
magunknak, hogy lemaradjunk. 
Emiatt is jók ezek a versenyek, hisz 
egy-egy megmérettetést több hóna-
pos felkészülés előz meg.

– Ma már nemcsak végzi, de 
oktatja is a szakmát.

– Sokak kérésére és bátorítá-
sára megérett bennem az a döntés, 
hogy átadjam a tudásomat a tanul-
ni vágyóknak. A képzés alatt a ta-
nítványaim elméleti és gyakorla-
ti órákon is részt vesznek. Ezeken 
elsajátíthatják a megfelelő kéz- és 
bőrápolást, majd átfogó tudást kap-
nak a műkörömépítés szakszerű el-
készítéséről. A tavalyi évtől van-
nak tanítványaim, akikkel nem 
egyszerre, hanem egyenként fog-
lalkozom, magánórák keretében, 
így több idő jut egy-egy technika 

alaposabb megismerésére. Ilyen-
kor nem csak sablonként adom át 
a meglévő tudásomat, hanem szív-
vel-lélekkel tanítok, szívemen vi-
selem tanítványaim további útját 
is – bármikor, ha kérdésük, kérésük 
akad, bátran kereshetnek.

– Milyen a jó körömápolás?
– A kezek ápolása minden év-

szakban ajánlott a műkörömépítő 
szolgáltatás mellett. Vendégeim 
egyik nagy kedvence a hidratálás. 
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a 
körmöknek ugyanolyan hidratá-
lásra van szükségük, mint magá-
nak a bőrnek. A kezeléshez hidra-
táló krémeket, vitaminos köröm-
ágy olajokat használok. Első lé-
pésként a kezelést bőrradírozással 
kezdem, ami eltávolítja a száraz 
bőrréteget. Ezt követően vitami-
nos olajat és nagy mennyiségű hid-
ratáló krémet használok, amit jól 
belemasszírozok a kezekbe, majd 
befóliázom és kesztyűvel borítom 
azokat. Fontos, hogy az egészsé-
ges körömágyakat belülről is táp-
láljuk, erre szolgálnak a különbö-
ző vitaminok. Emellett az is nagy 
jelentőségű, hogy ezekben a vita-
minokban legyen vas és elcin, ami 
erősebbé teszi a körmöket. 

– Emellett egy nem minden-
napi projektbe is belevágott töb-
bedmagával.

– Egyik versenyemre készül-
tem, amikor is megkértem bará-
taimat, hogy a modellemnek ké-
szítsék el a frizuráját és smink-
jét hozzá, valamint fotókat is ké-
szítsünk az elkészült munkáról. 
A verseny különböző okok mi-
att nem valósult meg, de Vascsák 
Anasztázia sminkessel, Borsos 

Renáta fodrásszal és 
Frankovics István fo-
tóssal úgy döntöttünk, 
hogy tovább gondol-
juk ezt, és egy projekt 
keretében valósítjuk 
meg. A tavalyi évben 
halloweenkor medú-
za, illetve karácsony-
kor beauty és candy 
(szépség és cukorka) 
témákban alkottunk. 
Ilyenkor meghatároz-
zuk a témát, felkérünk 
egy modellt, akinek 
elkészítjük az adott 
témához illő frizurá-
ját, sminkjét és mani-
kűrjét, majd egy előre 
meghatározott helyszí-
nen fotósorozatot ké-
szítünk róla. Nagyon 
élvezzük a közös mun-

kát, és célunk, hogy minél szé-
lesebb körben megismertessük 
munkáinkat. Talán még verse-
nyekre is benevezünk, de ez a 
jövő titka...  

– Mit jelent önnek a mun-
kája?

– Számomra a munkám a hi-
vatásom. Nagyon szeretem csi-
nálni, feltölt energiával, ugyan-
akkor ki is kapcsol. Amikor vá-
randós lettem és nem dolgoztam, 
akkor jöttem rá, hogy hiányzik a 
szakma. Nagyon szeretek alkot-
ni, festeni, kreatív megoldásokat 
találni. Úgy érzem, hogy jó he-
lyen vagyok, és sikerül megva-
lósítani az álmomat. Boldog és 
elégedett vagyok az életemmel. 
Szerető család vesz körül, akik-
re mindig számíthatok. Nekem 
ők a legfontosabbak! Mellettük 
csodás barátaim is vannak, akik 
mindenben támogatnak. Ez sokat 
jelent számomra.

Kurmay Anita
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Az őszi árpa aratásának befe-
jezése után szeretnék egy elő-
zetes összegzést adni annak 
terméshozamáról és 
lehetséges piaci árá-
ról (az őszi búza ara-
tása még folyamat-
ban van). 

Az őszi kalászo-
sok idei terméshoza-
ma az előre láthatat-
lan aszályos idő mi-
att jelentősen alacso-
nyabb lesz a tavalyinál. Vi-
szont az is igaz, hogy azok a 
gazdák, akik jó minőségű mag-
vakat vetettek a megfelelő táp-
anyagok biztosításával a meg-
felelő időben, a mostani kü-
lönösen nehéz viszonyok kö-
zött is jó eredményt értek el. 

Előzetes statisztikai információk az idei őszi 
kalászosok termésével kapcsolatban

Több gazdától érdeklődtem az 
árpa terméshozama felől, és arra 
a következtetésre jutottam, hogy 

azok a gazdák, akik be-
tartották az agrotechni-
kai követelményeket, 
akár 5-6 tonnás termés-
hozamot értek el hek-
táronként, ami fedezte 
az összes befektetést, 
sőt még tiszta jövedel-
met is biztosított. Sok 
gazdánál ez az érték 

viszont csak hektáronkénti 2-3 
tonnát tett ki. Pedig kizárólag 
magas terméshozam mellett le-
het rentábilis a termelés. Ugyan-
ez fog vonatkozni az őszi búzára 
is. Ilyen energia-, műtrágya- va-
lamint vegyszerárak mellett ki-
zárólag azok a gazdák fognak 

tudni profitálni, akik magas 
terméshozamot tudnak elérni. 

Előre láthatólag az idei ter-
mésből szerzett vetőmag 1 mázsá-
jának ára 2000-2500 UAH-t tesz 
majd ki, ami egy hektárra leszá-
mítva 5-6 ezer hrivnyát jelent. A 
műtrágyák ára 1 hektárra számít-
va min. 6000-8000 hrivnyát tesz 
majd ki. Ezért minden termelő 
előre gondolja meg, mivel csak az 
előbbi követelmények betartásá-
val lehet jövedelmezően gazdál-
kodni. Részletesebb elszámolást 
az aratás után fogok tudni adni.  

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

Novák András 
szaktanácsadó

A parlagfű (Ambrosia arte misiifolia) 
kétszikű, 20-140 cm magas, terebélyes, 
ágas egyéves gyom. Központi egyenes, 
tompa négy élű szárral rendelkezik, amely-
nek sűrű oldalhajtásai vannak. A talajhoz 
közeli néhány cm-es részen 2-3 elágazása 
is lehetséges. Magassága változatos, a ki-
fejlett növény zárt és magas növénykultú-
rában, kukorica- vagy napraforgótáblák-
ban a 150 cm magasságot is elérheti. Le-
velei 1 vagy 2-szeresen szárnyasan szeldel-
tek, kétoldalt sűrűn szőrözöttek. A szőrök 
a levél fonákján hosszabbak. A levél szí-
ne sötétzöld, fonákja szürkészöld. A sárga 
színű 4-5 mm-es porzós fészkek, a legfel-
ső hajtások végén, rövid kocsányon ülnek. 
A fészkek 10-15 virágot tartalmaznak. Vi-
rágpora súlyos allergiát okoz. A termős vi-
rágok a porzósok alatti legközelebbi levél 
hónaljában találhatóak. Termése 2-4 mm 
hosszú, szürke, szív alakú. Egy fogazott 
burok takarja a termő részt, amely az érés 
után a terméssel együtt lehullik. A virágok 
aránya a növényzet sűrűsége szerint válto-
zik. Ritka állományban inkább a termős, 
sűrű állományban a porzós virágok domi-
nálnak. Igénytelen. Nagy növekedési, sza-
porodási erélye révén könnyen felülkere-
kedik más növényeken.

Az enyhén savanyú, homokos vá-
lyogot kedveli, de más területen is meg-
él. Leggyakrabban utak és vasúti sínek 
mentén, parlagon hagyott területeken, 
nem megfelelően gyomirtott, és bolyga-
tott földeken fordul elő. A meleg éghajla-
tot, a fényt és a nyári csapadékot kedve-
li. A sűrű növényzetet, fákat nem szere-
ti. A tengerszinttől a 400 méteres magas-
ságig fordul elő. A növény magról kel ki, 
egynyári növény. Ősszel a magok beéré-
se után elpusztul. A friss termés nem kel 
ki a tél beköszönte előtt. A nyugalmi pe-
riódusa január végéig tart, amikortól már 
a csírázásra kész termés csak a felmele-
gedésre vár. A talaj felső 3 cm-es rétegé-
ben nyugvó magok indulnak csírázásnak. 
A mélyebben fekvő magok évtizedekig 
nyugalomban maradnak. Ha a talajt meg-
bolygatják, a felszín alá került magok csí-
rázásnak indulnak. Magyarországon már-
cius végén kezd kelni, és áprilisban töme-
gesen csírázik. A talaj 10-20 °C-os hőmér-
séklete és a napfény kedvez a csírázásá-
nak. Nyáron intenzív növekedésnek in-
dul. Porzós virágai július elején-közepén 
megjelennek, a termős virágok egy-más-
fél héttel később. A virágok beporzását a 
szél végzi, a virágpor akár 100 km távol-
ságra is el tud jutni. A virágpor szóródá-
sának legnagyobb tömege július végén 
és augusztus hónapban történik meg, ez-
után kisebb mennyiségben egészen a fa-
gyok beálltáig tart. A virágpor tömege-
sen termelődik, a szél útján terjed. A ter-
més érése október közepe táján kezdődik. 
Egy közepes növény több ezer, vagy akár 
több tízezer magot érlel, de 60 ezer magot 
is termelhet egyetlen tövön. A mag rend-
kívül ellenálló, akár harminc évig is csí-
raképes marad.

A parlagfű a hetvenes évekig nem 
okozott jelentős mértékben allergiát. Az 
az óta eltelt évtizedekben a koncentráció-
ja nagymértékben megnövekedett. Euró-
pában jelentős mértékben elszaporodott, és 
komoly népegészségügyi problémát okoz. 
Magyarországon a létező 350 gyomnövény 
között a legelterjedtebb gyomnövénnyé 
vált. Utak, lakótelepek, nagy beruházások 
építésekor a talajrendezési munkák során a 
termőtalaj eltűnik, a felszínre kerülő nyers 
talajon évekig a parlagfű egyeduralkodó. 
Uralkodása idején hatalmas mennyiségű 
magot termel. Ez a milliós magmennyi-
ség a következő 30-40 évre megteremti a 
faj fenntartásának a lehetőségét.

A parlagfű pollen két fő allergénje az 
Amb a I és Amb a II. Több kis és közepes 
méretű fehérje allergént (Amb a III, IV, V, 
VI, VII és cystatin) tartalmaz. A légutak-
ba kerülve a nyálkahártyát ingerli, szem-
gyulladást okoz. A parlagfű pollenre al-
lergiás népesség évről évre nő, a kilenc-
venes évek végére azonban már megkö-
zelítette a 30%-ot.

A parlagfű pollenje a légutakon ke-
resztül jut kapcsolatba szervezetünkkel. 
Ennek megfelelően az általa okozott al-
lergia elsősorban szénanáthás és aszt-
más tüneteket okoz. Mindazonáltal elő-
fordulnak ekcémás tünetek is. A széna-
nátha tünetei közé tartozik az orrvisz-
ketés, szájpadviszketés, tüsszögés, orr-

Az allergiát okozó parlagfű
A parlagfű közel száz évvel ezelőtt jelent meg Ukrajnában. Az utób-
bi időben tapasztalható az elterjedése: az ország 3,1 millió, Kárpát-
alja 6272 hektárán (2016-ben 6226 hektáron volt, 2007-ben csak 
2690 ha) terjedt el. Észak-Amerikából származó gyomnövény, Eu-
rópában nem őshonos. Az Ambrosia artemisiifolia 1873-ban tűnt 
fel először Svájcban. Az 1. világháború környékén kezdett elter-
jedni Európában. Terjedése kezdetben lassú volt, a növénynek al-
kalmazkodnia kellett az európai éghajlathoz. Amikor az éghajlat-
hoz hozzászokott a növény, robbanásszerűen terjedésnek indult.

folyás, szemviszketés, könnyezés. Az 
asztma tünetei lehetnek a köhögés, ful-
ladás, nehéz légzés, elsősorban az éjsza-
kai, hajnali órákban. Ha a fenti tünetek 
eddig nem álltak fenn, ám július végén, 
augusztus elején jelentkeznek és egy hét-
nél tovább tartanak, légúti allergia való-
színűsíthető. A parlagfű-allergia leghaté-
konyabb kezelési módja a tüneteket ki-
váltó allergén elkerülése, azaz egy pol-
lenmentes vidék keresése.

 A másik módszer a levegőben lévő 
pollenek mennyiségének csökkentése. 
Mivel napunk legnagyobb részét a leg-
többen zárt helyiségben – lakás, iroda, 
autó – töltjük, elsődleges fontosságú a 
beltéri levegő pollenmentesítése. Szeren-
csére erre már számos megoldás ismert. A 
piacon kaphatóak speciális pollenszűrő-
vel ellátott légkondicionálók, légszűrők, 
melyek hatékonyan képesek pollenmen-
tes levegőt biztosítani. A pollenek meny-
nyiségének csökkenését szolgálja továb-
bá, ha hazaérve azonnal lezuhanyozunk, 
hajat mosunk, ruhát cserélünk.

A terjedés hatékony megakadályozá-
sának fontos feltétele a parlagfű felisme-
rése. A parlagfüvet gyakorta összetévesz-
tik a fekete vagy fehér ürömmel. A par-
lagfű jelenleg a küzdelmek ellenére, szin-
te akadálytalanul terjed. A talajban évti-
zedekig csíraképes mag nagy számban 
képes várakozni a csírázásra, ami nagyon 
megnehezíti a hatásos védekezést. Ez az 
oka annak, hogy ahol az irtás befejező-
dik, a parlagfű hamarosan ismét elfog-
lalja a megtisztított területet. A parlagfű 
okozta problémák ellen a szervezett fellé-
pés szükséges. Magyarországon elsősor-
ban parlagfű irtó kampányokkal és szé-
leskörű társadalmi felvilágosítással pró-
bálnak a parlagfű ellen küzdeni. Más or-
szág szigorú törvényekkel próbálja visz-
szaszorítani a parlagfüvet.

A parlagfű a jól beállt gyepekbe nem 
hatol be. Fontos lenne a régi legelők, ka-
szálók fenntartása, a beszántásuk kerülé-
se. Erdőkbe sem hatol be, ezért hosszú tá-
von jó megelőzés a parlagterületek erdő-
sítése. Ha a parlagfüves területet magá-
ra hagyják, az őshonos növények ismét 
elfoglalják a helyüket, és kb. 3-4 év alatt 
„kipusztítják”, ezért is fontos lehet a le-
gelők, kaszálók megtartása és fejleszté-
se azokon a területeken, ahol már nem 
érdemes haszonnövényeket termeszteni. 
A parlagfű irtását folyamatosan kell vé-
gezni. A növényt a virágzása előtt kell el-
pusztítani, hogy ne szórhasson virágport, 
és ne érlelhessen termést.

Gyomlálás: A parlagfű irtását ne bíz-
zuk gyerekekre, mert az erős pollenkon-
centráció a levegőben kiválthatja a lap-
pangó allergiát. Kerülni kell a növény 
közvetlen érintését, mert az is allergiás 
reakciót válthat ki. A kézi irtást kesztyű-
ben kell végezni. 

Kaszálás: A környezetet és a költsége-
ket is leginkább kímélő eljárás. A fiatal nö-
vényeket tömeges megjelenésük után, mi-
nél előbb tanácsos kaszálni. A talajszinten 
a gyökérnyaki résznél kell a növény szá-
rát elvágni. Ez a legbiztosabb módszer, 
mivel a növények nem tudnak újrahajta-
ni. Ha ezzel elkéstünk, az egyszeri kaszá-
lás már nem eredményezi a parlagfű kiir-
tását, mert a növény az alacsonyan elhe-
lyezkedő oldalrügyeiből 3-4 oldalhajtást 
nevel, és pár hét múlva újra virágba borul. 
Általában három kaszálás biztosít megfe-
lelő eredményt. Ha a háromszori kaszálás 
nem valósítható meg, úgy az egyszeri ka-
szálás a virágzást közvetlenül megelőző 
időszakban a leghatékonyabb. 

Vegyszeres gyomirtás: A parlag-
fű terjedése gyomirtó szerek használata 
nélkül nem állítható meg. Azonban vegy-
szeres kezeléseket csak olyan helyen sza-
bad alkalmazni, ahol ez embereket és fő-
ként gyermekeket semmilyen módon nem 
veszélyeztet. Az irtás a korai növekedési 
fázisban a hatleveles állapotáig hatásos. 

Életlehetőségeinek csökkentése: Mi-
vel a parlagfű zárt növénytakaró mellett 
nem fejlődik, kiszorítható jól fejlődő nö-
vényzet telepítésével, és fűmagvetéssel, 
gyep telepítésével. A dús vegetáció mel-
lett a parlagfű ki fog szorulni.

Viktor Demjanovics, 
a mezőgazdasági tudomá-
nyok kandidátusa, állami 

növényegészségügyi inspektor

Kárpátalján is nagyon kedvelt 
zöldségnövény a fejes káposz-
ta, azon belül is az ősszel beta-
karított, úgymond „téli káposz-
ta” az, amelyet a káposztafé-
lék közül a legnagyobb meny-
nyiségben fogyasztanak. Igaz, 
hogy évről évre csök-
kenő tendenciát mu-
tat eme zöldségnö-
vény fogyasztása, de 
ennek ellenére még 
mindig nagy hagyo-
mánya van vidékün-
kön is a téli káposzta 
savanyításának. En-
nek a hagyomány-
nak az intenzitása és a sava-
nyú káposzta fogyasztásának 
mennyisége messze elmarad a 
nagyszüleink idejében savanyí-
tott mennyiségtől. Ez abból is 
látszik, hogy míg annak idején 
egy 4-6 tagú család 150-200 kg 
káposztát savanyított be, addig 
ez a mennyiség mára alig éri 
el a 30-60 kg-ot családonként. 
Pedig a savanyított káposzta 
az, amelyik a téli vitaminsze-
gényes időszakban a legtöbb 
C-vitamin forrást biztosítja.

Mivel egyáltalán nem 
mindegy az, hogy erre az őszi 
időszakra milyen fajtát vá-
lasztunk, ezért fontosnak tar-
tottuk, hogy alapos informá-
ciókkal lássuk el olvasóinkat 
a megfelelő fajta kiválasztása 
érdekében.
Fajtakiválasztás szempontjai 

Mivel az őszi időszakban a 
piacokon elég nagy a kínálat fe-
jes káposztából, ezért egy fajta 
kiválasztásánál nagyon fontos: 
azontúl, hogy tudjuk milyen be-
tegségekkel szemben ellenálló 
az adott fajta, tisztában kell le-
gyünk tenyészidejének hosszá-
val és beltartalmi értékeivel is. 
Mert ezektől a tulajdonságoktól 
függ, hogy milyen vevői réteget 
fogunk megcélozni vele, és hogy 
kellő időben ott tudunk-e lenni a 
megtermelt árunkkal a piacokon. 

A különböző vetőmagcégek 
számtalan fajtával rendelkeznek, 
de ezek nem mindegyike alkal-
mas az őszi szabadföldi termesz-
tésre. Erre az időszakra olyan faj-
tákat kell választanunk, amelyek 
„ki tudják elégíteni” a piaci igé-
nyeket. Az őszi időszakban (szep-
tember közepétől – november vé-
géig) egyszerre mutatkozik piaci 

Az őszi betakarítású fejes káposzta 
szabadföldi termesztése (1.) 

igény a friss fogyasztásra alkalmas 
vékonyabb levelű, kissé lapított fe-
jekre, valamint a savanyításra és a 
hosszabb idejű tárolásra alkalmas 
vastagabb levelű káposztafajták-
ra is. Erre az időszakra alkalmatla-
nok azok a 45-60 napos tenyészide-

jű, kis tömegű, korai ká-
poszta fajták, mint pél-
dául a Jetma F1, Szen-
tesi korai, vagy éppen a 
Mirror F1.

Vannak viszont azok 
a középkorai (65-80 na-
pos) káposzta fajták, 
amelyeket a forgalma-
zók leginkább a nyári, 

friss piaci termelésre ajánlják. Ilye-
nek lehetnek például az Amazon F1, 
a Toreador F1 vagy éppen a Quisor 
F1. Ezek a fajták savanyításra nem 
alkalmasak, viszont meg lehet velük 
célozni azokat a piaci réseket, ami-
kor is az ősz elején (szeptemberben) 
még nem indult be igazán a savanyí-

tási szezon, de nagy igény mutatko-
zik a friss, mutatós fejű, nem nagy 
tömegű káposztafejekre. Ezeknél a 
fajtáknál van viszont egy nagy rizi-
kó faktor. Ezek a fajták, mivel sava-
nyításra nem alkalmasak, ezért ab-
ban az esetben, ha a jól megérett fe-
jek a betakarítást megelőzően, egy 
szeptemberi kiadós esőt követően 
szétcsattognak, akkor elveszítik pi-
aci értéküket.

A következő kategóriába so-
rolhatnánk talán azokat a szin-
tén középkorai érésű (65–90 na-
pos) sokoldalúan felhasználható 
őszi termesztésre is alkalmas faj-
tákat, amelyek igencsak népsze-
rűek a kárpátaljai gazdasszonyok 
körében. Ilyenek lehetnek például 
a Beverly Hills F1, vagy a mosta-
nában igen felkapott Autum Qeen 
F1, vagy éppen ennek a fajtának az 
utódja, az Autum King F1. Ezek a 
fajták azért annyira közkedveltek 
vidékünkön, mert azon túl, hogy 

nagyon mutatós, vékony levelű, 
lapított fejeket képeznek, egy-
szerre lehet felhasználni őket 
friss fogyasztásra, savanyítás-
ra és hasábnak egyaránt. Kiváló 
minőségű és jó ízű savanyú ká-
poszta készül belőlük. A sok po-
zitív fajtatulajdonságuk mellett 
még az is mellettük szól, hogy a 
viszonylag nem túl hosszú tenyé-
szidejüknek köszönhetően – jú-
lius közepei kiültetéssel – köny-
nyen beiktathatóak másodnö-
vényként is. A termelő számára 
csupán egy hátránya van ezeknek 
a fajtáknak (ami vásárló szem-
mel inkább előnynek számít), 
hogy nem nevelnek túl nagymé-
retű (csupán 1,5-2 kg) fejeket.

Amennyiben a termelő csak 
savanyításban gondolkodik, 
vagy esetleg el szeretné tárol-
ni az ősz végén betakarított ká-
posztákat, és a tél végi időszak-
ban piacra dobni, akkor érdeme-
sebb egy hosszabb tenyészidejű 
(110–125 napos), vastagabb le-
velű, nagyobb termőképesség-
gel rendelkező (tárolás esetén 
jól tárolható) fajtát választania. 
Hasonló tulajdonságokkal ren-
delkezik pl. a Liberátor F1, az 

Agressor F1, Professor F1 
vagy éppen a Lexicon F1, 
a Storidor F1. Ezek közül a 
fajták közül az első három, 
megfelelő térállással ültetve, 
rendkívül nagyméretű, még 
vidékünkön is 5-8 kg súlyú 
fejek kinevelésére képes. Míg 
a másik két fajta – a jó sava-
nyíthatósága mellett – a kivá-
ló tárolhatóságáról ismeretes.

Jelenlegi cikkünkben csu-
pán néhány fajtát említettünk 
meg a fejes káposzták közül. 

Ezeken kívül még rengeteg kivá-
ló és jó minőségű káposzta kö-
zül választhatunk. De egy-egy 
fajta kiválasztásánál mindig le-
gyünk figyelmesek és a fajta-
leírásban tájékozódjunk arról, 
hogy az adott fajta milyen tulaj-
donságokkal rendelkezik és a ve-
tőmag cég milyen felhasználás-
ra ajánlja.

Most megtudhattuk, hogy 
mik azok a szempontok, és mik 
azok a piaci irányvonalak, ame-
lyeket figyelembe kell vennünk 
annak érdekében, hogy az őszi 
időszakban egy jól megválasztott 
fejes káposzta fajtával sikeresen 
tudjunk a piacon érvényesülni. A 
cikk folytatásaként pedig a fejes 
káposzta igényeivel és termesz-
téstechnológiájának az ismerte-
tésével fogunk foglalkozni.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány
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Eladó háza, lakása?
HA nÁlunK HIrDEt, aprója megjelenik: 
a Kárpátinfo hetilapban
a KarpatInfo.net oldalunkon
a Facebook oldalunkon

+380 (66) 285 0 283

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 Kárpát-
aljai Magyar Főiskola. (90202 Beregszász, Kossuth 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 képzésére.

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.

Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt ker-
tes ház bútorral, víz, gáz, há-
romfázisú elektromos háló-
zat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Beregszász külvárosában, 
Beregardóban 23 szotekes 
telken felújításra váró 50 m2-
es családi ház eladó. Konvek-
toros gázfűtés, az udvarban 
vájt kút. A kertben 100 db. 7 
éves gyümölcsfa. Érdeklőd-
ni: +38099-1926678. 
Tiszaújlakon a Rákóczi u. 
118. szám alatt családi ház, 
közel a határhoz, bútorral 
együtt eladó. Mob.: +38096-
6026295. 

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. 
Beregszász központjában el-
adó egy kétszobás lakás, 42 
m2, közös udvaron. Víz, gáz, 
kanalizáció van. Tel: 099-
2738785. 
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. 
Giocsel fagyasztószekrény, 
125 literes, eladó. Mob.: 
+38095-0576773. 
Eladó egy vadonatúj mikro-
hullámú sütő (1250 hr.), vala-
mint egy Kárpáti ukrán elekt-
romos sütő (600 hr.). Mob.: 
+38066-5605813. 

Tetőszerkezetek készíté-
sét, felújítását, ereszcsator-
na készítését és házak külső 
szigetelését vállaljuk. Mob.: 
+38066-8404874. 

Utcáról, kertből, udvarból 
veszélyes fa kivágását válla-
lom Beregszászban és kör-
nyékén. Több év tapaszta-
lattal, garanciát is vállalok. 
Még vállalok betonozást, he-
gesztést és építkezést. Mob.: 
050-1948976. 

Kútfúrást és pincéből talaj-
víz-elvezetést vállalok, mi-
nőséges magyar PVC csővel. 
Mob.: 050-8589288. 

Külső és belső munkákat 
vállalok Beregszászban és 
környékén. Mob.: +38068-
4082884. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Péterfalván, Bökényben. 
Fizetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 
1.5 hrivnya. Jelentkezni 
lehet a szerkesztőségben: 
Beregszász, Kossuth tér 
2. Mob.: +380662850283. 
E-mail: karpatinfo.heti-
lap@gmail.com. 
Lapterjesztőt keresünk rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Asztélyban. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
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. 

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 Nagy-
szőlősön. 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.
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 Nevetlenben. Fizetés tel-
jesítmény 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. 

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. 

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

Eladó 300 literes boros-
hordó. Ugyanitt káposztás-
hordó, 100 literes. Mob.: 
066-8243778. 
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. 
Szőlőszedő műanyag hor-
dó, 500 literes, eladó Be-
regszászban. Ára: 2800 
hrivnya. Mob.: +38066-
3967011. 

Jó  á l lapotban  l évő 
Fortschritt K 454 bálá-
zó eladó Nagyberegen. 
Ugyanitt jó állapotban 
lévő görtörő henger (3.7 
m munkaszélesség) el-
adó. Ár megbeszélés sze-
rint. Mob.: 050-9667397, 
096-7003545. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Idén megyénkben 18 kígyómarásos ese-
tet vettek nyilvántartásba, a legutób-
bi eset július 8-án történt Kőrösmezőn, 
számol be a pmg.ua.

Egy 58 éves helyi nő saját kertjében te-
vékenykedett, amikor egy kígyó megmar-
ta a lábát. A helyszínre kiérkezett a men-
tőszolgálat, akik azonnal ellátták a nőt és 

Kígyó mart meg egy nőt Kárpátalján
stabilizálták állapotát. Ezt követően kór-
házba szállították, ahol egynapos megfi-
gyelésen tartózkodik. 

Az egészségügyi dolgozók elmondták, 
szerencse, hogy a hölgy azonnal mentőt hí-
vott és nem próbálta meg egyedül „kezel-
ni” magát. A sérült által megadott leírás 
szerint egy keresztesvipera marhatta meg.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgá-
lata Kárpátaljai Kirendeltségének tá-
jékoztatása szerint a rendőrségtől éj-
félkor érkezett bejelentés egy vízbe ful-
ladt személyről.

Csap város közelében, a Latorca fo-

Ismét holttestet találtak a folyóban Csap 
közelében

lyó árterén a szemtanúk egy valószínűleg 
vízbe fulladt ember holttestére bukkantak 
(1961-es születésű ungvári lakos).

A mentők a holttestet kiemelték a víz-
ből és átadták a rendőrségnek. Vizsgálják 
az eset körülményeit, írja a 0312.ua.

Július 9-én érkezett bejelentés a 102-es 
telefonvonalra, hogy ismeretlenek fegy-
vert használtak Ungvár egyik többszintes 
lakóházában. A helyszínre azonnal rend-
őrcsapat érkezett, adja hírül a pmg.ua.

A rendfenntartók megállapították, hogy 
az incidens érintettje egy 40 éves fővárosi 
lakos, aki a háború alatt Ungváron bérel la-
kást. Eddig tisztázatlan okokból az éjsza-
ka közepén több lövést adott le a ház be-
járata mellett, ennek következtében meg-
sérült az üvegajtó. Ezt a tényt a helyiség-

Egy kijevi lakos lövöldözött Ungváron
ben elhelyezett videókamerák rögzítették.

A rendőrök gyorsan megkeresték a sza-
bálysértőt. Találtak nála egy traumatikus 
fegyvert, amelyre a férfinak engedélye 
volt. A rendfenntartók a fegyvert lefoglal-
ták, és ellenőrizni fogják, hogy célszerű-e 
az adott személy fegyverbirtoklása. 

A szabálysértővel szemben garázda-
ság elkövetése miatt közigazgatási jegyző-
könyv készült. Az adminisztratív anyago-
kat megküldik a bíróságnak, amely meg-
állapítja a férfi büntetését.

A tettes óvatosan járt el, de a közelben 
elhelyezett videókamerák rögzítették a 
„gépkocsiszerelést”.

A kárpátaljai rendőrség tájékoztatása 
szerint egy 22 éves rahói járási lakos még 
májusban lopott el alkatrészeket egy má-
sik személy autójából. A tulajdonos azon-
ban csak július 7-én vette észre a lopást, 
ugyanis már régóta nem használta a Nissan 
Patrol típusú autóját. A közelben elhelye-

Alkatrészeket szerelt ki és lopott el gépkocsiból
zett térfigyelő kamerák felvételeit átnéz-
ve a rendfenntartók megkeresték a lopás-
ban érintett férfit.

Tettével 15 ezer hrivnya kárt okozott 
az autó tulajdonosának. A rendőrség tár-
gyi bizonyítékokat foglalt le, melyeket 
visszaadják a tulajdonosnak. E tény alap-
ján a nyomozók hadiállapotban elkövetett 
lopás miatt indítottak büntetőeljárást, írja 
a mukachevo.net.

A napokban hívás érkezett a mentőszol-
gálathoz egy 25 éves bilkei fiatal hölgyet 
illetően, aki úgy döntött, otthon szüli 
meg gyermekét.

A helyszínre azonnal kiérkezett a men-
tőszolgálat. Az otthonszülés előre nem lát-
ható veszélyekkel jár. Így történt ez most is: 
a kisgyermek egészségesen jött a világra, 

Veszélyes otthon szülés: 25 éves kismamát 
kellett megmenteni Kárpátalján

azonban az anyuka vérezni kezdett. A fel-
cser stabilizálta az édesanya állapotát, majd 
gyermekével együtt kórházba szállították.

Mint kiderült, az anya nem járt terhes-
gondozásra, s ez már a nyolcadik terhes-
sége. Az orvosok elmondása szerint mind 
az édesanya, mind pedig a kisbaba álla-
pota stabil, számol be a pmg.ua hírportál.

Tragikus baleset történt a técsői járási 
Bruszturán. Egy helyi 24 éves fiatalem-
ber motorkerékpárján haladt Király-
mező irányába.

Az információk szerint elvesztette ural-
mát a jármű felett és egy betonoszlopnak 

Tragikus baleset történt Kárpátalján
ütközött. A helyszínen belehalt sérülései-
be, számol be a pmg.ua hírportál.

A hatóságok lefoglalták a motorke-
rékpárt, az ügyben eljárás indult. A bal-
eset pontos körülményei egyelőre nem is-
mertek.

Veszélyes, Kínából származó konyhai 
eszközökről tájékoztatja a kárpátaljai 
lakosokat a Kárpátaljai Megyei Álla-
mi Élelmiszer- és Fogyasztói Szolgálat.

A szakhivatal a Kínából származó 
konyhai eszközökben található primer aro-
más aminok migrációjának kimutatásáról 
számol be (beszállító: NINGBO FUTURE 
HOUSEWARE CO., LTD., Kína; gyártó: 
DAJAR Sp.z.o.o. Lengyelország; kereske-
dő: Dajar HOME&GARDEN SRL, Romá-

Életveszélyes anyagot tartalmazó kínai 
edények jutottak Kárpátaljára

nia), amelyet Ukrajnába exportáltak (cím-
zett: TOV POSUD-Textil BC).

A Kárpátaljai Megyei Állami Élelmi-
szer- és Fogyasztói Szolgálat figyelmez-
teti a fent említett termékeket forgalmazó 
piaci eladókat a forgalomból való kivonás 
szükségességére, és arra szólítja fel őket, 
hogy legkésőbb 2 munkanapon belül érte-
sítsék a szakhivatalt írásban, ha ilyen edé-
nyeket tárnak fel a készleteikben, adja hí-
rül a goloskarpat.info.

Az eset Csapon történt. A határőr 2 000 
dollár ellenében akadálymentesen áten-
gedte a hadköteles férfiakat a határ túlol-
dalára – írja a goloskarpat.info hírportál.

A férfit már értesítették az ellene in-
dult eljárásról. Mint kiderült, a határőr a 
„pénzjutalomért” információkat adott ki 

Kenőpénz átvétele közben értek tetten egy 
határőrt Kárpátalján

az „ügyfeleknek” a járőrcsapatok elhelyez-
kedéséről, így azoknak lehetőségük nyílt a 
hivatalos ellenőrzőpontot megkerülve kül-
földre jutni.

A bíróságot megelőző nyomozást az 
Állami Nyomozó Iroda (DBR) lembergi 
kirendeltsége végzi.

2022. július 9-én 67 éves korában elhunyt 
Törőcsik András, a 70-es- 80-as évek 
egyik legkiválóbb magyar labdarúgója. 
A híradások szerint az egykori kiválóság 
életének utolsó heteiben igencsak válsá-
gos állapotban volt, a Honvéd kórházban 
hunyt el tüdőgyulladás következtében.

Isten veled Törő!

Néhány sorban
A Dinamo Kijev labdarúgó-csapata gőz-
erővel készül a Fenerbahce elleni Bajno-
kok Ligája selejtezőre, amelynek első pár-
harcát július 20-án rendezik.

A Mircea Lucescu által irányított fő-
városiak a hétvégén a svájci élvonalbe-
li Luzern vendégeként léptek pályára és 
2-1 arányú győzelmet arattak. Cihankov 
révén már a 16. percben vezetést szer-
zett a Dinamo, majd egy védelmi hibából 
Verbics a 24. percben már kétgólosra nö-
velte a vendégek előnyét.

Ezt követően a kijevi alakulat vissza-
vett a tempóból, aminek az lett az eredmé-
nye, hogy a 82. percben szépített a Luzern, 
kialakítván ezzel a 2-1-es végeredményt.

A Bajnokok Ligája selejtező előtt a 
Dinamo még a francia Lyonnal is meg-
mérkőzik.

***
Az Ukrán Hivatásos Labdarúgó-liga 
(UPL) közzétette azon tervezetét, misze-
rint augusztus végén 16 csapattal rajtolna 
el az ukrán másodosztályú labdarúgó-baj-
nokság küzdelemsorozata.

A szervezet két nyolccsapatos osztály-
ban gondolkodik, az A-jelzésű liga első-
sorban az ország nyugati régiójának csa-
patait tömörítené, míg a B-csoport a kö-
zép-ukrajnai, illetve a keleti régiók gár-
dáival számol.

Az A-csoportba kapna helyt a Mun-
kácsi FC együttese is, rajta kívül pedig a 
Dinaz Vishorod, az Epicentr Dunajivci, 
a Niva Ternopil, a Prikarpattya Ivano-
Frankivszk, a Poltava, a Kárpáti Lviv és a 
Poliszja Zsitomir alkotná a nyolcast.

A B-jelzésű csoportba sorolnák többek 
között egy kijevi, egy zaporizzsjai gárda 
mellett Mariupol csapatát is, amely, a mos-
tani háborús helyzetben nyilvánvaló, hogy 
a hazai mérkőzéseit nem tudná hazai kör-
nyezetben megrendezni.

A tervezet szerint a két csoportban az 
első négy helyen végző együttesek egymás 
között amolyan rájátszás formájában dön-
tenék el az élvonalba jutók számát.

Korábban az a tervezet látott napvilá-
got, hogy a 2021–2022-es idényt a másod-
osztályban elkezdő Ungvári FC képviseli 
majd Kárpátalját, de időközben a megye-
székhelyi klub vezetői jelezték, hogy nem 
vállalják az indulást, így a helyükre ugra-
na be a Latorca-parti együttes.

Arról nem szólnak a híradások, hogy 
a tervezet szerint augusztus végén in-
duló pontvadászatban a bajnoki mérkő-

zéseket milyen stadionokban rendez-
nék majd, de Kijev mellett a kárpátaljai, 
ivano-frankivszki és lembergi régiókban 
biztosan terveznek meccseket.

***
Novak Djokovics immár 21-szeres Grand 
Slam-torna-győztes, miután kereken há-
romórás mérkőzésen 4-6, 6-3, 6-4, 7-6-ra 
felülmúlta az ausztrál Nick Kyrgiost a 
wimbledoni tenisztorna férfi egyesének 
döntőjében. Ezzel Djokovics lehagyta 
Roger Federert, s eggyel megközelítette 
a 22 sikernél járó Rafael Nadalt az egyes-
ben aratott Grand Slam-torna-győzelmek 
örökrangsorában.

A nőknél a kazah Jelena Ribakina 
3:6, 6:2, 6:2-re legyőzte a világranglis-
ta 2. helyezett tunéziai Onsz Dzsaburt a 
wimbledoni teniszbajnokság női egyesé-
nek döntőjében, ezzel ő lett az első kazah 
GS-győztes egyesben.

***
A Portugáliában zajló junior férfi kézilab-
da Európa-bajnokságon a magyar váloga-
tott bejutott a legjobb nyolc közé.

A Sótonyi László által irányított csa-
pat nyitómeccsén magabiztos, 31-22 ará-
nyú győzelmet aratott Szlovénia ellen, 
majd 28-25 arányban alulmaradt Dánia 
ellenében.

Harmadik csoportmeccsén a magyar 
együttes nem bízott semmit a véletlen-
re, és remek játékkal 40-21-re múlta felül 
Feröert.

A folytatásban kedden Spanyolország, 
majd a házigazda Portugália következik a 
magyarok számára, ezeken a mérkőzése-
ken győzni kell ahhoz, hogy az elődöntő-
be jutás sikerüljön.

***
A Ferrari pilótája, Charles Leclerc nyer-
te meg a Formula–1-es Osztrák Nagydíjat. 
A monacói versenyzőnek többször is meg 
kellett előznie a végül másodikként befutó 
Red Bullos Max Verstappent, ám a futam 
hajrájában technikai problémája volt, így 
nehéz győzelmet aratott a mögötte szoro-
san érkező holland előtt. Carlos Sainz Jr. 
versenyének már véget vetett egy techni-
kai meghibásodás, a rosszul sikerülő első 
kör után Sergio Pérez pedig hamar felad-
ta a futamot. Leclerc és Verstappen mel-
lé a Mercedes brit versenyzője, Lewis 
Hamilton állhatott fel a spielbergi dobo-
góra.

Összetettben Verstappen vezet 208 
ponttal a 170 ponttal második Leclerc 
előtt.

A magyar válogatottban 1976 és 1984 
között 45 mérkőzésen szerepelt, amelye-
ken 12 gólt szerzett. Részt vett az 1978-as 
argentínai és 1982-es spanyolországi vi-
lágbajnokságon is.

Az Újpest színeiben három bajnoki címet 
és ugyanannyi Magyar Kupagyőzelmet ért el.



A rejtvényt Balázsi Csaba készítette.

rejtvények2022. 
július 13.12

 kocka

Plusz egy vicc

2022. 27. szám meg   -
fej  tése: Hiába csinos 
a külső, ha a belső 
csintalan. 

plusz    egy vicc: – Jaj 
de jó, már attól tar-
tottam, hogy nekem. 

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

Szőlős-meggyes 
piskótás rétes

Z02.xls

NITROGÉN AZ ORRÁHOZ DECILITER NÁTRIUM
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MAGYAR VÍVÓ

2
HOSSZAN BÍRÁL

PŐREKOCSI

MAGYAR 
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FŐTITKÁRA
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KÉN ÉS 
SZILICIUM

TETEJÉRE

IDŐSZÁMÍTÁS 
ELŐTT

VERDI EGYIK 
OPERÁJA
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RÉSZE !
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KELETI 
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FEJFEDŐ
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SPORTJELE
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ÖRDÖGI !

ÖTVEN 
SZÁZALÉKBAN

MOBIL-
SZOLGÁLTATÓ

NIKKEL

GRAMM

IGEKÖTŐ

FÉLÉV !

A tésztához: 15 evőkanál liszt, 25 dkg margarin, másfél dl tej-
föl, csipet só, 1 tojás, 2 kávéskanál citromlé vagy ecet, 1 tojás a 
rudak megkenéséhez;

A piskótához: 4 egész tojás, 20 dkg cukor, 20 dkg liszt, fél cso-
mag sütőpor, 1 kávéskanál citromlé, 4 evőkanál víz;

Töltelék: meggy, cseresznye, szőlő stb. (használhatunk más 
gyümölcsöt is).

Elkészítése: A rétestésztához 10 evőkanál lisztet a tejföllel, to-
jással és csipet sóval összegyúrjuk, kisodorjuk. Utána a margarint 
kissé puhára melegítjük a mikróban, és hozzákeverjük a megma-
radt 5 evőkanál lisztet, ezzel megkenjük a kinyújtott tésztát. Az 
egészet összetekerjük és 4 részre vágjuk. Míg a piskótát elkészít-
jük, hideg helyre tesszük. A piskótához az egész tojásokat jó ha-
bosra keverjük a cukorral, majd a többi hozzávalót is hozzákever-
jük. A pihentetett rétestésztát egyenként kisodorjuk vékonyra, pis-
kótamasszával megkenjük, tetszőleges gyümölccsel megszórjuk 
és feltekerjük. Mind az 4 cipónál ugyanezt tesszük. A rétesrudakat 
lekenjük tojással, és sütjük.

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

– Kedves szomszéd úr, legyen szíves kölcsönadni 
ötezer forintot! Elvesztettem a pénztárcámat.

– Ön igen gyakran elveszíti a tárcáját...
– Nekem is feltűnt, de nem akkora baj, …

Kétbetűsek: AG, ÁF, 
DA, ER, KA, LÓ, NÍ, NO, 
OH, ÓL, PA, SA.

Hárombetűsek: GAP, 
GÉM, KIM, LAK, MOA, 
ÓPA, PAM, PAN, RIK, SOK, 
TAL, TIZ, TOM, TOP.

Négybetűsek: ADAM, 
CLIN,  HAHA, KARL, 
KEPI, KIKA, OMLÓ, OVIS, 
ÓHAJ, PALI, PRÉS, TURA, 
ÜRES.

Ötbetűsek: ALTAT, BI-
CEG, BIROS, EBADÓ, 
FAKÍN, FOGAD, KIDUG, 
LEPÉS, LOLEK, ÓARAB, 

RÁRAK, SIRAT, ÚGYIS, 
VAKOL.

Hatbetűsek: AGITÁL, 
AROMÁS, CHOPIN, MIN-
DIG, PAMELA, PARANÁ, 
PARIPA, PIKALI, ZSAROL.

Hétbetűsek:  BAKA-
DAL, BEFOGAT, DIÓ-
ECET, FAPANEL, HONO-
LÁS, JELENÉS, KAGY-
LÓK, KAGYLÓS, KIKA-
PAR, LOPÓDZÓ, RÁTA-
LÁL, SCHERER, STRÓ-
MAN.

Nyolcbetűsek: FOGA-
DOTT, ZEPPELIN.

Kilencbetűsek: ÁTALA-
KÍTÓ, CHEVALIER.

Tizenegy betűsek: LA-
KÁSAVATÁS, ÓRAIGA-
ZÍTÁS.

Ti z e n h á ro m  b e t ű -
sek: LEMORZSOLÓDÁS, 
SZALMAKALAPOS.

Ezen a héten a bolygó-
állások arra figyelmez-
tetik, hogy egy erős fe-

szítő erővel kell szembenéz-
nie. Több olyan elképzelése 
van, ami megvalósításra vár. 
Tartson ki, mert szépen sor-
ban, a megfelelő időben meg 
tudja oldani. Való igaz, hogy 
több erőfeszítést igényelnek a 
kivitelezések. A hét első három 
napja rendkívül kedvező pénz-
ügyeket érintő szerződések, 
megállapodások aláírására.

Óvakodjon az elha-
markodott dönté-
sektől, melyeknek 

később több kárt okozhat-
nak, mint hasznot önnek. 
A pénzügyeit érintő dön-
téseit lehetőleg jól fontolja 
meg. Amennyiben kezdő-
dő szerelmi kapcsolatban 
van, nagyon sok, átmene-
ti feszültséget tapasztalhat 
így az elején. Ez megnyil-
vánulhat vitákban, félreér-
tésekben. 

Most önmagának kell 
meghoznia a fontos 
döntéseket. Ne hagy-

ja magát befolyásolni. Meg-
hallgat sokakat, de a végső 
döntés mindig az öné. Amíg 
ez így van, nagyobb bajoktól 
nem kell tartania. Régen dé-
delgetett ötletei szabad teret 
kapnak a kibontakozásra. Ez 
a hét meghozhatja azt a vár-
va várt fordulatot, ami az éle-
te több területére is nagyon 
kedvezően kihat. 

Ez a hét kedvezőnek 
ígérkezik az élet mű-
vészi oldalának tekin-
tetében. Engedjen meg 

magának néhány olyan aprósá-
got, melyek dekoratívak és ille-
nek az ön stílusához. Régi és új 
tervei is, melyeket eddig keb-
lén dédelget, végre életre kel-
nek. Itt az idő, hogy megva-
lósítsa őket. Ezekkel lényege-
sen emelni tudja életszínvona-
lát, többet tud tenni önmagáért, 
szeretteiért egyaránt.

Energiától telve tölti 
a hetét, nem unatko-
zik. A közvetlen kör-
nyezetével a párbe-

széd nem a legjobbra sikerül 
ezen a héten. Szükség lesz a 
türelmességre, a megértés-
re, hogy minden rendben le-
gyen önök között. Tele van 
tennivalókkal. Nem kizárt, 
hogy egy extrabevétele le-
gyen ezen a héten a munká-
jából vagy egyéb forrásból, 
mivel talált pénz is áll Önnek. 

Ezen a héten a munka 
meglehetősen nagy 
nyomást gyakorol 

önre. Minden kitartására 
most szüksége lesz, sőt a ki-
váló sasszemére is, hogy idő-
ben felismerje a rejtett hibá-
kat. Ha nem vigyáz, egy ro-
kona, vagy szomszédja kel-
lemetlen helyzetet teremt-
het az ön életében. Egy ko-
rábbi állásajánlat újra napi-
rendre térhet. 

Munkahelyén változá-
sok várhatók, amelyek 
egyelőre még nem ad-

nak okot félelmekre, aggoda-
lomra. Mégis nagyon fontos 
lenne, hogy próbáljon jól pozí-
cionálni, aminek később még 
jó hasznát veheti. Elege van 
abból, hogy a kedvese mos-
tanság olyan sűrűn felemlege-
ti a múltat. Nem csak felemle-
geti, hanem az utóbbi napokba 
olyan dolgok kötik le, aminek 
nem sok értelme van.

Ezen a héten egyéb-
ként dinamikus és 
energikus. Újult erő-

vel vág neki dolgoknak. Szel-
lemileg felpörgöttnek érezheti 
magát. A hét során felmerülő 
kihívásokat szépen meg tud-
ja oldani. Amennyiben vala-
milyen vizsga előtt vagy nagy 
döntések előtt áll, kövesse 
belső vezérlését és ne térjen el 
tőle, mert az eredmény brili-
áns lesz. Vigyáznia kell a na-
pokban a türelmetlenséggel.

Bármilyen irat alá-
írása előtt alaposan 
tanulmányozza át a 

részleteket, mert erősen ér-
ződik Ön körül a csalás au-
rája. Kellő figyelmességével 
ezt könnyedén el tudja hárí-
tani A családi fronton kisebb 
időre feszültség érzékelhető 
a hét közepe fele. Próbáljon 
higgadtan és objektíven hoz-
záállni a felmerülő kérdések-
hez. Ne hagyja, hogy elra-
gadtassák az érzelmek.

Ha gondolatait vagy 
esetleg gondjait meg-
osztja a napokban a 
partnerével, barátaival, 

házastársával, számíthat segítő 
jó tanácsokra és gyakorlati segít-
ségre is. Házassága, párkapcso-
lata boldog és kiegyensúlyozott 
ebben a periódusban. Ha társ-
ra vágyik, ebben az időszakban 
ez az álma is teljesülhet. Akkor 
is jónak és sikeresnek mondha-
tó ez az erőszak, ha olykor úgy 
érzi, hogy a csőd kerülgeti.

Amennyiben új üzle-
ti partnerre tett szert, 
legyen fokozottan kö-

rültekintő a pénzügyeit érin-
tő döntéseiben, mert köny-
nyen előfordulhat, hogy va-
lamilyen ármánykodás, csa-
lás áll a dolgok hátterében. 
Ha minden részletre foko-
zottan odafigyel, igen kedve-
ző fordulat várható anyagiak 
terén is. Egy kicsit zaklatot-
tan kezdi a hetet és úgy érzi, 
hogy semmihez sincs kedve. 

Ez a hét igen kecseg-
tető anyagiak terén is. 
Egy jól sikerült üzlet 

megkötése, egy nemrég beindí-
tott vállalkozás elkezd igen jól 
prosperálni. Minden lehetséges, 
ami az Ön javát szolgálja, ugyan-
is a hét során irattal kapcsolatban 
igen nagy szerencse mosolyog 
Önre. Érdemes nyitott szemmel 
járnia, mert ez a jó szerencse 
áramlat kint, nyilvános helyen is 
meglepheti egy kis talált pénzzel.


