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Nehéz időket élünk. A 
Covid után most a 

háború von sötét felleget 
életünk egére. Talán ép-
pen ezért van még inkább 
szükség olyan közösségi 
alkalmakra, amelyeken 
töltekezhetünk, amelyek-
ből erőt, bátorítást merít-
hetünk. Ezt a célt is szol-
gálja többek között az 

a jubileumi kiállítás, me-
lyet a KMKSZ Munkácsi 
Alapszervezetének kezde-
ményezésére Glück Gá-
bor kárpátaljai festőmű-
vész születésének 110. év-
fordulója alkalmából a 
Munkácsy Mihály Ma-
gyar Házban szerveztek. 

Bár idén sokáig kétsé-
ges volt, hogy a há-

borús helyzet miatt si-
kerül-e megrendezni a 
nagy múlttal rendelkező 
jurtatábort – mai nevén 
a Mikes Kelemen Hagyo-
mányőrző Alkotótábort 
–, a szervezők úgy vélték, 
hogy ebben az értékvesz-
tett világban még inkább 

fontos, hogy folytatódjék 
ez a munka, hiszen a foly-
tonosság bizonyos bizton-
ságot ad a gyerekeknek. 
És talán úgy érezhetik, ha 
ezt sikerült megrendezni, 
akkor az élet más, koráb-
bi jó dolgai is folytatód-
hatnak tovább. 

Csak erős gyökerek-
kel bíró, múltját 
jól ismerő, nagy-

jaira büszke, hitéhez ra-
gaszkodó és kellő bátor-
sággal rendelkező nem-
zetek tagjai tudják túlélni 
azokat a megpróbáltatá-

sokat, amelyek az öreg kon-
tinenst ez idő tájt fenyege-
tik. Elhúzódó világjárvány, 
egyre mélyülő energiavál-
ság, lüktető háborús inflá-
ció, erősödő migrációs fe-
nyegetettség – mindez egy-
szerre van jelen és mérgezi 

mindennapjainkat. Megte-
tézve az orosz-ukrán fegy-
veres konfliktus okozta tra-
gédiával, amely rövid időn 
belül tíz- és százezreket tett 
földönfutóvá.

A számbelileg erősen 
megcsappant kárpátaljai ma-

gyar közösségnek ilyen 
körülmények között kell 
helytállnia. Ez csak úgy 
sikerülhet, ha erőt merít 
az elődök, köztük a ku-
ruc hősök helytállásából. 

Csöndes főhajtás a tiszaújlaki turulmadaras emlékműnél

Az elmúlt vasárnap 
délután hálaadó is-

tentiszteletre hívogatott 
a mezőgecsei reformá-
tus templom harangja. A 
hívek hálát adni gyűltek 
össze, mert Isten ebben a 
nehéz helyzetben is meg-
engedte a szent hajlék 
felújítását, ott volt az épí-
tőkkel, megőrizte őket, s 
megadta az ünneplés, a 
hálaadás idejét is.

Az ember mindig is 
hajlamos kifogásokat ke-
resni, ha valamit nem akar 
elvégezni, s az első bűn-
eset óta másra mutogatni, 
másokat hibáztatni, hibát 
keresni a másikban, kezd-
te igehirdetését a Kárpát-
aljai Református Egyház 
püspöke. Máté evangéli-
umának 11. része alapján 
Zán Fábián Sándor rá-
mutatott, hogy Jézus so-
hase kifogásokat kere-
sett hanem cselekedett. 

Hálaadó istentisztelet a megújult templomért Mezőgecsében
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Hálaadó istentisztelet a megújult templomért Mezőgecsében

Ő mindenkihez szeretettel for-
dult – a vétkezőhöz, a kitaszí-
totthoz, a megvetetthez stb. 
egyaránt. A vámszedőnek is 
azt mondta: kövess engem, és 
ő minden hátrahagyva követte. 
Amikor Jézus találkozik az em-
berrel, a vele találkozó megvál-
tozik, megtapasztalja a bűnbo-
csátó szeretetet. Jézus ma is ott 
van, ahol az ő nevét segítségül 
hívják, ahol összegyűlnek az ő 
igéjének tanulására, az akara-
tának a megcselekvésére. Ő ott 
van, ahol a beteg szenved, ahol 
a gyászoló kesereg, ahol a bű-
nös megvetett, ahol azok van-
nak, akik tudják magukról, hogy 
bűnösök. Mert nem az egészsé-
gesnek van szüksége az orvos-
ra, hanem a betegnek. A temp-
lom az elveszett juhocskák ott-
hona, emelte ki az igehirdető. Jó 
lenne úgy tekinteni erre a hajlék-
ra, ahol mindenkinek helye van. 
Elsősorban Isten dicsőségének, 
ami az emberek imádata által 
van jelen. Jó lenne, ha az ide „be-
tévedők” is azt éreznék, hogy itt 
új lehetőséget kapnak, mert ezen 
a helyen a bűnös megértést, sze-
retetet és bocsánatot kap, a töb-
biek nem megvetik, nem kiné-
zik, hanem úgy tekintenek rá, 
mint akiért Jézus szintén meg-
halt a kereszten. Akkor lesz ez a 
templom igazán Isten dicsőségé-
re, akkor lesz ez a közösség nö-
vekedő, akkor érzi magát jó he-
lyen az ide betérő, ha olyan lesz, 
mint az atyai ház kapuja a tékoz-
ló fiú számára, ahol megtapasz-
talhatja mindenki a meg nem ér-
demelt szeretetet és elkezdődik 
az újjáteremtés csodája. A püs-
pök a képmutató kegyesség ve-
szélyeire is figyelmeztetett, hisz 
Jézust is a képmutatók vitték ke-
resztre, akik nem tudták elvi-
selni, hogy ő a bűnösök barátja. 

„Ne akarj olyan „igaz” lenni, aki 
mindenkiről mindent tud, minden-
kinél igazabb, rendesebb, minden-
kinél becsületesebbnek tartja ma-
gát. Légy az az ember, aki beké-
rezkedsz a bűnösök közé itt, az Is-
ten házában, s azt mondod: Jézus, 
légy a barátom, aki megbocsátol, 
aki szeretetteddel körülveszel, aki 
értem jöttél. Ha ez a templom ilyen 

emberekkel telik meg, ha foghíja-
san is, akkor lesz imádkozó, befo-
gadó közösség, lesz megújulás.” 
Az igehirdető hitet tett amellett, 
hogy lesz jövője ennek a gyüleke-
zetnek, hisz ebben a háborús hely-
zetben is bátran, Istenbe vetett hit-
tel vágott bele az építkezésbe, tud-
va, hogy akié ez a hajlék, az fölöt-
te áll a háborúnak, veszedelmek-
nek, mindenféle időnek, mert ő a 
Mindenség Ura, aki teremtette az 
eget és a földet. Adja meg az Úr, 
hogy ez a közösség egy olyan hit-
valló közösség legyen, amelyiknek 
a hitvallása irgalmasságot, fegyel-
mezettséget sugároz, áldozatkész-
séget tanúsít azok iránt, akik itt ke-
resnek oltalmat, zárta igehirdeté- 
sét Zán Fábián Sándor. 

Ezt követően Dávid Árpád, a 
helyi gyülekezet lelkésze üdvö-
zölte a vendégeket, mondott kö-

szönetet elsősorban a magyar kor-
mánynak az anyagi segítségért, az 
építőknek, a presbitereknek és a 
gyülekezetnek az áldozatos mun-
káért, aminek köszönhetően új te-
tőt kapott és kívül-belül megújul-
hatott Isten háza. Majd ismertette 
a település, illetve a templom és a 
gyülekezet történetét. 

Dancs István ezúttal nem 
az elvégzett munkáról számolt 
be, hisz az látható, inkább Isten 
gondviselő szeretetéről szólt, s 
adott azért hálát. Nagy Béla, a 
Kárpátaljai Református Egyház 
főgondnoka a hálaadás fontos-
ságát hangsúlyozta: „Mindenkor 
örüljetek, szüntelenül imádkoz-
zatok, mindenért hálát adjatok, 

mert ez Isten akarata Jézus Krisz-
tus által a ti javatokra” (1Thessz 
16–18). Egy-egy igével köszön-
tötték az ünneplő gyülekezetet a 
különböző gyülekezetekből érke-
zett lelkipásztorok, illetve Bátori 
József, az Ungi Református Egy-
házmegye főgondnoka. Hajgató 
Tamás, Magyarország Bereg-
szászi Konzulátusának konzulja 
az iskola és a templom szerepét, 
megtartó erejét hangsúlyozta. Azt 
kívánta, hogy azok a padsorok is 
mihamarabb teljenek meg, ame-
lyekből most a fiatal férfiak hiá-
nyoznak, s hogy az iskolákba is 
visszatérjenek a gyerekek. 

A hálaadó istentiszteletet a 
gecsei református gyülekezet 
Dávid Nóra vezette énekkarának 
szívet-lelket melengető szolgála-
ta tette igazán felemelővé.

Marton Erzsébet

Magyarország folytatja Ukraj-
na és azon belül Kárpátalja hu-
manitárius, szociális és gazdasági 
támogatását – mondta a Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium 
parlamenti államtitkára hétfőn 
Ungváron, Kárpátalja kormány-
zójával folytatott megbeszélésén.

Kárpátalja és Ukrajna nem ma-
rad segítség nélkül, Magyarország 
képességéhez és gazdasági erejé-
hez mérten mindent megtesz an-

nak érdekében, hogy csökkentse 
az ukrán nép szenvedéseit – közöl-
te a politikus.

A felek áttekintették Magyar-
ország segélypolitikáját Kárpát-
alja vonatkozásában. A segítséget 
megköszönve Viktor Mikita kor-
mányzó kiemelte a Magyar Öku-
menikus Szeretetszolgálat folya-
matos, jól szervezett támogatá-
sát, amelynek révén csak Kárpát-
alján 250 olyan intézményt segí-
tett, amely belső menekülteket fo-
gad be és lát el.

Megkezdődtek az érdemi elő-

Magyar Levente: Magyarország 
folytatja Ukrajna támogatását

készületek arra, hogy kiszállítsák 
az Ukrajnában rekedt gabonát. 
„Felszabadítjuk azokat a kapaci-
tásokat, amelyek lehetővé teszik, 
hogy az itt feltorlódott ukrán ga-
bona Magyarország felé elhagy-
hassa Ukrajnát és a világpiacokra 
jusson” – fogalmazott az államtit-
kár. Ehhez Magyarországnak rö-
vid időn belül jelentős fejlesztése-
ket kell megvalósítania, amelynek 
ütemtervét egyeztetik Kárpátalja 

vezetőivel – mondta. „Ez a mun-
ka elvezethet oda, hogy Magyar-
ország az egyik legfontosabb fo-
lyosója lesz az ukrajnai gaboná-
nak a világ felé” – tette hozzá Ma-
gyar Levente.

A tervek szerint lvivi és kijevi 
tárgyalásain Magyar Levente gya-
korlati kérdéseket vitat meg ukrán 
partnereivel, valamint – ahogy fo-
galmazott – „fontos bejelentések 
várhatók a Kijev környéki újjáépí-
tések kapcsán”, amelyből Magyar-
ország is kiveszi a részét.

MTI

A KMNE által szervezett 
anya-lánya program július 
16-án vette kezdetét, ezúttal 
Debrecenben. 

Első utunk az Aqua ticumba 
vezetett, ahol a csapat jó pár 
órát töltött fürdőzéssel, csúsz-
dázással, napozással. Délután 
búcsút mondva ennek a hely-
nek – amely tökéletesen alkal-

mas volt a kikapcsolódásra –, a 
szállás elfoglalása, valamint a 
vacsora következett. A vacsorát 
egy érdekes játék követte, mely-
ben a lányok az édesanyjukat, az 
édesanyák pedig a lányukat mu-
tatták be, és célja az volt, hogy a 
csapat kicsit jobban megismer-
je egymást. Az este folyamán 
sor került városnézésre is, ahol 
Debrecen belvárosának egy ré-
szét tekintettük meg.

Másnap a program közös 
reggelivel indítottuk, majd ösz-
szecsomagoltunk és útnak in-
dultunk az Agóra Tudományos 
Élményközpontba. Amint a ne-

Anya-lánya kirándulás a 
nagycsaládosoknál

vében is benne van, olyan él-
ményekben volt részünk, me-
lyek a tudományhoz köthetőek. 
Az épületben rengeteg érdekes 
tárggyal találkozhattunk, mely-
nek használati utasítása mel-
lett tudományos magyarázatot 
is olvashattunk arról, hogy mi 
hogyan és miért történik. Fel-
nőtteknek és gyerekeknek egy-

aránt izgalmas volt, hisz min-
denki megtalálta azt a sarkát az 
épületnek, ami őt leginkább ér-
dekelte. Zárásként egy rövid 
filmet tekinthettünk meg arról, 
mire jók a műholdak és mi lesz 
a jövőjük, valamint milyen ha-
tással vannak az űrtechnikai fej-
lesztések az életünkre. 

Kicsit talán elfáradva, de há-
lával a szívünkben és életre szó-
ló élményekkel gazdagodva tér-
tünk haza. 

Köszönet a megvalósulásért a 
Magyar Kormánynak és a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt.-nek!

Gyurkó Abigél

Románián 2,7 millió tonna uk-
rán gabona haladt át az elmúlt 
időszakban, ami a Kijev által 
exportált mennyiségnek a felét 
jelenti – jelentette ki Bogdan 
Aurescu román külügyminisz-
ter hétfőn az európai uniós kül-
ügyi tanácsülésen Brüsszelben.

A román külügyminisztéri-
um közleménye szerint a román 
diplomácia vezetője arra biztat-
ta Ukrajnát, hogy folytassa a re-
formokat. Ugyanakkor kiemel-
te, hogy ezeket rendkívül nehéz 
körülmények között kell vég-
rehajtania a háború miatt, ezért 
hangsúlyozta, hogy az EU tag-
államainak teljes támogatására 
van szükség anyagi, humanitá-
rius, katonai és gazdasági szem-
pontból egyaránt.

Aurescu kifejtette: Románia 
támogatja az Oroszország ellen 
irányuló szankciós rendszer kon-
szolidálását. Az orosz propagan-
da  tevékenységével kapcsolat-
ban a román diplomácia vezető-
je kifejtette: Romániában is érez-
hető a félretájékoztatás jelensé-
ge, amelynek egyik példájaként 

2,7 millió tonna ukrán gabonát exportáltak 
Románián keresztül

említette azt a narratívát, misze-
rint Bukarest miért támogatja Uk-
rajnát, és ezeket az erőforrásokat 
miért nem fordítja a román népre.

Bogdan Aurescu leszögezte: 
valamennyi EU-tagállam stratégiai 
fontosságú érdeke Ukrajna támo-

gatása, hiszen ha Kijev kudarcot 
vall, akkor sérül és veszélybe kerül 
Románia, valamint egész Európa 
és az euroatlanti térség biztonsága.

A külügyminiszter a Moldo-
vai Köztársaság támogatásának 
fontosságát is kiemelte. Emlé-
keztetett, hogy a Bukarest ál-
tal pénteken szervezett adomá-
nyozói konferencián 615 millió 
eurót kínáltak fel a résztvevők, 

amiből több mint 432 millió eu-
rót vissza nem térítendő támoga-
tások tettek ki.

MTI
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Sikeresen zárult a Mikes Kelemen Hagyományőrző Alkotótábor

A Kárpátaljai Magyar Peda-
gógusszövetség (KMPSZ) szer-
vezésében immáron huszonhe-
tedik alkalommal megtartott tá-
bornak ezúttal – akárcsak az el-
múlt években – a Karácsfalvai 
Sztojka Sándor Görögkatolikus 
Líceum adott otthont. Itt a részt-
vevők kényelmes kollégiumi 
szobákban szállhattak meg, de 
természetesen felépítették a tá-
bori jurtát is, ahol Kész Margit 
táborvezetővel, néprajzkutató-
val ismerkedhettek honfogla-
ló őseink életmódjával, visele-
tével, különös hangsúlyt fektet-
ve a kárpátaljai leletekre. Még 
honfoglaláskori divatbemutató-
ra is sor került! De szó volt itt 
az ősi magyar hitvilágban sze-
replő sámán és táltos alakjáról, 
és a sámándobot is kipróbálhat-
ták a gyerekek.

A szervezők általában egy 
kiválasztott tematika köré épí-
tik fel a tábor életét, idén azon-
ban nem volt konkrét történelmi 

kora, ezúttal kalandoztak a hon-
foglalás idejében és a lovagkor-
ban, illetve a hagyományos nép-
rajzi dolgokkal foglalkoztak. Az 
igencsak népszerű íjászat, lovag-
lás mellett kézműves foglalko-
zásokat tartottak. Kalanics Éva, 
Ilosvay Borbála, Kész Réka ve-
zetésével volt itt többek között 
fonás, gyöngyfűzés, nemeze-
lés, gyertyamártás, rongyba-
bakészítés, Prófusz Marianná-
val, a Népművészet Mesteré-
vel gyönyörű rozmaringmintás 
könyvjelzőt szőttek, Hidi Endre 
nagydobronyi keramikusművész 
pedig az agyagozás világába ve-
zette be a gyerekeket, korongoz-
tak, agyagedényeket készítettek. 

Egyik nap Nagyszőlősről ér-
kezett Csorba Ferenc méhész, 
aki a mézkészítéssel ismertette 
meg a gyerekeket, illetve a mé-
hek szerepéről beszélt. Több fi-
úcska is meglepően nagy szak-
értelemmel szólt hozzá a témá-
hoz. Mint kiderült, sokuk álma, 
hogy méhészetük legyen. Nem 
véletlen esett a választás ezúttal 
a méhészetre, hisz a méznek már 
a honfoglalás korában is nagyon 
fontos szerepe volt, igaz, hon-
foglaló őseink még a vadmézet 
gyűjtötték be. 

Egy másik alkalommal pedig 
a tészták kerültek terítékre. „De-
relye, magyarok ereje” – tartja a 
mondás. Ennek fényében Szá-
raz Homoki Mária (Nevetlenfa-
lu) vezetésével az egyik délután 

négy kilogramm lisztből készí-
tettek lekváros derelyét, amit 
aztán vacsorára közösen jóízű-
en el is fogyasztottak. Munka 
közben beszélgettek a tésztának 
a magyar konyhában betöltött 
szerepéről, arról, hogy az asszo-
nyok régen hányféle tésztát ké-
szítettek levesekbe, illetve kö-
retnek, no meg haluskaféléknek.    

Kész Barnabás, a tábor min-
denkori vezetője, lelke idén az 
ismert okok miatt sajnos csak 
online tudott bekapcsolódni a 
tábor életébe, de így is tartal-
mas előadásokkal gyarapította 
a fiatalok tudását. Az előadáso-
kat követően feladatot is kap-
tak a gyerekek. A heraldika rej-
telmeivel való ismerkedés után 
például mind a három csoport 
elkészítette a saját csapatcíme-
rét. Miután pedig hallottak a vá-
rak történetéről, felépítéséről, 
kartondobozokból elkészítet-
ték saját várukat. A tábori zsű-
ri értékelése alapján a Kurucok 
csapatáé lett a legvalósághűbb, 
a Türköké a legmeseszerűbb, a 

Törökugratóké pedig a legkre-
atívabb alkotás. 

Minden programban igen 
aktívan részt vettek a gyerekek. 
Különös hangulata volt az esti 
tábortűznek, ahol helyi Rákó-
czi-mondák hangzottak el, emel-
lett népdalokat és kuruc nótá-
kat is énekeltek. Utolsó este pe-
dig közös szalonnasütés mellett 
osztották meg legszebb tábori él-
ményeiket. 

– Sokan mondják, hogy 
a mai fiatalokat nem érdekli 
semmi. Én ezt most határozot-
tan megcáfolom. Ha lefoglal-
juk őket, ha érdekesen adjuk 
elő a dolgokat, ha igazán fel-
keltjük az érdeklődésüket, ha 
ők is aktív részesei lehetnek 
a történéseknek, akkor igenis 
örömmel vesznek részt a mun-
kában – vallja meggyőződés-
sel Kész Margit. – Ebben a tá-
borban csak olyan gyerekekkel 
találkoztam, akiket minden ér-
dekelt, amit itt csináltunk, min-
dent kipróbáltak, és mindenben 
aktívan részt vettek. Úgyhogy 
nagyon boldog vagyok, én ma-
gam is töltekeztem ebből a tá-
borból, megerősített ebben a bi-
zonytalan világban, hogy jó az, 
amit csinálunk. 

Így érzi ezt bizonyára az 
a 35 fiatal is, akik meghatá-
rozó élményekkel, új ismere-
tekkel, barátokkal gazdagodva 
tértek haza. 

Marton Erzsébet

Hit, hűség, bátorság
Csöndes főhajtás a tiszaújlaki turulmadaras emlékműnél

A háborús helyzetre való tekin-
tettel ezúttal nem népes tömeg, 
hanem csupán a kárpátaljai ér-
dekvédelmi és civil szerveze-

tek vezetői, Magyarország ung-
vári és beregszászi külképvise-
leteinek vezetői, a megyei kép-
viselők maroknyi csapata em-
lékezett csöndes főhajtással a 
Tiszaújlaknál 319 évvel ezelőtt 
történt korszakos események-
re: az itteni sóház sikeres elfog-

lalására, valamint a Tiszabecs és 
Tiszaújlak határában található rév-
nél lezajlott ütközetre, amely a ku-
rucok első győztes csatájaként vo-
nult be a történelembe.

A Tiszaújlak központjában ta-

lálható egykori sóház falán elhelye-
zett emléktáblák, valamint a turul-
madaras emlékmű megkoszorúzása 
után Barta József, a KMKSZ alel-
nöke osztotta meg ünnepi gondola-
tait a sajtó jelen lévő képviselőivel.

Mi, kárpátaljai magyarok, le-
gyünk büszkék rá, hogy a II. Rá-

kóczi Ferenc nevével fémjel-
zett szabadságharc bölcsője ez 
a vidék, köszönhetően a magyar 
szabadságért, a társadalmi fel-
emelkedésért tenni akaró elő-
döknek – hangsúlyozta a poli-
tikus. – Esze Tamás és társai-
nak példája ma is erőt ad ahhoz, 
hogy felül tudjunk emelkedni a 
nehézségeken. Mint ahogy köve-
tendő az a hűséges ragaszkodás 
is, ami a későbbi utódok hozzá-
állását jellemzi, akik sokat tet-
tek a kuruc ősök emléke megőr-
zése érdekében. Tiszaújlak la-
kói és a környéken élők a múlt 
század elejétől kezdődően min-
den évben elzarándokoltak a csa-
ta színhelyén felállított kopjafá-
hoz, majd a nem sokkal később 
felépített emlékműhöz. Melyet 
1944-ben a szovjet rendszer ki-
szolgálói ugyan leromboltak, ám 
több mint négy évtizeddel ké-
sőbb, 1989-ben sikerült újjáépí-
teni. Mai csöndes főhajtásunk-
kal azt üzenjük a világnak, hogy 
a számbelileg jelentős mérték-
ben megfogyatkozott kárpátaljai 
magyar közösség kitart a szülő-
földjén, küzd a megmaradásért, 
és reménykedik egy szebb, bé-
késebb jövőben. 

A mai napon a KMKSZ szer-
vezésében hasonló megemlé-
kezésre került sor Égermezőn 
(Vilsáni) a Rákóczi (Bovcár) 
forrásnál. 

Kovács Elemér

A kiállítás megnyitóján – 
melyet Albrecht Katalin éne-
kesnő előadása foglalt keret-
be – Bunda Fehér Rita, a Be-
regszászi Római Katolikus Egy-
házközség programfelelőse kö-
szöntötte a megjelenteket, aki 
elmondta, hogy kiemelten sze-

retnének törődni a gyülekeze-
tükhöz tartozó fiatal művészek-
kel, és lehetőségeikhez mérten 
a zarándokház kiállítótermében 
teret biztosítanak nekik a be-
mutatkozásra. „Nagyon büsz-
kék vagyunk arra, hogy egyház-
községünk tagját, Ruszin Noé-
mit, a pici kis szőke göndörhajú 
és angyalarcú kislányt most fes-
tőművészként tisztelhetjük, aki 
ecsetvonásaival tovább gyara-
pítja maga körül és tovább adja 

Ruszin Noémi bemutatkozó tárlata Beregszászban

Utópia
Egy közösség számára igencsak felemelő érzés és fontos esemény, 
ha egy soraiból kikerült művész náluk bemutatkozik. De izgalom-
mal tölti el a kiállítót is: hogyan fogadják majd műveit azok, akik 
gyermekkorától ismerik? Ezt tapasztaltuk meg az elmúlt vasárnap 
Beregszászban, a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban, 
ahol szülővárosának közönsége előtt először mutatkozott be a Pé-
csett tanuló és alkotó Ruszin Noémi festőművész. A fiatal alkotónak 
ez volt a második egyéni tárlata – nem sokkal korábban Pécs-Ba-
ranya megye székhelyén mutatta be munkásságának egy szeletét.

az élet csodáit”, fogalmazott a 
programfelelős.

„Nagyon megható számomra, 
hogy a jelenlegi nehéz helyzetben 
itthon mutathatom be munkáimat. 
Ez azt is szimbolizálja, hogy nem 
állhatunk le, a mindennapi életün-
ket tovább kell élni a megszokott 

rend szerint” – fogalmazott a fia-
tal művésznő. Akinek munkásságát 
Kulin Ágnes, a Révész Imre Társa-
ság elnöke értékelte. A kiállítás ku-
rátora jól ismeri a fiatal művész pá-
lyáját, hisz évekkel ezelőtt segített 
neki „a tökéletes felvételi mappa” 
elkészítésében. Mint mondta, már 
akkor kitűnt Noémi festői adottsá-
ga – bár grafikusnak készült –, „va-
lami egyéni íz volt abban, ahogyan 
a színeket keverte és a felületeket 
kezelte a különböző eszközökkel. 

Ezt az ízt sikerült tökéletesítenie, 
fejlesztenie az egyetemen töltött 
évek alatt”, mondta. Ruszin No-
émi munkái igencsak összetett 
világba csöppentenek minket. 
Festői eszköztáráról szólva Ku-
lin Ágnes úgy fogalmazott, hogy 
abban keveredik a montázs-kol-
lázs technika, a különböző anya-
gok – gyapjú, karton stb. – hasz-
nálatával és festékrétegek keze-
lésében is dinamikus pasztózus 
technikát alkalmaz, amiben fel-
sejlenek az art brut stílusirányzat 
nyers képi világának jegyei és a 
szimbolista festészeti hagyomá-
nyok is; durva, megmunkált felü-
letek és puha, nyugtató- tiszta ró-
zsaszínek kontrasztjából szület-
nek a munkák. A festmények té-
mája is egy összetett világot mu-
tat. A képeken ábrázolt figurák, 
mitikus lények és robotok kiin-
dulópontja legtöbb esetben vala-

milyen hétköznapi tárgy, ami az 
alkotás közben változik és új je-
lentést kap. A képek előtt meg-
állva nem mindig felismerhető, 
hogy mi is volt a kiindulópont, 
ami az absztrakt-figuratív lé-
nyek alapját képezik, de érde-
kes játékra hívnak, hogy pró-
báljunk önálló felismerések-
re találni. Ez a fajta átváltozás, 
átváltoztatás fontos része Noé-
mi munkájának, talán ez ihlet-
te a kiállítás címének az Utópia 
választását is, emelte ki Kulin 
Ágnes. Aki arról is szólt, hogy 
az utópikus elképzelések át-
változást követelnek, a rossz-
ból a jóba, egy eszményi töké-
letességhez való átjutásra hív-
nak fel, és a valami jobbra vá-
gyó jövőképre most nagy szük-
ség van. Ez az eszményien tö-
kéletes világ mindenki számá-

ra mást jelent. Ruszin Noémi al-
kotásai arra hívja a befogadót is, 
hogy mi magunk is eljátsszunk 
egy eszményi jövőkép gondo-
latával, zárta gondolatait a RIT 
elnöke.

Ruszin Noémi kiállítása au-
gusztus 7-ig tekinthető meg a 
Pásztor Ferenc Közösségi és Za-
rándokház Linner Bertalan kiál-
lítótermében.

Kovács Erzsébet
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„Ha elfogy a fa, kialszik a 
tűz, ha nincs rágalmazó, meg-
szűnik a viszály. A szén pa-
rázslik, a fa lángol, a viszály-
kodó ember pedig perpat-
vart szít.”(Példabeszédek 26, 
20–21)

Félelmetes ige! Mit szabad 
és mit nem szabad észrevennem, 
mit nem szabad szóvátenni?  
Miért kell szólni? Mit kell el-
hallgatni, takarni? Csak imád-
kozva és alázatosan nézhetek 
erre az igére.

A pletykáról beszél itt az 
ige? Csak a pletykásoknak je-
lent tanítást? Nekem személye-
sen is a „tükörbe” kell néznem!  
Mit látok, ki néz rám vissza? 
Természetesen én nem vagyok 
pletykás, nem vagyok bajkeve-
rő! Nem hordom a híreket, nem 
terjesztem a rosszat senkiről! 
Én nem... 

Kit mutat a tükör? Engemet! 
Magamat látom. Ki vagyok én? 
Milyen hívő, megtért, Isten gyer-
meke vagyok? Uram, irgalmazz 
nekem, mert én félek, nagyon fé-
lek önmagamtól!

Minden bűn jólesik, ízlik, 
amikor elkövetik! Utána beteg-
szik, sérül, roncsolódik meg az 
ember, amikor kiderül, amikor 
elterjed, amikor testem-lelkem 
halálosan sebesül, fertőződik.

A pletyka, a súsárlás izgal-
mas. Amikor halljuk, izgató: 
„Na de ki hallott már ilyet?!” 
„Hát ez felháborító!” „Soha nem 
gondoltam volna róla...” „Sejtet-
tem én, hogy van valami a dol-
gok mögött...” Ismerős felszisz-
szenések. Amikor ilyet hallunk, 
hogy „ő” bűnt követett el, fel-
hördülünk. De legyünk egészen 
őszinték, az Isten elénk tartja a 
tükröt, nem lehet szenteskedni, 
nem lehet kitérni. Ugye jólesik 
hallani, hogy „ő” elbukott! No-
csak, egy kicsit jobban nézz a 
tükörbe!... Mindjárt látod, hogy 
te tisztább vagy, te nem követ-
ted el azt, amit ő... Ugye meg-
nőtt a tekintélyed? Legalább 
magad előtt.

Na, akkor el kell monda-
ni, nem lehet magamban tartani 
„ilyen rettenetes dolgot”! Mind-
járt segítek a dolgon! Elmon-
dom X-nek, és imádkozni fo-
gunk érte... Lám, már felmentet-
ted magad a pletyka vádja alól, 
mert „imádkozni fogsz”, az pe-
dig nem bűn! 

Elmondod, becsomagolod 
„imádkozással”, és máris le-
tetted egy-két fokkal lejjebb az 
„ő” tekintélyét, becsületét a ma-
gad tekintélyénél, becsületénél. 
De imádkozol, meg imádkoztok 
már többen is!

Erre vágysz?  
Vedd észre magad – ott állsz 

a tükör előtt –, lásd meg, hogy 
ki vagy! Epekedel az elismeré-
sért, a tiszteletért, de az nem elég, 
amit kapsz, neked ki kell tűnni 
úgy, hogy ha az emberek össze-
hasonlítanak ővele, akkor  lát-
hatják, hogy te sokkal magasab-
ban vagy, te egészen más vagy. 
Ahogy bemutatjuk a másik em-
ber bűnét, hibáját, tévedését, úgy 
visszük le a becsületét, tekinté-
lyét és azt hisszük, hogy ezáltal 
nő a mi tekintélyünk.

De erről soha nem beszél sen-
ki. Hogy beszélne, hiszen akkor 
az már bűnvallás lenne! 

Könnyebb rátenni még egy 
lapát szenet a tűzre, vagy rávet-
ni egy fatuskót, hogy ki ne alud-

Ne ítélj meg másokat!
jon. Szép imát mondunk, és ez-
zel önmagunk előtt takarjuk ön-
magunkat. De ez az ima nem jut 
még a mennyezetig sem! Bocsás-
son meg az Úr, mert ez velünk, 
hívőkkel megtörténik, igen nem 
is egyszer! Velem is megtörtént! 
Gyalázatos vagyok, fáj, szégyel-
lem, legyen kegyelmes az Isten 
hozzám.

 Istent kell kérni, őszintén, 
hogy őrizzen meg és tanácsol-
jon, mikor szólhatok, mikor 
nem. Mit mondhatok, mit nem.  
Olyan kedves az a zsoltár ima: 
„Tégy, Uram, závárt az én aj-
kamra”.  Lakatold le, Uram, a 
számat! Tégy bölccsé, Istenem, 
hogy ne vétkezzem ellened és 
mások ellen!

Jó lenne sokszor megállni a 
tükör előtt és látni önmagunkat. 
Milyen jó lenne bátorító, biz-
tató híreket mondani, terjeszte-
ni! Milyen jó lenne a vétkezőt is 
úgy szeretni legalább, mint ön-
magunkat!

Ha a pletyka megáll, és 
nem mondja tovább senki, 
megnyugszik a lélek. Ám ha 
terjesztjük, titokban mond-
juk – még ha imaformában fo-
galmazva is –, nincs békesség 
a szívben, és ki tudja, mekko-
ra tűz lesz abból, amit a saját 
nyelvünkön vittünk tovább. Is-
ten őrizzen az álszentségtől, a 
hamis beszédtől, a pletykától! A 
bűnt nem kell, nem szabad tá-
mogatni, takarni, titkolni! 

De nem az én feladatom, 
hogy mások bűnét leleplez-
zem. S ha mégis meg kell ten-
nem? Mert meg kell tenni, ha a 
bűn folyamatát megállítani aka-
rom, akkor igazán szentül kell 
kezelnem mások megszentelet-
len életét, tetteit. Soha ne kezd-
jem a hír terjesztésével, gyanú-
sítással. Nagyon óvatos, szemé-
lyes beszélgetés, szeretetteljes 
kérdezés előzze meg az esetle-
ges leleplezést, a bűnnel való 
szembesítést! Az ördög mun-
káját csak Isten Lelke ronthat-
ja le. Nekem nem kell Isten he-
lyett ítélkeznem, bíráskodnom. 
Mennyi alázatra, öszinteségre 
van szükségünk ahhoz, hogy 
mások szívéhez közel jus-
sunk! Mily nagy áldás, ha vét-
kezünk, elesünk, valaki még-
is szeretettel figyelmeztet, kér, 
int, dorgál! 

Isten minden bűnösnek ad 
lehetőséget a megtérésre, meg-
változásra, jobbulásra. Mi sem 
zárhatunk ki szeretetünk köré-
ből senkit, aki elesett, vétkezett, 
megtévedt. A pletyka bezárhatja 
az ajtót a bűnbánatra jutott ember 
előtt. Őrizzen Isten, hogy éppen 
mi okozzunk tűzkárt valakinek 
az életében! Ne tápláljuk a rossz 
híreket, ne adjuk tovább, ne ter-
jesszük, s akkor megszűnik, ki-
alszik a tűz!

Mélyen meghajlok színed 
előtt, Uram. Nyomorult ember 
vagyok, nem vagyok szent, de 
szentségre vágyom. Segíts őrizni 
szavaimat, beszédemet, indulata-
imat! Köszönöm, hogy Te soha 
nem szégyenítettél meg mások 
előtt és nem mondtad el a bűnei-
met. Köszönöm, hogy megbocsá-
tottál és elvetted szennyes ruhá-
mat. Tisztíts meg teljesen, szen-
telj meg , hogy örömödre élhes-
sek! Ámen.

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

A közös reggeli áhítat után 
a gyerekek három korcsoport-
ban foglalkoztak: kézimunkáz-
tak, rajzoltak, énekeket, arany-
mondásokat tanultak, ügyességi 
játékokban mérték össze tudásu-
kat, de nagy hangsúlyt fektettek 
a bibliai történetek já-
tékos formában törté-
nő elsajátítására is. A 
gyerekekhez csatla-
kozott az elmúlt hó-
napokban Badalóban 
ideiglenes otthonra 
lelt egyik belső ukraj-
nai menekült család 
gyermeke is, és hogy 
a számára is hasznos 
volt ez a hét, azt az a 
tény is jelzi, hogy a kis 
Misa a hét vége felé 
már elég jól szót ér-
tett kortársaival. Nem 
csak neki, de a többi-
eknek is nagy élmény 
maradt a fornosi Pa-
lánta bábmisszió cso-
port előadása, amit a 
gyerekek nagy lelke-
sedéssel és átéléssel fogadtak.

A vakációs gyermekhét címe 
A nagy rendezŐ volt, ami azt je-
lentette, hogy bárhogy alakul-
jon életünk, annak van egy nagy 
rendezŐje, a Mindenható Isten, 
akinek tudtán kívül semmi nem 
történhet velünk.

Az öt nap során Jákób törté-
nete szolgáltatta az ,,alapanya-
got” a mindennapi bibliatanu-
láshoz, a gyerekek az ő élettör-
ténetén keresztül kerültek köze-
lebb az Úrhoz. A kora délutá-
nig tartó foglalkozások után a 
konfirmandus gyerekek számá-

Vakációs bibliahét és konfirmandus hét Badalóban

A nagy rendezŐ

ra szerveztek hasznos időtöltése-
ket. A hét során a gyermekek ét-
keztetéséről a helyi asszonykör 
gondoskodott.

Az áldásokban gazdag gyer-
mekhét lezárásaként vasárnap dél-
után a badalói református temp-

lomban immáron a szülők, hozzá-
tartozók előtt adtak ízelítőt a gye-
rekek az egész héten tanultakból.

Itt elsőként Sápi Zsolt badalói 
lelkipásztor köszöntötte az egybe-
gyűlteket, majd arról beszélt, hogy 
bár a hét folyamán is megszólalt 
néhányszor a közelben lévő légi-
riadó-rendszer, de hála az Úrnak, 
most is elkerült minket a baj, és ez 
a mostani előadás is egyfajta bi-
zonyságtevés a gyerekek részéről, 
hogy Jézus követőjeként a jövő-
ben is számíthatunk az oltalomra.

Menyhárt István mezővári lel-
kipásztor a Bibliából mindenki ál-

tal jól ismert történettel, a tékoz-
ló fiúról szóló igeszakasszal hir-
dette Isten igéjét – „Még távol 
volt, amikor apja meglátta őt, 
megszánta, elébe futott, nyaká-
ba borult, és megcsókolta őt” 
(Lukács 15, 20). Mint mondta, 
különösen a mostani életünk-
re, mindennapjainkra magyará-
zat ez az ige, hiszen a világból 
kizárólag csak negatív hírek ér-
keznek, de Isten most is jó hír-
rel jön hozzánk. Az ember, kü-
lönösen ezekben a nehéz idők-
ben, azt gondolja, hogy felet-
tünk cselekszenek a nagyok, 
de ez nem így van. A történet-
ből kiderül, hogy az apa akkor 
is várta haza tékozló fiát, ami-
kor neki jól ment, és amikor már 
sötétségben járt. Így van velünk 
az Isten is, aki számára nincs el-
veszett ember…

Az igehirdetést követően 
a gyerekek színes jelmezekbe 
bújva, tanulságos bibliai törté-
neteket adtak elő, énekekkel, 
aranymondásokkal színesítve 
azokat.

Befejezésként sokakat meg 
lehetne említeni, akik hozzá-
járultak az áldásokban gazdag 
gyermekhét sikeres lebonyolí-
tásához, de a szervezők külön 
kérték, hogy ne emeljek ki sen-
kit, hiszen ezért az alkalomért 
is egyedül Istené a hála és di-
csőség!

(jakab)

A megnyitón Váradi Na-
tália, a GENIUS Jótékonysá-
gi Alapítvány igazgatója arról 
szólt, hogy a magyarság az el-
múlt évszázadok során oly gaz-
dag kulturális kincset hozott lét-
re – és ez különösképpen vonat-
kozik a népzenénkre és a nép-
táncunkra –, amely Európában 
szinte egyedülálló. Bővízű, 
tiszta forrásunk van, melyből 
lehet és kell is merítkeznünk, 
mondta. Reméljük, hogy azok 
a fiatalok, akik az elkövetke-
ző napokban megismerkednek 
a magyar népzene és néptánc 
csodálatos világával, egész élet-
re elköteleződnek vele.

 A XII. Beregvidéki népze-
nei és néptánc tábor foglalko-
zásai a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Főiskola Szak-

Megnyílt a XII. Beregvidéki népzenei és néptánc tábor

Második anyanyelvünk
A népzene és a néptánc második anyanyelvünk, kultúránk fon-
tos része, amelyet meg kell élni ahhoz, hogy fennmaradjon. Eb-
ből a folyamatból nem maradhatnak ki egyetlen nemzedék képvi-
selői sem. Ezt felismerve döntött úgy a GENIUS Jótékonysági Ala-
pítvány, hogy népzenei és néptánc táborokat szervez. Bergvidéken 
erre a jó hangulatú, a résztvevőket változatos programokkal váró 
eseményre immáron tizenkettedik alkalommal kerül sor. Tizenkét 
településről közel negyven 9–16 éves fiatal – köztük néhány ukrán 
nemzetiségű gyerek – vesz részt a tábor munkájában.

gimnáziumában zajlanak, ahol a 
népi kultúra iránt érdeklődő fia-
talokkal magyarországi és hazai 
szakképzett oktatók foglalkoz-

nak. A hét folyamán a gyere-
kek a népdal, népzene és nép-
tánc, valamint népi játékok 
elsajátításán túl makraméz-
ni, gyöngyöt fűzni is fognak, 
emellett ismerkednek a népi 
gasztronómiával.

Váradi Natália szólt a folyta-
tásról is. Augusztusban rendezik 
meg a Szól a fülemüle népzenei 
és néptánctábort, ahová már a 
népzenében és néptáncban jár-
tas fiatalokat várják.  

A mostani tábor megvalósu-
lását a magyar kormány, a Mi-
niszterelnökség Nemzetpoliti-
kai Államtitkárság és a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. tá-
mogatja.

Eszenyi Gábor

A mögöttünk maradt héten hétfőtől péntekig gyerekzsivaj fogadta 
Badalóban a helyi parókia környékén járókat, ami annak a bizo-
nyítéka volt, hogy a vészterhes idők ellenére sem maradt el idén a 
Tisza-parti településen a 6–15 éves korú gyermekek számára meg-
szervezett vakációs bibliahét. Az öt nap során az eseményre hetek 
óta gondosan készülő szervezők nagyjából 70 gyermeknek igyekez-
tek színes és hasznos időtöltéssel gazdagítani lelki világát, és egy-
ben próbálták megvidámítani a háború által immáron öt hónapja 
beárnyékolt mindennapokat. 
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A fény és a szín festője
Jubileumi Glück-tárlat a Munkácsy Magyar Házban

A festőművész képeiről ránk 
ragyogó napfény a reményt 
hozza elénk, felvillantja a fényt 
az alagút végén – mint ahogy 
többen is fogalmaztak a meg-
nyitón.  

Tarpai Józsaf, a Munkácsy 
Mihály Magyar Ház igazgató-
ja megnyitó beszédében öröm-
mel konstatálta, hogy olyan fes-
tőművész tárlatának adhat ez-
úttal otthont az intézmény, aki-
nek munkássága – Erdélyi és 
Boksay mellett – meghatározó 
volt a kárpátaljai festészet ha-
gyományteremtésében. Abbé-
li reményének is hangot adott, 
hogy hamarosan átadásra ke-
rülhet a Latorca-parti városban 
nemrég felújított, a Boksay Jó-
zsef Alapítvány által működte-
tett Erdélyi Béla Alkotóház is, 
amelyben jelenleg ukrajnai me-

nekült művészek leltek otthonra, s 
kiknek alkotásait a közelmúltban 
be is mutatták a Magyar Házban. 

Gulácsy Géza, a KMKSZ alel-
nöke köszöntő beszédében kiemel-
te, hogy mindenki szeretne maga 
után emléket hagyni. Ez a művé-
szeknek talán jobban sikerül, mint 
az átlagos embernek, hisz az ő al-
kotásaikat többen láthatják, csodál-
hatják meg. Ám ez a lehetőség egy-
ben felelősséget is jelent, mondta, 
hiszen a képzőművészek egyszerre 
formálnak sok-sok embert. Az alel-
nök azt kívánta, hogy a most kiál-
lított műalkotásokat szemlélve rez-
düljön meg a lelkünk, legyen a bé-
két, nyugalmat sugározó képek ál-
tal pozitív töltekezésünk.  

Lengyel Olekszandr, a Munká-
csi Városi Tanács ügyvezetője arra 
hívta fel a figyelmet, hogy az első 
világháború idején született Glück 
Gábor, akinek munkásságát beár-
nyékolta a második világégés is, 

festményeivel mégis reményt sugá-
roz a ma emberének is. Azt sugall-
ja, hogy bízzunk a jövőben. 

A Glück-jubileum kapcsán év 
elején Magyarország Ungvári Fő-
konzulátusa is kiállítással tisztel-
gett a neves kárpátaljai festőművész 
emléke előtt. A mostani munkácsi 

tárlat megnyitóján Albertné Simon 
Edina konzulasszony – Bacskai Jó-
zsef főkonzul üdvözletét is tolmá-
csolva – arra emlékezett, hogy azóta 
bizony az Ukrajnában dúló háború 

mindannyiunk életét megváltoztat-
ta. Egyben megerősítette: „Magyar-
ország, a magyar nép azt szeretné, 
hogy mihamarabb visszatérjen a 
térségbe a béke, hogy minél előbb 
folytathassuk egy szebb és békésebb 
jövő építését a régiónkban – a köl-
csönös tisztelet, a közös érdekeink 

és az egymás iránti bizalom alapján, 
egymást kölcsönösen segítve és tá-
mogatva”. A konzul asszony Glück 
Gábor pályáját méltatva kiemelte: 
„Munkásságát a soknemzetiségű 

lét határozta meg, de műveiben 
mindig visszaköszönt a magyar-
ságtudata is”. 

Kopriva Attila, a Kárpátal-
jai Művészeti Akadémia docen-
se nagyra értékelte Glück Gábor 
munkásságát, a fény és a szín 
művészének nevezte őt. 

Köszöntötte a résztvevőket 
Kuzma Borisz, az Ukrajnai Nem-
zeti Képzőművészeti Szövetség 
megyei szervezetének elnöke. A 
kárpátaljai festészet meghatáro-
zó egyéniségének nevezte Glück 
Gábort, aki, mint hangsúlyozta, 
európai gondolkodású és euró-
pai alkotó volt. Végezetül Homo-
ki József, a művész veje, a Glück 
Gábor-hagyaték ápolója mondott 
köszönetet a szervezőknek, illet-
ve bemutatta azt az ezüstérmet is, 
melyet a festőművész az 1958-as 
brüsszeli világkiállításon szerzett. 

A továbbiakban Jaszinszkij 
István és Tamás Marina zenei alá-
festésében mindenki megcsodál-
hatta a jubileumi tárlaton kiállított 
Glück-fesményeket és -grafikákat, 
majd megkóstolhatták a Munkácsy 
Mihály Magyar Ház Monarchia ét-
termének ételkülönlegességeit. 

Kovács Erzsébet

– Elsőként kérhetnénk egy 
bemutatkozást?

– Bátyúban születtem, jelen-
leg is ott élek. A helyi középisko-
lában kezdtem meg tanulmányai-
mat. Elsős tanítónőm Béres Klára 
volt. Ő tanított meg írni, olvasni, 
számolni, és nem utolsó sorban a 
tiszteletadásra. Csodálatos tanár 
és ember volt. A gyerekeimnek 
is mindig hozzá hasonlót kíván-
tam, és a sors úgy adta, hogy há-
rom évtizeddel később a lányai-
mat is ő vezethette be az írás-ol-
vasás világába. A későbbiek so-
rán a felsőtagozatban is sok olyan 
pedagógus egyengette az utamat 
az érettségiig, akik nélkül tudom, 
hogy ma nem lennék az, aki va-
gyok. Szívvel, lélekkel tanítot-
tak, adták át nekünk a tudásukat: 
Bagu Judit, Bagu Ferenc, Baraté 
Klára, Fakász Mihály, Beregszá-
szi Ferenc, Kertész Zoltán és so-
rolhatnám. Ők sokkal többet ta-
nítottak nekünk, mint ami a tan-
anyag volt. Sok jó tanárom volt, 
és lehet, hogy ezért lettem peda-
gógus én is. Az érettségi után az 
Ungvári Állami Egyetem kémia 
szakára nyertem felvételt, 1979-
ben. Ebben jelentős szerepe volt 
Orémusz Gizella kémia tanárom-
nak. Rendkívüli ember és csodás 
pedagógus volt. Mindig szigorú 
volt, de következetes, sokat köve-
telt, de rengeteget adott. Embersé-
gesen és nagyon hatékonyan taní-
tott. Mindenki felnézett rá és tisz-
telte. A kémiát ő szerettette meg 
velem egy életre.

– Majd pedagóguspályára 
lépett. Milyen tapasztalatokkal 
gazdagodott az évek során?

– Első munkahelyem a Dédai 
Általános Iskola volt. Közel 16 
évig tanítottam az intézmény-
ben kémiát, biológiát, munkát 
(technológiát) és közben szerve-
ző-pedagógusként is dolgoztam. 
Az iskola vezetősége sok min-
dent várt tőlem, de sok minden-
re meg is tanított: alázatra, cél-
tudatos és lelkiismeretes munká-
ra. Nagyon szerettem itt dolgoz-
ni: nagyszerű gyerekek között le-

Bemutatjuk Gabóda Bélát, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának vezetőjét

A pedagóguslét hivatás, hitvallás  
A jó pap is holtig tanul – tartja a mondás. S ez így igaz – minden 
embernek szüksége van a szakmai fejlődésre, tudásának gyarapí-
tására ahhoz, hogy a fejlődő világunk legújabb kihívásaival lépést 
tudjon tartani. Ebben segíti megyénk tanárait a Kárpátaljai Peda-
gógus-továbbképző Intézet is. A Vérke-parti városban működő fi-
ókintézet tevékenységéről Gabóda Béla vezető számolt be.

hettem, nagyszerű pedagóguskar-
ban dolgozhattam, egy nagyszerű 
falusi közösségben, ahol az embe-
rek felnéztek a pedagógusokra és 
tisztelték őket. Mindent, ami szük-
séges a pedagógus munkához, és 
amit közel negyven éven keresz-
tül a pályámon hasznosítottam és 
vittem magammal, azt itt tanultam 
meg, itt sajátítottam el. Ma már 
megértem, hogy Hauptmann Pál – 
Pali bátyám (sajnos már nincs kö-
zöttünk) – miért ülte végig az órá-
imat kezdő pedagógusként, és mi-
ért tartott késő délutánokig a kiér-
tékelés, megbeszélés. Pályám 
kezdetén sokat köszönhettem 
a nagyszerű kollégának és 
volt tanáromnak, Bagu Ba-
lázsnak, aki megosztotta ve-
lem tapasztalatait, bevont a 
számtalan oktatási- és műve-
lődési rendezvények szerve-
zésébe, bevezetett a kárpátal-
jai magyar pedagógusvilágba. 
Balázs bácsival (és másokkal) 
indítottuk útjára a Bátyúi Köl-
tészeti Napokat, az első kár-
pátaljai hon- és népismereti 
vetélkedőket, vele írtuk meg 
az első népismeret tanterve-
ket a magyar tannyelvű iskoláink 
számára. Neki köszönhetően lett a 
kémia után a néprajz (népismeret) 
a második nagy szerelmem. Több 
néprajz témájú dolgozatom lett dí-
jazva a Néprajzi Gyűjtőpályázato-
kon. 1991-ben megalapítottuk a 
Kárpátaljai Magyar Néprajzi Tár-
saságot Punykó Máriával és Ke-
resztény Balázzsal karöltve. Rajta 
keresztül, az ő segítségével ismer-
kedhettem meg olyan nagy kárpát-
aljai pedagógusokkal és más értel-
miségiekkel, akik jelentős mérték-
ben befolyásolták és meghatároz-
ták a további pályámat és szemlé-
letemet. 1998-tól a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főiskolá-
ra kerültem (akkor még Kárpátaljai 
Magyar Tanárképző Főiskola) óra-
adó tanárként, majd 2000-től főál-
lásban tanítottam a főiskolán peda-
gógiát (neveléstörténetet, nevelés-
elméletet, általános pedagógiát és 
reformpedagógiát). Tizenegy ne-

héz és küzdelmes évet töltöttem el 
itt, ahol talán a legnagyobb ered-
ménynek könyvelhetem el, hogy a 
vezetésemmel sikerült egy olyan 
Pedagógia- és Pszichológia Tan-
széket létrehozni, ami nagyszerű 
alapja és kiindulása lehetett a mai 
tanszéknek. Egy évtized alatt ter-
mészetesen nagyon sok feledhetet-
len tanítványom volt.

– Ma pedig a Kárpátaljai Pe-
dagógus-továbbképző Intézet Be-
regszászi Tagozatának vezetője...

– A beregszászi tagozat 1992-
ben jött létre – jómagam 2011-től 
vezetem a fiókintézményt – a kár-
pátaljai nemzetiségi tannyelvű is-
kolák (magyar, román, szlovák, 
orosz) pedagógusai szakmai to-
vábbképzésének és módszerta-
ni munkájának a koordinálása és 
felügyelete céljából. A fontosabb 

feladataink közé tartozik ma is a 
szakmai továbbképzések szerve-
zése és koordinálása, a nemzetisé-
gi iskolák módszertani munkájá-
nak segítése, felügyelete, tanterv 
és tankönyvírás a nemzetiségi is-
kolák számára, szakmai konferen-
ciák, szemináriumok szervezése. 
Az általunk szervezett továbbkép-
zéseken az előadások és gyakorla-
ti foglalkozások jelentős része ma-
gyar nyelven folyik. 

– Hogyan változtatta meg a 
munkát az elmúlt időszak?

– Az utolsó „békés” évünk-
ben 1490 pedagógus vett részt 
a beregszászi képzéseinken, eb-
ből 1314 fő magyar tannyelvű ok-
tatási intézményben dolgozott. 
Sajnos a COVID-járvány okozta 
karanténhelyzet, illetve jelen pil-
lanatban a háború jelentős mérték-
ben felülírta a munkánkat, elképze-
léseinket és lehetőségeinket. A mód-
szerészeinknek egyik napról a má-

sikra kellett átállniuk a digitális ok-
tatásra, új kompetenciákat kellett el-
sajátítaniuk annak érdekében, hogy 
segíteni tudják pedagógusainkat az 
online képzési térben. A másik nagy 
problémát pedig az jelentette, hogy 
mivel egy új speciális oktatás kez-
dődött, és folyik most is, ezért a gya-
korlatban elvesztettük annak a lehe-
tőségét, hogy az előadások nagyobb 
részét magyar nyelven tarthassuk 
meg. A tagozat az elmúlt években 
a továbbképzések mellett 84 mód-
szertani szemináriumot és 21 kon-
ferenciát szervezett, ebből 12 konfe-
rencia nemzetközi volt. A beregszá-
szi tagozat által szervezett rendezvé-
nyeken jelentős számban vesznek/
vettek részt elismert magyarorszá-
gi szakemberek, előadók. A magyar 
tannyelvű iskoláink alsós tagozatá-
ban a tanáraink a tagozat módsze- 
részei által összeállott tantervekből, 
és az általuk írt vagy szerkesztett 
tankönyvekből tanítanak, hasonlóan 
a felsőtagozatos magyar nyelv- és 
irodalom tantervekhez, tanköny-
vekhez. Jelentős eredményünk töb-
bek között, hogy a Kárpátaljai Ma-

gyar Pedagógusszövetség 
kezdeményezésére a Ma-
gyarországon alkalmazott 
alsótagozatos tankönyv-
csomagok használatát az 
Ukrán Oktatási Miniszté-
riumban sikerült engedé-
lyeztetnünk, regisztráltat-
nunk a kárpátaljai magyar 
tannyelvű iskolák szá-
mára. A tagozat szakmai 
munkáját ebben a tekin-
tetben jelentős mértékben 
segíti a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főis-
kola, illetve a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusszövetség. Az 
eredményes együttműködés egyik 
legutóbbi eredményeként az Ukrán 
Oktatási Minisztérium több modell-
tantervet, annak használatát hagyta 
jóvá iskoláink számára, többek kö-
zött magyar nyelvből és integrált 
irodalomból, ukrán nyelvből, mű-
vészeti nevelésből (ének-zenéből), 
illetve elkészülhettek a tantervek a 
magyar nép történetéből a 7–9. osz-
tály és a magyar népismeretből az 
5–6. osztály számára.

– Vezetői munkája mellett je-
lenleg is oktat.

– A tagozat vezetése mellett 
másodállásban kémiát tanítok a 
Nagyberegi Dobrai Péter Középis-
kolában, immár 11 éve. Nagyszerű 
kollégákra és barátokra leltem eb-
ben az intézményben. Szerencsés 
embernek tudhatom magam, mert 
több volt főiskolai hallgatómmal 
dolgozhatok itt együtt. Csak halkan 
jegyzem meg, hogy büszke vagyok 

rájuk. Nagyon jó pedagógusok 
lettek, akiktől 38 pedagóguspá-
lyán töltött év után is sok mindent 
tanulok nap mint nap. Ezzel pedig 
igazolva látszik számomra Todd 
Whitaker mondása: a legjobb 
dolog a tanításban, hogy tényleg 
számít, amit szakmailag teszünk. 
Ez reményt ad arra, hogy a mun-
kánknak lesz folytatása. Minden-
ki valamiben tehetséges, vagy va-
lamiben jól teljesít. Meggyőződé-
sünk a Dobrai Péterben, hogy ne-
künk, pedagógusoknak ezt a te-
rületet kell megtalálnunk, illetve 
bebizonyítanunk a tanítványaink-
nak, hogy a tanulás nem unalmas, 
nem rémálom, hanem igazi felfe-
dezés és gazdagság!

– Meséljen kicsit a családjá-
ról. A munka mellett hogyan jut 
idő a feltöltődésre?

– Feleségemmel, Évával – 
aki a Rákóczi Főiskola Peda-
gógia- és Pszichológia Tanszé- 
kének tanára – 29 éve élünk bol-
dog házasságban. Rendkívül to-
leráns, elfogadó, mindenben tá-
mogatjuk egymást. Két felnőtt 
lányunk van – Ágnes és Eszter 
–, akik az ELTE-n és a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen Ke-
leti nyelvek és kultúrák, vala-
mint Kelet-Ázsia szakértő sza-
kokon szereztek mesterdiplomát. 
Ma már dolgoznak, a saját életü-
ket élik. Büszke apaként mondha-
tom, nagyszerű gyermekek! Nem 
egyszerű azt elfogadni, hogy csak 
ritkán látjuk egymást, ám akkor 
igyekszünk tartalmas időt tölte-
ni együtt. Ha van szabadidőm, 
szeretek olvasni, egy jó regény-
nyel mindig ki tudok kapcsolód-
ni. Sajnos nagyon kevés időm 
jutott rá az elmúlt években. Má-
sik kedvenc időtöltésem a sport, 
igaz a lelkes drukker szerepétől 
nem jutottam messzebb, de szí-
vesen járok sporteseményekre, 
szenvedélyes rajongója vagyok 
több sportágnak is. Tarnóczy Vil-
mos írja egyik könyvében, hogy a 
munka egy olyan alkotó, teremtő 
tevékenység, amit az ember ön-
szántából választ, hogy kiteljesít-
se az életét. Így vagyunk össze-
rakva mi, emberek. Csak akkor 
tudunk boldogságot érezni, ha 
értelmes munkát végzünk, mely 
munka végzése során egyre töb-
bet tudunk meg önmagunkról, ez-
által pedig fejlődik a személyisé-
günk. Teljes mértékben egyet ér-
tek vele. Számomra a pedagógus-
munka hivatás, hitvallás, szolgá-
lat. Akkor érzem jól magam, ha 
taníthatok, és remélem, még so-
káig tudom e hivatást gyakorolni!

Kurmay Anita



Csütörtök Július 28.

Köszöntjük Szabolcs nevű olvasóinkat!

Hétfő Július 25.

Köszöntjük Kristóf, Jakab nevű olvasóinkat!

Kedd Július 26.

Köszöntjük Anna, Anikó nevű olvasóinkat!

Szerda Július 27.

Köszöntjük Olga, Liliána nevű olvasóinkat!

2022. 
július 20.6 Heti műsor

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Nevess csak!

Kanadai 
kandikamerás sor.

12:05 Különben 
dühbe jövök
Amerikai krimisor.

13:00 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

14:10 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 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:20 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:35 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
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
07:20 Domovina
07:50 Itthon vagy!
08:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

09:10 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Európa ízei
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.

20:40 Nyaralj itthon!
20:50 Az élet dicsérete

Angol tévéfilmsor.
21:40 A salisburyi 

mérgezések
Bűnügyi tévéfilmsor.

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

Válogató adások
23:35 A világ 100 

csodája II.
00:30 Rex Kanadában

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

01:20 Hogy volt?!
02:15 Noé barátai

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
06:25 Summa
06:50 Család'22
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Almárium 

válogatás
08:15 Édes anyanyelvünk
08:25 Táncház
09:00 Élő népzene
09:35 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:35 Vers mindenkinek
10:40 Agapé: Szabad-

ság - a háború 
árnyékában

11:30 Álmok álmodói
11:45 Péntek Rézi

Magy. filmvígjáték
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Közelebb - 

Roma magazin
13:50 Domovina
14:15 Magyar Krónika
14:50 Nyár 22
16:50 Öt kontinens
17:20 Ízőrzők: 

Pusztavám
17:55 Ízőrzők: Erzsébet
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
21:35 Nyaralj itthon!
21:36 Álmok álmodói
21:40 Csak színház 

és más semmi
Tévéfilmsor.

22:40 Dokuzóna: Huttyán
23:45 Hazajáró
00:15 Hagyaték
00:40 Hetedhét kaland
00:50 M2 matricák – 

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

05:15 Strandkézilabda
05:30 Pecatúra
06:05 UEFA Európa 

Konferencia 
Liga

08:00 Szabadidő
08:35 Strandröplabda 

Magyar 
Bajnokság

09:30 Szabadtéri atléti-
kai világbajnokság

12:55 Jövünk!
15:30 Forma-2
16:50 Öttusa
17:25 Szabadtéri atléti-

kai világbajnokság
18:45 Góóól!2
19:45 Boxutca
20:20 Forma 1 – Futam
02:20 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Nevess csak!

Kanadai 
kandikamerás sor.

12:05 Különben 
dühbe jövök
Amerikai krimisor.

13:00 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

14:10 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 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:20 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:35 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
23:35 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:15 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
07:20 Unser Bildschirm
07:50 Itthon vagy!
08:10 A hegyi doktor

Német családi filmsor.
09:05 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Európa ízei
13:25 Almárium 

válogatás
14:15 Időjárás-jelentés
14:20 Egy Perc Híradó
14:25 A Palazzo Vec-

c hio - Történet a 
művészetről és a 
hatalomról

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 SzerencsePerc
20:46 Önök kérték! - 

Válogató adások
21:45 A Mediciek ha-

talma - Lorenzo, 
a tündöklő
Angol történelmi 
filmsor.

22:45 Kenó
22:55 Időjárás-jelentés
22:56 Velvet Divatház VI.

Spanyol tévéfilmsor.
23:50 A világ 100 

csodája II.
00:45 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
05:26 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 Édes anyanyelvünk
08:15 Táncház
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

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

táns magazin
10:50 Isten kezében
11:20 Álmok álmodói
11:30 Bűnügy, lélek-

elemzéssel
Tévéjáték

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschirm
14:20 Novum
14:50 Nyár 22
16:50 Magyar világ
17:15 Ízőrzők: Felsőnyék
17:50 Ízőrzők: Olaszfalu
18:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Emlékgála Rökk 

Marika születé-
sének 100. év-
fordulójára

21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
21:35 Nyaralj itthon!
21:36 Álmok álmodói
21:40 Csak színház 

és más semmi
Tévéfilmsorozat

22:35 Pastorale - a Zug-
lói Filharmónia 
családi hang-
versenysoroza-
ta a Pesti Vigadó 
dísztermében

23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:31 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

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

05:00 UEFA női lab-
darúgó Euró-
pa-bajnokság

06:50 Öttusa
11:30 Szabadtéri atléti-

kai világbajnok-
ság

12:45 UEFA Európa 
Konferencia 
Liga

16:50 Góóól!2
17:50 Boxutca
18:25 Fradi Tv
21:00 UEFA női lab

darúgó Euró-
pa-bajnokság

22:55 Forma-2
00:15 Fradi Tv

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Nevess csak!

Kanadai 
kandikamerás sor.

12:05 Különben 
dühbe jövök
Amerikai krimisor.

13:00 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

14:10 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 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:20 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:35 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
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.

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Hrvatska Kronika
07:20 Ecranul nostru
07:50 Itthon vagy!
08:10 A hegyi doktor
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 Egy Perc Híradó
14:25 A párizsi Notre-

Dame története
15:20 A világörökség 

kincsei
15:35 A világörökség 

kincsei
15:50 Don Matteo

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

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

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:50 Mindennapi
19:51 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:35 Nyaralj itthon!
20:40 SzerencsePerc
20:45 Skandináv Lottó
20:55 Winnetou

Kalandfilmsor.
22:30 Kenó
22:40 Időjárás-jelentés
22:41 Downton Abbey

Angol tévéfilmsor.
23:30 A négyzet

Svéd filmdráma
01:55 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
05:26 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'22
06:20 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Mindennapi
07:15 Időjárás-jelentés
07:16 Almárium 

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 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:50 Neked szól!
10:55 Jó embert 

keresünk!
11:10 De őszintén!
11:25 Szigorú idők
Tévéjáték
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Hrvatska Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Folkudvar
14:50 Nyár 22
16:50 Hazajáró
17:20 Ízőrzők: 

Zengővárkony
17:55 Ízőrzők: Tényő
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
21:35 Nyaralj itthon!
21:36 Álmok álmodói
21:40 Csak színház 

és más semmi
Tévéfilmsorozat

22:40 Ők ketten
Filmdráma

00:25 Vers mindenkinek
00:26 Hetedhét kaland
00:35 M2 matricák - 

Neked van test-
véred?

00:45 M2 matricák - 
Neked van test-
véred?

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

Válogató adások

06:55 Múlt és Jelen
07:25 Szabadtéri 

atlétikai világ-
bajnokság

09:50 Strandröplabda 
Magyar 
Bajnokság

10:50 Góóól!2
11:50 Boxutca
12:25 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

14:25 Forma-2
15:45 CHI – A belső erő
16:15 Fradi Tv
21:00 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

23:05 UEFA Európa 
Konferencia 
Liga

02:10 Jövünk!

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:05 Teleshop
11:50 Nevess csak!

Kanadai 
kandikamerás sor.

12:05 Különben 
dühbe jövök
Amerikai krimisor.

13:00 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

14:10 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 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:20 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:35 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
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 Alpok-Duna-Adria
07:15 Öt kontinens
07:50 Itthon vagy!
08:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

09:05 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Európa ízei
13:25 Almárium 

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

küzdő Velence
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.

19:45 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:35 Nyaralj itthon!
20:45 Fantomas visszatér

Akcióvígjáték
22:20 Kenó
22:30 Időjárás-jelentés
22:31 Örökbefogadás

Magyar filmdráma
00:00 A világ 100 

csodája II.
01:00 Rex Kanadában

Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

01:45 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 Novum
06:25 Summa
06:50 Világ
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:21 Almárium 

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

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Vers mindenkinek
10:25 Az utódok 

reménysége
10:55 Világ-Vallás
11:10 Találkozás
11:30 Kedves hazug

Tévéfilm
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Alpok-Duna-Adria
13:50 Öt kontinens
14:20 Noé barátai
14:50 Nyár 22
16:50 Szerelmes földrajz
17:20 Ízőrzők: Révfülöp
17:55 Ízőrzők: 

Balatonlelle
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 2019
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
21:35 Nyaralj itthon!
21:36 Álmok álmodói
21:40 Csak színház 

és más semmi
Tévéfilmsorozat

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

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

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

06:55 Boxutca
07:25 Fradi Tv
10:00 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

14:00 Strandkézilabda
14:20 Lendület
14:55 Vívás
15:25 Vollé!
16:00 Pecatúra
16:35 Napos Oldal - 

DVTK
17:05 Dvsc
17:40 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
19:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 Európa Konfe-

rencia Liga
22:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
03:00 Forma-2



Szombat Július 30.

Köszöntjük Judit, Xénia nevű olvasóinkat!

Vasárnap Július 31.

Köszöntjük Oszkár, Ignác, Elena nevű olvasóinkat!

Péntek Július 29.

Köszöntjük Márta, Flóra 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 20. 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 Nevess csak!

Kanadai 
kandikamerás sor.

12:05 Különben 
dühbe jövök
Amerikai krimisor.

13:00 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

14:10 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 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:20 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:35 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
23:35 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:15 Lángoló préri

Amerikai western

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 P'amende
07:20 Rondó
07:50 Itthon vagy!
08:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

09:05 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

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

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Európa ízei
13:25 Almárium 

válogatás
14:15 Időjárás-jelentés
14:20 Egy Perc Híradó
14:25 A csodálatos disznók
15:20 A világörökség 

kincsei
15:35 A világörökség 

kincsei
15:55 Don Matteo

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

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

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:45 Mindennapi

19:50 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

20:35 Nyaralj itthon!
20:45 Magyarország, 

szeretlek!
22:15 Kenó
22:20 Időjárás-jelentés
22:25 Albert, a fura fazon

Filmvígjáték
23:50 A világ 100 

csodája II.
00:45 Rex Kanadában

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

01:30 Hogy volt?!
02:25 Noé barátai

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
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Vers mindenkinek
10:26 Katolikus krónika
10:50 Önkéntesek
11:20 Álmok álmodói
11:30 A szaxofon

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

Kiskunhalas
17:50 Ízőrzők: Németkér
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
21:35 Nyaralj itthon!
21:36 Álmok álmodói
21:40 Csak színház 

és más semmi
Tévéfilmsorozat

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

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:16 Angol nyelvű hírek
01:20 Kedves hazug

Tévéfilm

04:45 Strandkézilabda
05:00 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

06:50 Pecatúra
07:15 Napos Oldal -

DVTK
09:50 Európa Konfe-

rencia Liga
13:55 Forma-1 – 

1. szabadedzés
15:05 Boxutca
15:25 Forma-3
16:05 Strandkézilabda
16:25 Dvsc
16:55 Forma-1 – 

2. szabadedzés
18:05 Boxutca
18:25 Forma-2
19:10 Péntek Esti Foci
19:55 OTP Bank Liga
21:50 Péntek Esti Foci
00:10 Forma-3
00:50 Boxutca
01:15 Forma-2

05:00 A specialista
Ukrán akciófilm-so-
rozat

06:15 Teleshop
06:45 Kölyökklub
08:45 Teleshop
09:40 A dadus

Amerikai vígjáték-
sorozat

10:20 Isten belájkolt
Amerikai filmso-
rozat

11:30 Autogram
12:15 Az acélember

Amerikai-angol ak-
ciófilm

15:25 Piedone 
Egyiptomban
Olasz akcióvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:05 Kémecském

Amerikai akcióvíg-
játék

22:15 Az utolsó űrhajó
Kanadai akciófilm

23:55 Likvidálva
Amerikai-kanadai-
belga-angol akciófilm

02:15 Műkedvelő 
műkincsrablók
Amerikai vígjáték

04:30 Változnak az
idők - Dred Bíró 
Zsolt műsora

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
07:25 Magyar népmesék
07:30 Magyar népmesék
07:45 Magyar népmesék
07:50 Magyar népmesék
08:00 Magyar népmesék
08:10 Magyar népmesék
08:20 Magyar népmesék
08:25 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

08:40 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:05 Hupikék törpikék
09:35 Nagyító
10:15 Új ház épül
10:50 Poggyász
11:30 VándorViadal
12:05 Az Álomotthon
12:45 Az első ember

Amerikai, japán 
történelmi film

15:50 Columbo
Amerikai krimi film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Tőrbe ejtve

Amerikai vígjá-
ték film

23:00 Üvegtigris 3.
Magyar vígjá-
ték film

01:30 A csúf igazság
Amerikai vígjá-
ték film

05:50 A természet 
magyar fotósai

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:20 Hazajáró
07:50 Magyar világ
08:20 Noé barátai
08:55 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 Hídember

Magyar életraj-
zi film

15:45 Egy Perc Híradó

15:50 Időjárás-jelentés
15:51 Sándor Mátyás

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

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

testvérek
Kalandfilm

21:30 Boldog idők
Filmvígjáték

23:20 Kenó
23:25 Időjárás-jelentés
23:30 Éjféli cowboy

Angol filmdráma
01:25 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 Így illik
06:00 Magyar gazda
06:25 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:10 Időjárás-jelentés
07:11 Opera Café
07:35 Folkudvar
08:05 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

08:35 Evangélium: 
Lukács 
evangéliuma

09:00 Novum
09:30 Multiverzum
10:00 Önök kérték! - 

Válogató adások
10:55 Öt kontinens
11:25 A csodacsatár

Magyar filmvíg-
játék

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

rencia Liga
16:00 OTP Bank Liga
17:55 Forma-2
19:00 Forma-3
20:00 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

22:05 Franciska 
vasárnapjai
Magyar filmdráma

23:50 Dokuzóna
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:25 A Hídember

Magyar életraj-
zi film

05:20 Dvsc
09:50 Bringasport
10:10 Forma-3
10:55 Forma-3
12:00 Kékek
12:25 Boxutca
12:55 Forma-1 – 

3. szabadedzés
14:10 Szabadidő
14:40 Forma-2
15:25 M4 Stúdió
16:00 Forma-1 – 

Időmérő edzés
17:00 Minifutball or-

szágos bajnokság
17:15 M4 Stúdió
17:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
17:45 OTP Bank Liga
19:30 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
19:50 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 OTP Bank Liga
21:50 Értékelő műsor:

Labdarúgás
22:15 Forma-1 – 

Időmérő edzés
23:35 Forma-2
00:45 OTP Bank Liga

05:00 Fókusz Plusz
06:05 Teleshop
06:40 Kölyökklub
09:05 Teleshop
10:00 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:40 Isten belájkolt

Amerikai filmsor.
11:50 A nép szolgája

Ukrán vígjátéksor.
12:30 Bírónő, kérem!

Amerikai krimisor.
13:40 Bírónő, kérem!

Amerikai krimisor.
14:50 Midway

Am. kalandfilm
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
19:00 Cobra 11

Német akciófilm-so-
rozat

20:05 Ready Player One
Amerikai kaland-
film

23:10 Hét nővér
Angol-francia-
belga akciófilm

01:40 Kémecském
Amerikai akcióvíg-
játék

04:05 Dr. Balthazar
Francia krimi sor.

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
08:00 Magyar népmesék
08:10 Magyar népmesék
08:15 Magyar népmesék
08:25 Magyar népmesék
08:30 Magyar népmesék
08:40 Magyar népmesék

08:50 Magyar népmesék
08:55 Magyar népmesék
09:00 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animációs 
sorozat

09:15 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

09:45 Hupikék törpikék
Belga animációs 
sorozat

10:15 Fald fel
10:50 KutyaSuli
11:30 Több mint TestŐr
12:05 SuperCar
12:45 Életmódi
13:20 Szerelem a 

végzetem
Am. vígjáték film

15:25 Valami Amerika 2.
Magyar vígjá-
ték film

18:00 Tények
18:55 Páros mellékhatás

Amerikai vígjá-
ték film

21:30 Red 2.
Amerikai, francia 
vígjáték film

00:00 Jojo Nyuszi
Amerikai hábo-
rús film

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:40 Kenó
06:45 Nyár 22
08:00 Neked szól!
08:01 Időjárás-jelentés
08:05 Mindennapi
08:06 Világ-Vallás
08:20 De őszintén!
08:25 Mindennapi
08:30 Isten kezében
08:55 Templomaink
09:00 Lét-Ige - protes-

táns magazin
09:25 Mindennapi
09:30 Találkozás
09:45 Jó embert keresünk!
09:55 Mindennapi

10:00 Katolikus krónika
10:25 Ő és én
10:30 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:55 Templomaink
11:00 Evangélikus is-

tentisztelet köz-
vetítése

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
14:10 Kalotaszegi 

madonna
Magyar játékfilm

15:40 Egy Perc Híradó
15:41 Időjárás-jelentés
15:45 Álmok álmodói
15:50 Édes anyanyelvünk
16:00 Hatoslottó sorsolás
16:05 Hogy volt?! - 

Válogató adások
17:00 SzerencsePerc
17:05 A világörökség 

kincsei
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

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

Szlovák családi 
filmsor.

19:40 Az utolsó 
arisztokrata
Cseh filmvígjáték

21:30 Utódok
Angol filmvígjáték

23:20 Kenó
23:30 Időjárás-jelentés
23:31 A cigányok ideje

Szerb filmdráma

05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:26 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar világ
06:20 Élő egyház

06:45 Esély
07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Világ
07:35 Noé barátai
08:10 Kontúr
08:55 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
09:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
10:00 Főmenü: Egytál
11:00 Magyar világ
11:30 Hazajáró
12:00 Magyarok a 

Miljacka part-
ján - Irma asz-
szony története

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

Ma
13:45 Álmok álmodói
14:00 M4 sport+
14:00 Múlt és Jelen
14:30 Szabadidő
15:00 Kékek
15:35 OTP Bank Liga
17:45 OTP Bank Liga
20:15 Forma-3
21:25 Vollé!
22:05 Elrabolt évek 

nyomában
23:00 A Nagyok
23:30 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó

06:00 OTP Bank Liga
10:00 Forma-3
11:05 Boxutca
11:30 Forma-2
13:00 Pilótaparádé: 

Magyar Nagydíj
13:30 M4 Stúdió: Forma-1
15:00 Forma-1 - Magyar 

Nagydíj futam
17:00 M4 Stúdió: Forma-1
17:01 Minifutball or-

szágos bajnokság
17:30 Felvezető műsor:

Labdarúgás
18:00 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság
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A nagybégányi Borsos Re-
náta már gyermekkorától eldön-
tötte, hogy fodrász lesz. Tudását 
folyamatosan fejleszti, hogy az 
újonnan megjelenő technikákat 
is bemutassa vendégeinek. Vele 
beszélgettünk kezdetekről, ki-
hívásokról.

– Hogyan indult a fodrász 
karrierje?

– Nagybégányban szület-
tem, ott is nőttem fel. Tanul-
mányaimat a helyi iskolában 
kezdtem, majd kilencedik osz-
tály után a Beregszászi 4. Szá-
mú Kossuth Lajos Középisko-
lába érettségiztem. Szüleim és 
tanáraim a helyi főiskola ma-
gyar nyelv és irodalom szaká-
ra szántak – szerettem a tantár-
gyat –, azonban én már akkor 
tudtam, hogy a fodrász szak-
ma jobban érdekel. Felvéte-
liztem is a főiskolára, a ZNO 
vizsgám azonban nem sikerült. 
Nem csüggedtem el, beiratkoz-
tam Nagyszőlősre egy szak-
iskolába (Вище Професійна 
Училище), ahol megtanulhat-
tam a szakma alapjait.

– Majd belekóstolt a szalo-
nok világába.

– Még a szakiskolában a kép-
zés része volt, hogy gyakorlaton 
vegyünk részt egy általunk ki-
választott szalonban. A válasz-
tásom a beregszászi Cleopatra 
szépségszalonra esett. Az isko-

Beszélgetés Borsos Renáta fodrásszal

A kreatív megoldások szakértője
 A szépségre való törekvés nem újkeletű dolog, az ókorban is sok 
példa mutat erre. Manapság meg már szinte el sem tudjuk kép-
zelni az életet szépségszalonok nélkül. S nem csupán egy-egy ne-
ves alkalomból keressük fel azokat, de az ápolt külső biztosítása 
érdekében legalább havonta megjelenünk ott.

la befejezését követően pedig le-
hetőséget kaptam arra, hogy ab-
ban a szalonban dolgozzam. Ott 
nem csak a szakma fortélyaiba lát-
tam bele mélyebben, de megtanul-
tam emberekkel dolgozni, kollé-
gákkal, vendégekkel. Nagyon sze-
rettem ezt a munkahelyet. Három 
évig dolgoztam ott, majd úgy dön-
töttem, hogy otthonomban alakítok 
ki egy vendégek fogadására alkal-
mas helyet, azóta itthon várom a 
szépülni vágyókat.

– Hogyan emlékszik a kezde-
tekre?

– Nem volt egyszerű a kezdet, 
ezt el kell mondanom. A kollektí-
vában én voltam a legfiatalabb, és 
sokszor kételkedtem magamban 
és az is foglalkoztatott, mit gon-
dolnak rólam a többiek, vajon az 
adott vendég elégedett-e velem. 
Azonban a volt oktatóm rámuta-
tott arra, hogy bíznom kell magam-
ban és a munkámban, akkor min-
den könnyebb lesz.  

– Mit tud nyújtani a vendé-
geknek?

– Női-, férfi- és gyermekfod-
rászként tevékenykedem. Alap-
szolgáltatásaim a hajvágás és 
-festés, valamint az alkalmi fri-
zurák elkészítése. Továbbá a haj 
hosszának és dúsasságának nö-
velésére irányuló megoldásaim 
is vannak – ilyen a mikrogyűrűs 
és hőillesztéses hajhosszabbítás, 
afrofonás, a botoxos és keratinos 

hajfeltöltés, tartós hajegyenesítés. 
Emellett a vitaminos kezeléseim 
egészségessé és széppé varázsol-
ják a hajszerkezetet.   

– Mennyire kell másként hoz-
zá állni a különböző nemű ven-
dégekhez?

– Sokan azt gondolják, hogy 
férfiakat nyírni egyszerű. Meg 
kell mondanom, nem az. Néme-
lyik férfi sokkal több odafigyelést 
igényel, mint egy női vendég. Pél-

dául, ha a rövid hajban megmarad 
egy-egy hosszú hajszál, az már fel-
tűnő. Emellett ők is követik a diva-
tot, a legújabb trendeknek szeretné-
nek megfelelni, ami sokszor kihí-
vást jelent nekünk, fodrászoknak. A 
hölgyeknél a kínálat széles palettán 
mozog, tudnunk kell mindegyiket 
megvalósítani. Szeretnének mindig 
valami újat kipróbálni – új festést 
vagy hajformát –, ezekkel pedig lé-
pést kell tartanunk. A gyermekek-
hez pedig sok türelem szükséges. 
Egy-egy hajigazítás során megpró-
bálom játékokkal elvonni a figyel-
müket – volt, hogy egy gyermekjá-
tékon ülve vagy állva nyírtam meg 
a kicsit, de olyan is akadt, hogy a 

fodrászszékben kezdtük, majd egy 
trambulinon fejeztük be a művele-
tet. Kihívás velük dolgozni, de na-
gyon élvezem is.     

– Az új technikák megismeré-
séhez pedig fejlődni is szükséges.

– A szépségiparban dolgozók 
számára elengedhetetlen a folya-
matos fejlődés. Mint említettem, 
szinte hetente jelennek meg új 
technikák, amelyeket el kell sajá-
títanunk annak érdekében, hogy ne 

maradjunk le, és visszajáró ven-
dégeink legyenek. A nagyszőlősi 
szakiskola elvégzését követően al-
kalmi frizurakészítő tanfolyamon 
vettem részt, valamint egy odesz-
szai vállalkozás – melynek neve 
LuxLiss Professional – online ok-
tatásán, ahol a tartós hajegyenesí-
tést, a hajszerkezet újjáépítését sa-
játíthattuk el. Terveim között sze-
repel, hogy a hajfestések, színke-
verések világában is elmélyítem 
tudásomat.

– Hogyan lehet kialakítani a 
megfelelő vendégkört?

– Úgy gondolom, amellett, 
hogy igyekszel a munkádat jól vé-
gezni, meg kell maradni ember-

nek. Tudni kell meghallgatni a 
vendéget, tudni kell vele kom-
munikálni. Sokszor talán azért 
jönnek hozzánk, hogy a frizu-
raigazításon túl letegyék terhe-
iket is – elmondják problémái-
kat, élethelyzeteiket, nekünk pe-
dig megértőnek kell lennünk ve-
lük szemben. Azt az alázatossá-
got, hogy akár még fáradtan is, 
de végzed a munkád, meghálál-
ják a vendégek.

– Korábbi számunkban emlí-
tettük, hogy Szabó Krisztina ma-
nikűrös létrehozott egy kis csa-
patot, melyben rajta kívül smin-
kes, fotós és ön, mint fodrász is 
helyet kap. Hogyan érzi magát 
a közös munka során?

– Az igazság az, hogy ami-
kor Krisztina felkért erre a pro-
jektre, nem lelkesedtem. Fáradt-
nak éreztem magam, és úgy gon-
doltam, hogy nincs elég időm rá. 
De végül meggyőztek, amit nem 
is bántam meg. Meglepő módon 
a közös munka nagyon feltöl-
tött, és élveztem is. Inspirálód-
tunk egymás munkáiból, arra sar-
kalltuk egymást, hogy még job-
bak legyünk, és még tökéletesebb 
munkát végezzünk. Emellett tet-
szett, hogy a kis projektünkkel 
örömet szerzünk másoknak – a 
modelljeink is nagyon szerették 
az átalakulást. 

– Mit jelent önnek a mun-
kája?

– Boldog vagyok, hogy azzal 
keresem a kenyerem, amit szere-
tek csinálni, ami feltölt és kikap-
csol. Nagymamám – aki már saj-
nos nem él – mondta mindig, hogy 
jó szakmát választottam, mert há-
borúban is nyiratkoznak az embe-
rek. Nem gondoltam volna, hogy 
ezt egyszer szó szerint meg fogom 
élni, mégis így lett. Reméljük, lesz 
még béke vidékünkön…

Kurmay Anita

– Jól gondolták az őseink, 
hogy a domboldalakra elsősor-

ban gyümölcsfákat, szőlőt kell 
telepíteni, míg a síkvidékre fő-
leg gabonaféléket – vallja id. 
Deme András. – Lám már az a 
40-50 méteres szintkülönbség is 

Barackot tessék!

Csak az érett gyümölcs bír 
magas élvezeti értékkel

Kárpátalján, de mondhatni, az egész Kárpát-medencében átlago-
san minden harmadik évben szüretelhetünk a kajszifák termésé-
ből. A gazdaasszonyoknak ekkor kell baracklekvárt készíteniük, 
ami sokak szerint a lekvárok közül a legfinomabb. Ám most úgy 
tűnik, hogy az időjárás nem követi a fenti logikát, mivel ezúttal az 
egymást követő három évben nincs vidékünkön számottevő termés. 
Ám ahol a tavaszi fagyok megkímélték a rügyeket, ott most roska-
doznak a fák a termés súlya alatt. A beregsomi hegy délnyugati ré-
szén található Deme családi birtok ilyen kivételes helynek számít. 

sokat jelent, amikor minden évben 
menetrendszerűen jelentkeznek az 

április eleji fagyok. Amelyek el-
len még a domboldalakon is véde-
kezni szükséges, akár úgy, hogy a 
meteorológusok által jelzett fagy-
veszélyes hajnalokon vizet perme-

tezünk ki, akár úgy, hogy egész 
évben igyekszünk jó kondíció-
ban tartani a fákat, ügyelve azok 
terhelésére. 

Deméék édenkertjében ja-
vában tart a kajsziszüret. A tu-
lajdonosok lehetőséget terem-
tettek arra, hogy a náluk jelent-
kező vásárlók választhassanak: 
az érettebb, a főként lekvárnak 
valót vegyék, vagy azokat a bo-
gyókat, amelyekből a finom be-
főtt készül. 

– Mint minden gyümölcs-
félének, a sárgabarack érett-
ségének is több fokozata van. 
A felhasználás módja dönti el, 
mikorra időzítjük a betakarí-
tás időpontját – magyarázza a 
gazda. 

Bár mint az előbbiek-
ben már szó volt róla, vi-
dékünkön idén csak ke-
vés helyen termett ebből a 
gyümölcsből, mindez a pi-
acok kínálatán nem látszik. 
A beregszászi piacon több 
tucat standon is kínálják a 
kajszit. Ám ezeknek a bo-
gyóknak a nagy része látha-
tó módon éretlenül került le 
a fákról. Az import kajszit 
– mivel jelentős részben ró-
luk van szó – Törökország-
ból szállították hozzánk, és 
a beavatottak szerint a be-
rakodás helyén vegyszeres 
kezelésnek vetették alá. Az 
ilyenkor használt kémiai 
szerek a tudomány mai ál-
lása szerint az egészségre 
ugyan nem jelentenek ve-
szélyt, ám arról meggyő-

ződhettünk magunk is, hogy az 
ilyen gyümölcsök élvezeti érté-
ke nagyon alacsony. Válasszuk 
tehát ezúttal is a hazait!

Kovács Elemér

 Indulás előtt a túravezetők el-
mondták a biztonsági szabályokat, 
felkészítettek az előttünk álló ki-
hívások leküzdésére, evezéstech-
nikára, majd vízre szálltunk. Út-
közben kisebb-nagyobb pihenő-
ket tartottunk, így volt lehetőség 
egy kis pancsolásra, amit nagyon 

élveztünk. Beevezhettünk egy la-
gúnába is a Mária Terézia szik-
lához, amely különleges élmény 
volt: a 4-5 méteres mélységben 
is kristálytisztán átlátszó, víz alat-
ti forrásokkal táplált jéghideg vi-
zével, gyönyörű sziklafalaival. Az 
út végére már mindenki belejött 
az evezésbe és könnyedén meg-
érkeztünk Nagyszőlős közelébe.

Vízitúrán a nagycsaládosok
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) szer-
vezésében július 9-én Szabó Károly vezetésével idén is megren-
dezésre került az egynapos vízitúra. Összesen 36-an – többségé-
ben gyerekek – vettünk részt a Huszt és Nagyszőlős közötti tú-
rán. Már több alkalommal voltunk hasonló programokon, még-
is nagy izgalommal vártuk ezt a napot. Habár az időjárás reggel 
még nem volt túl kedvező, ez senkinek sem szegte kedvét és a sze-
merkélő eső hamar tovább is állt.

A buszsofőrök már frissen 
sült pizzával vártak bennünket, 
melynek elfogyasztása után él-
ményekkel gazdagodva, kelle-
mesen elfáradva indultunk haza. 
Lesz mit mesélni szeptemberben 
az osztálytársaknak!

Köszönjük ezt a felejthetetlen 

túrát (is) a Kárpátaljai Magyar 
Nagycsaládosok Egyesületének, 
és mindazoknak, akik munkájuk-
kal, támogatásukkal hozzájárul-
tak a program sikeréhez.

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

Tar Eszter és Bence
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Rendkívüli időket élünk!
Országunkat február 24-én a világ egyik legerősebb hadse-

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

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

Az idén is az a célunk, hogy minden időjárási viszontagság, a há-
borús károk ellenére elérjük ezt a mennyiséget, mert sajnos sokkal 
több a rászoruló, mint az előző években.

Azt javasoljuk, hogy az adomány az eddigi jól bevált gyakorlat 
szerint a parókiákra vagy a településen működő KMKSZ alapszerve-
zeteken keresztül a legközelebbi (vagy a legszimpatikusabb) gyűjtő-
pontra kerüljön. A gyűjtés ez év június 29-én indult és a kárpátaljai 
búzaösszeöntő ünnepségre 2022. augusztus 13-án Nagydobronyban 
az Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon területén ke-
rül sor a háború engedte keretek között.

A gyűjtőpontok helyszínei a megszokottak (református líce-
umok, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központja, a 
Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon, a 
munkácsi Szent Márton Karitász, a munkácsi Szent István Líceum, 
a Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum).

Pro Agricultura Carpatika Alapítvány

Tisztelt Gazdatársaink!

Több visszajelzést kaptam a 
termelőktől az egyes 
gyümölcsfajták (ko-
rai alma- és szilvafaj-
ták) tömeges hullá-
sával kapcsolatban. 
Ennek oka nincs ösz-
szefüggésben a kárte-
vőkkel és kórokozók-
kal (almamoly és szil-
vamoly). 

A legnagyobb mai általános 

Mezőgazdasági teendők az 
elkövetkezendő időszakban

probléma a hosszú, aszályos idő-
szak, amit rendszeres lo-
csolással lehet kompen-
zálni. Az almatermésűek-
nél az egyik probléma az, 
hogy nem időben és nem 
rendszeresen végezzük el 
a gyümölcsritkítást. 

A szilvatermésűek-
nél ez idő tájt külön-
böző betegségek jelen-

nek meg (chladosporium vagy 

levéllyukasodás), amelyek ha-
tására az gyümölcsök összezsu-
gorodnak, lila színűek lesznek 
és idő előtt lehullanak. A beteg-
ség ellen hatékonyan lehet véde-
kezni gombaölő szerekkel, mint 
pl. a Topsin-Metil, Dithane-45, 
Champion stb.

Következő cikkemben egy 
aratási körképet fogok adni, va-
lamint tanácsokat azzal kapcso-
latban, milyen munkálatokat cél-
szerű elvégezni az aratás után. 

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

Novák András 
szaktanácsadó

Cikksorozatunk előző részé-
ben megtárgyaltuk, hogy mi 
is az a sokat emlegetett EC, 
hogyan kell helyesen mérni 
ezt a nagyon nagy 
gyakorlati jelentő-
séggel bíró értéket. 
Azonban a talaj- és 
az öntözővíz-EC is-
merete nem csak egy 
úri hóbort, hanem 
bizony használnunk 
is kell őket a min-
dennapi gyakorlat-
ban, amikor tápol-
datozzuk a növényeinket. A 
mai cikkünkben azt mutatjuk 
meg, hogy a fent említett EC-
értékek hogyan kapcsolódnak 
egymáshoz.

A fő cél változatlan
Amikor elkezdtük a növé-

nyek tápanyagellátást taglalni, 
leszögeztük, hogy az intenzív 
zöldségtermesztésben nem az 
alapján adagoljuk a tápanya-
got, hogy a szezon folyamán 
mennyi tápanyagot vesznek 
fel, hanem folyamatosan fenn-
tartunk egy olyan tápanyag-
szintet, amelynél a növények a 
maximális termést hozzák. Azt 
is tisztáztuk, hogy a tápanyag-
szint mérésének legelterjed-
tebb módszere az EC mérése. 
Tehát amikor tápanyagot jut-
tatunk ki, akkor tulajdonkép-
pen ezt az optimális talaj-EC 
értéket igyekszünk fenntarta-
ni. Ha a talaj-EC érték az op-
timum alá esik, akkor növel-
jük a tápanyagok koncentráci-
óját a kijuttatandó tápoldatban, 
míg, ha az optimális szint fölé 
emelkedik, akkor pedig csök-
kentjük a tápoldat töménysé-
gét. Mint amikor biciklit veze-
tünk: ha jobbra húz a kormány, 
s lefelé megyünk az útról, ak-
kor balra korrigálunk, míg, ha 
balra húz, s megyünk átfelé a 
szembe jövő sávba, akkor pe-
dig jobbra korrigálunk. Így el-
érjük azt, hogy folyamatosan 
a biztonságos sávban marad-
junk, éles kanyarodások nélkül. 
Csakhogy ehhez tudnunk kell, 
hogy hol is húzódik az a bizton-
ságos sáv, amit követnünk kell, 
s milyen korrigálásokat végez-
hetünk anélkül, hogy cikkcakk-
ban haladnánk, azaz végletek-
be esnénk.

Az ideális talaj-EC
Az optimális talaj-EC az 

intenzív zöldségtermesztés-
ben függ a termesztett növény-
től, a növények fejlődési fázi-
sától, de még a talaj szerkeze-

Öntözés, tápoldatozás (6.)

Milyen töménységű 
tápoldattal öntözzünk?

tétől is. Azonban ezek az eltéré-
sek viszonylag nem nagyok, s a 
gyakorlati számításoknál nagy 
biztonsággal használhatjuk cél-
értékként a 0,8-0,9 talaj-EC-t. A 

tápanyagellátás, tápol-
datozás során ennek az 
értéknek a fenntartá-
sa a célunk. Ez az ér-
ték nem tükrözi ugyan 
a talaj teljes tápanyag 
tartalmát, de jól kife-
jezi a kívánatos táp-
anyag-szolgáltató ké-
pességet. Ez alatt az 

érték alatt a növényeink nem jut-
nak folyamatosan elegendő táp-
anyaghoz a maximális termés el-
éréséhez, míg e fölött az érték fö-
lött fennáll a gyökérperzselés ve-
szélye, valamint nehézkessé válik 
néhány tápelem, például a kalci-
um felvétele. A növények vegeta-
tív-generatív egyensúlya is ennél 

az értéknél áll be a kívánatos eny-
hén vegetatív szintre. A fentek-
ben leírtaknak megfelelően, ha 
a talaj-EC értéke 0,8 alá süllyed, 
akkor növeljük a tápoldat EC-jét, 
ha pedig 0,9 fölé megy, akkor pe-
dig értelemszerűen csökkentjük. 
A konkrét számokat a tápoldato-
zás aranyszabálya határozza meg, 
az úgynevezett 2,7-es szabály.

A 2,7-es arany szabály
A 2,7-es szabály alapján hatá-

rozzuk meg, hogy milyen tápoldat-
EC-vel kell öntözni adott talaj-EC 
értéknél: Talaj EC + Tápoldat EC 
= 2,7 ± 10%

Vagy másképpen felírva: Táp-
oldat EC = (2,7 ± 10%) – Talaj EC

Mint látjuk, a fenti összefüg-
gés alapján, ha növekszik a talaj-
EC, csökkenteni kell a kijuttatan-
dó tápoldat-EC-t, s ha csökken a 
talaj-EC, akkor növelni kell a ki-
juttatandó tápoldat-EC-t. 

A 10%-os eltérési lehetőség a 
gazdák mozgástere a növények ve-
getatív-generatív egyensúlyának 
fenntartására. A fényszegény kora 

tavaszi, vagy késő őszi időszak-
ban +10%-kal is számolhatunk, 
míg a nyári hőségben –10%-kal. 
Ez azt jelenti, hogy a két időszak 
tápoldat EC-je között 0,5-0,6 EC 
is lehet! 

Amennyiben a talaj EC-je 
jelentősen eltér az optimálistól, 
azaz 0,6 alá csökken, vagy 1,2 
fölé megy, akkor is igénybe kell 
venni ezt az eltérési lehetőséget. 
De hát a legegyszerűbb, ha ve-
szünk néhány tipikus példát.

1. Ha a talaj-EC értéke 0,8, 
tehát az ideális közelében van, 
akkor a képlet alapján 

2,7-0.8=1,9, tehát ilyen 
tápoldat-EC-vel kell öntözni. 
Kora tavaszi időszakban ez fel-
mehet 2,2-re, míg a nyári idő-
szakban lecsökkenhet 1,6-os ér-
tékig. Az, hogy ez mennyi műtrá-
gyát jelent 1000 liter vízhez, az-
zal a későbbiekben fogunk fog-
lalkozni.

2. Ha a talaj-EC értéke 0,4 
(tehát jóval az ideális alatt van 
ugyan, de a helytelen öntözési 
gyakorlatból kifolyólag nagyon 
gyakran előfordul, hogy ilyen, 
vagy ez alatti értékeket mérünk 
az uborka gyökérzónájában), ak-
kor a képlet alapján: (2,7+10%) 

– 0,4 = 2,6 EC értéket kapunk a 
tápoldatra. Talajos termesztésnél 
ennél magasabb tápoldat EC-vel 
a gyökérperzselés és a tápanyag 
felvételi zavarok tüneteinek ve-
szélye nélkül már nem tudunk 
dolgozni

3. Ha a talaj-EC = 1,5 (tehát 
jóval az ideális szint fölött van 
ugyan, de a télen is fedett, vagy 
nem kellően átmosatott talajú fó-
liasátrakban szintén gyakori), ak-
kor a képlet alapján (2,7-10%) 
– 1,5 = 0,9-es EC értéket kapunk 
a tápoldatra. Nagyon sok esetben 
az öntözővíz EC-je ennél maga-
sabb, tehát szinte semmi műtrá-
gyát nem kell, pontosabban nem 
tudunk hozzá tenni.

Mint látjuk, a talaj-EC-től 
függően a kijuttatandó tápoldat 
EC-je igen széles határok között 
mozoghat. Hogy ez mennyi mű-
trágyát is jelent 1000 liter vízhez, 
azzal a következő cikkünkben fo-
gunk foglalkozni.

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A nyár derekán, július elején elvégzett másodvetés jelentékenyen 
megnöveli a kertek termelékenységét. Kétségtelenül több figyel-
met, gondoskodást és munkát igényel, de ezt értékes és ízletes 
terményekkel hálálja meg.

A biztonságos, sikeres másodvetés feltétlen szükségessége azon-
ban az öntözés lehetősége, mert a nyár második felében az időjárá-
sunk rendszerint aszályos, ezért a növények fejlődése és termése csak 
rendszeres vízpótlás mellett biztonságos!

Péter-Pál napjáig (június 29.), amely egykor a búzaaratás meg-
kezdésének és a keresztek megjelenésének ideje volt, kiürül a vete-
ményes ágyások egy része, mert betakarítjuk a zöldborsó, a korai sár-
garépa, a fejes saláta, a hónapos retek termését. Ekkor ki kell szed-
ni a földben levő hulladékokat, a gyomokat, fel kell üdíteni a talajt 
némi érett komposzttal, vagy istállótrágyával, gondosan fel kell ásni 
és el kell művelni a termőföldet.

A másodvetésre alkalmas növények igen sokfélék lehetnek, de 
célszerű mindig a rövidebb tenyészidejű fajtákat előnyben részesíteni.

A másodvetés növényei
Ilyenkor vethetjük a zöldbab, az uborka, a sárgarépa, az őszi re-

tek, a csemegekukorica és a póréhagyma magját. Ne felejtkezzen 
meg a céklamag vetéséről 
sem, mert a cékla gumó-
jából készített saláta rend-
kívül értékes téli étel ki-
egészítő! Még viszonylag 
kevesen ismerik a gumós 
köményt, pedig ebből is 
rendkívül ízletes és érté-
kes ételeket tudnak vará-
zsolni az ügyes és ötletes 
háziasszonyok!

Most kell elvetni a le-
veles kel magját is; ebből 
80-100 cm magas, izmos levelű növények fejlődnek, amelyek kivá-
ló fagytűréssel rendelkeznek és egész télen, folyamatosan szedhető-
ek. (Nem is beszélve arról, hogy ezek a növények hóval, vagy dérrel 
belepve milyen pompás díszei a télen kopasz kertnek!)

Most kell elvetni az árvácska, a százszorszép és a nefelejcs mag-
ját, amelynek a palántái késő ősszel és kora tavasszal fogják meg-
szépíteni a környezetünket.

Július elején lehet kiültetni a káposztafélék (fejes-, vörös-, kelká-
poszta és karfiol) előnevelt, vagy vásárolt palántáit. Ezek termésé-
nek egy része téli tárolásra is alkalmas lesz és bővíti a családi kony-
ha téli választékát!

Újburgonya ősszel
Érdemes felújítani a tarlóburgonya ültetésének divatját is. Erre 

az apró, de jól elparásodott héjú, érett gumók alkalmasak, amelye-
ket néhány napig vizes textillel letakarva előhajtatunk, majd 5-8 cm 
mélyen elültetünk; kikelés után 15 cm magas bakhátat készítünk a 
bokrok fölé és egyszer-kétszer alaposan meg is öntözzük. Egy-egy 
tő alól szeptember végén 8-12 szem, nem parásodott héjú „újburgo-
nyát” szedhetünk fel, de, ha a korai fagyok előtt a szárát levágjuk és 
azzal a bokor tövét betakarjuk, akkor 6 fokos hideget is elvisel a ta-
lajban. Apróra vágott zöld petrezselyemmel még a karácsonyi me-
nüt is gazdagítja!

A fenti felsorolás koránt sem teljes, érdemes a kiegészítésre! De 
most, július közepén, amikor a kert bőségesen ellát bennünket friss 
terményeivel, gondoljunk arra, hogy a hosszú, rideg és szürke téli 
hónapokban ezek fogyasztása ad majd erőt és eltökéltséget minden 
kertészkedőnek a jövő évi se-
rénykedéséhez.

Időszerű a másodvetés
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Munka Otthon 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!

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.

Álláshirdetés
A P. Frangepán Katalin Gimnázium munkalehetőséget 

hirdet az eszenyi, homoki és minaji intézményeibe. Amit 
kínálunk: versenyképes fizetés, kellemes, korszerű körül-
mények.

Betöltendő munkakörök: 
▪ vezetőnő (elvárás: C1 ukrán nyelvvizsga, 
   pedagógus végzettség)
▪ óvodapedagógus 
▪ zenenevelő 
▪ ápolónő
▪ dada
▪ szakács
▪ mosónő
▪ udvarmester
Elvárás: magyar nyelvtudás, szakirányú végzettség.
Vár juk  azon  ko l l égák  j e l en tkezésé t ,  ak ik 

gyermekcentrikusak, céltudatosak, elhivatottak, jó kom-
munikációs képességgel rendelkeznek, valamint igénye-
sek a munkájukban.

Jelentkezni elektronikus formában, fényképes önélet-
rajzzal, illetve a szakmai végzettséget igazoló okirattal lehet.

A p.frangepankatalingimnazium@gmail.com e-mail 
címre várjuk a jelentkezéseket augusztus 1-ig.

****
A P. Frangepán Katalin Gimnázium munkalehetősé-

get hirdet az újonnan nyíló királyházi intézményébe. Amit 
kínálunk: versenyképes fizetés, kellemes, korszerű körül-
mények.

Betöltendő munkakörök: 
▪ óvodapedagógus 
▪ ápolónő
▪ dada
▪ szakács
▪ mosónő
▪ udvarmester
Elvárás: magyar nyelvtudás, szakirányú végzettség.
Vár juk  azon  ko l l égák  j e l en tkezésé t ,  ak ik 

gyermekcentrikusak, céltudatosak, elhivatottak, jó kom-
munikációs képességgel rendelkeznek, valamint igénye-
sek a munkájukban.

Jelentkezni elektronikus formában, fényképes önélet-
rajzzal, illetve a szakmai végzettséget igazoló okirattal lehet.

A p.frangepankatalingimnazium@gmail.com e-mail 
címre várjuk a jelentkezéseket augusztus 1-ig.

Álláshirdetés
A Nagydobronyi Református Líceum pályázatot hirdet:

fiú nevelőtanári állás betöltésére.
Elsősorban pedagógiai végzettséggel rendelkező, re-

formátus hitüket gyakorló személyek jelentkezését vár-
juk, akik a fiatalok körében végzett gyakorlattal rendel-
keznek. 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
▪ szakmai önéletrajz
▪ motivációs levél
▪ lelkészi ajánlás (zárt borítékban)
▪ végzettséget igazoló okirat másolata.
Jelentkezésüket 2022. augusztus 19-ig elektronikus 

formában várjuk a ndreflic@gmail. com e-mail címre.

У зв'язку із втратою, рахувати не чинними посвідчення 
батьків багатодітної сім'ї, видане Салко Діана 
Оттілівна, БС № 393061 від 15.12.2020 року, 
посвідчення дитини  з багатодітної сім'ї , видане Салко 
Дженна Аліківна, ДБ №661459 від 15.12.2020 р.

Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Kato-
na István u. 12. szám alatt 
kertes ház bútorral, víz, gáz, 
háromfázisú elektromos há-
lózat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Beregszász külvárosában, 
Beregardóban 23 szotekes 
telken felújításra váró 50 
m2-es családi ház eladó. Kon-
vektoros gázfűtés, az udvar-
ban vájt kút. A kertben 100 
db. 7 éves gyümölcsfa. Ér-
deklődni: +38099-1926678. 
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 
eladó 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 készí-
tését, felújítását, eresz-
csatorna készítését és há-
zak külső szigetelését vál-
l a l juk .  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 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

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

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

Szőlőszedő műanyag hor-
dó, 500 literes, eladó Bereg-
szászban. Ára: 2800 hrivnya. 
Mob.: 066-3967011. 

Szőlődaráló, szőlőprés el-
adó Beregszászban. Mob.: 
066-3967011.
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 
Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Eladó 300 literes boroshordó. 
Ugyanitt káposztáshordó, 100 
literes. Mob.: 066-8243778. 

Jó  á l lapotban lévő 
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. 

Részvétnyilvánítás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tel-
jes közössége együttérzését és őszinte részvétét feje-
zi ki Kovács Piroskának, a főiskola könyvelőjének, 
édesanyja elhunyta miatt. Osztozunk a gyászoló csa-
lád fájdalmában.
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KRIMI SpORt

A napokban egy véres arcú és testű nő 
fotója keringett az interneten. Az áldo-
zat unokahúga írt az esetről. A nő tes-
tén szinte nem maradt ép rész. 5 nap-
pal a kutyatámadás után a nő meghalt. 
A fotó leírása szerint egy kutya harap-
dálta össze. 

Az eset a huszti járási Izában történt. 
Egy staffordshire terrier megtámadott egy 
helyi lakost a Szokacs utcában. A Kárpátal-
jai Megyei Rendőrség beszámolója szerint 
az ügy kapcsán büntetőeljárás indult egy 
kárpátaljai nő halála miatt. Közölték, hogy 

A kutyaharapás után néhány nappal meghalt 
egy nő

július 9-én egy nő haláláról érkezett beje-
lentés Iza községből. A kutya érintettségé-
nek tényét ellenőrzik. A szakértők megál-
lapítják a halál okát, illetve, hogy okozhat-
ták-e azt kutyaharapások.

A rendőrség sajtószolgálata ugyanak-
kor hozzáteszi, hogy a nőt július 4-én ha-
rapta meg egy kutya, a halálhírt július 9-én 
kapták. Egyelőre nem tudni, hogy a két dá-
tum között a nő volt-e kórházban.

A staffordshire terrier gazdáit időköz-
ben azonosították. Szándékos emberölés 
miatt indult büntetőeljárás, írja a pmg.ua.

Az ungvári járási Antalóc községben 
vita során egy helyi lakos szándékosan 
súlyos testi sértést okozott szomszédjá-
nak. A rendőrök gyorsan megkeresték és 
letartóztatták a tettest. Az ügyben bün-
tetőeljárás indult. Erről a rendőrség szá-
molt be, írja a pmg.ua.

A közleményből kiderül, hogy július 
15-én 15 óra körül az Ungvári Közpon-
ti Városi Klinikai Kórház orvosa hívta a 
102-es vonalat. Az orvos jelentése szerint 
egy 30 éves férfi súlyos sérülésekkel ke-

Egy férfi súlyosan megsebesítette szomszédját
rült kórházba. Az ügyben a nyomozás meg-
kezdése után a rendőrök gyorsan kiderítet-
ték, hogy a kórházba került férfit megver-
ték, és ezt az áldozat 33 éves falubelije tet-
te. Megállapítást nyert, hogy néhány órá-
val korábban szóbeli vita alakult ki a fér-
fiak között egy régóta tartó ellenséges vi-
szony miatt. A konfliktus során a 33 éves 
antalóci lakos megsebesítette szomszédját.

Az elkövetőt őrizetbe vették és ideig-
lenes fogdába helyezték. Az ügyben tart a 
nyomozás.

Pénteken délelőtt a Técsői járás egyik fa-
lujának vezetője felvette a kapcsolatot a 
rendőrséggel, és bejelentette, hogy a falu-
jukban éjszaka megtámadtak egy férfit.

A rendőrség operatív nyomozócsoport-
ja, valamint a mentősök azonnal a hely-
színre érkeztek, és megadták a szükséges 
segítséget a sértettnek. Ekkor a rendfenn-
tartók megállapították, hogy éjjel a 33 éves 
férfit meglátogatta a 31 éves ismerőse. A 

Őrizetbe vettek egy ismerősét bántalmazó 
férfit

beszélgetés során az utóbbi hirtelen rátá-
madt a ház tulajdonosára. Evőeszközökkel 
sérüléseket okozott a karján és a lábán, ezt 
követően szándékában állt elvinni a sér-
tett személyes tárgyait, de az utolsó pilla-
natban megijedt és elszaladt a helyszínről.

A rendőrök gyorsan megtalálták a gya-
núsítottat és elfogták. A támadót ideiglenes 
letartóztatásba helyezték el. Az ügyben tart 
a nyomozás, számol be a zk.npu.gov.ua.

Tragikus munkahelyi baleset történt 
Kárpátalján a napokban. Egy KrAZ tí-
pusú teherautó maga alá temetett egy fi-
atal alkalmazottat.

Az eset a beregszászi járási Me-
dencén (Мідяниця) történt – közölte 
a Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-

Tragikus munkahelyi baleset történt 
Kárpátalján

gálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kiren-
deltsége.

Az 1991-es születésű áldozat halálos 
sérüléseket szerzett, és a helyszínen éle-
tét vesztette. A holttestet a tűzoltóság 15. 
sz. egysége szabadította ki a tehergépjár-
mű alól, adja hírül a pmg.ua.

A tűz vasárnap a délutáni órákban ke-
letkezett a munkácsi járási Alsóvereckén 
– írja a mukachevo.net hírportál.

A Rendkívüli Helyzetek Állami 
Szolgálatánál (DSZNSZ) elmondták, 
hogy a lángok teljesen megsemmisí-

Hatalmas tűz Alsóvereckén: lakóház és istálló 
gyulladt ki

tették az istállót és a lakóház tetőszer-
kezetét 180 négyzetméteren, továbbá 4 
tonna szénát is.

A helyszínen három tűzoltóautó 
– a DSZNSZ volóci, szarvasházai és 
alsóvereckei egysége – tevékenykedett.

Bejelentéssel fordult a rendőrséghez 
egy 57 éves pósaházai hölgy, aki azt 
kérte, hogy a hatóság munkatársai 
sürgősen érkezzenek ki a helyszínre, 
mivel a házból épp megszökni készül 
egy tolvaj.

A rendőrség néhány percen belül a 
helyszínre érkezett, megállapították, hogy 

Szomszédjait akarta meglopni egy férfi 
Pósaházán

a 49 éves helybeli férfi a nyári konyhából 
próbált meg ellopni háromezer hrivnyát. A 
bejelentők azonban tetten érték és bezár-
ták az épületbe, azonban a férfi megpró-
bált megszökni az ablakon át.

A férfit előzetes letartóztatásba he-
lyezték, az ügyben tart a büntetőeljárás, 
írja a pmg.ua.

A beregszászi katasztrófa védelmi seknek 
körülbelül 30 méteren kellett megtisztí-
tani az autóutat egy baleset következté-
ben kiömlött étolajtól. Az útmunkások 
is segítettek az úttest megtisztításában.

Az előzetes információk szerint a Be-
regszászi járásban található Nagybakta 
közelében egy közúti baleset követ-
keztében csaknem 24 tonna finomítat-

Nagybakta közelében 24 tonna étolaj ömlött ki 
az úttestre

lan napraforgóolaj ömlött ki az úttest-
re. Egy Volvo teherautó sofőrje elvesz-
tette uralmát járműve felett és az árok-
ba borult. A baleset következtében a tar-
tály megsérült, és a tartály tartalma az 
úttestre szivárgott.

A szakembereknek nemcsak vízzel kel-
lett lemosni az úttestet, hanem homokkal 
is le kellett fedni azt.

Néhány sorban
A Ferencváros remek játékkal 5-1-re 
nyert a kazah Tobol ellen hazai környe-
zetben a Bajnokok Ligája első selejte-
zőjének visszavágóján, így magabizto-
san jutott tovább a legrangosabb euró-
pai kupasorozatban. A Fradi góljaiból az 
egyik új szerzemény, Traore kettőt szer-
zett, Bassey ugyancsak duplázott, rajtuk 
kívül még Laidouni is megzörgette az el-
lenfél hálóját.

A keddi lapzártánk után sorra kerü-
lő második fordulóban az FTC teltházas 
mérkőzésen fogadja majd a szlovák Slovan 
Bratislavát.

Amennyiben sikerül ismét a tovább-
jutás, így a svájci FC Zürich és az azeri 
Qarabag párharc győztese lesz a követ-
kező ellenfél.

A Dinamo Kijev ugyancsak pályára 
lép szerdán a BL 2. fordulójában, amikor 
is a török Fenerbahce lesz az ukrán csa-
pat ellenfele. Ennek a párharcnak a győz-
tese az osztrák Sturm Grazzal találkozik 
a folytatásban.

Csütörtökön már az Európa-konfe-
rencialigában is bemutatkoznak a ma-
gyar és ukrán érdekeltek. A Kisvárda a 
kazah Kajrattal, a Mol Fehérvár az azeri 
Qabalával, míg a Puskás Akadémia a por-
tugál Guimaressel találkozik.

A Vorszkla Poltava a svéd AIK ellené-
ben lép pályára.

***
A Portugáliában vasárnap U-20-as fér-
fi kézilabda Európa-bajnokságon a ma-
gyar válogatott az igen előkelő 5. helyet 
szerezte meg.

A középdöntőben a magyar csapat csak 
a későbbi győztes spanyoloktól szenvedett 
vereséget, még a házigazda Portugáliát is 
legyőzte. Az 5. helyért lejátszott mérkő-
zésen Sótonyi László együttese Francia-
ország ellen nyert 35-29-re.

A döntőben Spanyolország a hajrában 
fordítva győzött a házigazda Portugáliá-
val szemben37-35-re.

***
Az Egyesült Államokban zajló szabadté-
ri atlétikai világbajnokságon Halász Ben-
ce az 5. helyen végzett súlylökésben, mi-
után egyéni legjobbjának számító 80 mé-
ter 15 centiméteres dobással zárta a döntőt.

Az ukrán Mihajlo Kohan 78 méter 83 
centiméterrel a 7. lett.

A versenyszám kettős lengyel sikert 
hozott: az 5. vb-címét szerző Pawel Fajdek 
81. 98-cal lett első a 81. 03-ig jutó Wojceh 
Nowicki előtt.

***
Öt és fél év után távozik posztjáról Marcz 
Tamás, a magyar férfi vízilabda-válogatott 
szövetségi kapitánya, akinek a vezetésé-
vel a nemzeti együttes a csalódást keltő 7. 
helyen zárta a júniusi hazai rendezésű vi-
lágbajnokságot.

Szilágyi Áron aranyérmes lett a kairói vívó 
világbajnokság kard egyéni döntőjében!

A háromszoros olimpiai bajnok a finá-
léban végletekig kiélezett csatában egyet-
len tussal, 15-14-re győzte le a francia 
Maxime Pianfettit.

Szilágyi Áron egyéniben lett aranyérmes!
Szilágyinak az emlékezetes három 

olimpiai bajnoki címe mellett (2012, 
2016, 2021) már volt Európa-bajno-
ki aranya 2015-ből, egyedül az egyé-
ni világbajnoki cím hiányzott a kollek-
ciójából.

Július 15-től két héten át a hollandiai 
Rotterdamban folytatja felkészülését 
a Sahtar Donyeck labdarúgó-csapata 
az előtte álló feladatokra. Az már biz-
tosnak tűnik, hogy a donyecki alakulat 
a Bajnokok Ligájában főtáblás lesz az 
előttünk álló 2022–2023-as idényben, de 
hogy a nemzetközi porondon való sze-
replés mellett lesz-e még lehetősége a ha-
zai pontvadászatban is megmérettetnie 
magát, az nagyrészt a több mint öt hó-
napja zajló háború függvénye.

A narancssárga-fekete alakulat a mö-
göttünk maradt héten ismerhette meg az 
idény közben a klubtól távozó vezetőedző, 
az olasz Roberto de Dzerbi utódát, aki a 
Dnyipro korábbi trénere, a horvát Ihor 
Jovcsevics lett. Sokáig még az sem volt 
kizárható, hogy a klub egykori legendás 
játékosa, az ugyancsak horvát Dario Srna 
veszi majd az együttes irányítását, de a 
Sahtarnál jelenleg a klubigazgatói pozíci-
ót betöltő Srna jelezte, hogy ő jelen állás 
szerint nem áll kész egy ilyen feladatra, és 
a honfitársa, Jovcsevics személyében tö-
kéletesen megbízik, nem félti az együttest 
az előtte álló feladatoktól.

Jovcsevics egyébként a Sahtar tör-
ténetének 35. trénere, és a játékosoknak 
való bemutatásakor nem is kaphatott vol-
na szemléltetőbb ajándékot, mint egy 35. 
számú mezt.

Az új edzőre nem vár könnyű feladat, 

A BL-főtáblájára készül a Sahtar
hiszen az utóbbi két évtizedben szinte még 
soha nem volt rá példa, hogy a Sahtar szín-
tiszta ukrán játékosokkal kezdte meg a fel-
készülést. A csapat korábbi fazonját nagy-
mértékben megszabó brazil légiósok az el-
múlt öt hónap során kivétel nélkül tovább-
álltak, ami valahol érthető is, hisz a hábo-
rús viszonyok árnyékában sem az anya-
gi, sem a testi biztonságuk nem lett vol-
na garantálva.

Ezzel kapcsolatos a hír, miszerint a 
Nemzetközi Sportbíróságon az ukrán elit-
klub 50 millió euróra perli a Nemzetközi 
Labdarúgó-szövetséget (FIFA) azért, mert 
a testület korábban olyan döntést hozott, 
hogy a háborús viszonyok miatt az Ukraj-
nában érvényes szerződéssel bíró légiósok 
egyoldalúan felbonthatják a kontraktusu-
kat, és kereshetnek maguknak más klubot. 
A Sahtar most azzal érvel, hogy a döntés 
hatására súlyos tízmillióktól esett el, így az 
50 milliót amolyan kárpótlási honorárium-
nak szánná, amennyiben megítélnék nekik.

Az is néhány napos hír, miszerint a 
donyecki klub megállapodott abban, hogy 
a lengyelországi Varsóban játssza majd le a 
Bajnokok Ligája hazai selejtezőit. A Legia 
Varsó arénája 30 ezres, és minden szem-
pontból megfelel majd ilyen rangos mér-
kőzések lebonyolításának.

A Sahtar egyébként a rotterdami fel-
készülése során találkozik majd a Fortuna 
Sittard, illetve a Ajax csapatával is.



A rejtvényt Balázsi Csaba készítette.
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Plusz egy vicc

2022. 28. szám meg   
fej  tése: Igyen nem lé
tezik – kivéve, ha te 
magad vagy az. 

plusz    egy vicc: ... 
úgyis mindig üres. 

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

Hozzávalók a mézes lapokhoz: 2 kávés kanál fahéj, 2 ek. ol-
vasztott méz, 2 tojás, 20 dkg porcukor, 5 dkg margarin, 2 kávés ka-
nál szódabikarbóna, 40 dkg liszt;

A piskótatekercshez: 6 db tojás, 6 ek. liszt, 6 ek. cukor, 1 cs 
sütőpor, sárgabarack lekvár;

A krémhez: 6 dl tej, 2 cs vaníliapuding, 4 cs vaníliás cukor, 
30 dkg vaj, 25 dkg porcukor.

Elkészítés: A mézes lapokhoz a fahéjat, mézet, tojást, porcuk-
rot, margarint, szódabikarbónát gőz felett összefőzzük, majd hozzá-
adjuk a lisztet. Összegyúrjuk, két lapot sütünk belőle, tepsi hátulján. 
Kb: 25×35 cm-es lapot nyújtottam. 200 fokon sütjük 6-8 percig.

Elkészítjük a piskótatekercset. 6 tojásból piskótát sütünk. 35×45 
cm-es tepsiben. Amikor készen van, nedves konyharuhára borít-
juk, feltekerjük. Megvárjuk amíg kihűl. Majd kitekerjük, megken-
jük lekvárral, visszatekerjük. Felszeleteljük.

A krémhez megfőzzük a pudingot, a vajat a porcukorral ha-
bosra keverjük. A kihűlt pudingot a vajas krémmel összekever-
jük. Összeállítjuk a sütit. Az alsó mézes lapot megkenjük krém-
mel, rátesszük a piskótatekercs szeleteket, megint krém követke-
zik, a tetejére a másik mézes lap. Hűtőbe tesszük. Egy napot vá-
runk, hogy a lapok megpuhuljanak. Porcukrot szórunk rá, de le-
het olvasztott csokit is.

Piskótatekercses mézes süti

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

– Nem merek hazamenni – mondja Kovács a kocs-
mában az ivócimborájának.

– Miért nem?
– Mert mérges a feleségem.
– Miért mérges?
– …

Kétbetűsek: AT, ÁT, 
KI, LF, MI, ND, ÓN, SC, 
SL, TÓ.

Hárombetűsek: AIR, 
DEA, ENI, LIV, NEM, SCI, 
SKA, TIZ, TOT, TUS, VÍV.

Négybetűsek: AZRA, 
C S O M ,  E Z E K ,  F I AT, 
GYÁL,  HAZA,  IRAT, 
KIKA,  KLEM, MACI, 
MERT, MISE, PICK, ZÉTA.

Ötbetűsek:  AMIGA, 
ANETT, ASZIK, AUTÓS, 
EMELT, EMIKE, ERCSI, 
ESZIK, ÉRLEL, ÉZSAU, 
FLINT, KÖLES, KÖSZI, 
MALŐR, NYINA, ÖNTET, 
SNECI, SZAKÉ, SZILK, 
TEMZE, VÉTÓZ, ZUZMÓ.

Hatbetűsek: EMANÁL, 
H A J Z AT,  M E G Y E K , 
NINIVE, OSZIKA, RÖG-
TÖN, TAVASZ, TINÓDI, 
UTÁNZÓ.

Hétbetűsek:  AKTÁ-
ZÁS, BOROSTA, CSALÓ-
KA, GALILEO, MIND-
AMA, ÖNÁMÍTÓ, RAJZÓ-
RA, SZÓLÓZÓ, TARLOTT, 
VIASZOSZ.

Nyolcbetűsek: BEHA-
SADÓ, ELASZOTT, FA-
KARIKA, LEPENGET, 
NASIVASI, ZSUGÁZIK.

Kilencbetűsek: ELKE-
NŐDIK, OLASZ ZENE.

Tízbetűsek: KISS RA-
MÓNA, SZÓKÉSZLET.
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Az eheti csillagállá-
sok szépen sorban 
megmutatják önnek. 

A szerelmi életében új lehe-
tőségek nyílnak meg hosz-
szú távú kapcsolat kialakí-
tására. A meglévő kapcsola-
ta átbillen a nehéz ponton és 
jó irányba megy. A valóság 
az, hogy legtöbbször azokat 
a dolgokat nem vesszük ész-
re, melyek az orrunk előtt 
van, mikor valamit keresünk 
messze, távol magunktól.

A csillagok eheti 
mozgásai kényelmet 
és kellemes légkört 

varázsolnak ön köré. A párjá-
val közösen úgy dönthetnek, 
hogy összeköltöznek vagy 
akár össze is házasodnak. 
Amennyiben még független, 
igencsak nagy hatással lesz a 
hét során a másik nem rész-
vevőire. Látja bevételének 
növekedését. Költekezései-
ben megfontolást kérnek az 
ön részéről a csillagok állásai.

Ezekben a napokban 
megnő az érzelmi biz-
tonság iránti igénye, 
amit az átvonuló boly-

gók hatásai erősítenek önben. A 
hét mottója, amit érdemes szem 
előtt tartania: a bátraké a szeren-
cse. A futó kalandok most távol 
állnak öntől. Most vagy biztos-
ra megy, vagy inkább egyma-
gában van. A félmegoldások-
tól idegenkedik. Egy kiemelke-
dő ajánlatot kap szakmai téren, 
ami sok jót ígér önnek.

Nem tanácsos ebben 
az időszakban a sze-
relmi életének rész-
leteibe beavatni má-

sokat. Még önnek is meg kell 
formálnia az elképzeléseit ah-
hoz, hogy szilárdan dönthes-
sen, hogy tisztán lássa azt, hogy 
mi az, amit szeretne. Ne vegye 
szívére az esetleges kritikákat. 
Minden korosztálynak meg 
van a maga sajátos szemlélete. 
Egy igen tapasztalt, jól tájéko-
zott emberrel találkozhat. 

A mérsékletesség a cél-
ravezetőbb önnek ezen 
a héten. Egy új isme-
rőssel hozza össze a 

sors, akivel feltűnően sok kö-
zös gondolataik vannak. Ezt ed-
dig nem is hitte, hogy van ilyen. 
Ebből még később egy hosszú 
távú barátság is lehet. Köze-
li hozzátartozója költekezései 
miatt kissé keserű lehet a száj-
íze a hét első felében. Egyéb ok 
is felmerül, ami miatt már sose 
lesz olyan a kapcsolatuk.

Egy kicsit vibrál a na-
pokban ön körül a le-
vegő. Ez kiválthat ön-

ben ingerlékenységet, idegessé-
get. Szinte alig tud koncentrálni 
dolgokra. Ennek ellenére még-
is helyt kell állnia helyzetekben. 
Egy kis feszültség oldó zsálya, 
citromfű, levendula gyógytea 
vagy fürdő csodákat tenne most 
önnel. A csillagok eheti állásai 
a karrierjében és a munkájában 
hoznak kiváló lehetőségeket.

A hét során Fortuna 
kegyes lesz önhöz. 
Élete váratlan fordu-

latot vehet. A megrekedések 
korszaka lejárt. Határozottan 
haladhat a céljai felé. Ottho-
ni fronton még átmeneti, ki-
sebb feszültségek fel merül-
hetnek. Épp ezért most nem 
szabadna engedjen semmi-
lyen nemű provokációnak. 
Ezekben a napokban a leg-
intelligensebb magatartásá-
ra lesz szüksége.

Ezen a héten a siker-
hez egyenes út ve-
zet önnek. Használja 

kapcsolatait és kitűnő üzleti 
érzékét, lépés előnybe lesz a 
többiekhez képest. Bizonyos 
tényeken képtelen változtat-
ni. A szívügyekkel nem ez a 
helyzet. Nagyon jó kilátásai 
vannak ezen a héten ez ügy-
ben. Találkozhat valakivel, 
akivel régebb érzelmi kap-
csolatban voltak. Erősen fi-
gyeljen.

Ezen a héten a csil-
lagok állásai ked-
veznek a karrierjé-

nek. Terveit könnyedén meg 
tudja valósítani segítséggel 
vagy anélkül is. Munkájá-
ban, a karrierje útján egyen-
letesen halad felfelé. Vigyáz-
zon magára és azokra is, akik 
öntől függenek. Amennyiben 
a banki szférában vagy egyéb 
pénzzel kapcsolatos helyen 
dolgozik, ezen a héten érde-
mes fokozottan figyelni.

Álmait ezekben a na-
pokban szorítsa szo-
rosabb keretek közé. 
Használja ki a kínálko-

zó lehetőségeket. Kedvese min-
denben támogatni fogja. Fiatal is-
merősei kerülnek előtérbe. Meg 
kell növelnie az emberekbe ve-
tett bizalmát. Nem kell feltétel 
nélkül megbíznia másokban, de 
anélkül nem tud gördülékenyen 
egyről a kettőre jutni. Változáso-
kat eszközöl ki, amiért a környe-
zete nem igazán rajong. 

A jó szerencse ezek-
ben a napokban újra 
ön mellett áll. Érde-

mes ezt az időszakot jól ki-
használni. Jó barátai minden-
ben támogatják. Amennyi-
ben vitás kérdés merülne fel 
a környezetével, ne mondja 
ki véleményét, míg nem tud-
ja megindokolni. Szívügyek-
ben nem mondható el, hogy 
élete legjobb időszakát éli. 
Legyen türelemmel, ha ma-
gányos.

Fontos figyelnie arra, 
hogy a baráti kapcso-
lataiban törések mutat-

kozhatnak. Érzelmi téren egy ki-
csit passzívabbá válhat a napok-
ban. A lelkesedés lángja mintha 
csökkenne önben. Elképzelhe-
tő, hogy hideg fejjel kényszerül 
döntéseket hozni, mert szüksé-
ges. Ha teheti, próbáljon meg 
elhatárolódni új szomszédjától, 
még mielőtt mélyebben beavat-
ná a személyes titkaiba.


