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Folytatás a 4. oldalon

Hit, nemzettudat, 
megmaradás

A XXI. század embe-
re az internet vilá-

gában oly sok helyről 
tud tájékozódni a nagy-
világban, a környeze-
tében zajló események-
ről! Viszont az idősek, 
akiknek erre nincs le-
hetőségük, vagy nehe-
zen igazodnak el a vi-
lághálón, akik megszok-
ták, hogy nyomtatott új-
ságot olvasnak, ám eb-

ben a nehéz helyzetben 
kénytelenek voltak le-
mondani róla. Gondol-
junk rájuk! Lepjük meg 
nagyszüleinket, idősebb 
rokonainkat, a szom-
széd nénit vagy bácsit 
egy-egy újsággal, példá-
ul Kárpátinfóval, vagy 
Kárpátinfo-előfizetéssel! 
Az ő örömük minket is 
boldoggá tesz majd. Pró-
báljuk ki!

Az elmúlt héten 
a népzenéé,  a 
-táncé, a játéké 

és a kézműveskedésé 
v o l t  a  f ő s z e r e p  a 
„GENIUS” Jótékony-
sági Alapítvány szer-
vezésében idén tizen-
k e t t e d i k  a l k a l o m -
m a l  m e g r e n d e z e t t 
Beregvidéki  Népze-

nei és Néptánctáborban, 
melynek ezúttal a II. Rá-
kóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola Szak-
gimnáziumának épülete 
adott otthont. A mozgal-
mas és élményekkel teli 
hét zárásaként a táboro-
zók szüleik előtt mutat-
ták be, mit tanultak ez 
idő alatt.

A résztvevőket Kepics 
Andzselika,  a program 
s z a k m a i  f e l e l ő s e  k ö -
s z ö n t ö t t e .  M i n t  m e g -
tudtuk, a hét folyamán 
Szelesné Huszti Beátá-
val, a Vermesy Péter Ál-
talános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola ok-
tatójával moldvai tánco-
kat tanultak, de a tánchá-

zakban a Kárpát-me-
dence magyar tájegy-
ségeinek táncaiba is be-
lekóstoltak. Mint tud-
juk, a gyermekjátékok a 
néptánc előszobája, így 
nem véletlen, hogy erre 
különös hangsúlyt fek-
tettek a hét folyamán. 

Bemutatóval zárult a XII. Beregvidéki Népzenei és Néptánctábor

Templombúcsút tar-
tottak Bereg ardóban. 

Ezen a vasárnap délutá-
non a Beregszászhoz tar-
tozó település központjá-

ban két évvel ezelőtt fel-
avatott Szent Kinga temp-
lom zsúfolásig megtelt. 

Egy gyülekezet szá-
mára nagyon fon-

tos, hogy legyen hely-
ben lakó lelkipásztora, 
s a lelkésznek is fontos, 
hogy tudja, melyik az a 
nyáj, amelyik rábíza-
tott, amelyiket pászto-
rolnia kell. Igazán cso-
dálatos, ha ez a ket-
tő úgy talál egymás-
ra, hogy az mindkét fél 
megelégedésére szolgál, 
s amiért igazán hálásak 
Istennek. Az elmúlt va-
sárnap az Ungi Refor-
mátus Egyházmegyéhez 
tartozó Tiszaújfaluban 
– ahol ez alkalommal 
ünnepi istentiszteletre 
hívogatott a helyi refor-
mátus gyülekezet gyö-
nyörű templomának 
harangja – úgy érezte 
az ember, hogy itt egy-
másra talált a gyüleke-
zet és lelkésze. 

Lelkészbeiktatás Tiszaújfaluban
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Elejét lásd az 1. oldalon

Tánc, zene, játék
Bemutatóval zárult a XII. Beregvidéki Népzenei és Néptánctábor

Szilágyi László, a II. Rákó-
czi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola oktatója és felesége, 
Gabriella, a Beregszászi Rezeda 
Folkműhely oktatója a korosz-
tálynak megfelelő zenés-táncos 
népi játékokkal ismertette meg 
a résztvevőket, akik, mint a be-
mutatón is meggyőződtünk róla, 
igen nagy élvezettel járták azt. 
Ezúttal sem maradt ki a hang-
szeres foglalkozás. Szanyi-Bíró 
Anikó, a Komótos együttes prí-
mása, Szalva Klaudia, a Ko-
mótos együttes hegedűse és id. 
Bernáth Ferenc, a Csipkés együt-
tes brácsása igencsak hasznos út-
mutatást adott a hangszerek ke-
zeléséhez, Kepics Andzselikával 
énekoktatóval meg szívünknek 
igen kedves népdalokat sajátítot-
tak el. Mester-Baksa Andrea és 
Kopinec Emese kézművesek ve-
zetésével pedig csodaszép alko-
tások kerültek ki a gyerekek ke-
zei alól. Emellett a tábor prog-

ramjában szerepelt még filmklub 
és „Ki mit tud?” is. 

A táborzáró műsor igen-
csak színesre és gazdagra sikere-
dett. A fiatalok szatmári népdal-

csokrot adtak elő, népi játékok-
ból adtak ízelítőt, moldvai tán-
cokat mutattak be (pálmácska, 
barumarocsini, ördügútja, serény-
magyaros, bulgárospingvines, 
hoina), a hangszeren játszó gye-

rekek déldunántúli ugróst szó-
laltattak meg, zárásként pedig 
nagyecsedi cigánytánccal ör-
vendeztette meg a résztvevőket 
Szelesné Huszti Beáta. A részt-
vevők azzal a reménnyel búcsúz-
tak egymástól, hogy jövőre újra 
találkoznak. 

A tábor megvalósulását a Ma-
gyar Kormány, Miniszterelnök-
ség Nemzetpolitikai Államtit-
kárság, Bethlen Gábor Alapke-
zelő Zrt. támogatta.

Kovács Erzsébet

A Munkácsi Görögkatolikus 
Egyházmegye Beregszászi Es-
peresi Kerülete immáron ha-
gyományosan Szent Illés prófé-
ta ünnepére tervezi a máriapócsi 
gyalogos zarándoklatot, ame-
lyen minden évben több száz 
hívő vesz részt. Két év kihagyás 
után az elmúlt hétvégén újra sor 
került a zarándoklatra. 

A több mint 200 elszánt za-
rándok az Asztély-Beregsurány 
határátkelő átlépését követően 
vágott neki a több mint 60 km-es 
útnak. A kétnapos gyalogtúrán – 
melyet rövid pihenésekkel, illet-
ve Pusztadoboson egy éjszaká-
zással szakítottak meg – a legfi-
atalabb zarándok 7, a legidősebb 
75 éves volt. A beregdédai temp-
lom fakeresztjét hordozó zarán-
dokok hálával a szívükben me-
neteltek, s nem szegte kedvüket 

Kárpátaljai görögkatolikusok zarándoklata Máriapócsra

A békéért imádkoztak
a 40 fokos hőség és a forró aszfalt 
sem. A zarándokok imádkozva és 
énekleve tették meg útjukat, a ve-
lük menetelő papok folyamatos 
gyónási lehetőséget biztosítottak 
számukra. A búcsújárók a temp-
lomba érkezve hálaadó imádság 
majd szent liturgia keretében kö-
szöntötték a máriapócsi könnye-
ző Szűzanyát, hozták elé kérése-

iket. Elsősorban a békéért imád-
koztak, a családok egyesítéséért, 
s hogy azok a kárpátaljaiak, akik 
a háború miatt hagyták el szülő-
földjüket, újra hazatérhessenek.

Ebben a nehéz helyzetben, 
amikor háború keseríti meg 
mindannyiunk életét, még fonto-
sabb feladata az egyháznak, hogy 
erősítse a híveket abban, hogy Is-
ten nem hagy el bennünket, fogal-
mazott Demkó Ferenc esperes.

-kósa-

„Őrállóvá tettelek téged”
Lelkészbeiktatás Tiszaújfaluban

Elejét lásd az 1. oldalon

Soós Zsolt immáron négy éve 
szolgál Tiszaújfaluban, a kö-
zösség megismerte és befogad-
ta őt, ő pedig örömmel vállal-
ta a meghívást. Megválasztá-
sát követően július 24-én meg-
történt a beiktatása is.

Az ünnepi istentiszteleten 
Zán Fábián Sándor, a Kárpátal-
jai Református Egyház püspöke 
hirdette Istennek igéjét. Kiemel-
te: az egyház, a lelkész elsődle-
ges feladata a feltámadott Krisz-
tus hirdetése. Mert, ahogy az ige 
is mondja: „Ha pedig Krisztus 
nem támadt fel, semmit sem ér a 
ti hitetek, még bűneitekben vagy-
tok. Sőt akkor azok is elvesztek, 
akik Krisztusban hunytak el” 
(1Kor 15, 17–18). Elhiszed-é 
Jézusnak, mint ahogy Már-
ta hitte, hogy „Én vagyok a 
Feltámadás és az Élet. Aki 
hisz bennem, akkor is él, 
ha meghalt. Aki pedig él 
és hisz bennem, soha nem 
hal meg. Hiszed ezt?” Már-
ta válasza határozott igen 
volt. Ma is vannak igaz bi-
zonyságtevők, de az embe-
rek többségét kettősség jel-
lemzi: nem hitetlen, de nem 
is hívő, nem ellenkezik Is-
tennel, de nem is vállalja fel 
a hit harcát, a hitvallás ne-
hézségeit, a kegyesség meg-
élését, a feltámadott Krisztusnak 
való engedelmességet. Ez a ket-
tősség pedig azt jelenti, hogy még 
bűneiben van. A püspök azt kí-
vánta, hogy őszintén, tiszta szív-
vel tudja ez a közösség a lelki-
pásztorával együtt vallani, hogy 
Krisztus feltámadt, mert akik Is-
tenben hisznek, azoknak örök 
életük van. Álljatok meg erősen 
a hitben! A világot csak azok az 
emberek tudják megváltoztat-
ni, akik hisznek a feltámadás-
ban, hisznek a Feltámadottban, 
akik vallják saját feltámadásukat 
is, fogalmazott Zán Fábián Sán-
dor. Ahhoz talán kicsik vagyunk, 
hogy a nagyvilágot meggyógyít-
suk, de ahhoz elég, hogy a csa-

ládunkban, a közösségünkben pró-
báljuk az emberi kapcsolatokat, az 
Isten és az ember kapcsolatát gyó-
gyítgatni – szóval, példamutatással, 
őszinte, világos hitvallással. Vé-
gezetül azt kívánta az igehirdető, 
hogy a most beiktatott lelkipásztor 
minden igehirdetésében a feltáma-
dott Krisztust hirdesse, és hogy az 
igehirdetése ne legyen hiábavaló.

Az igehirdetést követően ke-
rült sor Soós Zsolt lelkipásztor be-
iktatására. A beiktatást végző Ba-
logh Attila, az Ungi Református 
Egyházmegye esperese hálát adott 
azért, hogy a szalókai gyülekeze-
tének egykori hittanosával immá-
ron szolgatársként építhetik együtt 
Isten országát. Az esperes elisme-
réssel szólt a tiszaújfalui gyüleke-
zetben tapasztalható egyetértésről. 
„Ó, mily szép és gyönyörűséges, 

ha a testvérek egyetértésben élnek! 
Csak oda küld az Úr áldást és éle-
tet mindenkor” – idézte a zsoltárost. 
Balogh Attila meggyőződéssel vall-
ja, hogy Soós Zsolt áldásként érke-
zett ebbe a gyülekezetbe, áldást hor-
doz, s Isten áldását tudja továbbad-
ni a rábízott nyájnak. 

Hűséggel és szeretettel pász-
torold a nyájat, intézte szavait a 
beiktatott lelkész felé Nagy Béla, 
a Kárpátaljai Református Egyház 
főgondnoka, aki a Timóteushoz 
írott második levél második feje-
zetének 15. versét helyezte a lel-
kész szívére: „Igyekezz kipró-
bált emberként megállni az Isten 
előtt, mint olyan munkás, aki nem 
vall szégyent, hanem helyesen fej-

tegeti az igazság igéjét”. Meleg 
szívvel és kedves szavakkal kö-
szöntötte a beiktatott lelkészt 
Bátori József, az Ungi Reformá-
tus Egyházmegye főgondnoka és 
a szalókai gyülekezet gondnoka, 
Héder János, a Kárpátaljai Refor-
mátus Egyház főjegyzője, a csa-
pi, a tiszaásványi, az eszenyi és 
a helyi gyülekezet gondnokai, il-
letve egy-egy igével kérték Isten 
áldását a beiktatott lelkész szol-
gálatára a megjelent lelkésztár-
sak is. A gyülekezet pedig ének-
kel köszöntötte és kért áldást lel-
kipásztora életére, szolgálatára. 

Minden ige különleges a 
maga nemében, minden ige ott 
hordozza magában Istennek ama 
emberi ésszel felfoghatatlan ke-
gyelmét, amely mindig Krisztus-
ra mutat és Krisztushoz vezet el 
bennünket, s mutat utat az örök 
élet felé. De minden megtért szí-
vű ember életében van legalább 
egy ige, ami kiemelkedik az ösz-
szes többi közül, ami megma-
gyarázhatatlan módon többet je-
lent a számára, többet indít meg 

az ő szívében, kezdte 
székfoglaló igehirdeté- 
sét Soós Zsolt, aki szá-
mára ez az ige az Ezékiel 
3, 17-ben van megír-
va: „Emberfia! Őrálló-
vá tettelek téged Izráel 
házában. Ha igét hallasz 
tőlem, figyelmeztesd 
őket az én nevemben!” 
A lelkész arról beszélt, 
hogyan figyelmeztette 
majd indította el őt Is-
ten ezzel az igével a gim-
náziumi évek alatt, ho-
gyan segített a gyüleke-

zet melletti döntésben, s milyen 
hatalmas felelősséget jelent szá-
mára ez az intés a szolgálatban 
is. Állandó figyelmeztetés, hogy 
azon az úton kell haladnia, ame-
lyen elindult, s mindenkor a fel-
támadott Jézus Krisztust kell hir-
detni, Isten útján kell járni. „Az 
Isten Lélek, és akik imádják őt, 
azoknak lélekben és igazságban 
kell imádniuk” (Jn 4, 24) – hívta 
fel a jelenlévők figyelmét a fris-
sen beiktatott lelkész.

Az ünnepi istentisztelet nem-
zeti imádságunk eléneklésé-
vel ért véget, majd a gyülekezet 
szeretetvendégségre invitálta a 
résztvevőket. 

Marton Erzsébet

Hatalmas tömeg énekelt Istennek a nemzet új stadionjában az Ez 
az a nap!-on.

Szombaton rendezték az Ez az a nap! Stadion 2022 elnevezésű nagy-
szabású keresztény könnyűzenei találkozót a Puskás Arénában, amelyen 
több mint 30 nemzetből mintegy 40 ezer ember vett részt. A rendezvény-
re az egész Kárpát-medencéből és szélesebb régiónkból is érkeztek ven-
dégek, közülük sokan a szervezők által biztosított ingyenes különvona- 
tokkal és buszokkal. A kárpátaljaiak Beregsurányból és Tiszabecsről 8 
busszal utaztak a rendezvényre. Ehhez a 400 főhöz csatlakozott körül-
belül ugyanennyi kárpátaljai Budapesten.

A rekkenő hőség ellenére már a program elejére rengetegen megér-
keztek a két év halasztás után sorra került 20 éves jubileumi alkalomra. 
Estére teljesen megteltek a lelátók és egy rövid felüdítő eső után minden-

ki felszabadul-
tan énekelt Is-
tenhez, hallgat-
ta a megosztott 
lelki gondola-
tokat és imád-
kozott közö-
sen a békéért 
és Magyaror-
szág szellemi 
megújulásáért.

A találko-
zón az összes 
felekezet egy 
szívvel képvi-
selte magát a 
Katolikus Egy-

háztól a Hit Gyülekezetéig, az evangélikusokon és reformátusokon ke-
resztül a baptista és pünkösdi hívőkig, valamint a számos kisebb gyü-
lekezetek tagjaiig. Ez a felekezetköziség kiemelt fontosságú az Ez az 
a nap! számára, ezért idén is úgy állították össze a programot, hogy a 
színpadra lépők egységesen minden egyház tagjai közül kerüljenek ki.

A program gerincét ismert hazai és külföldi keresztény zenei pro-
dukciók adták, amelyek között rövid üzenetek hangzottak el. Jelen volt 
számos olyan előadó, aki végig kísérte a mozgalom elmúlt két évtize- 
dét, köztük a brit Noel Richards, Graham Kendrick, Tim Hughes és 
Martin Smith, az ausztrál Planetshakers és az Egyesült Államokból ér-
kezett többszörös Grammy-díjas Michael W. Smith. Rajtuk kívül a ma-
gyar keresztény zenei élet színe-java is színpadra lépett, többek között 
Pintér Béla, Csiszér László, Hanna, Heléna, Dobner Illés, Oláh Gergő, 
Caramel, az Új Forrás, a Crux, a Hidden Kingdom és még sokan mások.

A napnak jótékony célja is volt, ugyanis a legnagyobb magyaror-
szági segélyszervezetekkel együttműködve, a Híd Kárpátaljáért prog-
ram keretén belül adománygyűjtésre került sor a háborús nehézségek-
kel sújtott régióban élők megsegítésére.

A rendezvény végén mindenki egy különleges ajándék Bibliával tér-
hetett haza, amelyben Jézus szavai piros betűkkel vannak szedve és a 
Szentírás megértését segítő magyarázó szövegekkel van ellátva.

magazin.ezazanap.hu

Ez az a nap, huszadszor
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A szervezők nemrég köz-
zétett felhívásukban annak a 
meggyőződésüknek adnak han-
got, hogy a fegyveres konflik-
tus okozta nehézségek és a rég 
nem tapasztalt méretű aszály el-
lenére jelentős mennyiségű fel-

ajánlás érkezik majd a gyűjtő-
pontokra, így biztosítva az egy-
házi tanintézmények, gyermek-
otthonok, az egyházak által mű-

Tart a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem gabonagyűjtő akció

Érkeznek az első búzaadományok
Talán soha nem volt még nagyobb szükség a helyi gazdatársada-
lom tagjainak összefogására, mint ezekben az embert próbáló ne-
héz időkben, amikor is a háború miatt napról napra nő a kiszol-
gáltatottak, a segítségre szorulók száma. Éppen ezért a kárpátaljai 
földművesek, csatlakozva az egész Kárpát-medencét átfogó koráb-
bi kezdeményezéshez, idén ismét meghirdették a Magyarok kenye-
re – 15 millió búzaszem adománygyűjtő akciójukat. A program le-
bonyolításában jelentős szerepet vállalnak a történelmi egyházak, 
az érdekvédelmi szervezetek és számos helyi civil kezdeményezés. 

ködtetett ingyenkonyhák egész évi 
gabonaellátását. Emlékeztetnek rá, 
hogy tavaly a kárpátaljai földmű-
vesek – a saját magukkal szemben 
megfogalmazott elvárásokat mesz-
sze túlteljesítve – 103 tonna ter-
ményt gyűjtöttek össze. 

Ezekben az embert próbáló 
időkben különleges szerepe van 
a gazdaszolidaritásnak, felkarol-
va a még itt maradottakat, segítő 

kezet nyújtva a rászorulóknak. 
Legyünk hálásak az idei gabo-
náért és engedjük, hogy a szük-
séget szenvedők is részesülhes-
senek belőle. 

Örömünkre szolgál, hogy  jú-
lius 22-én a központunkba meg-
érkezett az első adomány – az 
Izsnyétei Református Egyház-
község tagjainak felajánlása, 
2865 kg szemestermény – tájé-
koztatott Nagy Béla, a Kárpátal-
jai Református Egyház Diakóniai 
Központjának igazgatója, aki a 
korinthusaikhoz írott második le-
vél 9. részének 10. versével buz-
dít mindenkit az adományozásra: 
„Aki pedig magot ad a magvető-
nek, és eledelül kenyeret, meg-
adja és megsokasítja vetőmago-
tokat, és megszaporítja „igazsá-
gotok gyümölcsét”. 

A szervezők – a Pro Agricultura 
Carpatika Alapítvány, a KMKSZ 
és a kárpátaljai történelmi egy-
házak – a már megszokott gyűj-
tőpontokon (a nagydobronyi, 
nagyberegi és tiszapéterfalvai re-
formátus líceumok, a Kárpátal-
jai Református Egyház Diakóniai 
Központja, a Nagydobronyi Ir-
galmas Samaritánus Reformá-
tus Gyermekotthon, a Munká-
csi Szent Márton Karitász, a 
Munkácsi Szent István Líceum, 
a Karácsfalvai Sztojka Sándor 
Görögkatolikus Líceum) – au-
gusztus 10-ig várják a felajánlá-
sokat. A kárpátaljai búzaössze-
öntő ünnepségre 2022. augusz-
tus 13-án Nagydobronyban az Ir-
galmas Samaritánus Református 
Gyermekotthon területén kerül sor 
a háború engedte keretek között.

K. E.

Makuk János, a szállítmány 
célba juttatását felvállaló Bereg-
szászi Máltai Szeretetszolgálat 
(BJMSZ) vezetője sajtóérdeklő-
désre elmondta, hogy ezúttal egy 
közel tíz millió forint értékű fel-
szerelést sikerült átadni azon kis-
térségek számára, ahol menekül-
teket látnak el. Ehhez a jelentős 
adományhoz a Jezsuita Mene-

kültszolgálat gyűjtötte a pénzt, 
s abból vásárolták meg ezeket a 
hasznos és nélkülözhetetlen – va-
donatúj, garanciás – konyhai esz-
közöket.

Szinte valamennyi kistér-
ségben voltak, vannak és a je-
lek szerint lesznek is kisebb-na-
gyobb számban menekültek. Az 
ő ellátásukat nagyon sok esetben 
az önkormányzatok vállalták fel. 
A szállásadás mellett az étkezé-
sükről is gondoskodtak. Ma már 
nem kötelesek az étkezést bizto-

Jelentős segítség a Jezsuita Menekültszolgálattól

Hasznos konyhai felszerelések
Nagy értékű háztartási felszerelésekből álló adományt kapott a 
Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása (KHÖT) a 
magyarországi Jezsuita Menekültszolgálattól (JMSZ), hogy segítse 
azokat az önkormányzatokat, amelyek belső ukrajnai menekültek 
ellátásáról gondoskodnak immáron hónapok óta. Az ajándékozók 
nevében Sajgó Szabolcs, a JMSZ ukrajnai humanitárius válság ke-
zelésével megbízott felelőse a közelmúltban egy 40 tonnás szállít-
mányt adott át Beregszászon. A logisztikai feladatok elvégzésében 
a Máltai Szeretetszolgálat volt a jezsuiták partnere, s a Vérke-parti 
logisztikai központjukban került sor az eszközök átadása is.

sítani – bár vannak, ahol tovább 
folytatják a korábbi gyakorla-
tot –, ugyanakkor mindenütt ki 
kellett alakítani azokat a helyi-
ségeket, ahol az ideiglenesen itt 
tartózkodók maguk meg tudják 
oldani a főzést, illetve az éte-
lek tárolását. Ezeknek a „mene-
kültkonyháknak” a felszerelésé-
hez szükséges hasznos eszközök 

– hűtő- és fagyasztószekrények, 
főzőlapok, mikrohullámú sütők, 
kávéfőzők, vízforralók stb. – ér-
keztek a mostani adományban, 
tájékoztatta a sajtó képviselőit 
Rezes József, a KHÖT ügyve-
zető igazgatója. 

Rezes József azt is elmondta, 
hogy továbbra is keresik azokat a 
lehetőségeket, amelyekkel támo-
gathatják az KHÖT önkormány-
zatainak a menekültek ellátását 
biztosító törekvéseit.

Kósa Eszter

Fotó: Bunda Szabolcs

Az elkövetkező napok fel-
adata nem csupán az, hogy a tá-
borlakók belekóstoljanak a szí-
nészmesterségbe – színpadi 
mozgás, metakommunikáció, 
beszédkészség gyakorlása stb. –, 
legalább ilyen fontos, hogy fia-
taljaink közösségi élményeket 
szerezzenek, s ezáltal mélyebben 
megismerjék önmagukat. Ezt 
szolgálják az új ismeretségek és 
az újdonsült barátok is, hangsú-
lyozta a megnyitón Váradi Natá-
lia főszervező, a „GENIUS” JA 
igazgatója. Mi, szervezők mély-
ségesen hiszünk a művészet gyó-
gyító erejében, s erre ezekben a 
nehéz, kihívásokkal teli időkben 
igen nagy szükség van. 

Színjátszó tábor, hetedszer

Középpontban a tehetség
Örvendetes módon Kárpátalján sok a tehetséges fiatal, akik több-
féle módon és sok irányban próbálják kibontakoztatni a Teremtő-
től kapott tálentumukat. A Rákóczi Főiskola égisze alatt működő 
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány ebben nyújt hathatós segít-
séget. Hogy minden fiatal megtalálja az érdeklődésének megfele-
lő szabadidős, ám egyben szakmai programot, az alapítvány idén 
tizenkétféle tábort szervez. A héten indították útjára a színjátszó 
tábort, amely több mint negyven 7 és 16 év közötti fiatal részvéte-
lével immáron hetedik alkalommal kerül megrendezésre.

Gál Natália, a Kárpátaljai 
Megyei Magyar Drámai Szín-
ház színésze, a tábor megál-
modója egyben szakmai fele-
lőse arra emlékeztetett, hogy 
a Petőfi emlékév kapcsán a 
következőkre vállalkoztak: 
a színpadon életre keltsék a 
lánglelkű költőnk által meg-
álmodott alakokat. Igencsak 
izgalmas, hogy ezeket az iro-
dalmi hősöket miként látja, 
hogyan szeretné megformál-
ni és láttatni egy XXI. száza-
di fiatal. Emellett természe-
tesen a fiataloknak módjuk-
ban áll majd mélyebben be-
lelátni a beregszászi színház 
működésébe, megismerni a 
színház teremtette csodála-
tos világot.  

Orosz Ibolya, a bereg-
szászi színház színésznő-
j e ,  köszön tve  az  egybe -
gyűlteket, arra emlékezte-
tett, hogy a színház a kultú-
ra terjesztésének egyik leg-
fontosabb eszköze. Olyan 
élményt nyújtó közeg, ami 
semmi máshoz nem hason-
lítható. Ezért népszerűsége 
már több mint kétezer éve 
töretlen. 

Kovács Elemér

Idén másodszor került megrendezésre a Kárpátaljai Magyar Nagy-
családosok Egyesülete szervezésében a családi tábor, melynek a 
viharosi Vadvölgy panzió adott helyet. A 2022. július 20–23. között 
megrendezett programon 7 tagcsalád vett részt, akik Aklihegyről, 
Beregszászból, Dercenből, Jánosiból, Szürtéből, Tiszaújhelyről és 
Tiszaújlakról érkeztek. A gyönyörű természeti környezet, az aktív 
családi kikapcsolódás mellett a programfelelősök – Tarpai József 
és Zsuzsanna – vezetésével sokszínű program is várta a családokat. 

A megérkezést követő közös vacsora után kezdetét vette az is-
merkedés, a családok bemutatkozása. Az estét jó hangulatú beszél-
getés zárta. A program egész ideje alatt lehetőség volt a biliárdozás-
ra, asztaliteniszezésre, a 
játszószoba használatára. 

A reggeleket az étke-
zés után rövid áhítat kö-
vette, melyet Barta Elem-
ér református missziós lel-
kész tartott. A reggeli tor-
na után kezdődtek a fog-
lalkozások, melyek célja 
a családok egymásra han-
golódása volt. Ezen belül 
humoros történeteket, emlékeket idéztek fel, amit megosztottak egymás-
sal, ezáltal is nagyobb betekintést engedve a hétköznapjaikba. A sokszor 
vicces feladatokat nagy beszélgetések követték, illetve a vacsora előtt 
még egy közös túrázásra is sor került a környező hegyekben.

A második nap témája a szülő szerep megélése volt, melynek ne-
hézségeit, buktatóit kiscsoportokba rendeződve a férfiak és nők elő-
ször külön-külön, majd közösen vitatták meg. Ezalatt a gyerekek kéz-
műves foglalkozáson vehettek részt, amelyet Tarpai Julcsi és Marcsi 
vezettek. Készültek dióhéj hajócskák, 3-D-s képeslapok, gyöngy-, szí-
vószál-, szőtt- és fonott karkötők, valamint repülő papírhalacskák is. 

A tábori estéket esti mese és beszélgetés zárta. A záró estét tá-
bortűz, közös éneklés és játék színesítette. Szombaton ebéd után pe-
dig rengeteg élménnyel, új ismeretséggel és barátsággal gazdagod-
va térhettek haza a családok.

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

Tarpai Julianna résztvevő

Családi tábor a Vadvölgyben
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Elejét lásd az 1. oldalon
„Imé én parányi vagyok, mit 
feleljek Néked? Kezemet a 
szájamra teszem.” (Jób köny-
ve 39, 37)

Jóbbal párbeszédet folytat 
Isten. Olyan dolgokat kérdez 
Jóbtól, amire ő nem tud mit fe-
lelni, mert mindaz, ami történik, 
az Isten rendje és törvénye, aka-
rata szerint történik. Jób tudja 
és alázatosan mondja Istennek: 
„Bizony könnyelmű voltam! Mit 
felelhetnék Neked? Kezemet a 
számra teszem”.

Olyan parányivá válok, ami-
kor Isten szól hozzám. Amikor 
bemutatja egy-egy teremtményét. 
Csodálkozom, álmélkodom az Ő 
nagyságán, bölcsességén. Ha ker-
tem virágaiban gyönyörködöm, 
ha a tavaszi madárdalt hallgatom, 
ha egy kisgyermek édes kacagá-
sát hallom – csodálkozom és ma-
gasztalom Őt. Mit mondhat a ha-
landó ember, mit mondhatok én, 
a bölcs Teremtőnek?

A csillagászok már nem egy 
Tejútról beszélnek, hanem meg-
számlálhatatlan csillagrendsze-
rekről. Oly parányi az ember, s 
mégis, ez a kicsiny ember kapta 
a legnagyobb kitüntetést Tőle, a 
Teremtőtől. „És fogta az Úr Isten 
az embert és elhelyezte az Éden 
kertjében, hogy azt művelje és 
őrizze.” (1Móz 2, 15)

Isten gondoskodott az em-
berről, ajándékba adta néki az 
egész természetet. „És monda 
Isten: Teremtsünk embert a mi 
képünkre és hasonlatosságunk-
ra: És uralkodjék a tenger hala-
in,  az ég madarain, a barmokon, 
mind az egész földön, és a földön 
csúszó-mászó mindenféle állato-
kon.” (1Móz 1, 26)

Meddig tudott örülni az ember 
a csodálatosan szépnek? Meddig 
gyönyörködött a természet csodá-
iban, Isten ajándékában? Isten az 
egész teremtett világot az emberre 
bízta: uralkodj, őrizd, védd, ápold, 
mert ez a tied! Tudjuk, hogy a sá-
tán rabul ejtette az ember szívét. 
Azóta csak szomorítjuk Istent bű-
neinkkel. Megbánta Isten, hogy 
embert teremtett, és szomorko-
dott, bánkódott az ember gonosz-
sága, bűne miatt. „Megbáná azért 
az Úr, hogy teremtette az embert 
a földön, és bánkódék az Ő szívé-
ben.” (1Móz 6, 6)

Örült Isten az Ő teremtménye-
inek és az embernek, mert látta, 
hogy minden, amit teremtett, jó! 
De a bűn úrrá lett az ember szíve 
felett. Isten pedig bánkódott, mert 
az Ő kedves teremtménye vétke-
zett, hazudott, becsapta Őt.

A sátán nem nyugszik, les, 
vadászik az emberek szívére. 
Különösen veszélyeztetettek 
azok az emberek, akik szeretik 
Istent. Akik az Ő tanácsa, törvé-
nye, parancsolatai szerint akar-
nak élni. Így akadt rá a sátán 
Jóbra, Isten hűséges szolgájára.

Isten maga tett bizonyságot 
Jóbról (Jób 1, 8): „És monda az 
Úr a Sátánnak: Észrevetted-é az 
én szolgámat, Jóbot?Bizony nincs 
hozzá hasonló a földön: feddhe-
tetlen, igaz, és bűngyűlölő.”

Igen, észrevette a sátán, és ki-
vetette rá a hálóját! Téged is ész-
revesz, és nem nyugszik, mert 
Isten ellensége ő. Rabolni akar, 
téged, a szívedet akarja vissza-
rabolni magának, a megváltott 
hívő életedet akarja tönkretenni, 
elpusztítani!

Isten Jób életét sem engedte 
át, de a szenvedés, a próbák tü-

Jézus a mi védelmezőnk
zét, a veszteséget, gyászt végig-
próbálgatta rajta a sátán. 

Ismeri az Úr az övéit! Téged is 
ismer! S amint nem engedte, hogy 
Jób életét elpusztítsa, ugyanúgy a 
te és az én életemre is gondja van 
Istennek! Megpróbáltatunk, de 
nem veszünk el! Jézus a mi Meg-
váltónk! Az Ő kezében védetten és 
biztonságban van az életünk, még 
akkor is, ha kikér a sátán és gyö-
tör, kínoz, szenvedtet.

Amikor megbetegszik a gyer-
meked, vagy veszteség ér, esetleg  
magad is szenvedsz testileg, nem 
kérdezed-é Istent, hogy miért, 
meddig? Amikor mindenki elle-
ned van, mint Jób barátai, felesé-
ge, a nagy elhagyatottságodban 
nem fog-é el a félelem? De igen!

Nem haragszik rád Isten! Is-
mer téged és engem. Tudja, hogy 
törékeny testben, törékeny, sebez-
hető lelkű emberek vagyunk. Nem 
vádol, nem büntet: türelmesen vár. 
Arra vár, hogy belátásra juss, és is-
merd el, és mondjam én is: „Ő, az 
Isten, elhalmozott sok-sok áldás-
sal, jóval. Ideadta szent Fiát értem, 
meghalt miattam a kereszten, és 
így lettem én Isten gyermekévé, 
megváltottá… A mennyország, 
az üdvösség örökösévé.

Ha már a jót elvettük Isten-
től, a rosszat nem vennénk-é el? 
Az Úr rád vár, szólj, beszélj ma-
gadról és arról a kapcsolatról, 
ami közted és az Ő Fia között 
van. Ettől menekül az ördög! Is-
ten megváltott gyermekei céltáb-
lája ugyan az ördögnek, de nem 
lehetnek áldozatai! 

 Nem volt könnyű elvisel-
ni azt a fizikai, lelki szenvedést, 
veszteséget, gyászt, ami Jóbot 
érte. De az Úr rajta tartotta a sze-
mét. Életét nem engedte át a sá-
tán pusztító hatalmának.

Amikor Isten kérdezi, vizsgáz-
tatja szolgáját, Jóbot, akkor ő be-
látja, hogy mily parányi az ember, 
mily keveset tudunk a teremtő Is-
ten hatalmáról, erejéről, a termé-
szetben lévő csodáiról. Jóbot nem 
alázta meg Isten! Jób alázkodott 
meg és ő maga mondta alázattal és 
engedelmes szívvel: „Ímé, én pa-
rányi vagyok, mit feleljek Néked? 
Kezemet a szájamra teszem...”

Számtalan áldást kaptunk Is-
tentől. Naponként élvezhetjük 
kegyelmét  és végtelen szeretetét. 
Milyen a mi kapcsolatunk Vele? 
Alázatos, gyermeki szívvel mi is 
szánkra tesszük a kezünket, ha 
megállunk előtte? 

Isten gyöngéden szerető Is-
ten. De igazságos és a bűnt nem 
tűri. Ítéletre hozza titkainkat, bű-
neinket. Minden bűnünknek kö-
vetkezménye van! Hogy állunk 
mi Isten elé? Remegő szívvel 
kezemet a számra teszem és azt 
mondom: Úr Jézusom, bár nem 
vagyok méltó, de kérlek, Te légy 
védelmezőm az Atya előtt.

Kezemet a számra teszem. 
Nem mondhatok mást, csak 
köszönetet. Nem hagytál ma-
gamra, nem felejtettél a nyo-
morúságban soha. Köszönöm, 
hogy őrizted kicsiny életemet. 
Köszönöm a naponként meg-
újuló kegyelmedet, az áldáso-
kat. Uram, oly csodás minden, 
mit alkottál, de a legcsodálato-
sabb, hogy szereted a parányi 
embert, szeretsz engem is, pe-
dig méltatlan vagyok. Dicsőség 
és hála néked, Istenem. Ámen.

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

Az igét Balázs Antal helyi 
lelkész hirdette, aki a Nehémiás 
könyve 9. fejezete alapján a lel-
ki megújulás lépéseit vette sor-
ra. Rámutatott, hogy ott, akkor, 
miután megújult a templom és a 
várfal, a nép is meg akart újulni 
hitében. Az utóbbi években Kár-
pátalján is sok templom, parókia 
újult meg, de a gyülekezetek lel-
ki megújulása még várat magára. 
Pedig arra is igen nagy szükség 
van. Ennek a lelki megújulásnak 
öt lépése van, mutatott rá: enge-
delmesség, emlékezés, kiértéke-
lés, bűnbánat és elköteleződés. 
Az öt lépés magyarázata után a 
lelkész hálát adott azért, hogy Is-
ten nem mondott le rólunk, hét-
ről hétre biztat bennünket. Azért 
imádkozott, hogy gyülekezet is 
tudjon hitben megújulni és meg-
erősödni, s hogy a most fogadal-
mat tevő presbiterek igazi őrálló-
ként legyenek a helyükön, enge-
delmeskedjenek az Úr szavának, 
hisz Isten csak akkor tudja őket 
használni, áldássá tenni. Arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy a presbi-

Presbiterek fogadalomtétele Beregardóban

Legyetek őrállók
Isten mindenkor embereket hív el gyülekezetéből, akikre külön-
leges felelősséget helyez, a gyülekezet vezetését bízza rájuk. A re-
formátus gyülekezetekben a lelkész mellett a presbitereket hívja 
az őrálló szolgálatra. A Beregardói Református Egyházközségben 
július 24-én az újonnan megválasztott presbitérium erre tett ün-
nepélyesen fogadalmat.

ter életével mindenkor példát mu-
tat és szavaival figyelmeztet.

A megválasztott gyülekeze-
ti tisztviselők ünnepélyes fogada-
lomtételét követően Balázs Antal 
Isten áldását kérte életükre, szol-
gálatukra, majd a Kárpátaljai Re-
formátus Egyház főgondnoka kö-
szöntötte a szolgatársakat. Nagy 
Béla abbéli örömének adott han-

got, hogy ez az ősi hajlék folya-
matos megújulása mellett fejlő-
dik, erősödik a gyülekezet. Le-
gyetek őrállók, egymás terhét 
szeretettel hordozzátok, mond-
ta a főgondnok, aki a korinthu-
siakhoz írott első levél 16. feje-
zetének 13–14. versét helyez-
te a most beiktatott presbiterek 
szívére: „Vigyázzatok, álljatok 
meg a hitben, legyetek férfiak, 
legyetek erősek! Minden dolgo-
tok szeretetben menjen végbe!” 
A megválasztott presbiterek ne-
vében Máté János gondnok mon-

dott köszönetet a gyülekezetnek a 
nekik szavazott bizalomért.

A beiktatást követően a gyü-
lekezet Fring Erzsébet kántor 
vezette énekkara köszöntötte, 
énekimával bátorította a presbi-
tereket, a közösséget.

Kovács Erzsébet

Hit, nemzettudat, megmaradás
Búcsú a beregardói Szent Kinga templomban

A helyi római katolikus hí-
vekkel együtt ünnepeltek és 
imádkoztak a szomszédos 
községekből – Beregdédából, 
Nagybégányból ,  János i -
ból, Nagyberegről, Benéből, 
Sárosorosziból, Kígyósról – ér-
kezett zarándokok. A római 
katolikus gyülekezet meghívá-
sát elfogadta a helyi reformá-
tus közösség, akik szintén szép 
számban jelentek meg a temp-
lombúcsún. 

Templomunk névadó-
ját, az Árpád-házi szentek 
fényes csillagát, Szent Kin-
gát ünnepeljük ezen a na-
pon, aki sokat tett a magyar 
és lengyel barátság erősíté-
séért, azért, hogy a két nép 
rátaláljon a Krisztushoz ve-
zető útra, mondta az alkalom 
kezdetén Molnár János be-
regszászi esperes-plébános. 
A mai szent mise nem csu-
pán hitbéli elmélyülésünket, 
hanem nemzettudatunk erő-
sítését is szolgálja.

A misét vezető Rácz 
István benei plébános pe-
dig arra mutatott rá, hogy 
IV. Béla királyunk lánya, 
akit tizenöt éves korá-
ban, 1239-ben férjhez ad-
tak Boleszlávhoz, Krakkó 
hercegéhez, ma is példaképül 
szolgál mindannyiunk számá-
ra, hogyan kell tisztán, Istennek 
tetsző életet élni. Imádságban, 
vezeklésben, alamizsnálkodás-
ban, a szegény- illetve beteg-
gondozás terén mindenkoron 
élen járni, másokat is erre buz-
dítani. A keresztény ember fel-
adata közel nyolcszáz évvel a 
szent halála után sem változott: 
mindenki, életkorának és hely-
zetének megfelelően, szentelje 

életét az Úristen és embertársai 
szolgálatára. 

A kereszténynek mondott Eu-
rópában ma nem divat keresztény-
nek lenni, emlékeztetett rá az ige-
hirdető. Pedig minden nap látjuk 
és tapasztaljuk, hogy a kereszt 
életünk része. Jézus Krisztus so-
hasem ígérte, hogy aki őt köve-
ti, aki őbenne hisz, annak köny-
nyű lesz az élete, és nem jönnek 
majd sorra a megpróbáltatások és 
fájdalmak, a kísértések és az elbu-
kások. Ám nekünk az az előnyünk 

a hitetlenekkel szemben, hogy van 
egy megbocsátó Istenünk, akihez 
oda vihetjük bűneinket, letehetjük 
azokat, s újrakezdhetjük az éle-
tünket azzal a szándékkal, hogy 
a korábbinál jobbak szeretnénk 
lenni. Elmélyülni a hitben, gya-
korolni a jócselekedeteket. Min-
dig nagy a kísértés, ám ennek pró-
báljunk következetesen ellenállni: 
ne az embereknek, hanem egye-
dül Krisztus tanításának próbál-
junk megfelelni. És mindennap 

így fohászkodni a Mindenha-
tóhoz: „Taníts meg minket arra, 
hogy felismerjük végtelen aján-
dékaidat”, zárta szent beszédét 
az atya. Ezt követően a temp-
lombúcsú résztvevői szentségi 
körmenetben vallották meg hi-
tüket a világ előtt. 

Balázs Antal, a beregardói 
református gyülekezet lelkipász-
tora bátorító üzenetet hozott, 
melyet bibliai példával erősített 
meg. Krisztus a háborgó tenge-
ren Pétert messziről arra biztatta, 
hogy járjon a vízen, így kerülve 
közelebb őhozzá. Ám Péternek 
a vízen járás csak addig sikerült, 
míg egyszer le nem vette a sze-
mét a tanítómesteréről… Hogy 
aztán újra ráfigyelve, bátran lép-

kedjen az immár lecsendesedő 
tengeren. Valamennyiünknek a 
mostani, embert próbáló nehéz 
időkben, Péterhez hasonlóan, a 
Megváltót kell életünk közép-
pontjába helyezni, s akkor – le-
gyen bármilyen kétségbeesett és 
kilátástalan a helyzetünk – meg-
menekülhetünk. 

A templombúcsú a himnu-
szok eléneklése után agapéval 
ért véget. 

Kovács Elemér
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– Elsőként ismerjük meg a 
sokoldalú hölgyet.

– Bátyúban születtem, kö-
zépiskolai tanulmányaimat is 
ott végeztem. Iskolai éveim alatt 
mindig azt hittem, hogy közgaz-
dász leszek, vagy valami olyan-
nal fogok foglalkozni, ami a ma-
tematikával kapcsolatos, mert 
azt nagyon szerettem. Időköz-
ben a tervek változtak, és érett-
ségi után a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskolá-
ra felvételiztem angol nyelv, vi-
lágirodalom és történelem szak-
ra. Visszagondolva úgy érzem, 
ez életem ajándéka – itt nemcsak 
diplomát, de családot is kaptam. 
Több nyelven beszéltem, ennek 
eredményeként a tanulmánya-
im mellett titkári feladatokat is 
elláttam, majd pályázati refe-
rens lettem Vass Ilona irányítá-
sa alatt. Hozzá kell tennem, hogy 
a középiskolában a történelem 
nem tartozott a kedvenc tantár-
gyaim közé, bár nagyon jó tör-
ténelem tanárom volt, s abban, 
hogy én ma történész vagyok, 
nagyban hozzájárult Soós Kál-
mán egykori rektor, történelem-
tanár, aki megszerettette velem 
ezt a tárgyat. Nem szeretem a 
tétlenséget, ezért mindig vállal-
tam különböző feladatokat, ta-
nítottam, fordítottam, pályáza-
tokat írtam – próbáltam hasz-
nosan élni az életem. A főisko-
la titkárságán Orosz Ildikó és 
Vass Ilona formálták munkás-
ságomat, akiknek vezetése alatt 
megtanulhattam, hogy céljain-
kért mindig küzdeni kell. Ezt az-
óta is szem előtt tartom. A főis-
kola után a Debreceni Egyetem 
Bölcsésztudományi Karán törté-
nelemből szereztem meg doktori 
fokozatomat, emellett, hogy tu-

Bemutatjuk Váradi Natáliát, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány vezetőjét

„A cselekedetek nélküli 
szavak nem érnek semmit”

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány sokak számára ismerős me-
gyénkben. Fennállásának több mint tíz éve alatt számtalan tehet-
séggondozó hétvégét, tehetségkutató versenyt, nyári táborokat, tu-
dományos konferenciát szervezett. Ezeken sokezer gyermek csillog-
tathatta meg tudását, tehette le a biztos jövőjét jelentő alapköve-
ket. A kezdetekről, az azóta eltelt időről, kihívásokról most Váradi 
Natáliát, az alapítvány irodaigazgatóját kérdeztük.

dásomat még inkább gyarapítsam, 
több képzésen is részt vettem, pél-
dául a Nyíregyházi Főiskolán köz-
gazdaságtant, a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetemen magyart mint 
idegen nyelvet, az Ungvári Egyete-
men nemzetközi kapcsolatokat ta-
nultam, a Szent László Akadémián 
médiaképzésen vettem részt. Szá-
momra fontos, hogy naprakész tu-
dással vértezzem fel magam.

– Nemcsak főiskolásokat, de 
középiskolásokat is tanított. Mi-
lyen tapasztalatokat szerzett?

– Mint említettem, sosem sze-
rettem tétlenül ülni, ezért korán 
belevetettem magam a munkába. 
Még főiskolai tanulmányaim alatt 
lehetőséget kaptam arra, hogy a 
Mezővári Középiskolában angol 
nyelvet tanítsak. Erre igent mond-
tam, azonban nem sok időt töltöt-
tem ott. Amikor felajánlották a Be-
regszászi Bethlen Gábor Magyar 
Gimnáziumban, hogy ott is angolt 
taníthatok, átmentem, s hat évet 
töltöttem a Vérke-parti tanintéz-
ményben. Közben megsokasod-
tak a főiskolai teendőim, elindult 
a Felnőttképzési Központ, mely-
nek én lettem a vezetője, ezért 
úgy döntöttem, hogy felmondok 
a gimnáziumban, és teljes mérték-
ben a felsőoktatási intézményben 
kapott feladataimra koncentrálok. 
A tanítás szempontjából, úgy gon-
dolom, akkor lehet eredményes a 
munka, és akkor lehet megtalálni 
a tanulókkal a közös hangot, ha az 
ő szemszögükből nézzük a világot, 
az előttük álló feladatokat, problé-
mákat – ez igaz középiskolában, de 
a felsőoktatásban is. Nekünk, taná-
roknak könnyebb az ő életszintjük-
höz igazodni, mivel mi már átéltük 
azt a korszakot, amiben ők jelenleg 
benne vannak, így nekünk már van 
tapasztalatunk a fejlődésnek azon 

az útján, amelyen ők most halad-
nak. Szigorú, következetes tanár-
nak tartom magam, ha óra van, ak-
kor az adott tananyagra koncentrá-
lunk, de órán kívül bármilyen prob-
lémával fordulhatnak hozzám, min-
denkit meghallgatok, segítek, ami-
ben csak tudok.

– Hogyan képzeljük el a Fel-
nőttképzési Központ munkáját?

– A központ 2004-ben azzal a 
céllal jött létre, hogy a munkaerőpi-
acon való boldogulást elősegítse a 
Kárpátalján élők számára. Az évek 
alatt több, különböző jellegű kép-

zést valósítottunk meg – pincér-, 
méhész-, szakács-, média-, titkár-, 
turisztikai tanácsadó-, falusi ven-
déglátó-, idegenvezető stb. képzé-
seink voltak. Ezeken főleg gyakor-
lati órák valósultak meg, vagyis az 
elsajátítandó területet élesben is ki-
próbálhatták a jelentkezők. Majd az 
igények változásával nagy számú 
magyar mint idegen nyelv és ukrán 
mint idegen nyelv tanfolyamok in-
dultak el Kárpátalja-szerte, melye-
ken többezer jelentkező vesz részt. 
Jelenleg főként nyelvtanfolyamok 
működnek, azonban továbbra is 
nyitottak vagyunk más képzések 
indítására is.

– Időközben megalakult a 
„GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány.

– 2011-ben indult el az alapít-
vány azzal a céllal, hogy az esély-
egyenlőség nevében végezzen te-
hetséggondozói munkát. Létrehoz-
tunk nyolc tehetségpontot a gyere-
kek szerteágazó tehetséggondozá-
sa céljából. Emellett két nyári tá-
borral – Jankovics Mária Alkotó-
tábor és Beregvidéki Népzenei és 

Néptánctábor – indultunk. Jelen-
leg tizenöt tehetségpontra bővül-
tünk annak érdekében, hogy a gye-
rekek lakóhelyeikhez közelebb vi-
gyük a központokat. Ezenkívül ma 
már tizenkét tábort, bentlakásos te-
hetséggondozó hétvégéket, tudo-
mányos konferenciákat, zongora-
képzéseket, tehetségkutató verse-
nyeket stb. valósítunk meg. A te-
hetség sokszínű és nagyon fontos, 
hogy minden gyermek megtalálja a 
számára megfelelő képzést.

– Hogyan látja, miért ilyen 
népszerűek a programjaik?

– A gyermekek érzik azt, ha 
valamit szívvel-lélekkel teszünk 
értük. Éppen ezért jönnek szíve-

sen a meghirdetett programok-
ra. Sokszor mondtam már: azzá 
válsz, amit teszel! Nagyon szeret-
ném, ha egyfajta motiváló erő len-
nénk a gyermekek számára. Úgy 
gondolom, hogy sok kis ember, 
sok kis helyen, miközben sok kis 
dolgot tesz, megváltoztathatja az 
egész világot, csodákra képes Is-
ten segítségével.

– Mennyire nehezítette a mun-
kát az elmúlt időszak?

– Ha elég nemes a cél, a körül-
mények nem számítanak! Az el-
múlt két és fél év nehézségei kö-
zepette is, hála Istennek, minden 
programot maradéktalanul meg 
tudtunk valósítani. Volt, hogy nem 
jelenléti formában, vagy nem ab-
ban az időpontban, amikorra ere-
detileg kitűztük, de minden progra-
munkat megtartottuk. Nagyon fon-
tos számunkra, hogy alapítványunk 
működjön, és a gyermekek tanulá-
sa biztosítva legyen.

– Mindezek mellett kutatói 
munkát is végez.

– Soós Kálmán mindig arra 
sarkalt, hogy a szülőföldünk törté-

nelmét kutassuk. Tanulmánya-
im alatt megjelent egy helytör-
ténetet bemutató pályázat, és a 
tanár úr javaslatára az 1956-os 
forradalom kárpátaljai vonat-
kozásait dolgoztam fel, a helyi 
sajtó alapján. Ez a kutatómunka 
annyira megtetszett, hogy évfo-
lyammunkámban és diploma-
munkámban is ezzel foglalkoz-
tam. Visszaemlékezésekből, ar-
chívumi dokumentumokból épít-
keztem. Szerencsésnek mondha-
tom magam, hisz a doktori kép-
zésem alatt is lehetőségem nyílt 
ebben a témában kutatni – nagy 
erőfeszítések árán jutottam be a 
levéltárba, ahol is további ada-
tokhoz juthattam. Hamarosan 
pedig egy könyvem is megjele-
nik a témában. 

– Munkáját az évek alatt 
számos elismeréssel díjazták. 
Melyik a legkedvesebb önnek?

– Minden elismerés nagy 
büszkeséggel tölt el – ilyen volt 
2015-ben az Országos Tudomá-
nyos Diákköri Tanács Elnöksé-
ge által megítélt Kiváló TDK 
Szervezői Díj, 2018-ban a Nem-
zeti Tehetségsegítő Tanács által 
megítélt Tehetségek Szolgálatá-
ért Egyéni Éves Díj, 2019-ben 
a Magyar Kormány által ado-
mányozott Magyar Arany Ér-
demkereszt, 2020-ban a Ma-
gyar Tudományosság Külföl- 
dön Elnöki Bizottság által ado-
mányozott Arany János-érem, 
vagy 2021-ben a Miniszterel-
nökséget vezető miniszter, Gu-
lyás Gergely által adományozott 
Értékteremtő Közösségekért díj. 
Mind-mind nagy megtiszteltetés 
a számomra. Azonban mégis azt 
kell mondanom, hogy a legked-
vesebb elismerés, amikor a gyer-
mekek boldogok a programja-
inkon, amikor diákjaim ered-
ményeket érnek el tudományos 
előre haladásuk során. Ezekhez 
semmi sem fogható!

– Mit jelent önnek a mun-
kája?

– A családom után a mun-
kám a legfontosabb számomra. 
Úgy érzem, hogy Jézus minden 
nap velem van, vezet a kijelölt 
utamon. Sokszor nem könnyű a 
kárpátaljai magyarság helyzete, 
de azt gondolom, jó döntést hoz-
tam, amikor szülőföldemen ma-
radtam. Célom, hogy továbbra 
is ezt a közösséget szolgáljam.

Kurmay Anita

Lezárult a felvételi idő-
szak a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola Szakgim-
náziumában. Idén a mó-
dosított felvételi eljá-
rás értelmében vizsga 
helyett motivációs le-
vél benyújtásával lehe-
tett jelentkezni a meg-
hirdetett öt szak – óvo-
dapedagógia, szociális 
munka, alkalmazott 
matematika, számvi-
tel és adóügy, turiz-
mus – valamelyikére. 
Soós Katalin, a szak-
gimnázium igazgatója 
a sajtónak nyilatkoz-
va elmondta, az intéz-
ménybe idén 107 tanu-
ló nyújtotta be kérelmét, 
akiknek a felvételi bizott-
ság tagjai szükség esetén 
segítettek az elektroni-
kus kabinet létrehozásá-
ban, illetve a dokumentu-
maik elektronikus rend-
szerbe való feltöltésében.

Több mint száz diákkal bővül a beregszászi szakgimnázium tanulóinak száma

Lezárult a felvételi időszak
– Egy-egy diák idén is 

több szakra jelentkezhetett. 
Amikor a motivációs leve-
lek elbírálásával foglalkozott 
a bizottság, akkor igyekeztek 

mindenkit arra a szakra be-
sorolni, amelyiket elsődle-
gesnek jelölték meg a moti-
vációs levelükben – számolt 
be az igazgató. – Idén 107 je-
lentkezőnk volt, ami egy há-
borús helyzetben 120 helyre 
egy nagyon szép teljesítmény. 

És mi nagyon örülünk en-
nek, mert ez azt jelenti, 
hogy van jövőnk, van ér-
telme a munkánknak, hogy 
akarnak hozzánk jönni a di-

ákok. Tudjuk, ez is egy 
komoly kihívásokkal 
teli tanév lesz ugyan, 
de mindent meg fo-
gunk tenni annak ér-
dekében, hogy azok 
a gyerekek, akik hoz-
zánk jönnek, s azok a 
szülők, akik ránk bíz-
zák gyerekeiket, majd 
a végén megelégedés-
sel tudják összegez-
ni, hogy igenis jól vá-
lasztottak, ez az a hely, 
ahol lenniük kell. 

A felvételt nyert 
diákoknak július 22-től 
van lehetőségük a beirat-
kozásra, és a következő 
egy héten belül kialakul 
az egyes szakokon tanul-
mányaikat tovább folyta-
tók végleges listája is. 

TV21 Ungvár/kme

 A Kárpátaljai Magyar 
Nagycsaládosok Egye-
sülete immáron sokadik 
alkalommal rendezi meg 
a Nagy Családi Vetélke-
dőt, amelynek döntőjé-
re július 15–17-én ke-
rült sor a Vadvölgy 
panzióban.

A hétvégét Kurmai 
István és felesége, Szil-
via tették számunkra 
érdekessé és emlékeze-
tessé. Péntek este szó-
rakoztató játékok segít-
ségével megismerked-
tünk egymással.

Másnap aztán kez-
detét vette a várva várt 
játék. A Zsenik (a Bara 
család Nagydobronyból 
é s  a  Kopasz  csa lád 
Dercenből) és a Bajno-
kok csapata (a Barta csa-
lád Dercenből és a Dok-
tor család Beregrákosról) 
mérte össze erejét és tu-
dását a nap folyamán. A 
verseny során volt példá-
ul activity, ügyességi fel-

A Nagy Családi Vetélkedő
adatok, régészkedés, antik 
tárgyak felismerése, a ma-
gyar nemzetrészek falvai-
nak beazonosítása, robot-
verseny, várledöntés lufi-
val, kvíz és sok más érde-

kes feladat, melyben a csa-
patok apraja-nagyja aktívan 
részt vett. Szoros küzdelem 
után a Zsenik csapata első, a 
Bajnokok csapata lett a má-
sodik. Megtörtént az ünnepé-
lyes díjátadás (pénz-, könyv-, 
KMNE-szuvenír jutalmak). 
A díjátadás után elénekeltük 
nemzeti imádságunkat. 

Este közös filmklub volt 
a családoknak, ahol az Igen 

– nap című (nagy)csalá-
di vígjátékot néztük meg. 

Vasárnap a reggeli után 
közös sétára került sor a 
meseszép hegyi ösvénye-
ken, melyhez friss levegő 
és gyönyörű kilátás társult. 
Ezt még vidám, közös já-
ték követte, majd minden-
ki elmondta, hogyan érez-

te magát és mit „visz 
haza”. Kiderült, hogy 
jó érzésekkel, emlé-
kekkel és élmények-
kel telve indul a tár-
saságunk haza. Kö-
zösen megfogalmaz-
tuk, hogy nagy szük-
ség van a játékosság-
ra, a jókedvre, a neve-
tésre a szürke hétköz-
napokban is. 
A jelenlévő tagcsalá-

dok nevében köszönjük 
szépen a lehetőséget és ezt 
a csodás hétvégét Szilviá-
nak és Istvánnak, valamint 
a KMNE egyesületének!  

A program megvalósu-
lásáért köszönet illeti a Ma-
gyar Kormányt és a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt.-t.

Doktor Gyöngyi 
résztvevő



Csütörtök Augusztus 4.

Köszöntjük Domonkos, Dominika nevű olvasóinkat!

Hétfő Augusztus 1.

Köszöntjük Boglárka, Alfonz nevű olvasóinkat!

Kedd Augusztus 2.

Köszöntjük Lehel nevű olvasóinkat!

Szerda Augusztus 3.

Köszöntjük Hermina nevű olvasóinkat!

2022. 
július 27.6 Heti műsor

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

Kanadai vígjáték
12:05 Különben 

dühbe jövök
Amerikai krimisor.

13:05 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

14:10 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

15:25 A sors könyvei
Brazil romantikus 
vígjáték

16:40 Szerelem és 
más bajok
Török romantikus 
vígjáték

18:00 RTL Híradó 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:10 Keresztanyu

Magyar vígjátéksor.
21:15 A mi kis falunk

Magyar filmsor.
22:35 Doktor Murphy

Am. drámasor.
23:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:15 Cobra 11

Német akció-
film-sor.

01:35 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-német-
olasz krimisor.

13:30 Rex felügyelő
Osztrák-német-
olasz krimisor.

14:35 A szerelem aromája
Amerikai romanti-
kus sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török drámasor.

16:45 Remények földje
Török drámasor.

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

Hungary
22:45 Bezár a bazár!
00:25 A csodadoktor

Török drámasor.
01:35 Rex felügyelő

Osztrák-német-
olasz krimisor.

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

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

Roma magazin
07:15 Domovina
07:50 Itthon vagy!
08:20 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 Balkán fővárosai
15:15 A világörökség 

kincsei
15:30 A világörökség 

kincsei
15:50 Don Matteo

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

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

tengerén

Török tévéfilmsor.
19:45 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:35 Nyaralj itthon!
20:45 Az élet dicsérete

Angol tévéfilmsor.
21:40 A salisburyi 

mérgezések
Bűnügyi tévéfilm-
sor.

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

Válogató adások
23:35 Elveszett festmé-

nyek titkai
00:25 Rex Kanadában

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

01:10 A világörökség 
kincsei

01:40 Így illik

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
06:45 Család'22
07:05 Mindennapi
07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Almárium 

válogatás
08:10 Táncház
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:40 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:15 Vers mindenkinek
10:16 Agapé
11:15 Rákóczi nótája

Magyar történel-
mi film

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

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

Mátranovák
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

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

más semmi
Tévéfilmsorozat

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

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Slágertévé

05:00 Jövünk!
05:30 Pecatúra
06:00 OTP Bank Liga
08:00 Kékek
08:30 Forma-3
09:35 Forma-2
11:00 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

13:00 OTP Bank Liga
17:00 Góóól!
18:00 Boxutca
18:45 Góóól!2
19:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 Merkantil 

Bank Liga
21:50 Értékelő műsor:

Labdarúgás
22:15 OTP Bank Liga

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

Kanadai vígjáték
12:05 Különben 

dühbe jövök
Amerikai krimisor.

13:05 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

14:10 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

15:25 A sors könyvei
Brazil romantikus 
vígjáték

16:40 Szerelem és 
más bajok
Török romantikus 
vígjáték

18:00 RTL Híradó 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:10 Keresztanyu

Magyar vígjátéksor.
21:15 A mi kis falunk

Magyar filmsor.
22:35 Doktor Murphy

Am. drámasor.
23:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:20 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-német-
olasz krimisor.

13:30 Rex felügyelő
Osztrák-német-
olasz krimisor.

14:35 A szerelem aromája
Amerikai romanti-
kus sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török drámasor.

16:45 Remények földje
Török drámasor.

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

Hungary
22:45 Bezár a bazár!
00:25 A csodadoktor

Török drámasor.
01:35 Rex felügyelő

Osztrák-német-
olasz krimisor.

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

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

kincsei
15:30 A világörökség 

kincsei
15:45 Nyaralj itthon!
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.

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

Spanyol tévéfilmsor.
23:50 Elveszett festmé-

nyek titkai
00:40 Kika

Játékfilm

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
05:31 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:20 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:05 Mindennapi
07:15 Időjárás-jelentés
07:16 Almárium 

válogatás
08:10 Táncház
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Vers mindenkinek
10:21 Lét-Ige - protes

táns magazin
10:50 Templomaink
10:51 Isten kezében
11:20 Álmok álmodói
11:30 Kérők

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

Sándorfalva
17:55 Ízőrzők: Siófok
18:30 Borbás Marcsi

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:30 Operettgála
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 Pastorale - a Zug-
lói Filharmónia 
családi hang-
versenysoroza-
ta a Pesti Vigadó 
dísztermében

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

Baltazár-bazár

05:20 Vollé!
05:50 Strandkézilabda
06:10 Kékek
06:35 Forma-2
08:00 Merkantil 

Bank Liga
10:00 OTP Bank Liga
12:00 UEFA Bajnokok 

Ligája sorsolás
12:30 Szabadidő
13:00 OTP Bank Liga
15:00 Forma-3
16:10 Hajime
16:40 Asztalitenisz 

magazin
17:15 Boxutca
18:00 Góóól!2
19:00 Fradi Tv
19:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás

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

Kanadai vígjáték
12:05 Különben 

dühbe jövök
Amerikai krimisor.

13:05 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

14:10 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

15:25 A sors könyvei
Brazil romantikus 
vígjáték

16:40 Szerelem és 
más bajok
Török romantikus 
vígjáték

18:00 RTL Híradó 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:10 Keresztanyu

Magyar vígjátéksor.
21:15 A mi kis falunk

Magyar filmsor.
22:35 Doktor Murphy

Am. drámasor.
23:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:10 Így készült: 

Együtt kezdtük
00:50 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-német-
olasz krimisor.

13:30 Rex felügyelő
Osztrák-német-
olasz krimisor.

14:35 A szerelem aromája
Amerikai romanti-
kus sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török drámasor.

16:45 Remények földje
Török drámasor.

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

Hungary
22:45 Bezár a bazár!
00:25 A csodadoktor

Török drámasor.
01:35 Rex felügyelő

Osztrák-német-
olasz krimisor.

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Hrvatska Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:50 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 Balkán fővárosai
15:15 A világörökség 

kincsei
15:30 A világörökség 

kincsei
15:55 Don Matteo

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

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

tengerén

Török tévéfilmsor.
19:45 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

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

Kalandfilmsor.
22:25 Kenó
22:35 Időjárás-jelentés
22:36 Downton Abbey

Angol tévéfilmsor.
23:25 Ne nézz vissza!

Játékfilm
01:10 Elveszett festmé-

nyek titkai

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
05:30 Itthon vagy!
05:55 Család'22
06:15 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Mindennapi
07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Almárium 

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

szól a nóta
09:45 Jó ebédhez 

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

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

keresünk!
11:10 De őszintén!
11:15 Itthon vagy!
11:40 Bözsi és a többiek

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

szentandrás
17:50 Ízőrzők: Iszka -

szentgyörgy
18:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Hogy volt?! - 

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

és más semmi
Tévéfilmsor.

22:30 Hannibál tanár úr
Magyar filmdráma

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

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

05:00 Góóól!2
05:55 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság

07:50 OTP Bank Liga
09:50 Fradi Tv
12:25 Hajime
12:55 Asztalitenisz 

magazin
13:30 Merkantil 

Bank Liga
15:30 Boxutca
16:15 Aranyoroszlánok
19:00 FIFA VB 

2022 magazin
19:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:50 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
22:20 FIFA VB 

2022 magazin
22:50 Forma-2
02:05 OTP Bank Liga

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

Kanadai vígjáték
12:05 Különben 

dühbe jövök
Amerikai krimisor.

13:05 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

14:10 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

15:25 A sors könyvei
Brazil romantikus 
vígjáték

16:40 Szerelem és 
más bajok
Török romantikus 
vígjáték

18:00 RTL Híradó 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:10 Keresztanyu

Magyar vígjátéksor.
21:15 A mi kis falunk

Magyar filmsor.
22:35 Doktor Murphy

Amerikai drámasor.
23:40 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-német-
olasz krimisor.

13:30 Rex felügyelő
Osztrák-német-
olasz krimisor.

14:35 A szerelem aromája
Amerikai romanti-
kus sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török drámasor.

16:45 Remények földje
Török drámasor.

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

Hungary
22:45 Bezár a bazár!
00:25 A csodadoktor

Török drámasor.
01:35 Rex felügyelő

Osztrák-német-
olasz krimisor.

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Slovenski Utrinki
07:15 Öt kontinens
07:50 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 Balkán fővárosai
15:10 A világörökség 

kincsei
15:25 A világörökség 

kincsei
15:50 Don Matteo

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

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

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:45 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:35 Nyaralj itthon!
20:45 Fantomas a Scot -

land Yard ellen
Akcióvígjáték

22:25 Kenó
22:35 Időjárás-jelentés
22:36 Angi Vera

Magyar filmdráma
00:10 Elveszett festmé-

nyek titkai
01:00 Marokkó - Szere-

lem háború idején
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

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

hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
05:31 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:50 Világ
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:21 Almárium 

válogatás
08:20 Táncház
08:55 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:55 Jó ebédhez 

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

reménysége
10:55 Világ-Vallás
11:10 Találkozás
11:30 Bözsi és a többiek

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

Császártöltés
17:55 Ízőrzők: Bátya
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
Tévéfilmsor.

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

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

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Szenes Iván Em-

lékkoncert 2019

04:25 Pecatúra
05:00 Hajime
05:30 Asztalitenisz 

magazin
05:55 OTP Bank Liga
07:50 FIFA VB 

2022 magazin
08:20 Fradi Tv
12:50 OTP Bank Liga
14:55 Öttusa
15:25 Strandkézilabda
15:45 Pecatúra
16:20 Vízilabda 

magazin
20:55 Merkantil 

Bank Liga
22:50 Forma-3
00:00 UEFA női lab-

darúgó Euró-
pa-bajnokság



Szombat Augusztus 6.

Köszöntjük Berta, Bettina nevű olvasóinkat!

Vasárnap Augusztus 7.

Köszöntjük Ibolya, Afrodité, Dévid nevű olvasóinkat!

Péntek Augusztus 5.

Köszöntjük Krisztina 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 27. 7Heti műsor

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

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

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

Kanadai vígjáték
12:05 Különben 

dühbe jövök
Amerikai krimisor.

13:05 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

14:10 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

15:25 A sors könyvei
Brazil romantikus 
vígjáték

16:40 Szerelem és 
más bajok
Török romantikus 
vígjáték

18:00 RTL Híradó 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:10 Keresztanyu

Magyar vígjátéksor.
21:15 A mi kis falunk

Magyar filmsor.
22:35 Doktor Murphy

Am. drámasor.
23:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:15 Született 

gengszterek
Am. filmdráma

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-német-
olasz krimisor.

13:30 Rex felügyelő
Osztrák-német-
olasz krimisor.

14:35 A szerelem aromája
Amerikai romanti-
kus sor.

15:40 Fazilet asszony 
és lányai
Török drámasor.

16:45 Remények földje
Török drámasor.

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

Hungary
22:45 Bezár a bazár!
00:25 A csodadoktor

Török drámasor.
01:35 Rex felügyelő

Osztrák-német-
olasz krimisor.

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
07:15 Rondó
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
14:21 A Balkán fővárosai
15:10 A világörökség 

kincsei
15:25 A világörökség 

kincsei
15:45 Don Matteo

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

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

tengerén

Török tévéfilmsor.
19:45 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:35 Nyaralj itthon!
20:45 Magyarország, 

szeretlek!
22:15 Kenó
22:25 Időjárás-jelentés
22:26 Lepke a vállon

Bűnügyi film
00:10 Elveszett festmé-

nyek titkai
01:00 Marokkó - Szere-

lem háború idején
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:17 Német nyelvű 

hírek
05:20 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:26 Álmok álmodói
05:30 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:50 Kék bolygó
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:21 Almárium 

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

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Vers mindenkinek
10:26 Katolikus krónika
10:55 Útmutató
11:20 Jó embert 

keresünk!
11:35 Nyaralj itthon!
11:40 Bözsi és a többiek

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

23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:31 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 Bözsi és a többiek

Tévéfilm

04:40 Strandkézilabda
05:00 Forma-2
06:20 Múlt és Jelen
06:50 Merkantil 

Bank Liga
08:50 Aranyoroszlánok
13:30 Pecatúra
14:00 Vízilabda 

magazin
14:30 Strandkézilabda
16:45 Golf
17:15 Puskás Akadémia
18:00 Férfi kosárlabda 

válogatott felké-
szülési mérkőzés

19:50 Péntek Esti Foci
20:00 OTP Bank Liga
21:50 Péntek Esti Foci
22:15 Puskás Akadémia
00:45 Férfi kosárlabda 

válogatott felké-
szülési mérkőzés

05:00 A specialista
Ukrán akció-
film-sor.

06:20 Teleshop
06:50 Kölyökklub
09:10 Teleshop
10:05 Így készült: 

Együtt kezdtük
10:50 Egyik kutya, 

másik eb
Ukrán akció-víg-
játék

12:05 Autogram
12:50 Ready Player One

Amerikai sci-fi ak-
ciófilm

15:55 Kutyák és macskák
Amerikai családi 
vígjáték

18:00 RTL Híradó 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:05 Pixel

Am. sci-fi vígjáték
22:20 Az igenember

Amerikai vígjáték
00:20 Ütközés

Angol-német 
akcióthriller

02:30 CSI: New York-i
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

06:00 Hupikék törpikék
Amerikai-belga 
rajzfilm

06:25 Grimm-mese
Német animáci-
ós sor.

06:50 Grimm-mese
Német animáci-
ós sor.

07:20 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
08:35 Magyar népmesék
08:45 Magyar népmesék
08:50 Magyar népmesék
09:00 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar rajzfilm

09:10 Hupikék törpikék
Amerikai-belga 
rajzfilm

09:40 Hupikék törpikék
Amerikai-belga 
rajzfilm

10:15 Nagyító
10:55 Új ház épül
11:30 Poggyász
12:10 Vándor Viadal
12:45 Csapdába csalva
13:25 Pókember - 

Hazatérés
Amerikai sci-fi ak-
ciófilm

16:20 Columbo
Amerikai krimi

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Titanic

Amerikai romanti-
kus kalandfilm

00:25 Csajok hajnalig
Amerikai komédia

02:30 47 méter mélyen 2.
Angol horror-drá-
ma, kalandfilm

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:20 Szerelmes földrajz
07:50 Magyar világ
08:20 Noé barátai
08:50 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
12:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:20 Zarándokutak

Nagy-Britan-

nia székesegy-
házaihoz David 
Suchet-vel

14:20 Emberek a 
havason
Magyar filmdráma

15:45 Időjárás-jelentés
15:50 Egy Perc Híradó
15:51 Tüskevár

Tévéfilm
16:20 Tüskevár
Tévéfilm
17:00 Főmenü: Hagyma
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

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

Játékfilm
21:30 Fennakadva a fán

Játékfilm
22:55 Kenó
23:00 Időjárás-jelentés
23:05 Éjfél a jó és a 

rossz kertjében
Játékfilm

01:35 Elveszett festmé-
nyek titkai

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 Lexikon – Így 

illik /Duna/
06:00 Magyar gazda
06:25 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:10 Időjárás-jelentés
07:11 Opera Café
07:40 EtnoKultúra
08:10 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

08:35 Evangélium: 
Lukács 
evangéliuma

09:05 Novum
09:35 Multiverzum
10:05 Önök kérték! - 

Válogató adások
11:05 Öt kontinens
11:35 Ida regénye

Magyar romanti-
kus film

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Múlt és Jelen
14:00 M4 sport+
14:00 OTP Bank Liga
16:00 Kajak-kenu 

világbajnokság
18:05 Férfi kosárlabda 

válogatott felké-
szülési mérkőzés

20:05 Atlétika 
Gyémánt Liga

22:05 Hószakadás
Magyar játékfilm

23:35 Dokuzóna
00:30 Magyar világ
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:16 Angol nyelvű hírek
01:20 Agapé

04:55 Bringasport
05:15 Jövünk!
05:40 Aranyoroszlánok
10:05 Puskás Akadémia
10:40 OTP Bank Liga
12:40 Szabadidő
13:15 Férfi kosárlabda 

válogatott felké-
szülési mérkőzés

15:10 Bringasport
15:30 Építők
16:00 Atlétika 

Gyémánt Liga
17:30 Felvezető műsor: 

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

Labdarúgás
19:45 Felvezető műsor: 

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

Labdarúgás
22:20 Kajak-kenu 

világbajnokság
23:40 Atlétika 

Gyémánt Liga

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

TV bemutatja!
10:35 Egyik kutya, 

másik eb
Ukrán krimisorozat

11:55 Az Év Hotele
12:40 A nép szolgája

Ukrán vígjátéksor.
13:20 Bírónő, kérem!

Amerikai krimisor.
14:30 Bírónő, kérem!

Amerikai krimisor.
15:40 Dunkirk

Angol-amerikai há-
borús kalandfilm

18:00 RTL Híradó - 
Esti kiadás

19:00 Cobra 11
Német akciófilm-so-
rozat

20:05 Alfa
Am. kalandfilm

22:10 A bátrak
Am. akciófilm

01:00 Egy lélegzetnyire
Fr. katasztrófafilm

06:00 Hupikék törpikék
Animációs sorozat

06:30 Grimm-mese
Animációs sorozat

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

királyról
Animációs sorozat

08:00 Hupikék törpikék
Animációs sorozat

08:35 Fald fel
09:10 KutyaSuli
09:50 Több mint TestŐr
10:25 SuperCar
11:05 Életmódi
11:40 Terminál

12:20 Mr. Popper 
pingvinjei
Vígjáték film

14:20 A hobbit: 
Váratlan utazás
Amerikai kaland 
film 

18:00 Tények
18:55 Holnapután

Kaland film 
21:45 Herkules

Akció film 
23:50 Koszorúslányok

Vígjáték film 
02:25 Értékes 

rakomány
Krimi film 

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:40 Kenó
06:41 Nyár 22
07:55 Időjárás-jelentés
08:00 Mindennapi
08:01 Neked szól!
08:05 Világ-Vallás
08:20 Mindennapi
08:21 De őszintén!
08:30 Isten kezében
08:55 Mindennapi
09:00 Lét-Ige - protes-

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

keresünk!
10:00 Katolikus krónika
10:25 Ő és én: 

Cselik Beatrix
10:30 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:55 Templomaink
11:00 Zarándokutak 

Nagy-Britan-
nia székesegy-
házaihoz David 
Suchet-vel

12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 
Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés

12:55 Jó ebédhez 
szól a nóta

13:25 Ízőrzők - Takaré-
kos konyha

13:55 A világörökség
kincsei

14:15 A kölcsönkért 
kastély
Magyar filmvígjáték

15:45 Egy Perc Híradó
15:50 Időjárás-jelentés
15:51 Édes anya-

nyelvünk
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:10 Hogy volt?! - 

Válogató adások
17:05 SzerencsePerc
17:10 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.

19:35 Bajnokok
Spanyol filmvíg-
játék

21:40 Nyári Károly
22:20 Nyári Károly
23:00 Kenó
23:05 Időjárás-jelentés
23:06 Nyisd ki a szemed!

Spanyol filmdráma

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:17 Német nyelvű 

hírek
05:20 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:26 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar világ
06:20 Élő egyház
06:40 Templomaink
06:50 Esély
07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Világ
07:40 Noé barátai
08:10 Kontúr
08:55 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
09:30 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
10:00 Főmenü: 

Erdő-mező
11:00 Magyar világ
11:35 Szerelmes 

földrajz
12:00 Nyaralj itthon!
12:10 A Kurultaj - 10 

éves a Magyar 
Törzsi Gyűlés

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

Ma
13:45 Álmok álmodói
14:00 M4 sport+
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– Meséljen előbb magáról.
– Jánosiban születtem, kö-

zépiskolai tanulmányaimat is ott 
végeztem. Mindig is érdekelt a 
kozmetikai ipar, és már egész 
fiatalon elkezdtem Avon kata-
lógusból rendelni a termékeket 
– magam számára és eladásra is. 
Akkoriban még nem volt a már-
ka ennyire ismert a megyénk-
ben, én pedig próbáltam nép-
szerűsíteni. Ez a szenvedély pe-
dig a családalapítás után is meg-
maradt. Akkor gondolkodtunk el 
a férjemmel azon, hogy közös 
vállalkozásként vinnénk ezt to-
vább. Elsőként Beregszászban, 
a Pakko üzletben volt egy kis 
helyiségem, majd az Astra üz-
letben, ezt követően a helyi pia-
con volt egy kis standom, mára 
pedig szintén a beregszászi piac 
területén van egy boltunk, ame-
lyet sikerült megvásárolnunk. Itt 
tudtuk berendezni kényelmesen 
a vállalkozásunkat, feltölthettük 
készleteinket.

– Hogyan érezte magát az 
indulásnál?

– Nagyon szerettem kezdet-
ben is a munkát. A rendelések 
növekedésével én is folyama-
tosan ismerkedtem a különbö-
ző termékekkel – megtanultam, 
mit hogyan kell használni. Nagy 

Minden egy helyen az AvonFarmasi boltban Beregszászban

Szeretet, segítőkészség, 
szakértelem

A kozmetikumok használata ma már a mindennapjaink része. 
Nemcsak a hölgyek, de az urak is igényesek arra, hogy ápolt kül-
sejük legyen. Ma már számtalan márka közül választhatunk, ha 
egy parfümöt vagy arcápoló krémet keresünk, de ezek közül is 
kiemelkedőek az Avon kozmetikai cég termékei. Hazánkban is 
egyre nagyobb keletje van ezen termékeknek, hisz jó minőségű-
ek, bőrbarátak és megfizethetők. Felismerte ezt a jánosi születé-
sű Antal Adrienn és családja is, akik már több évtizede foglalkoz-
nak a termékek forgalmazásával. Ma vele beszélgettünk kezde-
tekről, kihívásokról.

álmom vált valóra, amikor megve-
hettük a jelenlegi boltunkat, ked-
vemre berendezhettem, és itt vár-
hatom a vásárlókat. Itt már nem-
csak a katalógusból tudom megmu-
tatni a termékeket, hanem a készle-
tünk bővítése miatt helyben is meg-
tekinthetőek.

– Az eredményesebb munka 
érdekében több tanfolyamon is 
részt vettek.

– Mint említettem, családi vál-
lalkozásként működünk, amelyben 
én, a férjem és a gyermekeink is 
részt vesznek – ez nagy büszkeség 
számunkra. Mindeközben mi az 
ukrajnai Avon céghez tartozunk. A 
cég pedig időről időre szervez kü-
lönböző tanfolyamokat, melyeken 
mi is részt veszünk. Ezeken több-
nyire a termékekkel, azok össze-
tevőivel ismerkedünk, megtanul-
hatjuk, hogy mit mi után érdemes 
használni – például egy arcápolás 
esetén milyen krémeket ajánljunk 
a vásárlóknak –, a tanfolyamok vé-
gén pedig okleveleket is kapunk. 
Emellett minden évben kihirdetik 
Ukrajna top 30 értékesítőjét – aho-
vá eddig mindig sikerült bekerül-
nünk –, a tavalyi évben az értéke-
sítők között pedig egy Kia Rio sze-
mélygépkocsi is kisorsolásra ke-
rült, melyet nagy büszkeségünk-
re mi vihettünk haza. Ezeken felül 

az Avon a mellrák elleni küzdelem 
nagy harcosa is, ezt mi is fontosnak 
tartjuk, így csatlakoztunk az akció-
jukhoz, melynek lényege, hogy az 
adott időszakban megrendelt ter-
mékek bevételét teljes egészében 
felajánljuk erre a jótékony célra. 
Az így összegyűlt összegből pedig 
a betegség megelőzését, kezelését 
célzó eszközöket tudnak vásárolni 

az egészségügyi intézmények szá-
mára. A tavalyi évben meghirde-
tett ilyen akciójukon a legjobbak 
lettünk – ez szintén nagy büszke-
séggel tölt el. Emellett sok cégben 
is megfordultam, ahol mindig si-
került valamit tanulnom.

– Hogyan lehet bekerülni Uk-
rajna legjobb 30 értékesítője közé?

– A legfontosabb, hogy tudjon 
az emberekkel megfelelően kom-
munikálni. Másodsorban, hogy is-
merje a termékeit, az összetevőket, 
ha betér egy vásárló, akkor tudja 

kielégíteni az igényeit. Személyi-
ségemből fakadóan egy közvetlen 
ember vagyok, aki jó kapcsolatot 
tud kialakítani az emberekkel. Egy 
új vásárló esetén, ha nem ismerem 
az ízlését, akkor például a parfü-
mökből mutatok neki pár illatot, 
amiből ő kiválasztja azt, amelyik 
hozzá leginkább illik. Ezt követő-
en abban az illatban próbálok aján-

lani neki más terméket is – sam-
pont, tusfürdőt, izzadásgátlót. En-
nek hatására lesznek – úgy gondo-
lom – visszajáró vásárlóim.

– Mit kínál a vásárlóknak?
– Nemcsak Avon, de Farmasi 

termékekkel is foglalkozunk, en-
nek megfelelően a két katalógus-
ban fellelhető termékeket kínál-
juk. Készletünkben parfümök, 
tisztálkodási szerek, bizsu ék-
szerek, hajcsatok, vitaminok is 
megtalálhatók. Fontos, hogy az 
őszi-tavaszi időszakban megerő-

sítsük immunrendszerünket, eh-
hez tudok segítséget nyújtani. 
Ha azonban nem konkrét céllal 
érkeznek hozzánk a vitamino-
kat illetően, mindig azt tanácso-
lom, hogy elsősorban kérjék ki 
egy orvos véleményét, nehogy 
bajt okozzunk.

– Melyek a legkelendőbb ter-
mékek?

– A tisztálkodási szerek és a 
vitaminok azok, amelyek min-
den időben kelendőek. Ezekből 
igyekszünk is pótolni a készle-
tünket, hogy a vásárlóink megta-
lálhassák a számukra a megfele-
lőt. Számomra azonban a parfü-
mök a legkedvesebbek. Mi, nők, 
szeretjük váltakoztatni az illato-
kat, melyeket felviszünk bőrünk-
re, ezek frissességet, finomságot 
kölcsönöznek nekünk. Azonban 
azt kell mondanom, nemcsak a 
hölgyek, de az urak is előszere-
tettel keresik fel boltunkat, öröm 
látni, hogy ők is meg tudják ta-
lálni nálunk a kedvükre való ter-
mékeket.

– Hogyan hatott a munkára 
az elmúlt időszak?

– A koronavírus időszaka, 
mint mindenkinek, nekünk is 
nehézségeket okozott. Azonban 
sikerült áthidalnunk a bezárás-
sal járó hónapokat – online kí-
náltuk termékeinket, és házhoz 
szállítással értékesítettük azokat. 
A higiéniás termékek jelentősége 
felértékelődött a járvány idősza-
kában, ezért akadtak is megren-
deléseink. Úgy gondolom, közös 
erővel megoldottuk a felmerülő 
problémákat.

– Mit jelent önnek a mun-
kája?

– Számomra a munkám a 
hobbim is egyben. Ide örömmel 
jövök minden nap, ha nehézsé-
gek is akadnak, akkor azt inkább 
megoldandó feladatnak érzem. 
Nagyon szeretek beszélgetni a 
vásárlókkal, jó érzéssel tölt el, 
ha kedvükre van az általam kí-
nált termék.

Kurmay Anita

– Az átlagokra emlékezte-
tünk, melyek olykor elfedik a 
hiány, a baj nagyságát…

– Jól gondolja – hangzik a 
válasz –, hisz nem véletlenül 
maradt fenn az a mondás, hogy 
a májusi eső aranyat ér, ami-
kor a gyorsan felmelegedő kör-
nyezetben az elvetett magvak-
nak jelentős mennyiségű csa-
padékra van szüksége. És gon-
doljunk bele abba is, hogy egy 
borongós novemberi napon mi-
lyen lassú ütemben szárad ki a 
termőréteg felső része, és ezzel 
ellentétben milyen intenzitással 
történik mindez egy forró júni-
usi napon. Utánanéztem: a Be-
regszászi Meteorológiai Állo-
más 1947-ben történt megala-
pítása óta a három nyári hónap 
alatt mért csapadék összességé-
ben soha nem volt ilyen kevés, 
mint most.

– Hogy mindenki lássa a 
különbséget: a nyári hónapok-

Az utóbbi hetven év legszárazabb nyarát éljük

„Kő hull apadó kútba”
Az utóbbi hetven év legszárazabb nyarát éljük, erősítette meg so-
kunk feltételezését Fedinisinec Erzsébet, a Beregszászi Meteoro-
lógiai Állomás vezetője. Nem a közismerten gyatra emberi emlé-
kezetre hivatkozott, hanem pontos adatokkal szolgált. Idén má-
jusban 5 milliméter, júniusban 21 mm, és júliusban mindezidáig 
13 mm csapadék hullott. Ez pedig jelentősen elmarad a megszo-
kott mennyiségtől. Így aztán lassan az év hetedik hónapjának vé-
géhez közeledve megint egy negatív rekord van készülőben, hisz a 
2022-es esztendőben egyelőre csupán 180 milliméternyi csapadék 
hullott az átlagos 300-350 milliméterrel szemben. 

ban hullott csapadék mennyisé-
ge átlagosan milyen értékek kö-
zött mozog?

– Többnyire a 35 és 40 mm kö-
zött. De szerintem ezek az adatok 
önmagukban nem érzékeltetik azt 
a hiányt, amit földjeink mostanság 
elszenvednek. És még nem beszél-
tünk egy másik fontos mutatóról, 
ami a csapadékhiánnyal szorosan 
összefügg. Ez pedig a levegő pá-
ratartalma, amely nálunk, a mérsé-
kelt égövben átlagosan 55-60 szá-
zalékos, ám mostanság a legmele-
gebb órákban alig éri el a 25 szá-
zalékot, ezekben a napokban már 
előfordult a 18-20 % körüli kriti-
kus érték is. 

Számos településen az ásott ku-
tak jelentős részében ahhoz már 
nincs elegendő víz, hogy a belé-
jük helyezett szivattyúk működni 
tudjanak. Szükségszerűen marad 
a vödrös megoldás, ám néhol már 
azok sem merülnek meg. Az elmúlt 
évek száraz nyarainak ezen por-

táknak a lakói úgy próbálták men-
teni a helyzetet, hogy vásároltak 
egy-egy lajtoskocsi vizet a kútjuk-
ba. De ez még az olcsó gázolaj ko-
rában volt. Most nagyon sokba ke-
rülne az ilyen szállított víz. Amel-
lett nagy kérdés, hogy melyik kút-
ból lehet nyerni ez idő tájt 3-4 köb-
méternyi vizet, és az milyen gyor-
san apadna el. 

– Úgy tűnik, hogy az ásott ku-
tak korszaka lassan véget ér, ám 
a fúrt kutak létesítése nem min-
dig kivitelezhető – vallja Nagy 
György nagyberegi gazda, aki ko-
rábban kútfúrással is foglalkozott. 
– A mélyben nem könnyű megta-
lálni azt a csekély vízleadó, több-
nyire homokágyas-kavicsos réte-
get, ahonnan elfogadható minősé-
gű ivóvizet nyerhetünk. Hányan és 
hányan panaszkodnak arra, hogy 
a vert, fúrt kutakból csak rozsdás, 
legfeljebb fürdésre és mosogatás-

ra alkalmas víz jön fel, főzni azzal 
nem lehet! Még egy gond: koráb-
ban azt hittük, hogy egy vert kút 
örök életre szól, ám most már lát-
juk, hogy ez egyáltalán nincs így, 
mert a víz az utóbbi másfél-két év-
tizedben mind lejjebb és lejjebb 
szökik a mélybe. Kollégáim nem-
régen arról számoltak be, hogy a 
régebbi fúrt kutakat folyamatosan 

újítják fel, ami azt jelenti, hogy a 
korábbi szintnél legalább 7-10 mé-
terre lejjebb fúrnak.

Megtudtuk, a kútfúrás ma nem 
olcsó mulatság: az ezzel foglalkozó 
szakemberek – akik a vízszivattyún 
kívül minden más eszközt biztosíta-
nak – egy-egy méter fúrásáért mini-
mum 1200 hrivnyát kérnek. Könnyű 
kiszámítani, hogy ez egy 20 méteres 
kút esetében mit jelent. Ám vannak 
olyan települések, és számuk egyre 
növekszik, ahol a mesterek már nem 
is vállalkoznak kútfúrásra, mond-

ván, hogy nagy a valószínűsége 
annak, hogy a hegyoldal, a domb 
szoknyájában és annak közelében 
meggyűrődtek a különböző talaj-
rétegek, és így nagyon nehéz el-
találni a vízadó részt. Képzeljünk 
el egy több lapból álló tortaszele-
tet, amely szerencsétlenül a föld-
re esett, és most azt próbáljuk ösz-
szeszedni. Tehát ezekben a hely-
zetekben nehéz eltalálni azt a vé-
kony, 25-30 cm-es homokos-kavi-
csos vízadó réteget. 

Galajda József, a Beregszász 
vízellátásáért felelős Vodokanal 
Kárpátvíz igazgatója érdeklő-
désünkre elmondta, hogy a vá-
ros vízellátása most is biztonsá-
gos. A mezőgecsei kútház négy 
kútja – ezekből 100–120 mé-
ter mélységből emelik ki a vi-
zet – az ütemtervnek megfelelő-
en működik. Kétnaponta ellenőr-
zik a mélyben található vízszin-
tet, s az adatok megnyugtatóak. 
Ám az igazgató arra is figyel-
meztetett, hogy az ilyen extrém 
helyzetben egyik napról a másik-
ra is sok minden változhat, ezért 
indokolt, hogy a lakosság kellő 
tudatossággal használja a vizet. 
Galajda Józseftől azt is megtud-
tuk, hogy a város egyre több pol-
gára kíván csatlakozni a közpon-
ti vízhálózatra és szerződést kötni 
a vízszolgáltatóval. Ám ez csak 
azokban az utcákban lehetséges, 
ahol korábban már kiépítették a 
vízvezeték-rendszert. Háborús 
körülmények közepette ilyen jel-
legű nagyszabású beruházásra, új 
csövek lefektetésére nincs mód.

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

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

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

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

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

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

Pro Agricultura Carpatika Alapítvány

Tisztelt Gazdatársaink!

Az őszi és tavaszi kalászosok-
nál az aratás a befejező sza-
kaszba érkezett. Szeretnék egy 
előzetes számítást adni az ered-
ményekről, levonva a megfele-
lő következtetéseket. 

Nem is számítottam 
arra, hogy a mostani 
időjárási feltételek mel-
lett a gazdák ilyen szép 
termelési eredménye-
ket fognak elérni. 40-50 
gazdával konzultálva 
arra a következtetésre 
lehet jutni, hogy azok a 
termelők, akik ősszel jó minősé-
gű vetőmaggal, a megfelelő mű-
trágyákat használva tavasszal is 
időben vetették el a kalászosokat, 
azok a 4-6 t/ha-s terméshozamot 
érték el. Ez európai mérce szerint 
is jó eredménynek számít, és azt 

Aratási körkép – 2022
bizonyítja, hogy a megfelelő szemlé-
letváltás mellett még ilyen nehéz kö-
rülmények között is megfelelő ered-
ményeket lehet elérni. 

Jóval szerényebb eredménye-
ket értünk el a tavaszi ka-
lászosok, a zab és a tava-
szi árpa esetében. Ezen 
kultúrák esetében az át-
lagos terméshozam 2-3 
t/ha-t tett ki, de figye-
lemben véve az időjárá-
si körülményeket, ez is 
jó eredménynek számít. 
A jó eredmény elérésé-

nek titka az agrotechnikai köve-
telmények szigorú betartása: opti-
mális műtrágyahasználat, jó minő-
ségű vetőmag, a tavaszi védekezés 
a gyomok és betegségek ellen és 
nem utolsó sorban a termésnöve-
lők időszerű használata. Sok gazda 

viszont csak a 2-3 t/ha termésho-
zamot ért el, ami már nem fedezi 
az önköltségeket sem. Azon ter-
melők számára, akik kis terüle-
ten gazdálkodtak és nem rendel-
keznek a megfelelő technikával, 
a legjobb kiút a földjeik bérbe-
adása lenne a nagyobb területen 
gazdálkodó termelők számára. 

Következő cikkeimben ar-
ról fogok beszámolni, hogy mi-
lyen munkálatokat kell elvégezni 
az aratás után annak érdekében, 
hogy előkészítsük a talajt. Szigo-
rúan tilos a tarlóégetés!

P.s. Arra szeretném kérni a 
gazdákat, hogy a gyümölcsfá-
kat locsolják, mivel fennáll a ve-
szélye azok teljes pusztulásának!

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

Novák András 
szaktanácsadó

Cikksorozatunk előző részé-
ben megtudhattuk, hogy mik 
azok a szempontok, amelyeket 
figyelembe kell venni egy adott 
őszi betakarítású fejes káposz-
ta fajta-kiválasztása esetén. A 
mostani cikkünkben 
pedig eme növény 
igényeivel, vetésvál-
tásával, valamint a 
tápanyagellátás is-
mereteivel fogunk 
közelebbről megis-
merkedni.

A fejes káposzta 
a keresztesvirágúak 
családjába tartozó, erős gyökér-
zettel, vastag, de nem túl hosszú 
szárral rendelkező kétéves zöld-
ségnövény, ahol az első évben a 
fej (óriási rügy) alakul ki, s a téli 
tárolás során jarovizálódva (3-4 
hét hideghatás) a következő év-
ben hoz magot. Magja 4-5 évig 
őrzi meg csírázó képességét és 
az ezermagtömege pedig 3-6 g.

A fejes káposzta igényei
Közepes fény-, alacsony 

(13±7) hő- és rendkívül magas 
víz- és tápanyagigényű növény-
ről beszélhetünk. A növény igé-
nyeit illetően fajtától függően le-
hetnek eltérések. A fejes káposz-
ta viszonylag jól tűri a hideget és 
5°C-on is fejlődik. A rövidebb 
tenyészidejű fajták job-
ban kedvelik a 18-20°C 
körüli hőmérsékletet, 
mint a 13°C-ot, de a hosz-
szabb tenyészidejű faj-
ták viszont a fagyosabb 
éjszakákat (–5°C, –8°C) 
tolerálják jobban. A fe-
jes káposzta számára a 
6°C és 20°C közötti hő-
mérsékletek a leghaszno-
sabbak. A talaj magas (70-80%) 
vízkapacitási szintje esetén és 
jó tápanyag-ellátottságú talajo-
kon ad kielégítő termést. 

Az őszi időszakban termesz-
tett káposztafajták zöme azokat 
a középkötött vályogtalajokat 
kedvelik a leginkább, amelyek 
humuszban gazdagok és leve-
gős talajszerkezetűek. A zöld-
ségfélék közül a talaj sótartalmá-
val szemben a legtoleránsabbak 
közé sorolhatóak. Kémhatás te-
kintetében az igényük nem tér el 
lényegesen a többi zöldségfélé-
től. Annak ellenére, hogy a ká-
poszta a semleges vagy enyhén 
savas kémhatású talajokat ked-
veli, növényvédelmi okok miatt 
(baktériumos gyökérfertőzés) 
mégis ajánlatosabb kissé maga-

Az őszi betakarítású fejes káposzta 
szabadföldi termesztése (2.)  

sabb, (7-7,5 pH) lúgosabb kémha-
tást biztosítani a növények számá-
ra. De semmi esetre se menjünk 
8 pH fölé, mert ezzel a mikro- és 
egyéb makroelemek felvehetősé-
gét akadályozhatjuk meg a növé-

nyeink számára.
A káposztafélék a 

szabadföldi zöldségnö-
vények közül a legna-
gyobb mennyiségű táp-
anyagot veszik fel a ta-
lajból, ami abból adó-
dik, hogy hektárra le-
vetítve óriási mennyi-
ségű zöldtömeget ké-

peznek. Elsősorban nitrogénből 
és káliumból hasznosítanak so-
kat. Kellően meghálálják a szer-
ves-trágyával bőven ellátott (40-50 
t/ha) területeket. 1 tonna termés 
képzéséhez: 3,5 kg nitrogén, 1,3 
kg foszfor és 4,3 kg kálium ható-
anyagot használ fel. Ez megköze-
lítőleg: 3:1:4 NPK arányt jelent. A 
főbb makroelemeken túl még 0,4 
kg magnéziumra, 4 kg kalciumra 
és némi mikroelemekre is szükség 
van a kívánt (1t) mennyiség eléré-
se érdekében. Amennyiben a terü-
letünk szervestrágyával kellően el 
volt látva, úgy a mikroelemek utó-
lagos pótlása csak a hiánytünetek 
felmerülése esetén indokolt. Fon-
tos, hogy a tápanyag-utánpótlást a 

talajvizsgálati eredmények meglé-
te után végezzük el.

Vetésváltás
A káposztaféléket a vetésfor-

góban általában a trágyás szakasz-
ban, vagyis az őszi trágyázást kö-
vető évben szokták beilleszteni, így 
a talajszerkezettel és a tápanyaggal 
szemben támasztott magas igény 
jobban kielégíthető. Az őszi beta-
karítású fejes káposztát a fajták te-
nyészidejétől függően fő- vagy utó-
növényként termeszthetjük.

Öntözetlen vetésforgóban jó 
előveteménynek számítanak a hü-
velyesek, a burgonya, a rövid te-
nyészidejű zöldségfélék, egyes le-
vélzöldségek, évelő pillangósok, 
az őszi, valamint a tavaszi gabo-
nák. Öntözött vetésforgóban vi-
szont mindig a frissen trágyázott 

szakaszba ültessük őket. Fontos 
viszont megjegyezni, hogy az 
elmúlt évek időjárását és a fejes 
káposzta nagy vízigényét figye-
lembe véve nem ajánlatos öntö-
zés nélkül belevágnunk a szabad-
földi termesztésébe!

Tápanyagellátás
A fejes káposzta tápanyagel-

látása szervestrágyázással kezdő-
dik. A vidékünkre jellemző kö-
zépkötött vályogtalajok kiváló-
ak a fejes káposzta termesztésé-
hez. Az ilyen talajokon általában 
50 t/ha szerves-trágya mennyiség 
kijuttatása ajánlott. Ennél a meny-
nyiségnél azon túl, hogy javítjuk 
vele a talajunk szerkezetét, mi-
nőségét és humusztartalmát még 
a növény számára felvehető táp-
anyagokkal is ellátjuk azt. A ki-
juttatott szervestrágya mennyi-
ségnél az első évben a megfelelő 
mikroelem mennyiségen túl még 
50 kg nitrogén, 50 kg foszfor és 
200 kg kálium hatóanyaggal kal-
kulálhatunk. Ezek a hatóanyag 
mennyiségek a szervestrágya tí-
pusától függően változhatnak.

Szervestrágya hiányában 
ajánlatos valamilyen talaj- és nö-
vénykondicionáló készítményt 
alkalmazni. A további tápanya-
gok mennyiségét pedig az imént 
felsorolt (1 t termés képzésé-
hez…) adatokból számolhatjuk 
ki. Ezeknek a tápanyagoknak a 
pótlását különböző típusú és ösz-
szetevőjű műtrágya készítmé-
nyekkel oldhatjuk meg. A mű-
trágyákat alap-, indító- és fejtrá-
gya formájában juttassuk ki. A 

vízben kevésbé oldódókat 
alap- vagy indító-, míg a 
minőségesebbeket (víz-
ben jól oldódókat) fejtrá-
gyaként adagoljuk. A táp-
anyag megosztása döntően 
a tenyészidőszak hosszá-
tól és az ültetés időpontjá-
tól függ, ezt kismértékben 
módosíthatja a talaj táp-
anyag-ellátottsági szint-

je, valamint az elővetemény táp-
anyagigénye.

A tápanyagelosztás a kö-
vetkező: a kijuttatandó foszfor 
mennyiség 80-90% alap-, míg a 
10-20% indítótrágyaként; a káli-
um 50% alap-, 20-30% indító-, és 
a fennmaradó 20-30% pedig fej-
trágya formájában juttatható ki. 
A nitrogént a kimosódás veszélye 
miatt nem szoktuk alaptrágyaként 
kijuttatni, kivétel ez alól, amikor 
valamilyen nagy mennyiségű nö-
vényi részeket (szalma, góré stb.) 
forgatunk vissza a talajba. A nit-
rogénmennyiség 10-20 %-át, in-
dító-, míg a többit fejtrágyaként 
több alkalommal juttatjuk ki.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Most érdemes új paradicsompalántákat nevelnünk, ha azt szeret-
nénk, hogy a szezon a lehető legtovább tartson és még október-
ben is érjen friss zöldségünk. Bemutatunk egy gyors technikát.

A paradicsom bokrain termő hajtások alkalmasak július végi pa-
lántanevelésre. Keressünk néhány kb. 15 centis oldalhajtást és éles 
késsel messük le őket! A hajtásokat rakjuk vízbe (például egy pohár-
ba), hogy meggyökeresedjenek.

Néhány centiméteres gyökérkezdemények 10 napon belül meg-
jelennek a hajtások alsó részén. Nagyon fontos, hogy a hajtások alatt 
lévő vizet minden nap cseréljük frissre. Ha ezt kihagyjuk, sokkal ki-
sebb az esély arra, hogy a hajtások meggyökeresednek.

Ha már látunk 2-3 centis gyökereket, akkor tejfölöspohárba, vi-
rágföldbe ültethetjük a gyorsan nevelt palántáinkat. Óvatosan bánjunk 
velük, és vigyázzunk arra, hogy a gyökér mindig teljes egészében a 
föld alatt maradjon, viszont a zöld levelek sose kerüljenek a földbe!

A palántáknak további két-három hétre van szükségük ahhoz, 
hogy megerősödjenek. Amint megüresedik egy ágyás a kertünkben 
(mert például megesszük a borsót), ültessük ki a palántákat. Hete-
ken belül virágzani kezdenek és őszre megérik a második paradi-
csomtermésünk.

Legyen paradicsomunk októberig

Kerti növények sokasága szenved a pajzstetvek károsítása kö-
vetkeztében.

A gyümölcstermő cserjék, a díszbokrok és fák igen gyakran fer-
tőződnek a pajzstetvek által. Jelenlétükről gyakran mézharmatkép-
ződés, a levelek ragacsossága és fényessége árulkodik. 

Sokféle pajzstetűt ismerünk: az almafákon a kaliforniai a legve-
szedelmesebb, de vannak vessző alakú, 1-2 mm átmérőjű, nagy tes-
tű és gyapjas pajzstetvek is. Közös jellemzőjük, hogy a tetvek puha 
testét kemény kitinpáncél védi az ellenségektől.

A gyapjas pajzstetvek Kelet-Ázsiából kerültek Európába a 60-as 
években. A nőstények 3-4 mm nagyságúak, de a fehér gyapjúval 
együtt kb. 8 mm nagyságúak már júniusban. A gyapjúban egyeden-
ként több ezer tojás van. Peterakás után a nőstények elpusztulnak. A 
lárvák június-júliusban jelennek meg, kb. 1 mm-es nagyságúak, zöl-
des-sárgásbarna színűek.

Leveleken, zsenge hajtásokon szívogatnak, korai lombhullást is 
okozhatnak. A hangyák szívesen látogatják őket. Hibernált állapotban 
telelnek. Szűznemzéssel szaporodnak, évente egy nemzedékük van. 
Természetes ellenségeik a katicabogarak és néhány entomofág gomba.

Védekezési lehetőségek
A vegyi védekezés alapja a tél végi lemosó permetezés Agrol 

Plusz, Vektafid S, bárium-poliszulfid stb. lemosó permetszerek va-
lamelyikével. Lárvarajzás idején, nyáron is kell védekezni ellenük 
Decis vagy Karate permetezéssel.

– Rovarőlő szerekkel a fiatal lárvák ellen június-júliuisban 
(deltametrin, lambda cihalotrin).

– Nyugalmi állapotban olajos lemosó permetezéssel.
– Kiskertben izopropil-alkoholos pamacsolással a gyapjas állapo-

túak elpusztítására, vagy langyos-mosogatószeres permetlével. Egy 
liter vízhez két teáskanálnyi mo-
sogatószer kell.

Hogyan védekezhetek a 
pajzstetvek ellen?
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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.

Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt ker-
tes ház bútorral, víz, gáz, há-
romfázisú elektromos háló-
zat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Beregszász külvárosában, 
Beregardóban 23 szotekes 
telken felújításra váró 50 m2-
es családi ház eladó. Konvek-
toros gázfűtés, az udvarban 
vájt kút. A kertben 100 db. 7 
éves gyümölcsfa. Érdeklőd-
ni: +38099-1926678. 
Beregszászban, az Ivan 
Franko u. 42. szám alatt el-
adó egy családi ház, gáz-
zal, vízzel ellátott. Tel: 050-
6150542. 
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. 

Beregszász központjában el-
adó egy kétszobás lakás, 42 
m2, közös udvaron. Víz, gáz, 
kanalizáció van. Tel: 099-
2738785. 

Maricska mosógép eladó. 
Mob.: 066-8243778. 
Giocsel fagyasztószekrény 
125 literes eladó. Mob.: 
+38095-0576773. 

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

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

pó hetilapok kézbesítésé-
re Asztélyban. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo hetilap kéz-
besítésére Gáton. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
sünk részmunkaidőben 
a Kárpátinfo és a Nap-
lopó hetilapok kézbesí-
tésére Borzsován. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+38066-2850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Tiszaújlakon. Fizetés 
teljesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

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

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Nagyszőlősön. 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. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Nevetlenben. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 

Dinamikusan fejlődő 
Call-center Beregszász-
ba új kollégákat keres. 
Munkához tartozó elvá-
rásaink: jó kommuniká-
ció, kitartó, céltudatos 
jellem, tanulási hajlan-
dóság a szakmai fejlődés 
érdekében. Amit biztosí-
tunk: fix alapbér + juta-
lék, ösztönző bónuszok, 
rendezett munkakörül-
mények. Mob.: +38063-
0788674. 

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

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

Köszönetnyilvánítás
A Kárpátaljai Magyar Nyugdíjas Szervezetek Szö-

vetsége köszönetet mond a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt.-nek, hogy anyagi támogatással segítette a szövetsé-
get, amiből a szövetség a kiránduláshoz szükséges tár-
gyi dolgokat vásárolhatta meg, továbbá egy nagy iro-
dai asztalt és hozzá hat darab széket.

Köszönet ezért a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek.
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A Kárpátaljai Rendőrkapitányság nyo-
mozói egy 1 éves és 10 hónapos gyer-
mek halálának ügyében folytatnak vizs-
gálatot – közölte a Nemzeti Rendőr-
ség kárpátaljai kirendeltsége a hivata-
los oldalán.

A rendőrséghez július 23-án este érke-
zett bejelentés a kisgyerek erőszakos halá-
láról a Técsői járás egyik településéről. A 
szakértői vizsgálat megállapította, hogy a 
kisfiút egy éles tárggyal bántalmazták, ol-
vasható a pmg.ua hírportálon.

A rendőrség közleménye szerint az ösz-
szes bizonyíték arra utal, hogy a brutális 

Saját édesapja ölhetett meg egy kétéves kisfiút 
a Técsői járásban

gyilkosságot a gyermek apja követte el, aki 
a bűncselekmény után azonnal elmenekült 
a helyszínről. Úgy tudni, a család többi tag-
ja a tragédia idején az udvaron tartózkodott. 
Amikor észrevették, hogy a férfi kirohan a 
házból, bementek a gyerekhez, akinek szá-
mos sérülés borította a testét. A kiérkező 
mentők már nem tudtak segíteni a kisfiún.

A hatóság munkatársai őrizetbe vették 
a 30 éves édesapát, akire az erdőben buj-
kálva találtak rá. Ha beigazolódik a bű-
nössége, akár életfogytiglani börtönbün-
tetést is kaphat.

Az ügyben tart a nyomozás.

A nagyszőlősi rendőrség munkatársai 
gyilkossági kísérlet miatt indítottak nyo-
mozást – adta hírül a Nemzeti Rendőr-
ség kárpátaljai kirendeltsége a hivata-
los oldalán július 24-én.

Szombat este konfliktus alakult 
ki két szomszéd között Nagyszőlő-
sön. Egy 50 éves férfi az esti órák-

Megkéselte a szomszédját egy férfi 
Nagyszőlősön

ban számonkérte 42 éves szomszédját 
a nagy zaj miatt. A két férfi vitája ve-
rekedésig fajult. Az idősebb férfi ekkor 
egy konyhakéssel támadt szomszédjára. 
Az áldozatot súlyos sérülésekkel szállí-
tották kórházba.

A késelő ellen eljárás indult. Az ügy-
ben tart a nyomozás.

Július 20-án szemétégetés közben égette 
meg magát egy fiatal a Perecsenyi járás-
ban – közölte a Rendkívüli Helyzetek Ál-
lami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpát-
aljai kirendeltsége.

Szemétégetés közben magát is megégette egy 
13 éves fiatal

A 2009-es születésű nagyturjaszögi fi-
atalt kórházba szállították. Első és másod-
fokú égési sérüléseket szenvedett.

A DSZNSZ megjegyzi, hogy a men-
tőalakulatokhoz nem érkezett bejelentés.

Az utóbbi időben egyre többen for-
dulnak orvosi segítségért Kárpátal-
ján méh- vagy darázscsípés miatt. Jú-
lius 21-én két esetben is riasztották a 
mentőket emiatt.

Elsőként egy 56 éves munkácsi lakos-
hoz hívták az egészségügyi szakembere-
ket. A férfi a kertben dolgozott, amikor a 
rovar megszúrta a szemét. Mint írják, az 
áldozat korábban már szorult orvosi el-
látásra darázscsípés miatt. Akkor sikerült 

Darázscsípéstől halt meg két férfi Kárpátalján
megmenteni az életét. Utóbbi esetben a fér-
fi anafilaxiás sokkot kapott és még a men-
tők kiérkezése előtt meghalt.

A másik eset a técsői járási Vajnágon 
történt. A 36 éves férfit a tarkóján csíp-
te meg egy rovar. A férfi rosszulléte után 
1 órával később értesítette a mentőket. A 
szakemberek 10 perc alatt a helyszínre ér-
tek, de a férfi életét már nem tudták meg-
menteni, adja hírül a Kárpátalja.ma a pmg.
ua hírportálra hivatkozva.

Az elmúlt héten egy nap alatt 34 tűz-
esetet észleltek Kárpátalján. A hírt a 
Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgála-
ta (DSZNSZ) közölte.

Az első riasztás Nagyszőlősről, a Béke 
utcából érkezett. A tűz egy fát semmisített 
meg, a helyszínre a helyi tűzoltóság érkezett 

Egy nap alatt 34 tűz keletkezett Kárpátalján, a 
tűz tritikálé- és búzavetést semmisített meg

ki. Ezt követően Nagybégány és Kaszony 
között kapott lángra a mező. A lángok 0,35 
hektárnyi tritikálévetést tettek tönkre.

Szintén a mezőn keletkezett tűz a mun-
kácsi járási Beregnagyalmáson, ahol 0,45 
hektár búzatermés semmisült meg, számol 
be a zakarpattya.net.ua.

Július 18-án kigyulladt egy lakóház a 
huszti járási Rakaszon. 

A Rendkívüli Helyzetek Állami 
Szolgálatánál  (DSZNSZ) elmond-
ták, hogy a tűz egy lakóházban kelet-
kezett, a lángok 48 négyzetméteren 

Lakóház égett a Huszti járásban, a helyszínen 
holttestre bukkantak

semmisítették meg a tetőszerkezetet.
Sajnos a tűzoltóság a helyszínen ráta-

lált a tulaj holttestére. A tüzet két járművel 
fékezték meg. Kitörésének okát és az álta-
la okozott kár értékét vizsgálják a szakér-
tők, számol be a mukachevo.net.

Július 18-án este bejelentés érkezett a 
hatóságokhoz. A férfi elmondta, hogy 12 
éves lányát, aki kerékpáron haladt az 
úton, elgázolta egy Skoda sofőrje, a kis-
korút a helyszínről kórházba szállították.

Az operatív csoport megállapította, 
hogy a jármű volánjánál egy 50 éves helyi 

12 éves biciklis lányt gázoltak el Beregszászban
lakos ült, aki ittas állapotban vezetett. Véré-
ben 2,6 promille alkoholszintet mutattak ki.

Az orvosok sípcsonttörést állapítottak 
meg a kislánynál, szerencsére nincs élet-
veszélyben. A járművezetőt előzetes letar-
tóztatásba helyezték, az ügyben tart a bün-
tetőeljárás, írja a pmg.ua.

A hírt Olekszij Bilosickij, a megyei 
járőrszolgálat első helyettese közölte 
Facebook-oldalán.

Elmondása szerint a 28 éves férfi ön-
kéntesnek adta ki magát. A járőrök me-
gyénk területén tartóztatták le, jelentős 
mennyiségű pénzt találtak nála, telefonján 

Önkéntesnek adta ki magát az oroszok kezére 
dolgozó, Kárpátalján elfogott férfi

pedig rengeteg bizonyítékot arra, hogy az 
oroszok kezére dolgozott.

Bilosickij több fotót is megosz-
tott a férfi telefonján talált üzenetek-
ről. A kollaboránst letartóztatták, az 
ügyben eljárás folyik, számol be a 
mukachevo.net.

Két aranyérem mellett egy ezüstérmet 
szerzett a magyar vívó-válogatott az 
Egyiptomban szombaton befejeződött 
vívó-világbajnokságon.

Legutóbbi számunkban már hírt ad-
tunk róla, hogy férfi kardban a háromszo-
ros olimpiai bajnok Szilágyi Áron elő-
ször szerzett egyéniben aranyérmet, majd 
azt követően csapatban ezüstéremig jutott.

A világbajnokság zárónapján ismét a 
kard szakág csillogott a legfényesebben 
a magyar csapat számára, hiszen a Battai 
Sugár, Katona Renáta, Pusztai Liza, Szűcs 
Luca összetételű magyar női kardcsapat (a 

Fényesen csillogott a magyar kard 
Kairóban!

képen) a döntőben 45-40-re legyőzte Fran-
ciaországot.

A finálé során a magyar lányok már 
35-19-re is vezettek, aztán a félelmete-
sen hajrázó ellenfél feljött négy tusra, de 
a véghajrát mégis a fiatal magyar csapat 
bírta jobban.

A vívó vb éremtáblázatán Franciaor-
szág végzett az élen négy aranyéremmel, 
két ezüsttel és két bronzzal, míg Magyar-
ország két arannyal és egy ezüsttel a ne-
gyedik lett.

Ukrajna egyetlen bronzéremmel zár-
ta a viadalt.

Néhány sorban
Az angol labdarúgó-bajnokság élvona-
lában szereplő  Arsenal a hivatalos olda-
lán jelentette be, hogy átigazolta a Man-
chester City ukrán válogatott balhátvéd-
jét, Olekszandr Zincsenkót.

A jelenleg nemzetközi szinten leg-
magasabban jegyzett ukrán labdarúgó, 
52-szeres válogatott Olekszandr Zincsenko 
a Sahtar Doneckben nevelkedett, majd 
2016 nyarán az orosz Ufától szerződött a 
Manchester Cityhez, amelyhez csak egy 
évvel később csatlakozott, addig a PSV-
ben szerepelt kölcsönben. A Cityben 128 
alkalommal lépett pályára, négy bajno-
ki cím mellett négyszer nyert Ligakupát, 
valamint egy-egy FA-kupát és angol Szu-
perkupát, tavaly pedig döntős volt a Baj-
nokok Ligájában.

Az Arsenal csak annyit árult el, hogy 
hosszú távú szerződést kötött Zincsenkóval, 
a vételárát nem tudatta. Fabrizio Romano 
olasz transzferguru úgy értesült, hogy az 
„ágyúsok” 2026-ig szóló kontraktust kö-
töttek a játékossal, akiért 30+2 millió eu-
rót fizettek.

***
Az ukrán élvonalbeli kárpátaljai együttes 
a háborús viszonyok ellenére Técsőn edző-
táborozik, és úgy készül, hogy egy hónap 
múlva már bajnoki mérkőzéseket is játszhat.

Az Ungvár melletti csapat a napok-
ban a mikolajivi VAST gárdájával csapott 

össze, és 2-0 arányú győzelmet aratott. A 
Minaj mindkét gólját Visnyevszkij szerez-
te a hajrában: a támadó a 84., és 87. perc-
ben volt eredményes.

A minajiak ezt megelőzően már le-
játszottak egy felkészülési mérkőzést, 
amelyen 8-1 arányban nyertek Nagysző-
lős ellen.

***
Max Verstappen (Red Bull) aratott győ-
zelmet a Formula–1-es Francia Nagydíj 
versenyén. Mögötte a Mercedes párosa, 
Lewis Hamilton és George Russell lát-
ta meg a kockás zászlót, míg az első ötös 
sorát Sergio Pérez és Carlos Sainz Jr. egé-
szítette ki. Charles Leclerc (Ferrari) veze-
tő helyről szállt a falba.  

Összetettben a holland Verstappen áll 
az élen 233 ponttal a 170 ponttal második 
Leclerce és a 163 ponttal harmadik Sergio 
Perez előtt.

A hétvégén a Magyar Nagydíjjal foly-
tatódik a Formula-1 sorozata.

***
Svédország – Anglia, és Franciaország 

elődöntőkre kerül sor az Angliában zajló 
női labdarúgó Európa-bajnokságon.

A negyeddöntőben a házigazdák Spa-
nyolországot hosszabbítás után győzték le 
2-1-re, míg Franciaország ugyancsak túl-
órában nyert Hollandia ellen 1-0-ra. Né-
metország Ausztriát verte 2-0-ra, míg a 
svédek a belgák ellen győztek 1-0-ra.

Nem sikerült a győzelem a Ferencvá-
ros labdarúgó-csapata számára a Baj-
nokok Ligája selejtezőjének 2. fordu-
lójában a szlovák Slovan Bratislava el-
len, így a magyar bajnok nehéz helyzet-
ből várhatja a szerda esti visszavágót.

A meddő mezőnyfölényben játszó FTC 
a második játékrész közepén szerezte meg 
a vezetést Zacchariassen góljával, de az 
utolsó tíz percben a vendégek megfordítot-
ták az eredményt, így a Fradinak bravúrra 
lesz szükség a továbbjutáshoz.

A Dinamo Kijev Lengyelországban fo-
gadta a török Fenerbahcét, és gól nélküli 
döntetlenre végzett.

Az Európai-konferencialigában a nem-

A BL-ben való maradásért küzd az 
év meccsén a Fradi!

zetközi porondon sikerrel bemutatko-
zó Kisvárda 1-0-ra nyert a kazah Kajrat 
Almati vendégeként, míg a Mol Fehérvár 
hazai pályán hátrányból fordítva győzött 
magabiztosan 4-1-re az azeri Qabala ellen.

Kevés esélye maradt a továbbjutásra 
a Puskás Akadémiának, hiszen a felcsúti 
együttes 3-0-ra alulmaradt a portugál 
Vitoria Guimares otthonában.

Az ugyancsak az Európai-konferen-
cialiga második fordulóban pályára lépő 
Vorszkla Poltava 3-2-re győzött a svéd 
AIK Stockholm ellen. A mérkőzést Svéd-
országban játszották, de az ukrán együt-
tes volt a pályaválasztó. A visszavágóra 
ugyanitt kerül sor csütörtökön.



A rejtvényt Balázsi Csaba készítette.

Rejtvények2022. 
július 27.12

 kocka

Plusz egy vicc

2022. 29. szám meg   
fej  tése: Az internet 
a világ legnagyobb 
könyvtára. Csak az a 
baj, hogy a könyvek 
mind a földön hever
nek benne. 
plusz    egy vicc: – Mert 
nem megyek haza. 

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

Stolwerck szelet

Jó a hangulatod, hi-
szen felfedezted, hogy 
vonzó vagy! Lehetnek 

olyan élményeid is, hogy nyíl-
tan megdicsérnek az utcán, és 
közlik, hogy jól nézel ki. Olyan 
alkalmakat is bőven kaphatsz, 
amelyek új szerelmi kapcsolato-
kat kínálnak fel, de ezekbe nem 
könnyen mész bele, hiszen válo-
gatós vagy. Ha időt tudsz szán-
ni önmagadra, akkor vedd az 
irányt a fodrász felé, nem árta-
na újjávarázsolnod a külsődet.

Előfordulhat, hogy 
figyelmetlenebb le-
szel a munkahelye-

den, hajlamos vagy arra, 
hogy elálmodozz. Nehezeb-
ben koncentrálsz a precizi-
tást igénylő feladatokra is, 
így könnyen becsúszhat né-
hány hibalehetőség. A ma-
gánéletedben fogékony vagy 
minden jóra, amit csak az élet 
kínálhat neked! Itt az ideje, 
hogy kedveseddel együtt él-
vezzétek az élet ajándékait.

Most meggondolatla-
nabbul beszélsz, mint 
máskor, és ez köny-
nyen bajba sodorhat. 

Óvakodj attól, hogy bizal-
mas munkahelyi informáci-
ókról beszélj, ne pletykálkodj 
a munkahelyeden. A magán-
életedben a gyengédségé lesz 
a főszerep, és minden olyan 
gesztusért hálás leszel ked-
vesednek, amellyel figyelmet 
mutat feléd. Családi progra-
mokra is alkalmas az időszak.

Gondolkodj el, hogy 
munkahelyed meny-
nyire képvisel érté-
ket az életedben, és az 

sem mindegy, hogy egyáltalán 
érdekel-e még a munkád. Ha 
úgy találod, hogy nagy fontos-
sággal bír számodra, akkor te-
gyél meg mindent, hogy ma-
gasabbra kerülhess a munka-
helyi ranglétrán! Magánéleted-
ben elsőrendű helyet kap majd 
a nyitottságod! Szervezz kö-
zös programokat kedveseddel.

Fáradtabb vagy, de 
sokkal több energi-
át vagy képes moz-
gósítani a munkahe-

lyeden. Elvárod magadtól, 
hogy maximálisan teljesíts, 
de azért nem kell átesned a 
ló másik oldalára! Ne válj 
örömtelenül robotoló ember-
ré! A szerelmi életed nagyon 
fontos most számodra, tuda-
tosan kezeled. Hálás vagy 
minden támogatásért, ame-
lyet kedvesedtől kapsz. 

Használd ki a mun-
kád során ötletessé-
gedet, érdeklődő haj-

lamodat. Most van energiád 
arra is, hogy a jó ötleteiddel 
könnyebbé tedd a napi fel-
adatokat. Ha alkalmad nyí-
lik arra, hogy tovább képezd 
magad, akkor semmiképpen 
se szalaszd el a lehetőséget! 
A magánéletedben visszahú-
zódóbb lehetsz, nincs kedved 
eljárni otthonról.

Többször is előfordul-
hat, hogy számot kell 
adnod a tudásodról 

munkahelyeden, a feladatok 
próbára tehetnek. Ha a főnö-
ködnek kell beszámolót tarta-
nod, akkor próbáld meg félre-
tenni a szégyenlősségedet. Ha 
a helyén van az önbizalmad, 
akkor nagyobb sikerekre szá-
míthatsz! Magánéletedben to-
leránsabb vagy, mint máskor, 
könnyedén fogadod el kedve-
sed rigolyáit is.

Ideje nyitottabbá vál-
nod a munkahelye-
den, és tanulnod va-

lami újat a munkatársaidtól, 
vagy a főnöködtől! Figyeld 
meg, hogy melyek azok a 
feladatok, amelyekben haté-
konyabbak, mint Te, és lesd 
el az apró trükköket! Ma-
gánéletedben itt az alkalom 
arra, hogy a legjobb formá-
dat nyújtsd kedvesednek! Tö-
rődj vele többet, ennek egyik 
módja a figyelmesség lehet!

Most vezető szerepet 
képviselsz a munka-
helyeden, hallgatnak 

rád a többiek. A napokban 
még inkább jellemző, hogy 
Te diktálod a munkatempót, 
és a jelenléted meghatároz-
za munkahelyed hangula-
tát is. Magánéletedben több 
szabadságra tartasz igényt, 
szívesen töltenéd az idődet a 
barátaiddal. Biztosíts magad-
nak legalább egy fél napot 
arra, hogy találkozhassatok!

Sok egyeztetnivalód 
lehet a napokban, és 
ez megköveteli tőled 
a nyitottságot munka-

társaid, felettesed felé. Akkor 
tudsz igazán a csapat tagja len-
ni, ha valóban érdekel a mun-
kád. A közömbös hozzáállás 
sokat ronthat a helyzeteden! A 
magánéletedben indulatosabban 
reagálsz mindenre, és a hangu-
latod is változékonnyá válhat. 
Egyik pillanatról a másikra egé-
szen kedvetlenné válhatsz.

Sűrűvé válhat a prog-
ramod a munkahelye-
den, sokféle munkád 
adódhat. Elképzelhe-

tő, hogy neked kell megszer-
vezned munkatársaid teendőit 
is, rád hárul az ellenőrzés terhe 
is. Mire hazaérsz, már fáradt 
vagy, így természetes, hogy a 
napokban lehet néhány kisebb 
vitád kedveseddel. A feszült-
ség gyökere abban keresendő, 
hogy nem igazán tudtok odafi-
gyelni egymásra.

Jó ötleteket adhatsz 
a munkatársaidnak, 
amelyek segítik őket 

a hatékony munkavégzésben. 
Te mindig eredeti módon ke-
zeled a feladataidat, a gondo-
lataidat most megoszthatod a 
többiekkel is. Magánéleted-
ben várható egy kis feszült-
ség, kevesebb időt tudsz most 
kedveseddel tölteni. A mun-
kahelyi feladatokon túl sok a 
hétköznapi teendőd is.
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A tésztához: 35 dkg finomliszt, 2 ek. kakaópor, 15 dkg por-
cukor, 5 dkg margarin, 1 db tojás, 6 g sütőpor, 1 dl tej;

A krémhez: 15 dkg kristálycukor, 3,5 dl tej, 1 dl víz, 60 g 
vaníliás pudingpor, 1 ek. finomliszt, 20 dkg vaj;

A tetejére: 10 dkg fehér csokoládé, 5 kocka keserű cso-
koládé, 2 ek. étolaj.

Elkészítés: A tészta hozzávalóit összegyúrjuk annyi tej-
jel, hogy jól gyúrható tésztát kapjuk. 4 cipóra osztjuk. Mind 
a négyet egyenként kinyújtjuk. 20x34 cm-es tepsi hátoldalán, 
180 fokon, 7 perc alatt megsütjük.

A krémhez a tejjel simára keverjük a pudingport, a lisztet. A 
cukrot karamellízaljuk, a vízzel felöntjük, majd addig keverjük, 
amíg felolvad. Ezután hozzáöntjük a pudingot és besűrítjük.

Amikor kihűlt, a vajjal habosra keverjük, és betöltjük a 
kihűlt lapokat.

2 kocka csokoládét külön felolvasztjuk egy pici étolaj-
jal. A maradék 3 kocka étcsokoládét a fehérrel és az étolajjal 
mikróban felolvasztjuk, simára keverjük, és bevonjuk vele a 
süteményt. A sötét csokit vékony csíkokban felvisszük a vilá-
gos csokira. Egy fogpiszkálóval széthuzigáljuk, majd hűvös 
helyen pihentetjük egy éjszakát.

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

– Az imént telefonált a barátnője – szólítja meg 
az osztályvezető a beosztottját –, és azt mondta, ma-
gát kisebb baleset érte, ezért nem tud bejönni. Mit je-
lentsen ez?

– …!

Kétbetűsek: AG, AJ, 
EÓ, EZ, IJ, JA, KR, OR, 
ÓH, YM.

Hárombetűsek: AJK, 
ALA, ARO, ÁTV, DIA, EZT, 
FAS, ICU, IDE, ISI, PUD, 
RAG, REF, RUE, TIA.

Négybetűsek: AIDA, 
A L K A ,  A N Z I ,  Á G I S , 
BEKK, EDAM, ELEK, 
ESIK, FURA, GERI, HOGY, 
IRKA, NILS, OLEG, SAVÓ, 
SHIA, TŐLE.

Ötbetűsek:  ALKOT, 
ALUDT, ARASZ, BRERA, 
ELEVE, ERZSI, EZ ALÁ, 
KEZES, KOMAR, LEMAR, 
MASZK, PEREC, SUHOG, 
TARNA, TELEP, TRUFA.

Hatbetűsek: CARRIE, 
DEFEKT, ELMOND, FA-
ROST,  FODROZ,  GE -
MENC, IHAROS, KARA-
TE, KÉRTEM, SARZSI, SE-
LEJT, SZALDÓ, SZEGED, 
TANULT, VAJHAL.

H é t b e t ű s e k :  Á L -

KULCS, CHARLIE, DIDE-
REG, KIASZIK, MADA-
RAS, SZEMESI, TASZAJT, 
TORPEDÓ.

Nyolcbetűsek:  ÁT-
LAGARC, HOLNAPRA, 
TIRAMISU.

Ti z e n k é t  b e t ű s e k : 
AVOKÁDÓFAJTA, ELFE-
LEJTETTE, KVALIFIKÁ-
CIÓ.

Tizennégy betűsek: 
K E RT I  A RT I C S Ó K A , 
KRIS TÁLYFEKETE.


