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Krisztus a biztos
menedék

Ajándékozz újságot
vagy -előfizetést!

Hittanosok táborozása a Bereg Campben

A

XXI. század embere az internet világában oly sok helyről
tud tájékozódni a nagyvilágban, a környezetében zajló eseményekről! Viszont az idősek,
akiknek erre nincs lehetőségük, vagy nehezen igazodnak el a világhálón, akik megszokták, hogy nyomtatott újságot olvasnak, ám eb-

ben a nehéz helyzetben
kénytelenek voltak lemondani róla. Gondoljunk rájuk! Lepjük meg
nagyszüleinket, idősebb
rokonainkat, a szomszéd nénit vagy bácsit
egy-egy újsággal, például Kárpátinfóval, vagy
Kárpátinfo-előfizetéssel!
Az ő örömük minket is
boldoggá tesz majd. Próbáljuk ki!

Középpontban az
élményalapú alkalmak

A

H

ki már járt a Kígyós, Nagybereg és
Nagymuzsaly között festői környezetben
kialakított Bereg Camp
táborhelyen, és ott még
lelki feltöltődést is kapott,
az bizonyára vallja: itt

ogyan lehet hatékonyan működtetni egy olyan, közel ezer tagcsaládból
álló civil szervezetet,
amely gyakorlatilag az
egész megyét lefedi? A
megalakulásának tize-

dik évfordulója megünneplésére készülő Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének vezetője gondolt
egymerészet (KMNE).
Folytatás a 4. oldalon

Kellene egy kis mellékes?

A Kárpátinfo hetilap

lapterjesztőket
keres!

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

– rácsodálkozva a Teremtő
nagyszerű alkotására – közelebb került Istenhez. Ezen
a helyszínen a GyermekEvangelizációs Közösség
(GyEK) munkatársai egykoron sátrakban kezdték a
gyerekek táboroztatását, ma

pedig már modern, jól felszerelt épületben tölthetnek
itt egy-egy hetet gyerekek és
felnőttek egyaránt.
A GyEK többhetes táborai után most a Kárpátaljai Református Egyház
gyülekezetei szerveznek

Testi-lelki feltöltődés
XXVII. Megmaradni Görögkatolikus Ifjúsági Találkozó

itt hittanos gyermekeik
számára egyhetes táborokat. Ottjártunkkor éppen a nagyberegiek élvezték a táj szépségét,
a közösségi lét örömeit.
Folytatás a 3. oldalon

E

mberpróbáló időket
élünk. A Covid után
most a háború keseríti a
mindennapjainkat. Bár
a világ e zegzugos vidékén sohasem volt kön�nyű a megmaradás, ez
most hatványozottan
igaz. Minden bizonytalanná vált. Kárpátalján
a menni vagy maradni
kérdés egyre többekben
felmerül, mert nem látják a biztos jövőt. A történelem során az ember
épp ilyenkor kereste Istennél a menedéket. Ám
ma sokan annyira leragadnak a szürke hétköznapok gondjainál, hogy
nem hallják meg az Úr
hívó szavát. Főleg a fiatal generáció van veszélyben, akik sok kísértéssel szembesülnek
modern világunkban, és
többségük egyedül nem
tud megbirkózni ezzel.
Folytatás a 2. oldalon
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Közösség

Az Európai Bizottság átutalta
Ukrajnának az 1 milliárd euró
pénzügyi támogatás első részletét

Az Európai Bizottság nemrég folyósította az Ukrajnának nyújtott 1 milliárd eurós makroszintű pénzügyi támogatás első felét,
500 millió eurót, a második részlet, további 500 millió euró kifizetésére a napokban kerül sor – tájékoztatott a brüsszeli testület
hétfői sajtóközleménye.
Az Európai Parlament és az
uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács 2022. július 12-én
fogadta el a rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatásról (MFA)
szóló határozatot, amelynek célja,
hogy azonnali pénzügyi támogatást
nyújtson Ukrajnának az orosz invázió okozta károk miatt. Az 1 milliárd eurós támogatás részét képezi
az legutóbbi uniós csúcson jóváhagyott összesen 9 milliárd euró ös�szegű pénzügyi csomagnak.
Az MFA-források kedvező feltételekkel, hosszú lejáratú hitelek
formájában állnak Ukrajna ren-
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delkezésére. A csomag támogatja Ukrajna makrogazdasági stabilitását és általános ellenálló képességét Oroszország katonai agressziójával és az ebből fakadó
gazdasági kihívásokkal összefüggésben. A hitel kamatköltségeit az
EU fedezi.
A bizottság Moldovának 50
millió euró értékű MFA-támogatást
utalt, amelyből 35 millió euró hos�szú lejáratú, kedvezményes feltételekkel nyújtott kölcsön, 15 millió pedig vissza nem térítendő támogatás. A testület sajtóközleménye szerint, az ukrajnai háború
negatív hatást gyakorol a moldovai gazdaságra, súlyosbítva a koronavírus-járvány korábbi hatásait. A bizottság megjegyezte, hogy
annak ellenére, hogy Európa legszegényebb országai közé tartozik,
Moldova fogadta a legtöbb ukrajnai menekültet.

MTI

Ágyúzások miatt 40 ezer tonna gabona
semmisült meg Zaporizsjában

Az orosz ágyúzások következtében Zaporizsja megyében körülbelül 30–40 ezer tonna gabona semmisült meg.
A hírt Olekszandr Sztaruh, a
megyei katonai adminisztráció vezetője közölte. Elmondása szerint
összesen 9693,63 hektárnyi földterületen semmisült meg a termés. „Ez elég nagy szám. Körülbelül 30-40 ezer tonna gabona. A

becsült veszteség csak ezt illetően körülbelül 340 millió hrivnya.
Az ukrán mezők utoljára a német
nácik inváziója idején égtek így.
Most a oroszok égetik őket” – nyilatkozta.
Ugyanakkor hozzátette, hogy
a Zaporizsjában normális termést
fognak begyűjteni – akár 700 ezer
tonnát a nem megszállt területeken.

Testi-lelki feltöltődés

Elejét lásd az 1. oldalon

Éppen ezért most még erőteljesebbé válik az egyház, a közösség szerepe. Ahol fiataljaink
megnyílhatnak, kérdezhetnek,
megerősítést kaphatnak. Többek között ezt a célt szolgálják
a nyári egyházi táborok, ifjúsági találkozók.
A Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ) 2001-ben
alakult Kárpátalján. Fennállása óta összegyűjti és erősíti azokat a fiatalokat, akik a helyi magyar görögkatolikussághoz tartoznak. Ezt a célt szolgálja az
immáron 27 éve megrendezésre kerülő Megmaradni Ifjúsági Találkozó is. Az idei alkalomnak a Karácsfalvai Sztojka
Sándor Görögkatolikus Líceum
adott otthont. Itt a lelki feltöltődést biztosító alkalmak mellett színes, szórakoztató programok – kézműves foglalkozások, fürdőzés a Nagyszőlős közeli Fekete-hegyen, lézerharc,
íjászat, sport stb. – várták a fia-

s ebben milyen szerepe van a mai
ifjúságnak.
Lődár Jenő görögkatolikus
parochus, a táborszervező GISZ

elnöke a TV21 Ungvárnak nyilatkozva beszámolt a kezdetekről. Elmondta, hogy a rendszerváltást követően újjászerveződött görögkatolikus egyház, az akkor itt szolgáló papok – elsősor-

karpat.in.ua

Zelenszkij a lakosság számára fontos
törvényeket írt alá

A n a p o k b a n Vo l o d i m i r
Zelenszkij elnök számos fontos törvényt írt alá. Az államfő erről hagyományos esti
videoüzenetében számolt be,
amelyet a korrespondent.net
idéz.
A következő jogszabályokról
van szó:
– kiegészítő védelmi garanciák
biztosításáról a harcok által érintett
területeken dolgozó médiamunkások számára – az újságírók védelmének megerősítése érdekében;
– az országon belül lakóhelyü-

ket elhagyni kényszerült személyek jogainak és szabadságának
biztosításáról – a segítségnyújtást
korlátozó bürokratikus akadályok
felszámolásáról;
– a civil lakosság védelméről
veszélyhelyzetek és katonai műveletek esetén;
– a törvényről, amely megteremti a feltételeket az épületek
hőgazdálkodásának átfogó korszerűsítéséhez, és egyszerűsíti a megszállók támadásai következtében
károsodott lakásszektor helyreállításának folyamatát.

Podoljak szerint ezekre a fegyverekre
van szüksége Ukrajnának

Ukrajna a háború harmadik
szakaszánál tart, és most leginkább rakéta-sorozatvető rendszerekre van szüksége – jelen-

tette ki Mihajlo Podoljak, az Elnöki Hivatal vezetőjének tanácsadója az ukrán hírtelevíziók közös műsorfolyamában, amelyet a
korrespondent.net idéz.
Podoljak megjegyezte, hogy a
rakéta-sorozatvető rendszerek már
lehetővé tették Ukrajnának, hogy
csapást mérjenek az orosz hadsereg logisztikai létesítményeire, lőszer- és üzemanyagraktárakat, va-

lamint hadműveleti-taktikai irányítópontokat semmisítsenek meg.
„Ez lehetővé tette az orosz
hadsereg ellátási vonalainak megzavarását. Éppen
ezért az oroszok jelentősen csökkentették ágyúzásaik számát és intenzitását,
és ezért tudnak az Ukrán Fegyveres Erők
megsemmisítve az
orosz ellátást, élő erővel előrenyomulni”
– mondta.
„Mire van szükség? Először is rakéta-sorozatvető rendszerekre, ez kulcsfontosságú. Másodszor,
légvédelmi rendszerekre, hogy az oroszok ne használjanak cirkálórakétákat, és ne lőjék
a városainkat. Harmadszor, bármilyen drónokra. Először is csapásmérőkre, amelyek lehetővé teszik, hogy jelentős veszteségeket
okozzunk az orosz páncélozott járművekben és az orosz élő erőben”
– tette hozzá Mihajlo Podoljak.

korrespondent.net/
Kárpátalja

talokat. A közel százötven 14 és
16 év közötti fiatalban a csapatszellem, csapatépítés, az összetartozás érzését igyekeztek erősíteni a szervezők. Illetve a közösségépítő programok mellett
arra keresték a választ, hogyan
lehet a szülőföldön megmaradni magyarnak és kereszténynek,

ban Orosz István atya – azt vették
észre, hogy rengeteg fiatal van,
akiknek lényegében semmi közük
nincs az egyházhoz. Úgy érezték,
hogy a fiatalokat nyári alkalmakkor lehet leginkább megszólítani. Akkor szervezték meg az első
ilyen találkozókat, hogy legyen
egy hely, ahol lehetőség nyílik be-

szélgetni olyan témákról, amelyek a templomban nem kerülnek szóba, vagy amikről még a
vallásos nagyszülők sem beszéltek otthon. Itt azonban egy fórumon, vagy kiscsoportos beszélgetések alkalmával olyan témákat is tudnak érinteni, amelyek
egy fiatal számára aktuálisak lehetnek. Ők most azt látják, hogy

minden bizonytalan körülöttük, sokuknak a szülei külföldön vannak, a közösség fele, ahol
élnek, azon gondolkodik, hogy
maradjon-e vagy ő is tovább lépjen. Ezért is fontos beszélgetni
arról, hogy mik azok az érvek,
amelyek az itthon maradás mellett szólnak. A vallásosság és a
nemzettudat összekapcsolódik.
Ezekről a kérdésekről érdemes
tisztán, nyíltan, egymás példáiból tanulva beszélgetni. Arról,
hogyan maradhatunk meg magyarnak és kereszténynek, erkölcsös embernek, hogyan őrizhetjük meg azokat az értékeket,
amiket példaképeinktől – szüleinktől, papjainktól, hitoktatóinktól stb. – tanultunk, vallja
Lődár Jenő. Ezért is választották
Szent Pál Timóteushoz írott intését mottóul: „Te azonban tarts
ki abban, amit tanultál és amiről
meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad”.
A szervezők vallják: ez a találkozó nemcsak arról szól, hogy
pár napig együtt legyenek, jól
érezzék magukat, hanem elsősorban arról, hogy közelebb kerüljenek Istenhez, hogy erősödjön hitük, nemzettudatuk.

Marton Erzsébet

Amerikai külügyminisztérium: Blinken „kemény
üzenetet” szándékozik átadni Lavrovnak

Anthony Blinken, az Egyesült
Államok külügyminisztere azt
tervezi, hogy „kemény üzenetet” továbbít Lavrov orosz külügyminiszternek az újabb ukrán területek annektálásának
megengedhetetlenségéről, valamint ennek következményeiről Oroszország számára – közölte washingtoni sajtótájékoztatóján Ned Price, az amerikai külügyminisztérium szóvivője, akit az Ukrinform idéz.
Price hangsúlyozta: továbbra
is nagyon riasztó nyilatkozatok
hangzanak el Moszkvában, többek között személyesen Lavrov
miniszter részéről az Oroszországi Föderációnak a megszállt
Donbászon kívüli területekre
vonatkozó tervei „földrajzának
kiterjesztésével” kapcsolatban.
„Úgy véljük, észszerű lenne,
ha Lavrov miniszter közvetlenül
Blinken minisztertől hallaná azt az
üzenetet, hogy az erőszakos annektálás az ENSZ Alapokmánya és a
nemzetközi jog teljes megsértését
jelentené, s óriási ára lenne (Orosz-

ország számára – a szerk.) és következményei a világ nagyobbik hányada részéről” – mondta az amerikai külügyminisztérium képviselője.
A szóvivő jelezte, hogy

minisztérium képviselője.
Szerinte „az ukrán partnerek
nagyon világossá tették, hogy készen állnak és teljes mértékben
tudatában vannak annak, hogy

Blinkennek az orosz miniszterrel
tervezett beszélgetése nem Ukrajnáról szóló tárgyalás, és semmiképpen sem visszatérés a „szokásos üzletmenethez” Oroszországgal. „Ez Ukrajna javára történik,
amelynek (a tárgyalóasztalnál – a
szerk.) találkoznia kell Oroszországgal” – magyarázta a külügy-

Oroszország agressziója előbbutóbb abbamarad, és azt párbeszéddel és diplomáciával kell
befejezni”. Ugyanakkor – tette
hozzá Price – Oroszország semmi jelét nem mutatja, hogy érdekelt lenne az aktív és konstruktív
párbeszédben és diplomáciában.

ukrinform.ua/Kárpátalja
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Közösség
Hittanosok táborozása a Bereg Campben

Krisztus a biztos menedék

Ezúttal Noé története került a
középpontba. A beregi gyülekezet önkéntesei eljátsszák a történet egy-egy részletét, kiscsoportokban beszélgetnek róla, este
az ifisek bábjátékot adnak elő,
mindezzel arra igyekeznek rámutatni, hogy Istennél mindenkor van menedék. Bátorítják a

tékok felelevenítése mellett sportversenyekben vesznek részt, lubickolhatnak a medencében vagy
éppen az ugrálóvárat hódíthatják
meg, kézimunkáznak, no és sokat
énekelnek, igencsak nagy élvezettel. A konyhán pedig minden nap
változatos és fimon étel készül számukra. Szóval itt tényleg minden
adott ahhoz, hogy kikapcsolódjanak és feltöltődjenek.

gyerekeket, hogy az Úr őket is
szereti, Krisztus által számukra
is van menedék.
Tóthné Balkászky Mária lelkész asszony igencsak fontosnak
tartja a beszélgetéseket, mert a
szülőknek kevés idejük van arra,
hogy beszélgessenek gyermekeikkel. Akik így sok mindent elfojtanak magukban, és hajlamosak másutt válaszokat keresni.
Ezért is beszélgetnek itt sokat a
fiatalokkal, és nem csupán a bibliai történetekről. A gyerekek pedig megnyílnak, ha őszinte érdeklődéssel fordulunk feléjük, és
felszabadulnak, akárcsak a közös
játékokban. Amire itt nagyszerű
lehetőség nyílik. A régi népi já-

– A nagyberegi gyülekezetben
mindig is nagy hangsúlyt fektettünk és fektetünk a gyermekekkel
való foglalkozásra – mondja a tiszteletes asszony. – A vírus és a háború lassan három évet vett el tőlünk. A pandémia alatt nem tarthattunk jelenléti foglalkozásokat, s amikor már éppen beindult
a munka, közbejött a háború. Ami
felnőttet, gyereket egyaránt megrettentett. De hamar felocsúdtunk,
és a munkatársak már márciusban
megkezdték a gyermekfoglalkozásokat, mert úgy érezték, nem hagyhatják őket cserben. Hetente több
napon keresztül, majd heti rendszerességgel Bárka-napokat tartottunk. Mert láttuk, hogy a gye-

Elejét lásd az 1. oldalon

Kezdetét vette a XII. Jankovics Mária Alkotótábor

Légy kreatív!

Mint az köztudott, háborúban hallgatnak a múzsák, ám az immáron tizenkettedik alkalommal megrendezésre kerülő Jankovics Mária Alkotótábor iránti érdeklődés továbbra is töretlen. Idén több
mint száz fiatal jelezte, hogy részt szeretne venni a különböző művészeti ágakkal foglalkozó egyhetes alkalmon, hogy tanáraik – valamennyien fiatal, ambiciózus művészek – segítségével az eddiginél mélyebb betekintést nyerjenek a festészet, a grafika, a kisplasztika stb. világába, alaposabban megismerjék néhány világhírűvé
vált alkotó életpályáját.
Nem véletlen, hogy a délutáni szabadfoglalkozások jelentős része is kapcsolatban áll
a különböző művészeti ágakkal.
Korongozás (agyagművesség),

origami, kulisszajárás a beregszászi színházban stb. – no, ilyen
izgalmas programok várják az
első turnus beregszászi résztve-

vőit. Merthogy a nagy érdeklődésre való tekintettel lesz egy második forduló is, méghozzá Péterfalva
helyszínnel.
A mostani alkotótábornak az

egyik érdekessége, hogy számos
ponton kapcsolódik a Kárpátaljai
Magyar Pedagógusszövetség által
már huszonnegyedik alkalommal

rekeknek közösségre, erősítésre van szükségük, beszélgetésekre, hogy választ kapjanak a
kérdéseikre. Egy-egy alkalomra 70-80 gyerek jött el. Ezekbe
a programokba később a faluban
elszállásolt menekültek gyermekei is bekapcsolódtak.
– Vakációs bibliahetet is
szerveztek…
– A tanév végeztével, Istennek hála, sikerült megszervezni a bibliahetet is, amelyre
110 gyerek jött el. Mi magunk
is meglepődtünk ezen a létszámon. Többen hazajöttek Magyarországról arra az alkalomra, meg a mostani gyerekhétre és a konfirmandus hetünkre is, amit Kuklyában szerveztünk meg. Sokan így tervezték
a nyarat, hogy ezekben a táborokban itthon legyenek.
– Ez azt is jelzi, hogy van
jövő, hogy a gyerekek ragaszkodnak ehhez a közösséghez…
– Úgy vélem, hogy gyülekezetet nem lehet úgy építeni, hogy nem maximálisan
foglalkozunk a kicsikkel. Ők
a jövő gyülekezete. Érezniük kell, hogy a gyülekezet az
övék is, a templom az ő otthonuk, úgy kell velük foglalkozni, hogy vágyjanak oda. Nem
tudjuk, mi lesz a jövőjük, hol
fognak élni, de érezniük kell,
hogy van hová hazajönni, van
kitől kérdezni. Egy gyülekezet
is lehet menedék, de Krisztusnál van a legbiztosabb oltalom.
S ez a cél: Jézushoz vezetni a
kicsinyeket. Hogy építeni tudjanak arra a hitre, amit itt megtapasztalnak. Végtelen hálás
vagyok a munkatársakért, akik
látják és érzik ennek a munkának a fontosságát, és igencsak
nagy odaadással vesznek részt
ebben a szolgálatban.
Isten áldása legyen a munkájukon, életükön!

Marton Erzsébet

megrendezésre kerülő Abacus
Matematikai Tábor programjához. A délutáni szabadfoglalkozásokon tehát mindkét csoport
tagjai együtt vehetnek részt az általuk választott kézműves foglalkozásokon, sportjátékokon.
Kívánom, hogy mindkét tábor lakói megízleljék az alkotás örömét, a kreatív munka által kiváltott sikerélményt,
hangsúlyozta Váradi Natália, a
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója. Kulin Judit, az
Abacus Matematikai Tábor programfelelőse annak a reményének
adott hangot, hogy a résztvevők
sok-sok maradandó élménnyel
gazdagodva térnek majd haza és
kezdik el az új tanévet.
Művésztársaimmal a
programok összeállításakor arra törekedtünk,
hogy a művészet iránt fogékony fiatalok ráérezzenek arra az örök igazságra, hogy a művészet lényege az eredeti gondolat, s annak az egyedi módon történő megfogalmazása. Nekünk nincs más
dolgunk, minthogy ehhez
utat mutassunk és inspirációt adjunk, fogalmazott
Kulin Ágnes, az alkotótábor vezetője, a RIT elnöke.
Fodor Éva, a KMPSZ irodavezetője pedig mindnyájunk óhaját fogalmazta meg ekképpen: remélhetően a következő táborok már sokkal nyugodtabb körülmények között kerülnek megrendezésre.

Kovács Elemér
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Először rendeztek a harcművészeti tábort Tiszapéterfalván

Hódít a Brazil Jiu-Jitsu

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány idén először hirdette
meg a Brazil Jiu-Jitsu harcművészeti táborát, melynek szervezésében részt vett a Pro Cultura Ugocsa Jótékonysági Alapítvány, a Brazilian Power Team és a Nagyszőlősi Brazil Jiu-Jitsu
Harcművészeti Sportiskola. A tábornak a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede Szakképzési Centrum
Tiszapéterfalvai Szakképzési Központja adott otthont.
A Brazil Jiu-Jitsu (BJJ) egy
harcművészeti és önvédelmi
rendszer. Ezt a sportot kifejezetten arra tervezték, hogy a kisebb
és gyengébb emberek sikeresen
védekezhessenek egy erősebb
ellenféllel szemben. A BJJ harcművészeti technikát széles körben alkalmazzák versenyeken,
önvédelmi harcokban.

téli nemzetközi tábor megszervezéséről.
A lelkes fiatalokkal 5 szakképzett oktató foglalkozott:
Havryluk Róbert lila öves mester, a Nagyszőlősi Brazil JiuJitsu harcművészeti Sportiskola oktatója, Bodnarjuk Róbert
kék öves mester, a Nagyszőlősi
Brazil Jiu-Jitsu harcművésze-

Mint Váradi Natáliától, a
„GENIUS” JA igazgatójától
megtudtuk, a harcművészeti táborba többségében olyan gyerekek jelentkeztek, akik korábban már megismerkedtek a BJJ
alapjaival a Nagyszőlősi Brazil
Jiu-Jitsu Harcművészeti Sportiskolában. Összesen 91, 5–15
éves fiatal nyújtotta be jelentkezését. Közülük 3 lány és 88
fiú, vegyesen magyar és ukrán
nemzetiségűek. A jelentkezők
közül 80 gyerek érkezett meg
a táborba. Ebből 32 gyerek a
kezdő csoportban, 48 fő pedig
a haladó csoportban vett részt
az edzéseken.
A BJJ tábor szakmai szervezője Rezes Szabolcs, a Pro
Cultura Ugocsa Jótékonysági
Alapítvány igazgatója volt, aki
a pénteki záró alkalmon a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy
10-12 gyerek nagyszerű teljesítményt nyújtott, tehát van mire,
kikre alapozni, ezért a közeljövőben a Tiszapéterfalvai kistérségben is be szeretnének indítani egy Jiu-Jitsu iskolát. Illetve már most gondolkodnak egy

ti Sportiskola oktatója, Gáspár
Károly, a Gyulai Gimnázium
testnevelő tanára, Korpos Sándor, a Nevetlenfalui Középiskola testnevelő tanára, Bojkovics
Szergej, a Péterfalvai Líceum
testnevelő tanára.
A táborozók a BJJ edzések mellett más sportágakban
is kipróbálhatták magukat. A
délelőtti órákban kosárlabda,
futball, asztalitenisz mérkőzéseket tartottak. Az edző tanárok nagy hangsúlyt fektettek a
megfelelő bemelegítésre, kardió edzésekre is, tájékoztatott
Váradi Natália.
A tábor záróalkalmán a gyerekek bemutatót tartottak a héten
elsajátított technikák alkalmazásából. A sporttábor végső megmérettetéseként az ifjú sportolóknak Gross Frigyes és Mircea
Cublesan fekete öves mesterek, a
Brazilian Power Team Romania
Sportakadémia fő edzői tartottak szakmai szemináriumot. Ennek keretein belül a haladó csoportnak lehetősége nyílt kvalifikálásra, szintlépésre is.

-kósa-

A kárpátaljai egészségügyi
intézmények Starlink állomásokat
kaptak
Az Egészségügyi Minisztérium
kiosztotta az egészségügyi intézményeknek szánt SpaceX cég
Starlink V3 állomásait. Kárpátalja 9 ilyet kapott. Ezt Miroszlav
Bileckij, a megyei katonai közigazgatás első elnökhelyettese jelentette be.
„Kapcsolattartási problémák
esetén orvosainknak és pácienseiknek lehetőségük lesz a műholdas internethez való folyamatos hozzáféréshez” – jelentette ki. Elmondása szerint az
állomás teljesítménye elegendő ahhoz, hogy jó minőségű

Wi-Fi-jelet terjesszen több tucat eszközre.
Az állomásokat a Novák Endre
Kárpátaljai Megyei Klinikai Kórház,
a Kárpátaljai Megyei Vérátömlesztési Állomás, a Megyei Háborús Veterán Kórház, a Beregszászban található Megyei Pszichiátriai Gondozóintézet, a Kárpátaljai Tumorellenes
Központ, a Tüdőgondozó, a Megyei Klinikai Infektológiai Kórház,
a Kárpátaljai Megyei Kardiológiai és
Szívsebészeti Klinikai Központ, valamint a Megyei Idegsebészeti Központ kapta.

carpathia.gov.ua
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Közélet
Nagycsaládosok összekötőinek találkozója

Örülj Isten csodáinak!

„Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás forrásából.
Azon a napon ezt mondjátok
majd: adjatok hálát az Úrnak,
hirdessétek nevét! Adjátok
tudtára a népeknek nagy tetteit!” (Ézsaiás könyve 12, 3–4)
Az Úr megtartotta, megszabadította népét számtalan veszedelemből, fogságból, rabságból
és bűnből is. Ígéretet adott arra
is, hogy elküldi a Messiást, a
Megváltót, aki uralkodni fog az
egész föld felett.
Ézsaiás próféta szíve megtelt hálával és egy magasztaló,
dicsőítő, hálaadó éneket, imát
mondott. Mert kegyelmet talált
a nép Isten előtt, aki újra és újra
megbocsát, felemel, gyógyítgat,
helyreállít egyéneket, egyéni életeket és a népét is. Mit mondhat
egy megszabadult ember? Kiált, ujjong és hirdeti, mindenkinek mondja hangosan: „Szabad
vagyok!”
Mennyi a hála, a magasztalás
a mi szívünkben? A mai ember is
szokott hálát adni? Miért adunk
hálát? Ami van, ami történik velünk, az természetes, az magától
érthető... Miért, kinek kéne hálát
adni? A kisgyermekek még tudnak örülni, hálálkodni, ha kapnak valamit. A felnőttek már észre sem veszik sokszor az áldást,
az ajándékot, amit kapnak Istentől. De követelni, erőszakoskodni annál jobban tudnak. Különösen, ha bajban van valaki, akkor
olyan hamar imába kezd és esedezik Isten segítségéért!
Itt nálunk, a templomban,
minden vasárnap megkérdezik,
hogy van-e valakinek kérése,
imádkozzunk-e valakiért. Vannak, akik kérik a gyógyulást,
vagy jobb munkahelyet, védelmet az utazáshoz. Kérik. És
imádkoznak érte. Szép, helyeslem, én is imádkozom. De nem
hallom a visszajelzést, nem hallom a hála, a köszönet, a dicsőítés hangját. Pedig olyan jó lenne együtt imádni, magasztalni
örömmel az Urat, a mi Szabadítónkat!
Jézusnak is volt ilyen problémája az emberekkel. Jött Jézushoz tíz bélpoklos, és kérték, hogy gyógyítsa meg őket.
Ember nem segíthetett rajtuk,
kirekesztettek voltak a családi otthonból, a templomból, a
faluból. Nem mehettek emberközelbe, mert fertőző betegek
voltak. Halálraítéltek voltak,
távol mindenkitől. Féltek tőlük
az emberek, megvetettek voltak
és mindenből ki voltak zárva.
Szeretet és együttérzés nélkül
kellett tengetni életüket. Hallottak Jézusról. Ő a gyógyító,
csodatevő, erre jár. „Próbáljuk
meg, menjünk el, kérjük, hátha meggyógyít!” Kérték Jézust,
és Ő megszánta őket, meggyógyította mind a tizet, aki hozzá
ment. Megszabadultak a halál
marcangoló karjaiból. Emberré lettek, nem kellett bolyongani, szeretteiktől távol és várni
a halált. Szabaddá lettek olyan
betegségből, amelyre még ma
sincs teljes gyógyulás, hatásos
gyógyszer. Csodát tett velük az
Úr Jézus.
Hálásak voltak? Boldogok
voltak? (Lehet…) Mi történt ve-

lük? Elmentek és élvezték az
életet! Egy, egyetlenegynek jutott eszébe, hogy hálás legyen,
hogy megköszönje az új, gyógyult, szabad életet. Egy ment
vissza Jézushoz megköszönni a
gyógyulást.
Szomorú volt Jézus. Megkérdezte: „Hol van a többi gyógyult? Nemde tizet gyógyítottam meg? Hát a kilenc hol van?”
A kilenc természetesnek vette a
gyógyulást, az életet, a szabadulást.
Tudunk mi örülni Isten csodáinak? Vagy mi már nem is
élünk át csodákat? Velünk nem
történik semmi rendkívüli? Közömbösek lettünk és nem ves�szük észre a mindennap csodáit?
Amikor felébredek, s meglátom a napfényt, mindig hála van
a szívemben. Élek! Kaptam egy
másik, egy új napot. Köszönöm,
Uram, ezt is ajándékba kaptam
Tőled. Kegyelem, hogy látok,
hallok, járni tudok, vannak barátaim, lelki testvéreim, itt és otthon. Nem vagyok elhagyott, a
mindennapi kenyerem megvan.
Olvashatom az igét, szabad a
Bibliát olvasni! Van időm a csendességre, dolgozni tudok, képes
vagyok ellátni magam, segíteni
is tudok, ha kell. Ó, de nagy kegyelemmel veszi körül életemet
az Úr! S minderre én nem vagyok méltó, nem érdemlem.
Kedves Olvasóm, miért adtál ma hálát? Miért örül a szíved? Most nem örülsz?
Kérted már az Úr szabadítását, segítségét, gyógyítását, csodáját? Nem mered kérni? Miért?
Félsz a csalódástól? Ne követelj
Istentől, kérj alázattal és őszintén mondd, szívedből: „Kérem
tőled, Istenem..., de legyen meg
a Te akaratod”!
Ha átadod kívánságodat,
kérésedet, vágyadat, életedet
Isten tervének, ha elfogadod
az Ő akaratát, akkor Ő mindig
szabadulást hoz. Csodát cselekszik. Amikor megtörténik Isten
szabadítása, csodája, örvendj
és kiáltsd bele a világba, hogy
mily nagyszerű dolog az Úrban bízni, tőle kérni! Légy hálás és énekelj új éneket, legyen
az éneked imádat, magasztalás.
Mert méltó a mi Istenünk a hálára, magasztalásra, dicsőítésre: „Örömmel merítek vizet a
szabadító kútfejéből”. Megvigasztalja Isten az Ő gyermekeit és örömmel ajándékozza
meg azokat, akik hittel kérik az
Ő szabadító kegyelmét. Kérd te
is és megkapod!
„...Dicső király az én Megváltóm. Vezet, akárhová megyek.
Csodáiról tudok beszélni, bár
látná ezt mindenki meg. Mindenki lássa meg, hogy mily nagy a
Te kegyelmed, Uram. Köszönöm,
hogy Te vagy az én szabadulásom kútfeje és élet vízét meríthetek belőled, naponként. Szent,
szent a Te neved. Magasztallak
és dicsőítelek, mert nagy a Te irgalmad az én életemben. Köszönöm a vigasztalást, az erőt, amit
naponként kapok Tőled.
Áldott légy, Uram, Istenem!
Ámen.
(Morzsák 4., 2006)

Dr. Tapolyainé
Bartha Gizella

Középpontban az
élményalapú alkalmak

Elejét lásd az 1. oldalon
Azt találták ki, hogy a helyi ös�szekötők révén népszerűsítik a
programjaikat, hívják fel a figyelmet egy-egy friss kezdeményezésre és próbálnak újabb
és újabb tagcsaládokat bevonni az egyesületbe. Mindez természetes módon egészíti ki az
információ áramlását hatékonyan biztosító központi iroda és
a stratégiai irányvonalat meghatározó elnökség működését.
A háromhavonta ülésező ös�szekötők legutóbbi találkozójára a
Dédai-tónál az egyesület által bérelt pihenő szektorban került sor.
Az országunkban zajló háború sok mindent megváltoztatott.
Új, megoldásra váró feladatok
kerültek előtérbe, s így valamelyest módosítani kellett az eddigi stratégián, hangsúlyozták már
a találkozó elején a résztvevők,
akik Kárpátalja húsz különböző
településéről érkeztek. Hisz az
ismert körülmények miatt – háború, gazdasági visszaesés – az
édesapák jelentős része a külhonban keresi meg a szerettei eltartásához szükséges pénzt. Kézenfekvő volt tehát az a döntés, hogy
a programok egy része a szomszédos Magyarországon kerüljön
megvalósításra. Így látogathatott
el egy népes csoport a Nyíregyházi Állatkertbe, s ennek megfelelően kerülhetett sor Berekfürdőn a házaspárok hétvégéjére, illetve egy többnapos biciklitúrára szintén a velünk szomszédos megyében, a határ túloldalán.
Az év további részében sorra kerülő programok helyszínéül hasonló megfontolásból választották Debrecent, ahol az anya-fia,
anya- lánya az apa-lánya, apa-fia

alkalmakra kerül sor. Bicikli- és
vízitúrák, úszásoktatás, családi kirándulások, munkaland a levendulamezőn, lovastáborok, sportnapok, édesapák hete – hogy csak néhányat említsünk a mögöttünk hagyott néhány hónap izgalmas eseményei közül. No és számos olyan
programot, amelynek a Vadvölgy
panzió adott otthont. Legutóbb például a családi tábornak.

Ennek kapcsán Tarpai József, a szervezet elnöke beszámolt róla, hogy hamarosan befejeződik a nagybereznai járási
Viharoska településen található
üdülő felújítása, ahol nagyszerű kikapcsolódási lehetőségek,
tartalmas, élményalapú programok várják majd a családokat. Megtudtuk, hogy a KMNEprogramok úgy kerülnek lebonyolításra, hogy a tagcsaládok
felnőtt tagjai közül valamelyik
felvállalja annak megszervezését. Ez rengeteg időt és energiát
követel az önként jelentkezőktől.
Köszönet érte mindannyiuknak.
Bár a szervezet megalakulá-

Nagycsaládos édesanyák és
fiaik Debrecenben

Július 30-án a reggeli órákban
indultunk a KMNE által szervezett anya-fia programra. Az
úticél Debrecen volt. Első programunk az Agóra Tudományos
Élményközpontban vette kezdetét, ahol különböző tudományos foglalkozásokon vehettünk részt, és nem mindennapi játékokat próbálhattunk
ki, továbbá egy izgalmas bemutatót is megtekinthettünk
az „éneklő” villámok, mágneses jelenségek világáról. Különleges ismeretterjesztő előadásnak, kísérletnek lehettünk
a részesei, amely „nyomást” és
„lufimókát” is magába foglalt.
Azt követően továbbindultunk. Nagyon finom friss és bőséges ebédet kaptunk az Academy
Grill étteremben. Ezután megérkeztünk a kollégiumba és elfoglaltuk a szálláshelyeinket. Később ismerkedést segítő játékok
következtek, ahol többek között
mi anyák, elmondhattuk, mit szeretünk fiainkban, ők pedig, hogy
mit bennünk és egy-egy pozitív
tulajdonságot kellett kiemelni. A
nap végéhez közeledve megvacsoráztunk, ezután szabad program következett, ahol minőségi
időt tölthettünk fiainkkal.

Másnap reggel áhítattal és közös imádsággal indítottuk a napot.
Majd összepakoltunk és elindultunk
az Aquaticumba. A csodálatos környezetnek és társaságnak köszönhetően mindenki fantasztikusan érezte magát. A gyerekek kihasználtak

minden medence, és csúszda nyújtotta lehetőséget. Közben mindenki elfogyasztott egy finom ebédet.
A hétvége eredményessége köszönhető a remek programlehetőségeknek, de nem elhanyagolható
Harapkó Marianna szerepe, aki remekül összefogta a csapatot.
Köszönettel és hálával a szívünkben a kivételes lehetőségért,

sakor az alapítók azt az elsődleges célt tűzték ki maguk elé,
hogy főként élményalapú programokat szerveznek, amelyek a
családok megerősödését, tagjainak harmonikus fejlődését szolgálják, a jelenlegi nehéz, embert
próbáló körülmények közepette
az öngondoskodás még inkább
előtérbe került. Ezt szolgálta
a tavasszal lebonyolított vetőmag- és kisállat akció, most pedig az időszaknak megfelelően
zajlanak a fiatalok számára meghirdetett különböző vetélkedők
és nyelvtáborok. Jó hír továbbá, hogy magyarországi önkormányzati támogatásnak köszönhetően a szervezet immár saját
mikrobusszal rendelkezik, ami
jelentősen megkönnyíti a kü-

lönböző programok helyszínére való eljutást a személygépkocsival nem rendelkező tagcsaládok számára.
A találkozón bejelentették,
hogy a KMNE megalakulása tizedik évfordulójára szervezett
ünnepségre szeptemberben a
Munkácsy Mihály Magyar Házban kerül sor.
Az összekötők és családtagjaik a nap folyamán közös bográcsozáson vettek részt, megmártóztak a tó hűsítő vízében
és jóízűen elfogyasztották az
ez alkalomra készített KMNEtortát is.

Kovács Elemér

hazaindultunk. Köszönet a megvalósulásért a Magyar Kormánynak és a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.-nek!
U.I. Ezt mindenképp szerettem volna megosztani. Úton hazafelé épp beszámolót tartottam
a férjemnek az élményeimről, a
csodálatos emberekről, akiket
megismerhettem, amikor hátul
megszólalt a nyolcéves kifiam:
„Anya, olyan kár, hogy a háborúba jövünk haza”. Megdöbbentem, elnémultam, néhány pilla-

natig meg sem tudtam szólalni.
Valóban, a háborúba jövünk
haza, ez csak most tudatosult
bennem. Két napra elfelejtettük
a háborút, a szirénát a mobil alkalmazásban, a híreket. Bárcsak
végleg elfelejthetnénk, bárcsak
vége lenne!

Baksa Marianna
résztvevő
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Közösség
Bemutatjuk Ruszin Noémi festőművészt

A múltból építkezve, a jövő
felé tekintve

A festészet évszázadok óta életünk része. Státusza változott az idők
folyamán, és míg az ókorban kifejezetten lenézett szakma volt, addig a reneszánsz idejére presztízzsé vált a művészek támogatása.
De éljünk bármilyen kort, a festészet nemcsak foglalkozásként,
hanem hobbiként is remek célokat szolgál, s manapság, a rohanó
hétköznapok sodrában különösen a nyugalom szigetét képezheti.
A beregszászi Ruszin Noémi kiskora óta a festészetnek él.
Szárnypróbálgatásai során már
több csoportos és egyéni kiállítása is volt, melyeken a családján és barátain kívül több neves
festőművész is elismeréssel szólt
munkáiról. Ma vele beszélgettünk indíttatásról, útkeresésről.
– Elsőként ismerjük meg a
fiatal hölgyet.
– Beregszászban születtem,
tanulmányaimat a 6. Számú Általános Iskolában kezdtem, majd a
Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnáziumban érettségiztem. Már egész kisgyermekként
a rajzolás, a kézműveskedés világa vonzott. A festészetet nem
igazán szerettem, mert rajzlapon a konkrét formák eltűntek,
helyettük színes festékfoltok
maradtak. Az élet fondorlata,
hogy ma ez lett a szenvedélyem.
Érettségi után felvételt nyertem
Budapestre, a Számalk Szalézi
Szakgimnázium grafikus szakára, majd 2017-ben a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának festőművész szakán folytattam tanulmányaimat, jelenleg is
ott tanulok.
– A tanulmányai során mi
az, amit elsajátíthat?
– A tanulmányaink sokrétű-

ek. Tanulunk például művészettörténelmet, van színtanunk, ahol
a színek keverésének technikáját
vagy az anyaghasználatot sajátíthatjuk el, de tanulunk emellett filozófiát és jogtudományt is, anatómiát és tárgyábrázolást is. Az elmúlt
két év vonatkozásában azt tudom
elmondani, hogy bár óráink során
nagyrészt műtermekben dolgozunk, de az online oktatás nagyban
nehezítette ezt a folyamatot is. Ez
egy gyakorlati képzés, ahol jelen
kell lenni a tanulóknak is és a tanároknak is, csak így tudunk érdemben fejlődni. Azonban volt pozitív
hozadéka is ennek az időszaknak:
több időm jutott a gyakorlásra, az
újabb témák kigondolására. Vis�szagondolva, az évek alatt rengeteget fejlődtem, több szakmai tudással rendelkezem, és emiatt is másként tekintek egy-egy festményre, mint talán az átlag, akinek nincsenek festői tapasztalatai, csupán
szemléli az adott festményt. A festői gesztusból megállapítható például, hogy az alkotó milyen lelkiállapotban volt az adott pillanatban.
– Melyik a legkedvesebb téma,
melyet vászonra vet?
– A témákat tekintve mindig
változó vagyok, az adott lelkiállapotomtól, vagy a környezeti behatásoktól függ, hogy épp mi fog

Speciális igényű gyerekek fejlesztése NILD tanulási terápiával

Minden ember képes a tanulásra

A gyermekek óvodás és iskolás korukban szerzik meg mindazt a
tudást, amire aztán a későbbiekben építhetnek. A tanulással megszerzett tudás tehát kihat az egész életükre, de a szűkebb és tágabb
környezetükre is hatással van. De mi van akkor, ha az információszerzés módja valamilyen oknál fogva akadályoztatott? Ebben az
esetben a tanulók számára az ismeretanyag szinte csak töredékében dolgozható fel, egyre jobban lemaradnak társaiktól, hátrányuk
napról napra növekszik. Július 28. és 30. között óvodapedagógusok
és alsós tanítók számára szerveztek képzést azzal a céllal, hogy segítsenek felismerni gyerekeknél az esetleges fejlődési zavarokat, illetve, hogy képesek legyenek majd fejleszteni őket azon a területen.
Az alkalomnak a Nagyberegi Református Líceum adott otthont.
– A rendezvényt a Bóbita
Lelkigondozó és Gyermekfejlesztő Központ (Munkács) kezdeményezte, és a NILD Hungary szervezte a Bereg Camp társadalmi szervezet közreműködésével – tudtuk meg a Bóbita központ munkatársától, Tihor
Melindától. – Azt szerettük volna, hogy Kárpátalján ne csak
egy-két helyen legyen elérhető a
problémával küszködő gyerekek
fejlesztése, hanem a pedagógusok megismerkedjenek a NILD
(National Institute for Learning
Development – Nemzeti Intézet
a Tanulás Fejlesztésért) tanulási terápiával és magukkal vigyék ezt a gyakorlatot, hogy ők
is megtanulják felfedezni azokat
a területeket, ahol hiányoság van
a gyermek fejlődésében, majd az
itt megtanult módszerekkel fejleszteni tudják ezeket a gyerekeket. Nagyon örülünk, hogy vannak érdeklődők, vannak pedagógusok, akik minél többet szeretnének megtudni ezzel kapcsolatosan, hogy segíthessenek kis

tanítványaiknak. Ezúttal Magyarországról érkezett három terapeuta, akik interaktív előadások keretében ismertetik meg a programot
a résztvevőkkel.
– Mit rejt magába ez a program? – kérdeztük Jordanidisz Ágnest, a NILD Tanulási Terápia
magyarországi, illetve középkeleteurópai képviselőjét, a program
magyar nyelvű adaptációjának
kidolgozóját.
– Ez a terápia igazából a tanulási nehézségekkel, tanulási zavarokkal küzdő gyerekeknek a megsegítésére jött létre a 70-es évek
végén, a 80-as évek elején Virginia állam egyik keresztény iskolájában, amelyiknek az igazgatója kereste azokat a megoldásokat,
amelyekkel segíteni tudnak ezeknek a gyerekeknek. Így került kapcsolatba neuropszichológusokkal,
pszichiáterekkel, akik az első technikákat kidolgozták. A program tovább fejlesztése és oktatása céljából alakult meg Norfolkban a
National Institute for Learning
Development, ahol egy kutatócso-

meg, és mit festek le. Azonban közel egy éve rátaláltam egy olyan tematikára, amely nagyon foglalkoztat, és nagyon szeretem megvalósítani – ez pedig a transzformáció
vagy antropomorfizálás. Ez egy
átváltozás is egyben. A különböző
alakoknak, robotoknak az alapjait
valamilyen hétköznapi tárgy adja,
amely a munka közben változik át
ezekké a lényekké. Ezek megvalósításához a festékeken túl újságot,
gyapjút, kartont, homokot is használok – ezek által még jobban ki
tudom élni a kreativitásomat. S a
különleges még ezekben a festményekben, hogy a különböző emberek különböző dolgokat láthatnak
bele, az ő gondolatviláguk alapján.
– Ha jól tudom, divattervezőnek is készült. Ebből adódhat, hogy

ző anyagokat, formákat, mintákat,
színeket. Ezekkel dolgozom a festészet során is, és ahogy az ember
egyre jobban kezdi elengedni magát az alkotásban, úgy válik egyre kísérletezőbbé az anyagok terén is. Ebből lehet még egyedibb
dolgokat kihozni. Dolgozom még
víz- és olajfestékkel, tojástemperával, ugyanakkor van, hogy különböző szőtteseket, vagy magának a
vászonnak az anyagát használom
fel az alkotáskor.
– Említette, hogy egy festményből következtethetünk az alkotó lelkiállapotára. Tehát akkor a
festészet egyfajta terápia is?
– A festés egy nagyon érdekes
folyamat. Van, hogy az ember kívülről egy visszahúzódó személyiségnek látszik, de a képeiből hatal-

különböző anyagokkal dolgozik?
– Tizenévesen sokan elgondolkodunk azon, hogy mi leszek,
ha nagy leszek. Nagyon szerettem
a ruhákat, volt, hogy a saját ruháimat díszítettem gyöngyökkel vagy
más aprósággal, ekkor gondoltam
azt, hogy én majd egyszer divattervező leszek. Másfelé vitt az utam,
de a mai napig bennem van az,
hogy nagyon szeretem a különbö-

mas erő sugárzik. Az alkotásaiban a
lelkében zajló változások kerülnek
kivetülésre. Érdekes megfigyelni
például, hogy mit tart fontosnak a
festő a képein, mit dolgoz ki elsőként – a hátteret, az embert, vagy
mind a kettőt egyszerre. Ezeket én
például onnan látom, hogy a saját
festményeim elkészültekor megtapasztalom. De emellett, ha ideges
vagyok, akkor is festek, mert az

port továbbra is új módszereket és
technikákat dolgoz ki, figyelembe
véve a legújabb kutatási eredményeket. A NILD alapfilozófiája és
elméleti háttere arra a meggyőződésre épül, hogy minden ember képes a tanulásra, nem számít a kognitív struktúrák sérülésének foka,
hiszen azok módosíthatóak az élet
bármely szakaszában, az idegrend-

– Valóban, ma többféleképpen
használják ezt a terápiát, így különböző agyi traumán átesett felnőtteknél, stroke betegek rehabilitációjánál, de például idősgondozásban is eredményesen lehet alkalmazni, illetve enyhén vagy középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek fejlesztése esetében is. Sőt
még tehetséggondozásban is. A ta-

szer plaszticitásának következtében. Több mint húsz technikával
dolgozunk, és a tanuláshoz szükséges összes képességet fejlesztjük,
tulajdonképpen ez egy integrált
fejlesztő program, a tanulók kompetenciájának és egyben magabiztosságának fejlesztése, az önálló
tanulás motivációjának és képességének elérése a célunk. Fontos,
hogy a gyermek ne csak a fejlesztés során, hanem az életben is képes legyen az önálló ismeretszerzésre, tanulásra.
– Úgy tudom, ma már nemcsak az iskolában alkalmazzák ezt
a programot.

nulási folyamat széles skálán mozog, és bárhol becsatlakozhatunk a
gyerek fejlesztésébe, egyénre szabott módszerrel. Azt pedig úgy választjuk meg, hogy előbb felmérjük a képességeit, feltérképezzük
a gyerek erős és gyenge területeit,
és egyénre szabjuk a technikákat.
– Mit lehet ebből átadni, illetve megtanulni egy ilyen képzésen?
– Ez most itt Beregen egy 40
órás alaptanfolyam, főleg az óvoda-iskola átmenetet célozza. Itt a
résztvevők megkapják azt a felméréshez szükséges tudást, ami egy
pedagógus kompetenciájába belefér, illetve megtanulják azokat a
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lenyugtat. A boldog pillanatokat
ugyanúgy érdemes vászonra vinni – ezek által össze is vethetjük
a két festményt, két színvilágot,
mennyire másként állunk hozzá az adott lelkiállapotunkban.
Ez egyfajta önismeret is egyben.
– Festményeit többször megmutatta már a nagyközönségnek. Hogyan érezte magát a kiállításokon?
– Több csoportos kiállításon
részt vettem már, emellett önálló tárlatom volt már Pécsett, és
nemrég az első itt, Beregszászon.
Ezeken az alkalmakon látod igazából a többéves munkád gyümölcsét, ez egy fantasztikus érzés – a legjobb munkáid vannak
akkor csokorba szedve. Pécsett a
szakértő közönség tette emelkedetté a hangulatot, Beregszászban pedig a családi, baráti közönség, olyan emberek, akik ismernek, láttak felnőni, kísérték
az utam, és biztosítottak afelől,
hogy ez a jövőben is így lesz. Ez
egy nagyon felemelő és megható érzés. Az idehozott munkáimnak az Utópia nevet adtuk, amely
egyben egy nosztalgia is – hisz
a régi alapokhoz, népi szimbólumokhoz nyúlok vissza –, a múltból építkeztem a jövőm felé.
– Mit jelent önnek a festészet?
– Számomra ez egyfajta megszállottság is, jó értelemben, persze. Szinte minden napomat az
tölti ki, hogy mit fogok festeni,
hogyan képzelem el az adott témát, milyen alapra, milyen anyagokkal dolgozom. A tervektől a
megvalósításig van, hogy egy hét
telik el, de van, hogy egy hónap,
attól függően, mikorra forrja ki
magát bennem a téma. Jelenleg
ez az, mi meghatároz, ez az, amit
szeretek csinálni.
– Mi pedig további sikereket
kívánunk!

Kurmay Anita

technikákat is, amelyekkel ezeken a területeken tudják fejleszteni majd a tanítványaikat.
– Van-e már felmérés a terápia hatékonyságáról? – kérdeztük Nagyné Farkas Andrea
gyógypedagógust.
– Igen. Amerikában már
több felmérés született, Magyarországon pedig jómagam
végeztem kutatást. Arra
voltam kíváncsi, hogy általános iskolai keretekben,
kiscsoportos foglalkozások
alkalmával, amikor heti két
alkalommal foglalkozom
a gyerekekkel, ez a NILD
program mennyire hatékony. A kutatás egyrészt
kiterjedt azokra a képességekre, melyek a tanuláshoz
szükségesek, illetve azokra a területekre is, ami már
manifesztálódik, tehát a helyesírás, szövegértés, olvasástechnika területére is.
Azt tapasztaltuk, hogy a tanuláshoz szükséges alapképességek javulást mutattak
a bemeneti vizsgálatokhoz
képest, és jó eredményeket
értünk el az olvasástechnika és
a szövegértés, illetve a helyesírás területén is. Bebizonyosodott, hogy kiscsoportos foglalkozásokkal, sajátos nevelési igényű
gyerekek körében – akiknél diszlexiát, diszgráfiát diagnosztizáltak – ez a módszer hatékony. A
kutatás eredményeként bebizonyosodott, hogy a NILD Tanulási Terápiában résztvevők szignifikánsan jobb eredményeket értek el a kontroll csoporthoz képest az intelligencia, az olvasás,
helyesírás és a matematika területén is.

Kovács Erzsébet
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Heti műsor

Köszöntjük László nevű olvasóinkat!

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

Kanadai
kandikamerás sor.

12:05 Különben
dühbe jövök

Amerikai krimisor.

Augusztus 8.

18:55 Az érzelmek
tengerén

Köszöntjük Emőd nevű olvasóinkat!

Kedd

Török drámasor.

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
Német tévéfilmsor.
06:00 Reggeli
20:35 Nyaralj itthon! 09:00 Teleshop
20:45 Az élet dicsérete 11:50 Nevess csak!
19:45 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

Angol filmsor.

21:40 A salisburyi
mérgezések

Angol történelmi
dráma

Kanadai
kandikamerás sor.

12:10 Különben
dühbe jövök

Amerikai krimisor.

15:20 A sors könyvei

22:25 Kenó
13:05 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.
22:35 Időjárás-jelentés
14:10 Nyomtalanul
22:38 Hogy volt?! Amerikai krimisor.
Válogató adások
23:35 Rómeó és Júlia 15:20 A sors könyvei

16:40 Szerelem és
más bajok

01:15 Marokkó - Szere- 16:40 Szerelem és
más bajok
lem háború idején

13:05 Nyomtalanul

Amerikai krimisor.

14:10 Nyomtalanul

Amerikai krimisor.
Brazil filmsor.

Török filmsorozat

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:10 Keresztanyu
Magyar filmsor.

21:25 A mi kis falunk
Magy. vígjátéksor.

22:45 Doktor Murphy
Amerikai filmsor.

23:35 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:10 Cobra 11
Német akciófilm-sor.

01:30 Autogram

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

13:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.

14:35Aszerelem aromája
Kolumbiai
telenovella sor.

15:40 Fazilet asszony
és lányai

Olasz dráma

Brazil filmsor.

Portugál-spanyol
romantikus sor.

Török filmsor.

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:18 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:23 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:28 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:25 Summa
06:50 Család'22
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Almárium
válogatás
08:20 Táncház
08:55 Élő népzene
09:30 Jó ebédhez
szól a nóta
09:55 Jó ebédhez
szól a nóta
10:30 Vers mindenkinek
10:35 Agapé
11:30 Az én lányom
nem olyan
Magyar romantikus
vígjáték

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
16:45 Remények földje 13:25 Közelebb Török telenovella
Roma magazin
sor.
13:50 Domovina
18:00 Tények
14:20 Magyar Krónika
18:45 Tények Plusz
14:50 Nyár 22
19:50 Város vs Vidék 16:50 Öt kontinens
21:20 Ninja Warrior 17:20 Ízőrzők
Hungary
17:55 Ízőrzők
22:50 Bezár a bazár! 18:30 Borbás Marcsi
00:00 A csodadoktor
szakácskönyve
Török dráma sor.
19:00 Nyári Károly
00:35 Rex felügyelő
19:40 Álmok álmodói
Osztrák krimi sor.
19:45 Nyaralj itthon!
01:40 Rex felügyelő
20:00 Slágertévé
Osztrák krimi sor.
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:22 V4 híradó
21:35 Nyaralj itthon!
05:55 Mindennapi
21:38 Álmok álmodói
06:00 Híradó
21:40 Csak színház
06:30 Nemzeti
és más semmi
Sporthíradó
Magyar tévéfilmsor.
06:35 Időjárás-jelentés 22:40 Dokuzóna
06:45 Kenó
23:35 Hazajáró
06:50 Közelebb 00:00 Hagyaték
Roma magazin 00:30 Vers mindenkinek
07:15 Domovina
00:35 Hetedhét
07:50 Itthon vagy!
kaland
08:15 A hegyi doktor 00:45 M2 matricák Német tévéfilmsor.
Igaz vagy
09:10 Az érzelmek
hamis?
tengerén
00:50 M2 matricák Török drámasor.
Igaz vagy
10:00 Nyár 22
hamis?
12:00 Déli harangszó 00:55 Himnusz
12:01 Híradó
01:00 Híradó
12:35 Nemzeti
01:15 Időjárás-jelentés
Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Európa ízei
Csehország
05:15 Strandröplabda
13:25 Almárium
Magyar
válogatás
Bajnokság
14:15 Időjárás-jelentés 07:15 Múlt és Jelen
14:20 Egy Perc
07:45 Atlétika
Híradó
Gyémánt Liga
14:25 A fény folyói
09:50 OTP Bank Liga
15:20 A világörökség 11:50 OTP Bank Liga
kincsei
13:50 Építők
15:35 A világörökség 14:20 Kajak-kenu
kincsei
világbajnokság
16:00 Don Matteo
15:45 Góóól!
Olasz krimisor.
20:00 Felvezető műsor
17:00 Gasztroangyal 20:15 Merkantil
18:00 Híradó
Bank Liga
18:25 Nemzeti
22:00 Értékelő műsor
Sporthíradó
22:30 Góóól!
18:35 Időjárás-jelentés 23:30 OTP Bank Liga
18:45 Álmok álmodói 01:25 OTP Bank Liga
Török telenovella
sor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:10 Keresztanyu
Magyar filmsor.

21:25 A mi kis falunk
Magy. vígjátéksor.

22:45 Doktor Murphy
Amerikai filmsor.

23:35 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:15 Cobra 11
Német akciófilm-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 akció sor.

13:30 Rex felügyelő

Osztrák akció sor.

14:35Aszerelem aromája
Kolumbiai
telenovella sor.

15:40 Fazilet asszony
és lányai
Török telenovella
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella
sor.

Augusztus 9.

19:45 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

Német tévéfilmsor.

20:35 Nyaralj itthon!
20:45 SzerencsePerc
20:46 Önök kérték! Válogató adások
21:45 A Mediciek hatalma - Lorenzo,
a tündöklő

Német tévéfilmsor.
Török drámasor.

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

Kanadai
kandikamerás sor.

Angol-olasz-francia 12:05 Különben
életrajzi dráma
dühbe jövök
Amerikai krimisor.
22:40 Kenó

22:50 Időjárás-jelentés 13:05 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.
22:53 Hozomány14:10 Nyomtalanul
vadászok
Angol
kalandfilmsor.

23:50 Rómeó és Júlia

Amerikai krimisor.

15:20 A sors könyvei
Brazil filmsor.

16:40 Szerelem és
más bajok
01:35 Marokkó - SzereTörök filmsor.
lem háború idején
18:00 RTL Híradó –
Portugál-spanyol
romantikus sor.
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:10 Keresztanyu
Olasz dráma

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:18 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:23 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:20 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:05 Mindennapi
07:15 Időjárás-jelentés
07:18 Almárium
válogatás
08:15 Táncház
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez
szól a nóta
09:50 Jó ebédhez
szól a nóta
10:25 Vers mindenkinek
10:30 Lét-Ige - protestáns magazin
10:55 Isten kezében
11:20 Álmok álmodói
11:35 A párduc és a
gödölye
Magyar filmdráma

13:00 Híradó
18:00 Tények
13:20 Időjárás-jelentés
18:45 Tények Plusz
13:25 Srpski ekran
19:50 Város vs Vidék 13:50 Unser Bildschirm
21:20 Ninja Warrior 14:20 Novum
Hungary
14:50 Nyár 22
22:50 Bezár a bazár! 16:50 Magyar világ
00:00 A csodadoktor
17:20 Ízőrzők
Török dráma sor.
17:55 Ízőrzők
00:35 Rex felügyelő
18:30 Borbás Marcsi
Osztrák akció sor.
szakácskönyve
01:40 Rex felügyelő
Osztrák akció sor. 19:00 Nyári Károly
19:45 Álmok álmodói
19:50 Nyaralj itthon!
20:00 Musical slágerek
- A Budapesti
05:50 Álmok álmodói
Operettszínház
05:55 Mindennapi
legsikeresebb
06:00 Híradeó
bemutatóiból
06:30 Nemzeti
21:00 Híradó
Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés 21:20 Időjárás-jelentés
21:22 V4 híradó
06:45 Kenó
21:35 Nyaralj itthon!
06:50 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm 21:38 Álmok álmodói
21:40 Csak színház és
07:50 Itthon vagy!
más semmi
08:15 A hegyi doktor
09:10 Az érzelmek
tengerén

Köszöntjük Lőrinc nevű olvasóinkat!

Magy. tévéfilmsor.

22:40 Pastorale - a Zuglói Filharmónia
családi hangversenysorozata a Pesti Vigadó
dísztermében
23:40 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák Igaz vagy
hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés

10:00 Nyár 22
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Európa ízei Dánia déli részén
13:25 Almárium
válogatás
14:15 Időjárás-jelentés
14:20 Egy Perc Híradó
14:25 A fény folyói
15:20 A világörökség
kincsei
15:35 A világörökség
05:05 OTP Bank Liga
kincsei
08:55 OTP Bank Liga
15:55 Don Matteo
10:55 Merkantil
Olasz krimisor.
Bank Liga
17:00 Gasztroangyal
16:05 OTP Bank Liga
18:00 Híradó
18:05 Góóól!
18:25 Nemzeti
19:00 Fradi Tv
Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés 19:30 Felvezető műsor
18:45 Álmok álmodói 21:50 Értékelő műsor
23:15 Fradi Tv
18:55 Az érzelmek
23:45 OTP Bank Liga
tengerén
02:35 OTP Bank Liga
Török drámasor.

Magyar filmsor.

21:25 A mi kis falunk
Magy. vígjátéksor.

22:45 Doktor Murphy
Amerikai filmsor.

23:35 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:15 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

01:25 Nyomtalanul

Amerikai krimisor.

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

13:30 Rex felügyelő

Osztrák akció sor.

14:35 A szerelem aromája
Kolumbiai
telenovella sor.

15:40 Fazilet asszony
és lányai
Török telenovella
sor.

Augusztus 10.
Török drámasor.

Köszöntjük Zsuzsanna, Tiborc nevű olvasóinkat!

Csütörtök

19:45 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

Augusztus 11.

18:55 Az érzelmek
tengerén

Török drámasor.

05:00 Teleshop
20:35 Nyaralj itthon! 05:25 Fókusz
20:40 SzerencsePerc
06:00 Reggeli
20:45 Skandináv Lottó 09:00 Teleshop
20:55 Winnetou
11:50 Nevess csak!

19:45 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

22:25 Kenó
12:05 Privát kopók
Kanadai filmsor.
22:35 Időjárás-jelentés
22:38 Downton Abbey 13:10 Nyomtalanul

Amerikai krimisor.

22:15 Kenó
22:20 Időjárás-jelentés
22:25 Franciska
vasárnapjai

Amerikai krimisor.

00:05 Anna Karenina

Brazil filmsor.

01:45 Marokkó - Szerelem háború
idején

Német tévéfilmsor.

Francia-spanyolnémet kalandfilmsor.

Angol drámasor.

Kanadai
kandikamerás sor.

23:30 Drágaságom

14:10 Nyomtalanul

01:20 Anna Karenina

15:20 A sors könyvei

Francia vígjáték

Dráma minisorozat

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:18 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:23 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'22
06:20 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Mindennapi
07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Almárium
válogatás
08:10 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 Templomaink
10:55 Jó embert
keresünk!
11:05 De őszintén!
11:15 Álmok álmodói
11:25 A tribádok
éjszakája
Magyar tévéfilm

13:00 Híradó
16:45 Remények földje 13:20 Időjárás-jelentés
Török telenovella
13:25 Hrvatska Kronika
sor.
13:50 Ecranul nostru
18:00 Tények
14:20 Kincskereső
18:45 Tények Plusz
19:50 Város vs Vidék 14:50 Nyár 22
16:50 Hazajáró
21:20 Ninja Warrior
17:20 Ízőrzők
Hungary
22:50 Bezár a bazár! 17:55 Ízőrzők
18:30 Borbás Marcsi
23:30 A csodadoktor
szakácskönyve
Török dráma sor.
19:00 Jó ebédhez
00:35 Rex felügyelő
szól a nóta
Osztrák akció sor.
19:25 Jó ebédhez
01:40 Rex felügyelő
szól a nóta
Osztrák akció sor.
20:00 Hogy volt?! Válogató adások
21:00 Híradó
05:50 Álmok álmodói 21:20 Időjárás-jelentés
21:22 V4 híradó
05:55 Mindennapi
21:35 Nyaralj itthon!
06:00 Híradó
21:38 Álmok álmodói
06:30 Nemzeti
21:40 Csak színház
Sporthíradó
és más semmi
06:35 Időjárás-jelentés
Magyar tévéfilmsor.
06:45 Kenó
06:50 Hrvatska Kronika 22:40 Holdudvar
Magyar játékfilm
07:15 Ecranul nostru
00:00 Hazajáró
07:50 Itthon vagy!
08:15 A hegyi doktor 00:30 Vers mindenkinek
Német tévéfilmsor. 00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák 09:05 Az érzelmek
Hevül a vegyület
tengerén
00:50 M2 matricák Török drámasor.
Hevül a vegyület
10:00 Nyár 22
12:00 Déli harangszó 00:55 Himnusz
01:00 Híradó
12:01 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Európa ízei Délkelet-Stájerország 06:10 Góóól!
13:25 Almárium
09:10 Atlétika Gyémánt
válogatás
Liga
14:15 Időjárás-jelentés 09:35 Öttusa14:20 Egy Perc Híradó
világbajnoskág
14:25 A fény folyói
11:20 OTP Bank Liga
15:20 A világörökség 13:25 Merkantil Bank
kincsei
Liga
15:35 A világörökség 15:25 OTP Bank Liga
kincsei
17:20 Kerékpártúra
15:50 Don Matteo
17:55 Fradi Tv
Olasz krimisor.
17:00 Gasztroangyal 20:30 Felvezető műsor:
Labdarúgás
18:00 Híradó
21:00 UEFA Európai
18:25 Nemzeti
Szuperkupa
Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés 22:55 Értékelő műsor:
Labdarúgás
18:45 Álmok álmodói
23:30 Atlétika Gyémánt
18:55 Az érzelmek
tengerén
Liga

16:40 Szerelem és
más bajok
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:10 Keresztanyu
Magyar filmsor.

21:25 A mi kis falunk
Magy. vígjátéksor.

22:35 Doktor Murphy
Amerikai filmsor.

23:30 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:10 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

01:20 Az Év Hotele

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 akció sor.

13:30 Rex felügyelő

Osztrák akció sor.

14:35 A szerelem
aromája

Kolumbiai
telenovella sor.

15:40 Fazilet asszony
és lányai
Török telenovella
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella
sor.

Német tévéfilmsor.

20:35 Nyaralj itthon!
20:45 Éjjelek és
nappalok

Amerikai filmdráma

Magyar filmdráma

Dráma minisorozat

Portugál-spanyol
romantikus sor.

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:18 Angol nyelvű
hírek
05:20 Német nyelvű
hírek
05:23 Orosz nyelvű
hírek
05:25 Kínai nyelvű
hírek
05:30 Álmok
álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:50 Világ
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:23 Almárium
válogatás
08:10 Álmok
álmodói
08:20 Táncház
08:55 Európa-bajnokságok 2022 Evezés
10:15 Európa-bajnokságok 2022 –
Torna
16:00 Európa-bajnokságok 2022 –
Kerékpár
23:00 Ötödik alosztály Vörösterror az
Országházban

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Város vs Vidék
Magyar történelmi
21:20 Ninja Warrior
dráma
Hungary
23:25 Keskenyúton
22:25 Tények gazdasáDélvidéken gi különkiadás
Halálhörgés és
22:50 Bezár a bazár!
siralom/ Délvi23:35 A csodadoktor
dék 1944-45
Török dráma sor.
00:00 Hagyaték
00:35 Rex felügyelő
00:30 Vers mindenkinek
Osztrák akció sor.
00:35 Hetedhét kaland
01:45 Rex felügyelő
00:45 M2 matricák Osztrák akció sor.
Hevül a vegyület
00:50 M2 matricák Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
05:50 Álmok álmodói
05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
04:55 Bringasport
Sporthíradó
07:05 Strandkézilabda
06:35 Időjárás-jelentés 07:25 Pecatúra
06:45 Kenó
07:55 Napos Oldal 06:50 Alpok-DunaDVTK
Adria
08:50 M4 Stúdió
07:15 Öt kontinens
09:00 Vizes Európa07:45 Itthon vagy!
bajnokság 08:15 A hegyi doktor
Úszás
Német tévéfilmsor.
11:30 M4 Stúdió
09:05 Az érzelmek
11:45 Európa-bajnoktengerén
ságok 2022 Török drámasor.
Torna
10:00 Nyár 22
12:00 Déli harangszó 13:15 Európa-bajnokságok 2022 12:01 Híradó
Evezés
12:35 Nemzeti
15:00 Vizes EurópaSporthíradó
bajnokság 12:45 Időjárás-jelentés
Műúszás
13:25 Almárium
16:05 Európa-bajnokválogatás
ságok 2022 14:15 Időjárás-jelentés
Evezés
14:20 Egy Perc
16:55 Vizes EurópaHíradó
bajnokság 14:21 A fény folyói
Úszás
15:15 A világörökség 17:45 M4 Stúdió
kincsei
18:00 Vizes Európa15:35 Don Matteo
bajnokság - Úszás
Olasz krimisor.
19:15 M4 Stúdió
16:50 SzerencsePerc
19:30 Felvezető műsor
17:00 Gasztroangyal
21:50 Értékelő műsor
18:00 Híradó
22:45 Európa-bajnok18:25 Nemzeti
ságok 2022
Sporthíradó
23:40 Vizes Európa18:35 Időjárás-jelentés
bajnokság
18:45 Álmok
02:25 UEFA Európai
álmodói
Szuperkupa

2022.
augusztus 3.

Heti műsor
Köszöntjük Klára, Dianna nevű olvasóinkat!

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

Kanadai
kandikamerás sor.

12:05 Privát kopók

Kanadai filmsor.

13:10 Nyomtalanul

Amerikai krimisor.

14:10 Nyomtalanul

Amerikai krimisor.

15:20 A sors könyvei
Brazil filmsor.

16:40 Szerelem és
más bajok

Török filmsorozat

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:10 Keresztanyu
Magyar filmsor.

21:25 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.

22:45 Doktor Murphy
Amerikai filmsor.

23:35 RTL Híradó Késő esti kiadás
00:15 Looper - A jövő
gyilkosa
Amerikai akciófilm

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 akció sor.

13:30 Rex felügyelő

Osztrák akció sor.

14:35 A szerelem aromája
Kolumbiai
telenovella sor.

15:40 Fazilet asszony
és lányai
Török telenovella
sor.

16:45 Remények földje
Török telenovella
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Város vs Vidék
21:20 Ninja Warrior
Hungary
22:50 Bezár a bazár!
23:35 A csodadoktor
Török dráma sor.

00:35 Rex felügyelő

Osztrák akció sor.

01:45 Rex felügyelő

Osztrák akció sor.

05:50 Álmok álmodói
05:55 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti
Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 P'amende
07:15 Rondó
07:45 Itthon vagy!
08:10 A hegyi doktor
Német tévéfilmsor.

09:00 Az érzelmek
tengerén

Török drámasorozat

10:00 Nyár 22
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti
Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Európa ízei
Montenegró
13:25 Almárium
válogatás
14:15 Időjárás-jelentés
14:20 Egy Perc Híradó
14:21 A fény folyói
15:15 A világörökség
kincsei
15:30 A világörökség
kincsei
15:55 Don Matteo
Olasz krimisor.

17:00 Gasztroangyal
17:50 SzerencsePerc
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti
Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:40 Az érzelmek
tengerén

Augusztus 12.
Török drámasor.

19:45 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

Német tévéfilmsor.

20:40 Nyaralj itthon!
20:45 Magyarország,
szeretlek!
22:15 Kenó
22:25 Időjárás-jelentés
22:28 Rodin - Az alkotó
Fr.-belga-amerikai
életrajzi dráma

00:30 Mózes

Köszöntjük Ipoly nevű olvasóinkat!

Szombat
05:00 Meryem

Török filmsorozat

06:20 Teleshop
06:50 Kölyökklub
09:05 Teleshop
10:05 A dadus

Amerikai vígjátéksorozat

10:50 A dadus

Amerikai vígjátéksorozat
Angol-belga-olaszamerikai-cseh-német- 11:35 Autogram
spanyol tévéfilm
12:20 Egyik kutya,

Augusztus 13.

12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Jó ebédhez
szól a nóta
13:15 Zarándokutak
Nagy-Britannia székesegyházaihoz David
Suchet-vel
14:15 Gázolás
Magyar játékfilm

15:55 Egy Perc Híradó
16:00 Időjárás-jelentés
16:03 Tüskevár
Magyar ifjúsági
filmsorozat

17:00 Főmenü
18:00 Híradó
Ukrán krimisorozat 18:25 Nemzeti
Portugál-spanyol
13:40 Pixel
Sporthíradó
romantikus sor.
Amerikai akcióvíg18:35 Időjárás-jelentés
játék
18:40 SzerencsePerc
15:55 Asterix
Fr.-belga animáci- 18:45 Szerencse Szombat
19:40 Káprázatos
ós kalandvígjáték
05:00 Híradó
holdvilág
05:15 Időjárás-jelentés 18:00 RTL Híradó –
Amerikai romantiEsti kiadás
05:18 Angol nyelvű hírek
kus vígjáték
19:00 Fókusz Plusz
05:20 Német nyelvű
21:20 Agatha Raisin - A
20:05 Az Emoji-film
hírek
spenótos halálpite
Amerikai animációs
05:23 Orosz nyelvű hírek
Angol krimisorozat
kalandvígjáték
05:25 Kínai nyelvű hírek
22:50 Kenó
21:55
Taxi
5.
05:30 Álmok álmodói
23:00 Időjárás-jelentés
Fr. akcióvígjáték
05:35 Itthon vagy!
23:03 Interjú Istennel
23:55 A szél fiai
05:55 Multiverzum
Amerikai dráma,
Spanyol kalandfilm
06:25 Kárpát-medence 02:10 CSI: New York-i
misztikus film
06:50 Kék bolygó
helyszínelők
07:10 Mindennapi
Amerikai-kanadai
07:15 Időjárás-jelentés
krimisor.
07:20 Almárium
05:00 Híradó
válogatás
05:15 Időjárás-jelentés
08:10 Álmok álmodói
05:18 Angol nyelvű hírek
08:20 Táncház
04:35 Slágergyárosok 05:20 Német nyelvű
08:55 Európa-bajnok- 06:00 Hupikék törpikék
hírek
ságok 2022 Belga animációs
05:23 Orosz nyelvű hírek
sorozat
Evezés
05:25 Kínai nyelvű hírek
12:05 Multisport Eu- 06:30 Grimm-mese
05:30 Álmok álmodói
Német animációs
rópa-bajnokság
05:35 Itthon vagy!
sorozat
- Vizes Euró05:55 Álmok álmodói
06:55 Grimm-mese
pa-bajnokság
06:00 Magyar gazda
Német animációs
14:00 Európa-bajnok06:30 Unió27
sorozat
ságok 2022 07:25 Magyar népmesék 06:50 Itthon vagy!
Kerékpár
07:30 Magyar népmesék 07:15 Időjárás-jelentés
14:55 Vizes Európa07:40 Magyar népmesék 07:20 Opera Café
bajnokság 07:50 Magyar népmesék 07:55 Kincskereső
Műúszás
07:55 Magyar népmesék 08:25 Európa-bajnok17:10 Európa-bajnok- 08:05 Magyar népmesék
ságok 2022 ságok 2022 Evezés
08:10 Magyar népmesék
Kerékpár
08:20 Magyar népmesék 10:00 Európa-bajnok18:10 Európa-bajnok- 08:30 Magyar népmesék
ságok 2022 ságok 2022 Kerékpár
08:40 Magyar népmesék
Triatlon
11:55
Európa-bajnok08:50 Magyar népmesék
19:05 Multisport Eu- 09:00 Magyar népmesék
ságok 2022 rópa-bajnokság 09:10 Magyar népmesék
Asztalitenisz
- Vizes Euró09:15 Magyar népmesék 14:00 Európa-bajnokpa-bajnokság
ságok 2022 09:25 Magyar népmesék
20:00 Mindenből
Torna
09:35 Mesék Mátyás
egy van
15:30 Vizes Európakirályról
Magyar filmsor.
bajnokság Magyar animációs
21:00 Híradó
Műúszás
sorozat
21:20 Időjárás-jelentés 09:45 Hupikék törpikék 16:30 Európa-bajnok21:22 V4 híradó
Belga animációs
ságok 2022 21:30 Nyaralj itthon!
sorozat
Asztalitenisz
21:35 Álmok álmodói 10:15 Hupikék törpikék 16:50 Európa-bajnokBelga animációs
21:40 Csak színház
ságok 2022 sorozat
és más semmi
Sportmászás
10:45
Poggyász
Magyar tévéfilmsor.
17:05 Európa-bajnok22:35 Szabadság tér '89 11:25 VándorViadal
ságok 2022 12:00 Az Álomotthon
23:25 Hazajáró
Kerékpár
12:40 Csapdába csalva 17:25 Európa-bajnok
23:55 Hagyaték
13:15
Csapdába
csalva
00:30 Vers mindenkinek
ságok 2022 00:35 Hetedhét kaland 13:55 Junior
Sportmászás
Am. vígjáték film
00:45 M2 matricák 17:50 OTP Bank Liga
Hevül a vegyület 16:20 Columbo
20:05 Multisport EuróAm. krimi film
00:55 Himnusz
pa-bajnokság
18:00
Tények
01:00 Híradó
22:05 Szép lányok
18:55
Tények
Plusz
01:15 Időjárás-jelentés
ne sírjatok
20:00 Napsütötte
Magyar filmdráma
Toszkána
Amerikai, olasz ro- 23:35 Dokuzóna
00:30 Magyar világ
mantikus film
06:05 Vizes Európa22:30 True Lies bajnokság Két tűz között
Úszás
Am. vígjáték film
06:40 Bringasport
07:25 Skipper
01:45 Colombiana
07:00 Szabadidő
08:50 M4 Stúdió
Am. akció film
07:30 Kékek
09:00 Vizes Európa08:50 M4 Stúdió
bajnokság 09:00 Vizes EurópaÚszás
bajnokság 11:05 M4 Stúdió
05:50 A természet
11:30 Európa-bajnokmagyar fotósai 10:30 Úszás
M4 Stúdió
ságok 2022
06:00 Híradó
10:50 Európa-bajnok12:00 Európa-bajnok- 06:30 Nemzeti
ságok 2022 ságok 2022 Sporthíradó
Kerékpár
Kerékpár
06:35 Időjárás-jelentés 14:00 Európa-bajnok16:30 Európa-bajnok- 06:45 Kenó
ságok 2022 ságok 2022 06:50 Magyar Krónika
Torna
Kerékpár
07:20 Hazajáró
16:00 Európa-bajnok17:45 M4 Stúdió
07:50 Magyar világ
ságok 2022 08:20 Noé barátai
18:00 Vizes EurópaTriatlon
08:50 Divat & dizájn 17:45 M4 Stúdió
bajnokság 09:25 Utazások
Úszás
18:00 Vizes EurópaSkócia tavain
19:45 M4 Stúdió
bajnokság 20:00 OTP Bank Liga 10:00 Nyár 22
Úszás
22:30 Európa-bajnok- 12:00 Déli harangszó 19:55 M4 Stúdió
20:15 OTP Bank Liga
12:01 Híradó
ságok 2022
00:10 Európa-bajnok12:35 Nemzeti
23:30 Vizes Európaságok 2022
Sporthíradó
bajnokság
01:55 Marokkó - Szerelem háború idején

másik eb
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12:45 Időjárás-jelentés 11:25 Európa-bajnok12:50 Jó ebédhez
ságok 2022 szól a nóta
Kerékpár
13:25 Ízőrzők - Takaré- 12:40 Európa-bajnokAugusztus 14.
kos konyha
ságok 2022 08:05 Hupikék törpikék 13:55 A világörökség
Asztalitenisz
Belga animációs
kincsei
14:00 Európa-bajnok
sorozat
14:10 2 x 2 néha 5
ságok 2022 08:40 Fald fel
05:00 Fókusz Plusz
Romantikus film
Asztalitenisz
09:15
KutyaSuli
06:05 Teleshop
15:45 Egy Perc Híradó 14:00 M4 Sport+
09:55 Több mint TestŐr 16:00 Hatoslottó
06:35 Kölyökklub
14:55 Vizes Európa10:30 SuperCar
09:15 Teleshop
sorsolás
bajnokság 11:10 Életmódi
10:20 A Muzsika
16:10 Hogy volt?! Műúszás
11:45
Terminál
TV bemutatja!
Válogató adások 16:15 Európa-bajnok
12:25 Zimmer Feri
10:45 A dadus
17:05 SzerencsePerc
ságok 2022 Magy. vígjáték film 17:10 A világörökség
Amerikai vígjátékSportmászás
14:30 A hobbit
sorozat
kincsei
17:50 OTP Bank Liga
Amerikai, új,
11:30 Az Év Hotele
17:25 Borbás Marcsi 19:55 OTP Bank Liga
zélandi kaland film
12:15 A nép szolgája
szakácskönyve
22:05 Szemmel verés
18:00
Tények
Ukrán vígjátéksor.
18:00 Híradó
- Egy megfigyelt
18:55
Én
és
a
hercegem
12:50 Bírónő, kérem!
vallomásai...
Amerikai, cseh víg- 18:25 Nemzeti
Amerikai krimisor.
Sporthíradó
23:05 A Nagyok
játék film
14:00 Bírónő, kérem!
18:35 Időjárás-jelentés 23:35 Hogy volt?!
Amerikai krimisor. 21:25 Baywatch
00:30 Öt kontinens
Amerikai, kínai víg- 18:45 Apás vakáció
15:10 Szerelmünk lapjai
Családi filmsorozat 00:55 Himnusz
játék film
Amerikai romanti19:40
Romuald
és
00:00 Gépállat SC
01:00 Híradó
kus film
Juliette
Angol vígjáték film
01:15 Időjárás-jelentés
18:00 RTL Híradó –
Romantikus víg02:10 Ritmusszekció
Esti kiadás
játék
Angol akció film
19:00 Cobra 11
21:35 Az édes élet
Német akciófilm-soJátékfilm
rozat
06:05 Vizes Európa00:20 Kenó
20:05 A pláza ásza
bajnokság 00:25
Időjárás-jelentés
05:50 A természet
Vegasban
Úszás
00:30
Alpesi
őrjárat
magyar
fotósai
Amerikai akcióvíg07:25 Múlt és Jelen
Tévéfilmsorozat
játék
06:00 Híradó
08:50 M4 Stúdió
22:05 Hajó a vége
06:30 Nemzeti
09:00 Vizes EurópaAmerikai vígjáték
Sporthíradó
bajnokság 23:55 A gyógyító
06:35 Időjárás-jelentés
Úszás
05:15
Időjárás-jelentés
Amerikai film
06:40 Kenó
11:15 M4 Stúdió
02:30 CSI: New York-i 07:55 Időjárás-jelentés 05:20 Német nyelvű
11:30 Európa-bajnok
helyszínelők
hírek
08:00 Neked szól!
ságok 2022 Amerikai-kanadai
05:25 Kínai nyelvű hírek
08:05
Mindennapi
Asztalitenisz
krimisorozat
05:30
Álmok
álmodói
08:20 De őszintén!
12:30 Európa-bajnok05:35
Itthon
vagy!
08:25 Mindennapi
ságok 2022 - Ke05:55 Magyar világ
08:30 Isten kezében
rékpár
06:25
Élő
egyház
09:00 Lét-Ige - protes14:30 Európa-bajnok04:10 Dr. Balthazar
06:50
Esély
táns magazin
ságok 2022 Francia krimi sor.
07:15 Időjárás-jelentés
Torna
06:00 Hupikék törpikék 09:25 Mindennapi
07:20 Világ
09:30 Találkozás
15:45 Európa-bajnokBelga animációs
07:45
Noé
barátai
09:40 Mindennapi
ságok 2022 sorozat
08:15 Kontúr
09:45 Jó embert
Asztalitenisz
06:30 Grimm-mese
09:00 Európa-bajnok- 17:50 M4 Stúdió
keresünk!
Német animációs
ságok 2022 - Vi- 18:00 Vizes Európa09:55 Mindennapi
sorozat
zes Európa-bajbajnokság 06:55 Magyar népmesék 10:00 Katolikus krónika
nokság
10:25
Rome
Reports
Úszás
07:05 Magyar népmesék
Vatikáni híradó 09:30 Vizes Európa19:20 M4 Stúdió
07:15 Magyar népmesék
bajnokság - Mű07:25 Magyar népmesék 10:50 Szertartás
A műsor és a kezdési
úszás
közvetítés 2022
07:35 Magyar népmesék
időpont megváltoztatá10:25
Európa-bajnok12:00
Déli
harangszó
07:50 Mesék Mátyás
sának jogát minden
ságok 2022 12:35 Nemzeti
királyról
tévéadó fenntartja!
Evezés
Sporthíradó
Magyar animációs sor.

Köszöntjük Marcell nevű olvasóinkat!

Vasárnap

Hirdessen nálunk, megéri!
Fizetett hirdetés

– az összes fizikai és jogi személytől beérkezett hirdetés
kereskedelmi hirdetésnek
számít, akik kereskedelmi
tevékenységet folytatnak;
– különböző szolgáltatások
nyújtása;
– haszongépjárművek eladása;
– munkások felvétele;
– ipari és kereskedelmi területekkel, berendezésekkel és alapanyagokkal történő műveletek.
– keretes, kiemelt hirdetések;
– elveszett iratok;
– társkeresés
– ha egynél több – ugyanabba
a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;
– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

Figyelem!

Egy szelvényen mindös�sze egy hirdetés szerepelhet.
A szerkesztőség fenntartja
a jogot, hogy egyes anyagokat nem közöl az újságban.
Nem közölhetőek azok a hirdetések, amelyek ellentmondanak a szerkesztőségi feltételeknek és az ukrán törvényeknek.
A hirdetésekkel és reklámokkal kapcsolatos reklamációkat a szerkesztőség a lap
megjelenése után 3 napig
fogadja.
A szerkesztőség nem vállal felelősséget a hirdetés
tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok
és címek pontosságáért.

A Kárpátinfo hetilapban közölt reklámok árai cm2-ként:
1. oldal – 11 hr., 12. oldal – 9 hr.,
2–5, 7, 8. oldalak – 7 hr., 10–11. oldalak – 6 hr.
Націнка на політичну рекламу, рекламу алкоголю,
тютюнових виробів 100%
A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja
100%-os felárral jelenik meg

A lapunk címére beérkező kéziratok közlésének és szerkesztésének jogát fenntartjuk,
azok recenzálását, visszaküldését, továbbítását és megválaszolását nem vállaljuk. A
címünkre beérkező levelek szerkesztésének és rövidítésének jogát fenntartjuk. A publikációnkban közölt tényekért minden esetben a szerző viseli a felelősséget.

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű

20 szó
15 hr.
21-40 szó
30 hr.
Keretes
20 szó
30 hr.
21-40 szó
60 hr.
Kiemelt
20 szó
20 hr.
21-40 szó
40 hr.
Keretes + kiemelt
20 szó
40 hr.
21-40 szó
80 hr.
Keretes + kiemelt
20 szó
40 hr.
21-40 szó
80 hr.
Minden kereskedelmi hirdetés
100 %-os felárral jelenik meg.

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

h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
h r. ;
5 hr.;

Lapalapító-főszerkesztő: Szoboszlai István. Felelős szerkesztő: Kovács Erzsébet.
Cím: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.: 066-2850283. E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com
Lapengedély száma: ZT 301 Kelt: 2003.07.01. Példányszám: 2 500 Rendelési szám: 904
Készült: Podillja-Ter Kft. (Ternopol, Teksztilna u. 28.). Telefon: (0352)-52-27-37, (067)352-18-51.
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Tükör

Ismerjük meg Bidzilya Dominika könyvelőt és szempilla stylistot

re nem, de második nekifutásra sikerült is jól feltenni a szempilláit,
így már magabiztosabban vártam
a vendégemet. Emellett azt is tud-

dég esetén elsősorban mindig tartunk egy konzultációt, ahol megkérdezem, hogy volt-e már műszempillája, ha igen, akkor milyen,
és most milyet szeretne. Megbeszéljük, hogy az ő szemformájához melyik illene legjobban. Valamint, mint említettem, szemöldökformázást is kérhetnek tőlem.
– Miért tartja fontosnak a folyamatos szakmai fejlődést?

ni kell, hogy időre van szükség ahhoz, hogy kialakíthasd a saját vendégkörödet. Kezdetben csüggedt is
voltam emiatt, de mára, hála Istennek, szép számmal vannak visszatérő vendégeim.
– Mit tud nyújtani a vendégeknek?
– Műszempillaépítést 1-5D között készítek. Emellett különböző
ívekből választhatnak – a cicás a
legkedveltebb, de van napocska,
baba vagy más forma is. Új ven-

– Örülök, amikor a vendégeim megdicsérnek, mert látják rajtam a fejlődést. Nem ragadhatunk
meg egy szinten, hisz ez az ágazat
folyamatosan fejlődik. Nekem is,
aki nemrég kezdtem, fontos, hogy
ne csak egyféle szolgáltatást tudjak
nyújtani. Így lehet egyre több vendégem. Emellett a vendégeknek az
is számít, hogy el tudjunk beszélgetni, szinte bizalmi kapcsolatot
tudjunk kiépíteni. Van, aki úgy jön
hozzám, hogy egy jót fogunk cse-

„Amit ma teszünk, az a jövőben megtérül”

A szempilla-hosszabbítás története sokkal régebbre nyúlik vissza,
mint gondolnánk. A ma ismert szempilla-hosszabbítási technikák
a 2000-es években váltak népszerűvé, azonban igéző szempillákra
már sokkal régebb óta van igénye az embereknek. Már az ókori
Egyiptomban kezdetleges festékekkel és kefékkel próbálták hangsúlyosabbá és hosszabbá varázsolni a szempillákat, hiszen azokhoz
szimbolikus jelentést társítottak. A technológia és a tudomány fejlődésével mára egész iparággá fejlődött a szempilla-hosszabbítás.
A nagybégányi Bidzilya Dominika egyetemi tanulmányai
mellett a szempillaépítés fortélyait is elsajátította. Vendégei szerint kedves, megbízható személyiség, aki mindig kész
tudásának fejlesztésére. Vele
beszélgettünk kezdetekről, kihívásokról.
– Meséljen magáról.
– Nagybégányban születtem,
tanulmányaimat Beregszászban,
az ukrán gimnáziumban végeztem. Mindig is szerettem a matematikát, a számok világát, ezért
érettségi után felvételiztem a
Debreceni Egyetem gazdálkodás
és menedzsment szakára – ahol
jelenleg is tanulok –, emellett a
beregszászi II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola
hallgatója is vagyok számvitel
és adóügy szakon.
– Emellett a szempillaépítés
fortélyait is elsajátította.
– A pandémia időszaka alatt
távoktatásban tanultunk. Ekkor
gondolkodtam el azon, hogy
szeretnék valami olyannal foglalkozni, amiben én osztom be
az időmet, hisz az online órákon
is jelen kellett lennem. Egyik ismerősöm ajánlotta, hogy tanuljam ki a szempillaépítést. Így is
tettem, a tavalyi évben végeztem el egy ez irányú tanfolyamot
Pocsai Eleonóánál Guton, majd,
hogy még több tudást szívjak

magamba, Beregszászban Pallagi
Iránál képeztem magam tovább.
Ezt követően otthonomban alakítottam ki egy erre megfelelő helyiséget, ahol várom vendégeimet,
valamint igény szerint, tanulmányi
időm alatt Debrecenben is elkészítem a jelentkezők műszempilláját.
– Mit tapasztalt a tanfolyamok során?
– Érdekes volt ez az időszak,
ezt meg kell mondanom. Rájöttem, hogy először is nagyfokú türelem és jó látás szükséges a szempillaépítés elsajátításához. Megtanultam, hogy különböző ívek vannak, hisz mindenkinek más a szemformája, és ahhoz más ívű szempilla áll jól. Valamint a vendégeim
ösztönzésére időközben a szemöldökformázás alapjait is megtanultam, hisz a kettőt együtt érdemes
végezni.
– A munkája kezdetén hogyan
érezte magát?
– Megkaptam az oklevelem,
és mikor haza értem, feltettem az
internetre, hogy milyen szolgáltatással várom a vendégeket. Írt
is egy lány, hogy ő szeretne jönni
szempillaépítésre. Ekkor viszont
nagyon megijedtem, hogyan fogom csinálni, vajon fog-e sikerülni egyedül – a tanfolyamok alatt az
oktató mellettem volt, és segített
kijavítani a hibáimat. A vendégem
érkezése előtt megkértem anyukámat, hadd gyakoroljak rajta. Első-

Sikeres előadással zárult a VII. Színjátszó Tábor Beregszászon

Ifjú színészpalánták a színpadon

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében idén immáron hetedik alkalommal szerveztek színjátszó tábort a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán. A próbákat a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház Hubay-stúdiótermében
tartották, ahol a résztvevők Gál Natália és Orosz Ibolya, a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház színészeinek és Mónus
Dóra, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia
Tanszék tanárának, segédszínésznek a vezetésével színházi körülmények között gyakorolhatták a színpadi mozgást, a helyes előadásmódot, a drámajátékot, valamint betekintést nyerhettek a színészmesterség sajátosságaiba.
Mint Váradi Natáliától, a
GENIUS Alapítvány igazgatójától megtudtuk, a programra a színjátszás iránt érdeklődő
7–16 éves kor közötti fiatalok
jelentkezhettek. A lehetőséggel
57 fő élt és regisztrált, akik közül 35-en – Kárpátalja 19 településéről – vettek részt a tehetséggondozó programon. A résztvevő fiatalok a hét folyamán betekintést nyerhettek a színészmesterség sajátosságaiba és gyakorlatot szerezhettek a színpadi
mozgás, beszédkészség-, kommunikációfejlesztés és drámajáték terén. A foglalkozásokat csapatépítő játékokok, mozgásgyakorlatok is színesítették. Az oktatók külön odafigyeltek a fiatalok interakciós viselkedésére és
játékos feladatokkal segítették
elő, hogy az ifjú színészek nyissanak egymás felé, akik a Petőfi Sándor emlékévhez igazodva
többek között a költő szellemi-

ségével foglalkoztak a tehetséggondozó tábor alatt.
Tábor utolsó estéjén a gyere-

kek, az oktatók koordinálásával
bemutatták a héten tanultakat. Az
idei bemutatón János vitéz személyiségét és történetét járták körbe

az ifjú színészpalánták. A fiatalok a tábor ideje alatt többek között megtekintették a Jankovics
Marcell által feldolgozott János
vitézt. A főhős nehézségeit, férfivá válását, megküzdési stratégiáit, az igaz úton való haladást
vitték színpadra a gyerekek, akik
ezúttal szövegkönyvvel is dolgozhattak. Az előadás elkészítése
alatt a diákok nemcsak a színjátszás alapvető elemeit tanulhatták
meg, hanem képesek voltak kitartó, kreatív munkára, melynek talán
legfontosabb eleme az, hogy egy

egymást megértő, összetartó csapat kovácsolódott össze.
A színházi előadásnak július
29-én a Beregszászi Illyés Gyu-

vegni, emellett pedig meg is szépül. Fontos, hogy minden téren
megbízzanak bennem a vendégek.
– Tanulmányai mellett men�nyire nehéz beosztani az idejét?
– Nem könnyű, mivel két
egyetemen is tanulok, amelyeken szintén helyt kell állni. Emellett a Debreceni Egyetem szervezésében önkéntes munkát is vállaltam. Mint mindenkit, engem
is megrendített az országunkban
dúló háború. Szerettem volna valamivel segíteni, így nem is volt
kérdés, hogy önkéntes munkát
vállalok. Időről időre csapatunkkal kilátogatunk a magyar-román
határhoz, ahová az ukrán menekültek érkeznek. Mivel nem beszélik a magyar nyelvet, tolmácsként segítünk nekik, étellel, itallal kínáljuk őket, segítünk abban, hogy megtalálják a megfelelő buszjáratot, amely eljuttatja őket például Budapestre. Nagyon megrendítő hallgatni azt a
sok szívszorító történetet, melyet
mesélnek lerombolt otthonokról,
szétszakított családokról, vagy
arról, hogy napokig egy pincében éltek és éheztek. A kapcsolatok máig megmaradtak ezekkel
az emberekkel, vannak, akikkel
interneten keresztül beszélgetek,
próbálom tartani bennük a lelket.
És hálát adok Istennek, hogy Kárpátalja még a béke szigete.
– Mit jelent önnek a munkája?
– Életemet úgy alakítom,
hogy amit ma teszek, az a jövőben megtérülhessen. Azon munkálkodom, hogy minél többet tanuljak, dolgozzak és sikereket érhessek el, hogy ezáltal is növeljem a tapasztalataimat. Több tervem is van a jövőre nézve. Mivel
két egyetemen is tanulok, szeretnék a szakmámban elhelyezkedni, emellett a szempillaépítést
sem hagynám félbe, talán egy
szépségszalont is nyitok. De ez
még a jövő titka…

Kurmay Anita

la Magyar Nemzeti Színház adott
otthont, s azt megtekinthették a
szülők és barátok is. A pandémia
után és a háború közepette a gyerekek végre közösségben lehettek, a felgyűlt feszültséget a játék örömén keresztül vezethették

erőt, energiát, akkor bármit elérhetnek, emelte ki a színésznő.
Én magam is sokat tanultam a
gyerekektől – vallotta meg Orosz
Ibolya. – Felnőtt színészként nagyon meghatónak látom azt az
őszinteséget, ahogyan ők léteznek,

le. Bár a hét folyamán a légiriadó-szirénákat nem sikerült kikapcsolni, de a körülöttük lévő zajt,
fájdalmat, azt egy időre kizárták,
s megélhették önmagukat, közösségüket, kiadhatták azokat a gondolatokat, fájdalmakat, örömöket,
amelyek felgyülemlettek bennük,
fogalmazott az előadást követően
Váradi Natália.
Gál Natália elismeréssel szólt
a fiatalok teljesítményéről. Mindegyik gyerek tele van tehetséggel,
s szükség van az ilyen programokra ahhoz, hogy megerősítsék őket
abban, hogy értékesek, tehetségesek, előttük az élet, s ha kitűzik
a céljaikat és fektetnek bele elég

mert még nincsenek „elrontva”, szívüket-lelküket beleteszik a munkába. A színésznő abbéli reményének
adott hangot, hogy a mostani táborozók közül többen is csatlakoznak majd a beregszászi társulathoz.
A színjátszó tábor megvalósulását a Magyar Kormány, a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt., valamint
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési
program koordinálásáért felelős
miniszteri biztos támogatta.

Kósa Eszter

Gazdaoldal
A másodvetésű uborkatermesztés problémái (1.)

A kezdetektől figyeljünk a növekedési
egyensúly fenntartására!
A háborús időszak ellenére
(vagy éppen pont annak a következményeként) viszonylag
jó szezont zártak a korai uborkahajtatással foglakozó gazdák. Ezen
felbuzdulva sokan
döntöttek úgy, hogy
az őszi fordulóra is
uborkát ültetnek a
fóliasátorba, a korábban egyre inkább
elterjedt másodvetésű paradicsom helyett.
A nyári állomány cseréje
lehetőséget biztosít a letömörödött talaj fellazítására, feljavítására. Ilyenkor végezhetjük
el – amennyiben szükség van
rá – a részleges vagy teljes talajfertőtlenítést a totális talajfertőtlenítő szerekkel. A másodvetésű uborka termesztésének azonban megvannak a maga buktatói. Most ezekkel a problémákkal szeretnénk foglalkozni.

Ne dzsungelt neveljünk!
Nagyon gyakori jelenség,
hogy a nyár közepén kiültetett
uborkapalánta túlságosan is szépen (intenzíven) fejlődik, hatalmas leveleket növeszt, s szinte hetek alatt felfut a felső huzalig. Igen ám, csakhogy eközben „elfelejt” termést nevelni.
A gazda gyönyörködhet a buja
lombozatban, de nem a nagy
termésben. Ennek oka a vegetatív-generatív egyensúly felborulásában keresendő. A növények
generatív-vegetatív egyensúlya
tulajdonképpen nem más, mint
a termés (ez a növények generatív szerve) valamint a lombozatnak az aránya. Például, jelen
esetben, amikor a nagy lombozathoz képest a növényen csak
kevés termést nevel, akkor vegetatív túlsúlyról beszélünk. A
maximális uborkatermés eléréséhez szükséges ideális növekedési egyensúly fenntartásához számos eszköz áll a rendelkezésünkre.
A fajtatípus kiválasztásánál figyelembe kell venni a fóliasátrunk adottságait. Ha alacsony, rosszul szellőző fóliasátrunk van, nem igazán érdemes

dús növekedésű, nagy lombot nevelő fajtával kísérleteznünk. Ilyen
esetben inkább generatív típusú,
viszonylag kis lombozatú fajtákat
válasszunk.
Palánták fejlettsége. A helyrevetés, vagy
fiatal, tálcás palánták kiültetése vegetatív irányba hat, míg fejlettebb,
„megvénített” palánták
használata generatív
irányba viszi a fejlődést.
A fényviszonyok. A
fóliasátrak túlzott beárnyékolása is okozhatja a vegetatív
túlsúly kialakulását. Az árnyékoló
rashelháló vásárlásakor 40%-osnál
nagyobb árnyékoló hatásút (túl
sűrű szövésűt) ne válasszunk!
Hőmérséklet-ingadozás. A
kiegyenlített hőmérséklet, azaz
a kis különbség az éjszakai és a
nappali hőmérséklet között vegetatív irányba viszi az állományt,
míg a nagy hőingadozás generatív irányba.
Páratartalom. Magas páratartalom tartása a fóliasátorban a lombozat buja növekedésének kedvez,
míg a túl alacsony páratartalom a
levelek elaprósodásához vezetnek.
Öntözés. A gyakori öntözés vegetatív irányba viszi az uborka fejlődését, míg a ritkább öntözés generatív irányba. A palánták megfoganását követő időszakban ajánlott enyhe vízmegvonás generatív
irányba, azaz a virágképződés és
kötődés irányába hat.
Tápoldatozással is tulajdonképpen folyamatosan az egyensúly
fenntartását célozzuk meg.
A túl magas nitrogéntartalmú
tápoldat buja lombozatnövekedéshez, súlyosabb esetben virág és terméselrúgáshoz vezethet. Azonban
termések kineveléséhez folyamatosan szükség van nitrogénre is.
Töményebb tápoldattal (magasabb
tápoldat EC-vel) generatív irányba hat, míg a hígabb tápoldat és a
tisztavizes öntözések a buja levélzet növekedését segítik elő.
Fellevelezés és „ablakolás”.
Ez egy drasztikus utólagos beavatkozás a növény fejlődésébe. Az alsó levelek eltávolításával („fellevelezés”) valamint
egy-egy levél eltávolítása a lombozat felső részéből növekedési

Kukoricabogár – mítosz vagy
valóság?

Az utóbbi napokban több ku- adatomnak tartom, hogy kártételékoricatermesztéssel foglalko- ről felvilágosítást adjak.
zó termelőtől kapA kártevő a USA-ból
tam visszajelzéseket
származik és a balkáni
azzal kapcsolatban,
országokban jelent meg
hogy apró fekete boelőször az európai kongarak jelentek meg
tinensen. Az Egyesült
a kukoricán. Arra a
Államokban a kukorikövetkeztetésre jutotcabogár ellen úgy védetam, hogy ez nem egy
keznek, hogy a területeTel.: 2-41-74
új kártevő, hanem a
ken kizárólag génmódokukoricabogár jelent
sított kukoricahibrideket
meg ismét nálunk.
termesztenek, amelyek ellenálA kártevő első példánya- lók. Nálunk az ilyen típusú kukoit még 2001-ben fedeztük fel a rica termesztése korlátozva van,
Nagyszőlősi, valamint a Bereg- vagy tilos. Ezért csak a vegyszeszászi járás határmenti falvainak res védekezési módszer áll renkukoricatábláin feromoncsapdák delkezésünkre (engedélyezett
segítségével. A kukoricabogár a rovarölőszerek segítségével). Az
növény egyik legveszélyesebb „Agri Luchki” nevű cég drónok
kártevői közé tartozik és min- segítségével permetezi a kukoriden évben megjelenik, ezért fel- catáblákat. Az efféle védekezé-

egyensúly szabályozásán túl jótékony hatással elehet a betegségek megelőzésében (szellősebb
állomány).
Mit tehetünk?
Ahhoz, hogy irányítani tudjuk ezt a folyamatot, minden fent
felsorolt rendelkezésünkre álló
eszközt igénybe kell vennünk.
A másodvetésű uborkatermesztésre igyekezzünk generatív,
kis lombú fajtát választani. Bármennyire is „macerás” ez a nyár
közepén, viszonylag hosszú ideig kell a palántákat nevelnünk a
poharakban. Egy kicsit készakarva el kell „rontanunk” a palántanevelést, s kissé megvénített, 4-6
lombleveles uborkapalántát kellene kiültetnünk. (Természetesen poharas palántákról van szó
és nem sejttálcásról!)
A kiültetés utáni első két
héten ne sajnáljuk a magas
foszfor tartalmú starter-műtrágyát az uborkától. Ez nemcsak
egy nagyobb, erősebb gyökérzet kifejlődését segíti elő, de
a növény fejlődését is a generatív, azaz a termésképzés irányába viszi. A termőre fordulásig csak nagyon indokolt esetben adjunk pótlólagos nitrogént a tápoldatba. A termőre
fordulástól aztán áttérhetünk
egy nitrogéndúsabb tápoldatra a hajtáscsúcs vastagságának
és az uborkák lesárgulásának
függvényében. Ebben az időszakban az esetleg még mindig fennálló buja növekedést a
termés nagy méretben történő
szedésével is visszafoghatjuk.
Ha mindezek az erőfeszítések esetleg mégsem vezettek
eredményre, akkor levethetjük a legdrasztikusabb, ám kétélű fegyverünket – a vízmegvonást. Ha néhány napig csökkentett mennyiséggel és magasabb EC-vel tápoldatozunk, az
szinte biztosan a generatív fejlődési irányba billenti az állományunkat. Azonban, ha túllövünk a célon, az erős stressz a
termések lesárgulásához, a talaj
EC-jének (sókoncentrációjának)
megnövekedése pedig a hajszálgyökerek elpusztulásához vezethet. Ez nagy terméskiesést eredményezhet, valamint a hajszálgyökerek leperzselődése után a
sérült gyökérzet könnyen befertőződhet különböző hervadásos
tüneteket okozó gombabetegségekkel.

Gál István,
Pro Agricultura
Carpatika Alapítvány

si módszer hátránya abban nyilvánul meg, hogy a vegyszerek
a méhekere és sok más hasznos
bogárra veszélyesek. A módszert
csak nagy méretű kukoricatáblákon alkalmazzák.
Felmerül a kérdés: hogyan
védekezzünk a kártevő ellen a
kis gazdaságokban? Magyarországon és más európai országokban a kukoricabogár ellen korlátozva védekeznek. Mivel nálunk
nem áll rendelkezésre a megfelelő felszerelés, és mert a bogár
kártétele még nem érte el azt a
szintet, amely már komoly gazdasági kárt okozna, Kárpátalján
egy reális kiút van: a kukorica,
mint monokultúra termesztésének megszüntetése a kis gazdaságokban, illetve a vetésváltás alkalmazása, ami ingyenes és mindenki számára elérhető.
Várom továbbra is kérdéseiket és szívesen válaszolok Önöknek. Tel.: 0975166318 vagy
0503723469.

Novák András
szaktanácsadó
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Első lépés szociális program

A Pro Agricultura Carpatika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági
Alapítvány újból várja a kiskorú gyereket vagy gyerekeket nevelő kárpátaljai magyar családok jelentkezését az „Első lépés”
szociális programban való részvételre.
A szociális program célja: életképes családi gazdaságok létrehozásának és beindításának segítése.
A pályázathoz szükséges dokumentumok:
▪ a családi összetételről szóló igazolás;
▪ személyigazolvány és identifikációs kód másolata, jól látható minőségben;
▪ az óvodás vagy tanköteles korú gyerekek esetén igazolás a tanintézményben való tanulásról;
▪ Kérelem, benne rövid indoklás arról, hogy miért szeretnének
részt venni a kedvezményes programban;
▪ gazdálkodási terv.
A szükséges űrlapok letölthetők a facebook oldalunkról: https://
www.facebook.com/ProAgriculturaCarpatikaJotekonysagiAlapitvany/
A program részleteiről részletes tájékoztatást kaphatnak
▪ az Alapítvány irodájában (Beregszász, Timoscsuk Mihály
utca 6.), Tel.: 0959131021, 0673124295;
▪ Nagydobronyban, Hidi Lászlónál, Tel.: 0673124353
Falugazdászainknál:
▪ Gál István, Tel.: 0961700744
▪ Molnár Ádám, Tel.: 0673136258
▪ Tihor-Sárközi Mónika, Tel.: 0673136398
▪ Nagy Csaba, Tel: 0676567679
▪ Nadimova Erzsébet, Tel: 0678850482
A pályázat benyújtható: 2022. augusztus 1- től szeptember 9 - ig.
A programot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.
A Pro Agricultura Carpatika Alapítvány

Hogyan lehet védekezni a
babzsizsik ellen?

A babzsizsik igen sok bosszúságot és anyagi veszteséget okozó kártevő bogár, amely ellen a védekezésnek három fontos eszköze van.
– Vetésre csak csávázott, egészséges, fertőzéstől mentes babot
használjon.
– A hüvelyképződés idején, amikor a babszemeket már ki lehet
tapintani a hüvelyben, permetezze meg a babvetést Chinetrin, vagy
Decis vagy Fendona 0,1%-os oldatával.
– A betakarított és megtisztított babszemeket – vászon- vagy tüllzacskóban – tartsa 48 órán át a háztartási hűtőszekrény mélyhűtőjében (mínusz 18-20 °C-on).
A fertőzött babszemeken kerek foltok fedezhetők fel; ezeken keresztül távoznak a zsizsikbogarak a babszemből, amelyek szállást és
élelmet adtak a fejlődő lárváknak. Ha a zsizsik ellen nem védekezünk, akkor gyakran előfordul, hogy a gondos háziasszony a kamrában elhelyezi a téli bablevesnek vagy babfőzeléknek szánt terményt
és amikor a babot a zacskóból kiszórja, felhőben repülnek ki belőle
a fekete bogarak. A fertőzött bab vetésre és emberi fogyasztásra is
alkalmatlan, csupán sertések takarmányozására lehet hasznosítani.

Milyen gondozásra szorulnak
a dáliabokrok?

Ezek nem igénytelen növények és ha azt várjuk tőlük, hogy szépen fejlett, tartós virágokat nyissanak, akkor bőségesen kell öntözni őket.
Meghálálják azt is,
ha hetente egyszer – a
virágfejlődés idején –
tápoldattal öntözzük a
töveket.
A magas növésű
dáliabokrokat meg kell
karózni, mert a száruk
igen törékeny, és ha a
bokor a földön hever,
akkor a virágok tönkremennek. Erős, de nem
vastag karót használjon, amely nem emelkedik a virágszint fölé!
A tövek hónaljhajtásait legalább egyszer ki kell tördelni, hogy
a főhajtások virágai akadálytalanul fejlődjenek ki. A szár végén jelentkező több bimbó közül csak a legfejlettebbet hagyja meg, a többit távolítsa el.

Mi az oka a fák mézgásodásának?

A mézgacseppek képződésének sokféle élettani oka lehet: erős
téli és tavaszi fagyok, talajhibák, vízhiány, táplálkozási rendellenességek, rosszul megválasztott alany stb.
A mézgásodás megszüntetéséhez az előidéző okot kell megkeresni és azt megszüntetni – feltéve, hogy erre van lehetőségünk.
Tüneti kezelés: a mézgacseppeket le kell a fa törzséről, ágairól választani, az alatta levő elhalt, rendszerint elbarnult szövetet éles késsel
ki kell vágni és a keletkezett sebet
be kell kenni sebvédő anyaggal.
balintgazda.hu
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Ingatlan
Sürgősen eladó Beregszászban (Búcsú) a Geleji Katona
István u. 12. szám alatt kertes ház bútorral, víz, gáz, háromfázisú elektromos hálózat. Ára: 50000 f.e. Mob.:
099-6608338.
Beregszász központjában, a
Kazinczy u. 17. szám alatti ház eladó jó állapotban.
Mob.: 066-3967011.
Beregszászban, az Ivan
Franko u. 42. szám alatt eladó egy családi ház, gázzal, vízzel ellátott. Tel: 0506150542.
Tiszaújlakon a Rákóczi u.
118. szám alatt családi ház,
közel a határhoz, bútorral
együtt eladó. Mob.: +380966026295.
Beregszászban a
Muzsalyi út 54. szám
alatt eladó egy háromszobás lakás az 5. emeleten. Irányár 26 ezer f.e.
Mob.: +38066-2910418,
+38068-2126127.
Beregszász központjában eladó egy kétszobás lakás, 42
m2, közös udvaron. Víz, gáz,
kanalizáció van. Tel: 0992738785.

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

Szolgáltatás
Tetőszerkezetek készítését, felújítását, ereszcsatorna készítését és házak külső
szigetelését vállaljuk. Mob.:
+38066-8404874.
Utcáról, kertből, udvarból
veszélyes fa kivágását vállalom Beregszászban és környékén. Több év tapasztalattal, garanciát is vállalok.
Még vállalok betonozást, hegesztést és építkezést. Mob.:
050-1948976.

Munka
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére 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.hetilap@gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Asztélyban. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo hetilap kéz-

Hirdetések
besítésére Gáton. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk részmunkaidőben
a Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Borzsován. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+38066-2850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Tiszaújlakon. Fizetés
teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
A Kárpátinfo hetilap
reklámszervezőt keres
a hetilap hirdetéseinek
értékesítésére. Mob.:
+38066-2850283. E-mail.: karpatinfo.hetilap@
gmail.com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nagyszőlősön. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk
részmunkaidőben a
Kárpátinfo és a Naplopó hetilapok kézbesítésére Nevetlenben. Fizetés teljesítmény szerint. Minden eladott lap után: 1.5
hrivnya. Jelentkezni lehet
a szerkesztőségben: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.:
+380662850283. E-mail:
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Dinamikusan fejlődő Callcenter Beregszászba új kollégákat keres. Munkához
tartozó elvárásaink: jó kommunikáció, kitartó, céltudatos jellem, tanulási hajlandóság a szakmai fejlődés érdekében. Amit biztosítunk:
fix alapbér + jutalék, ösztönző bónuszok, rendezett
munkakörülmények. Mob.:
+38063-0788674.
Munkát keresek sürgősen, takarító állást, Nagymuzsalyba
lakok, Andi vagyok, 29 éves.
Mob.: 095-1492868.

Otthon
Eladó vitrin. Mob.: 0668243778.
Beregszászban eladó használt bútor két rekamié, két
nagy fotel, négy darab párnázott szék, két vitrin, két
ajtós ruhás szekrény. Tel:
095-9206222.
Faajtó tokkal együtt eladó.
Mob.: 066-8243778.

Beregszászban újszerű állapotban faajtó eladó tok
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.:
066-2910418, 068-2126127.
Beregszászban eladó kézi
fűrész, csákányok, kalapácsok, autóhoz való szerelő
kulcsok. Mob.: +380996608338, +38066-3967011.

Háztáji
Beregszászban eladó 3/4-es
5/4-es csövek, 5-7 méteresek,
armatúra vasak, 3-4 méteresek,
deszkák, 5-7 méteresek, fóliának való kapron cső. Mob.:
066-3967011, 099-6608338.
Szőlődaráló, szőlőprés eladó Beregszászban. Mob.:
066-3967011.
Eladó 300 literes boroshordó. Ugyanitt káposztáshordó, 100 literes. Mob.:
066-8243778.
Vasláda eladó terménynek
Beregszászban. Mob.: 0663967011.

Szőlőszedő műanyag hordó, 500 literes, eladó Beregszászban. Ára: 2800 hrivnya.
Mob.: 066-3967011.

Sport, hobbi
Vásárolnék import vagy
a szovjet időkben gyártott
(1970-1990) bármilyen állapotban lévő tévéket, rádiókat, lemezjátszókat,
magnókat, számológépeket, generátorokat, oszcillográfokat, telefonokat, számítógépeket, stb.
Mob.: 050-8215686 (ukránul), 099-7742765 (magyarul).
Потрібні гроші? Можу купити
монети, нагороди, паперові
гроші, документи, откритки,
давні іграшки, значки, фото
апарати, статуетки, годинники,
старовинні речи і т.і. Можливий
викуп колекції. Досить тримати
вдома те, що може принести
Вам гроші! 097-626-57-79.

Beregardóban augusztus 1-én ünnepelte 80. születésnapját

Rázsó Katalin.

Ebből a szép alkalomból Isten gazdag áldását kérjük életére,
jó egészséget, örömet, boldogságot kívánunk számára. Az as�szonytestvérek.
„Legyen az Úr előtted, hogy megmutassa a
helyes utat. Legyen melletted, hogy ölelő karjával védjen. Legyen mögötted, hogy a támadásoktól megvédjen. Legyen benned, hogy
megvigasztaljon szomorúságodban. Legyen
körülötted, hogy minden bánatot felfoghasson,
és legyen fölötted szüntelen áldásával.”

PÓTFELVÉTELI HIRDETMÉNY

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

Részvétnyilvánítás

A Kígyósi Ezüst Alkony Nyugdíjas Egyesület mély
megrendüléssel értesült Vass Magdolna hirtelen haláláról. Őszinte részvétünk a családjának.

Soós Kálmán ösztöndíjprogram
a 2022/2023-as tanévre

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által biztosított támogatásból a 2022/2023-as tanévre ismét meghirdeti a Soós Kálmán ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja,
hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és intézmények együttműködését elősegítse. Segítse azokat a magyar hallgatókat, akik felsőoktatási szakjukat nem tanulhatják magyar nyelven,
illetve ösztönözze a régióval kapcsolatos kutatómunkák végzését. Az
ösztöndíjprogram a következő alprogramokból tevődik össze:
1. Kárpátaljai Vándoregyetem
A Vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű felsőoktatásban dolgozó tanárokat és kutatók valamennyi, Kárpátalján magyar nyelven oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák kutatási témájukat vagy olyan tudományos eredményeket, melyek széleskörű érdeklődést válthatnak ki. A pályázatra olyan fokozattal rendelkező
tanárok, vagy kutatók jelentkezését várjuk, akik valamely kárpátaljai
felsőoktatási intézményben munkaviszonnyal rendelkeznek, és általános érdeklődésre számot tartó témával előadást kívánnak tartani a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, a Beregszászi Ortutay
Elemér Görögkatolikus Szakkollégiumban, a Beregszászi Római Katolikus Pásztor Ferenc Szakkollégiumba, az Ungvári Nemzeti Egyetemen és az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumban.
A pályázat pozitív elbírálása esetén a nyertes pályázónak a
fent felsorolt öt intézményben hatvan perces előadást kell tartania a
2022/2023-as tanév első félévében. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de csak egy témával vehet részt a Vándoregyetemen. Az előadás nyelve a magyar.
A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
3) A tervezett előadás írott anyaga (PDF) és az előadás során bemutatni kívánt prezentáció elektronikus formában (PPT)
4) Munkaviszony fennállásáról szóló igazolás
5) Tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata
6) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
7) Identifikációs kód másolata
8) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával - kék
tintával író tollat használjon
2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási
jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése
Az alprogram célja, hogy azoknak a felsőoktatásban oktatott tárgyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs, vagy hiányos,
esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szótárellátottság, támogassa a magyar nemzetiségű oktatók jegyzet és szótár készítését. A pályázó csak olyan oktatási jegyzetet nyújthat be, amely elősegíti a felsőoktatásban tanuló magyar anyanyelvű fiatalok felkészülését az egyetemi és főiskolai ismeretek elsajátítására és eddig még nem
került publikálásra.
A pályázatra kizárólag kárpátaljai magyar nemzetiségű kutatók jelentkezését várjuk!
A pályázatra a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodájában lehet, a már elkészült, legalább 90 oldal (Times New Roman betűtípus,
12 pontos betűméret, 1,5-es sorköz) terjedelmű oktatási jegyzettel, vagy
szaknyelvi szótárral.
A jegyzetnek meg kell felelnie az alapvető műfaji és formai követelményeknek.
A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
3) Az elkészült oktatási jegyzet vagy szaknyelvi szótár anyagát elektronikus formában (PDF)
4) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata
5) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
6) Identifikációs kód másolata
7) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával – kék
tintával író tollat használjon
3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása
Olyan diákok jelentkezést várjuk, akik az elmúlt két tanévben magyar nyelven írták és védték meg szakdolgozatukat valamelyik kárpátaljai felsőoktatási intézményben, és szakdolgozatuk témája kapcsolódik vidékünkhöz, azaz Kárpátaljához.
A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
3) Az elkészült szakdolgozat anyaga elektronikus formában (PDF)
4) Az elkészült pályamunka – szakdolgozat/diplomamunka – vezetőtanári- és opponensi véleményei a vezetőtanár és az opponens (ek) kézzel
ellátott aláírásával – kék tintával író tollat használjon (PDF)
5) Végzettséget vagy tudományos fokozatot igazoló dokumentum másolata
6) Személyigazolvány első és a lakhelyet igazoló oldalainak másolata
7) Identifikációs kód másolata
8) Strukturált szakmai önéletrajz saját kézzel ellátott aláírásával - kék
tintával író tollat használjon
Pályázni 2022. szeptember 29., 15.00 óráig lehet az alábbi regisztrációs felületen külön alprogramonként:
1. Kárpátaljai Vándoregyetem
https://forms.gle/PARmaxPCHTbaGxh88
2. A magyar nyelvű felsőoktatás munkáját elősegítő oktatási
jegyzetek és szaknyelvi szótárak készítése
https://forms.gle/aQYMpUNcejuqJujn7
3. Kárpátaljai vonatkozású kutatások támogatása
https://forms.gle/PLWfuPw3P2EYJeYd9
FONTOS! Kérünk minden pályázót, hogy az elektronikus felületen a feltölteni szükséges fájlokat PDF formátumban töltsék fel.
A jelentkezéshez szükséges benyújtandó anyagokat postai úton is
várjuk az alábbi címre:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
Bővebb tájékoztatást a +380-31-41-4-29-76 (149-es mellék) telefonszámon és a geniusja2019@gmail.com e-mail címen kaphatnak.
A pályázat lebonyolítása
A pályázat meghirdetése, a pályázati kiírással kapcsolatos tájékoztatás, a jelentkezések befogadása, rögzítése, és elbíráláshoz való előkészítése a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány feladata. A lebonyolító
fenntartja annak a jogát, hogy a pályázati jelentkezés benyújtását követően a jelentkezőtől szükség esetén további dokumentumokat kérjen be.
A pályázat elbírálása
A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok értékelését a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács végzi, és a pályázati
döntést is ez a testület hozza meg, az általa előzetesen megfogalmazott
szempontrendszer szerint.
A pályázatok elbírálását követő 5 munkanapon belül a „GENIUS”
Jótékonysági Alapítvány e-mail-ben értesíti a pályázókat.
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány

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

2022.
augusztus 3.

Kékfény – Sport
kRIMI

Halálos baleset történt Nagybereg és Kígyós
között
Közúti baleset történt július 29-én
Nagybereg és Kígyós között a Beregszászi járásban. A nyugdíjas sofőr életét vesztette.
A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének
közleménye szerint pénteken kijevi idő szerint 11 óra 44 perckor érkezett bejelentés a
mentőalakulatokhoz ez ügyben. Mint írták,

egy VAZ 2109 típusú személygépkocsi vezetője elvesztette uralmát járműve fölött, és
az árokba sodródott, majd az autó a tetejére
fordult. A baleset következtében az 1948-as
születésű sofőr életét vesztette.
A rendőrség közleménye szerint a 73
éves beregszászi járási férfi halálának körülményeit még vizsgálják, az ügyben vizsgálatot indítottak.

Meghalt egy 9 éves kisfiú Kárpátalján
A tragédia július 25-én történt, amikor is
meghalt egy 2013-as születésű gyermek:
a fiú a Tiszába fulladt a beregszászi járási Királyháza (Korolevo) közelében.
„A tragédiáról szóló bejelentés 8 órakor érkezett a mentőkhöz a rendfenntar-
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Fradi-bravúr Pozsonyban!

A Budapesten elszenvedett 2-1-es vereség után többen féltették a Ferencváros
labdarúgó-csapatát a Bajnokok Ligája
2. selejtezőkörének visszavágója előtt,
de a Fradi remek játékkal jutott tovább
a Slovan Bratislava ellenében.
Sztanyiszlav Csercseszov csapata már
az első félidőben kétgólos előnyre tett szert
és, bár a házigazdák szépíteni tudtak, de az
utolsó percekben az FTC ismét gólokat ért

Ami az Európa-konferencialigát illeti, az újonc magyar kupainduló Kisvárda
kettős győzelemmel búcsúztatta a kazah
Kajrat Almatit, de a folytatásban nehéz
dolga lesz a norvég Moldéval szemben.
A Mol Fehérvár az itthoni 4-1-es sikert
követően idegenben ugyan 2-1-re kikapott
az azeri Qabalától, de még így is simán lépett tovább. A fehérváriak számára a következő forduló talán még egy fokkal kön�-

tóktól” – közölte a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata Kárpátaljai Kirendeltsége.
A helyiek kiemelték a fiú holttestét a
vízből és átadták a rendőrségnek, adja hírül a pmg.ua.

Tűz pusztított a Nagymuzsaly és Nagybakta
közötti mezőn

Csaknem öt órán keresztül oltották a tüzet a Nagymuzsaly és Nagybakta között
lévő mezőn – közölte közösségi oldalán
Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség
polgármestere július 28-án.
A lángokat a hivatásos tűzoltók, a beregszászi, a vári és a derceni önkéntes
tűzoltócsapatok, valamint a helyi lako-

sok fékezték meg. A polgármester szerint az ilyen jellegű tüzek eloltását nagyban nehezíti a szárazság és a széna gyúlékonysága.
A tűzoltók ismételten felszólítják a lakosságot, hogy tartsák be a tűzvédelmi szabályokat a nyílt területeken a vészhelyzetek elkerülése érdekében.

Késelés az Ungvári járásban
A hírt a megyei nemzeti rendőrség közölte hivatalos oldalán. Az eset július 30-án
történt, a hatóságok egész éjszaka a tettest keresték.
A rendőrséget és a mentőszolgálatot értesítették, miszerint Antalócon megsebesítettek egy férfit. A helyszínre kiérkeztek az
illetékes szolgálatok, azonban a férfi életét már nem sikerült megmenteni, számol
be a mukachevo.net.

Az információk szerint az áldozat barátaival kirándult az erdőben, azonban egyikükkel vitába keveredett, ekkor a 30 éves
társa kést rántott és lábon szúrta, majd pedig elmenekült a helyszínről. A többiek a
faluba szállították a sebesültet, azonban az
belehalt a sérülésbe.
A tettest sikerült megtalálni, előzetes
letartóztatásba helyezték, az ügyben büntetőeljárást indítottak.

Kiraboltak egy házat Munkácson, félmillió
hrivnya értékben vittek el tárgyakat

A munkácsi rendőrkapitányság nyomozói letartóztattak egy bűnözőt, aki
értékes tárgyakat lopott el egy házból
Munkácson.
A lopás július 17-én történt, azonban a
tettest csak most sikerült elfogni. A tulaj elmondása szerint a házból értékes órák, ékszerek, 3700 euró és dokumentumok tűntek

el. Mint kiderült, az elkövető egy 32 éves
büntetett előéletű férfi. A hatóságok házkutatást tartottak otthonában, melynek során
rátaláltak az ellopott tárgyak egy részére.
Az ügyben büntetőeljárást indítottak, a
tettesre akár 8 év börtönbüntetés is várhat.
A hírt a megyei rendőrség kommunikációs osztálya közölte, írja a karpat.in.ua.

Egyéves gyereket mart meg a kígyó
Kárpátalján

Július 26-án kígyó mart meg egy egyéves
gyereket Szarvasházán (Zsdenyijevo).
A kislány az udvaron, a ház előtt egy
pokrócon játszott. Az anyja hirtelen hangos sírást hallott. Amikor egy pillanattal
később odarohant a gyerekhez, két jellegzetes lyukat látott a combján vércseppekkel. A nő azonnal hívta a 103-as telefonszámot. Az állandó bázisállomáson a faluban szolgálatot teljesítő brigád a gyermeket a frissített EMD- (extrém egészség-

ügyi segély) protokolloknak megfelelően
azonnal orvosi ellátásban részesítették, és
stabil állapotban szállították Munkácsra a
megyei gyermekkórházba.
A marás helyén fellépő enyhe duzzanattól eltekintve a gyermeknél egyéb életveszélyes jel nem mutatkozott. Figyelembe véve a gyermek életkorát, az orvosok
mégis úgy döntöttek, hogy az intenzív osztályra helyezik éjjel-nappali felügyelet alá,
számol be a pmg.ua.

Benzines csalókra figyelmeztetnek Ukrajnában

Ukrajnában a benzin és a gázolaj iránti megnövekedett kereslet hátterében
újabb rendszert „dolgoztak ki” a csalók: az OKKO-benzinkúthálózat alkalmazottainak kiadva magukat alacsony
áron kínálnak üzemanyagot, majd a
pénz kézhezvétele után eltűnnek.

Az OKKO sajtószolgálata szerint a csalók az üzenetküldő appokban keresik áldozataikat. A piaci árnál alacsonyabb áron kínálnak nagy tételű üzemanyag-vásárlást. A benzinkúthálózat arra kéri a lakosokat, hogy legyenek éberek, hiszen a vállalatnál nincs semmilyen hasonló akció, írja a goloskarpat.info.

Kollaborációval vádolnak egy beregszászi
járási lakost

A beregszászi rendőrkapitányság munkatársai átadták a vádiratot a bíróságnak az egyik járási lakos ügyében, akit
kollaborációval vádolnak, adja hírül a
mukachevo.net.
Az ellenséges propaganda felderítése
és az illegális tevékenységek megállítása
érdekében a rendőrök folyamatosan figyelik az internetet és a közösségi oldalakat.

Így bukkantak a nyomára a vádlottnak is,
aki közösségi oldalán olyan bejegyzéseket
osztott meg, amelyekben támogatta Oroszország Ukrajna elleni agresszióját.
A bírósági tárgyalásra hamarosan sor
kerül, a férfi 10-től 15 évig nem tölthet
be bizonyos tisztségeket. A hírt a megyei rendőrség kommunikációs osztálya közölte.

Még több információ a karpatinfo.net-en

Szerdán este Pozsonyban magyaros volt a hangulat!
el, így 4-1-re megnyerve a találkozót, ös�szesítésben 5-3-mal jutott a 3. fordulóba. …
ahol már a svájci Zürichet hosszabbításban
kiejtő azeri Qarabag lesz a Fradi ellenfele.
A lapzártánk után, szerdán délután sorra kerülő idegenbeli mérkőzésen telt házat
jelentő 30 ezer néző által buzdított házigazda fogadja az FTC-t.
Ugyancsak továbbjutott a Dinamo Kijev, amely a lengyelországi gól nélküli
döntetlent követően idegenben hosszabbítás után 2-1-re nyert a második félidő
közepétől emberhátrányban küzdő török
Fenerbahce ellen. A Dinamo következő ellenfele az osztrák Sturm Graz lesz.

nyebb is lesz, hiszen a moldovai Petroclub
Hincestri gárdája nem tartozik a legyőzhetetlen ellenfelek közé.
A Puskás Akadémia hazai pályán csak
gól nélküli döntetlent ért el a portugál
Vitoria Guimares ellen, így az idegenbeli 3-0-ás veresége után kiesett a további
küzdelmekből.
A Vorszkla Poltava hosszabbítás után
3-2-re alulmaradt a svéd AIK együttesével szemben, ez pedig a kiesést jelentette a számára.
A sorozatba a következő körben bekapcsolódó Zorja Luhanszk a román Craiova
ellen lép majd pályára csütörtökön.

Néhány sorban

jól rajtolt a nehéz csoportba sorsolt magyar válogatott.
Bohus Bea tanítványai a nyitómeccsen
fölényes, 39-23 arányú győzelmet arattak
Argentína ellen.
A hétfői folytatásban szinte végig üldözni kellett ugyan a spanyol válogatottat, és az ellenfél már hat góllal is vezetett
ugyan, de a véghajrá a magyarok számára
sikerült jobban, akik így 28-26-ra legyőzték az ellenfelet.
A keddi csoportdöntő Franciaország ellen már arról dönt, hogy a magyar együttes a középdöntőbe visz e majd magával
pontot.
***
Anglia győzelmével zárult a hazai rendezésű női labdarúgó Európa-bajnokság küzdelemsorozata.
A londoni Wembley stadionban rende-

A hétvégén teljes fordulóval rajtolt a lab-

darúgó NB-I 2022-2023-as idénye.
A nyitány kevés gólt, és egy vendéggyőzelmet hozott.
A Fradi korábbi trénere, Ricardo Moniz
által irányított ZTE a Kispest Honvéd
vendégeként tudott győzni 1-0-ra a nyitómeccsen.
További eredmények: Kecskemét – Vasas 0-0, UTE – Mezőkövesd 1-1, Kisvárda
– Debrecen 2-2, Paks – Fehérvár 2-0.
A kupacsapatok közül egyedül a Ferencvárosnak sikerült nyerni, bár a Fradi győztes gólját a csereként beálló
Zachariassen csak a 94. percben szerezte
a Puskás ellen.
***
Max Verstappen nyerte meg a Formula–1es Magyar Nagydíjat. A Red Bull
holland címvédője
mögött – aki a tizedik helyről indulva aratott győzelmet – a Mercedes
párosa ért célba
Lewis Hamilton,
George Russell
sorrendben. A Ferrari újabb stratégiai hibája következtében Charles
Leclerc csak a hatodik helyen zárt a
Hungaroringen.
Összetettben
Vestappen előnye már igen tekintélyes,
hiszen 258 ponttal áll az élen a 178 pontos
monacói Ferraris Leclerc előtt, míg a harmadik helyen a Red Bull mexikói versenyzője, Sergio Perez áll 173 ponttal.
***
Az észak-macedóniai Szkopjében zajló
U-18-as női kézilabda világbajnokságon

Az angolok a futball szentélyében
először lettek kontinensbajnokok
zett fináléban a nők között rekordot jelentő 87 ezer néző láthatta, hogy a rendes játékidő 1-1-re végződik Anglia és Németország között, a hosszabbításban viszont a
vendéglátók egy lecsorgó labdából megszerezték az Európa-bajnoki címet jelentő második találatot.

Rovatvezető: Jakab Lajos
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A rejtvényt Balázsi
JENNA
EVANS
WELCH-

ODEON

ILYEN TERMÉK A
CSOKOLÁDÉ IS

Rejtvények
Z05.xls

Csaba készítette.
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FRANCIA VÁROS
LAKOSA

URÁN
IZOMKÖTŐ
SZALAG

MÚLT IDŐ EGYIK
JELE
SMARAGDVÁROS
VARÁZSLÓJA
SIEMENS

A négy megmaradó szóból a következő vicc csattanóját állíthatja össze:
A börtönőr megkérdezi az egyik elítéltet:
– Magát miért nem látogatja meg soha senki? Nincs
hozzátartozója?
– Hogyne lenne, …!

ROMHÁNY
HATÁRAI !
EGY SZÁL
PALÁNTA

ELŐTAGKÉNT
BELÜLI
SPANYOL
AUTÓJEL

2

NEWTON

Plusz egy vicc

Kétbetűsek: CZ, DE,
EL, ÉA, KÉ, KS, LI, NŐ,
OU, ÖZ, PL, TÉ, ZS.
Hárombetűsek: AGA,
HDT, MAK, SKA.
Négybetűsek: CECE,
CSEN, EDER, ÉKEZ,
LUKE, MIND, MÓGA,
NENA, OLEG, ROLI, SIKE,
SÓZÓ, SŰRŰ, SZÁR, TELT.
Ötbetűsek: ADIKA,
ARIKA, CSATA, ERIKA,
GERÉB, HÓDOS, IJEDŐ, ITIKE, LEVÉL, LIGET, MENET, MŰDAL,

NEKED, PEREM, TEJES,
ZEKÉS.
Hatbetűsek: CSEPEG,
ELEVEN, ÉK ALAK, KARIKA, KIFELÉ, LEVÁLT, LEVEGŐ, ODAFÉR, PAROLA,
UTÓLAG, VANNAK.
H é t b e t ű s e k :
ANEMÓNE, BESEPER,
BODZALÉ, DARUGÉM,
IDEBENT, IDE VELE, LETEREL, REMEKEL, SZEGELŐ, SZEPARÉ, ZENEDEI.
Nyolcbetűsek: ÁTEMELÉS, CÁREVICS, ODAPAKOL, ÖNIMÁDAT, SÉTATÉRI, TELETESZ.
Tizenegy betűsek:
ÉDESSÉGBOLT, KISLELKŰSÉG.
Tizennégy betűsek: PÁLINKÁSPALACK, TRAGÉDIASZERZŐ.

2022. 30. szám meg
fejtése: Ha már hi-

báznod kell, hibázz
vakmerően!

Plusz egy vicc: – Elfelejtette, hogy ezt
holnapra kértem tőle!

Mézes-mustáros
csirkeragu

Kos (3. 21.-4. 20.)
Találékony és kommunikatív vagy a munkahelyeden, remek ötleteid születhetnek. Igaz, félsz,
hogy esetleg nem fogadják el
a véleményedet, vagy megbírálják a gondolataidat. Félelmed alaptalan, itt van az ideje, hogy megmutasd az igazi
tehetségedet! Örülsz, amikor
esténként kedveseddel együtt
lehetsz – kedvedre van az intimitás. Nem is vágysz rá, hogy
bárhová is elmenjetek.

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

SPORTTRIKÓ

HITEHAGYÓ

hirkereso.hu

RÓMAI 1000

kocka

Hozzávalók: 1 fej vöröshagyma, olaj, 50 dkg csirke
mellfilé, 2 gerezd fokhagyma, 2 tk. ételízesítő, 1 tk. só, 2
ek. méz, 3 ek. mustár, 1 tk. gyömbér, 1 tk. fehér bors, 2 dl
főzőtejszín.
Elkészítés: A hagymát apróra vágjuk, majd egy serpenyőben egy kevés olajon üvegesre pároljuk. Hozzáadjuk a
megtisztított, felkockázott csirkét és a zúzott fokhagymát.
Ételízesítővel, sóval fűszerezzük, majd folyamatos kevergetés mellett, közepes lángon addig pároljuk, amíg a hús
kifehéredik és kissé megpuhul (kb. 5 perc).
Ezután rácsurgatjuk a mézet, hozzáadunk kb. 0,5 dl vizet, és 5-10 percig főzzük.
Végül hozzáadjuk a mustárt, a lereszelt gyömbért és
a fehér borsot, majd hozzáöntjük a tejszínt, és fedő alatt
(2-3 percenként megkeverve) kb. 10 perc alatt készre főzzük. Rizzsel tálaljuk.

Közlékeny hangulatban vagy, hatalmába
keríthet a vágy, hogy
mindenképpen elmondd a véleményedet. Talán ezt nem
a legszebb formában teszed
meg, hajlamos lehetsz rá,
hogy maró kritikával illesd a
munkatársaidat. Ez könnyen
eredményez konfliktushelyzetet, melyet nehezen kezelsz.
A magánéletedben szenvedélyessé válsz, így szeretnéd levezetni a feszültséget.

Ikrek (5.21.-6.21.)
Remek gondolataid
támadhatnak, ötletességedet a feletteseid
is észrevehetik. Mutasd meg
kreatív énedet a munkatársaidnak is, így előkelő helyet foglalhatsz el a csapatban. Amikor esténként hazamész kedvesedhez, akkor arra vágysz,
hogy törődésével, gyengédségével ajándékozzon meg.
Sok kedvességre van szükséged, de szerelmed most nem
tud ráhangolódni erre.

Rák (6.22.- 7. 22.)
Közlékeny korszakodat éled, nyitottan
viselkedsz munkatársaiddal. Most élvezed, ha a csapat tagja lehetsz. Az unalmas feladatokkal hadilábon állsz, úgy érzed, hogy megfulladsz a sok
érdektelen rutinfeladat szorításában. Ezért a magánéletedben arra lenne szükséged,
hogy kedvesed romantikus
programokkal, apró ajándékokkal lepjen meg.

Oroszlán (7.23.- 8.23.)
Gondolkodj el, hogy
munkahelyed men�nyire képvisel értéket
az életedben, mennyire ragaszkodsz a pozíciódhoz.
Ha úgy gondolod, hogy már
nem szívesen dolgozol a jelenlegi helyeden, akkor érdemes
új lehetőségeket felderítened!
Magánéletedben kedvesen viselkedsz, és ez jót tehet párkapcsolatodnak és baráti kapcsolataidnak is. Szervezz közös
programokat családtagjaiddal.

Szűz (8.24.-9.22.)
Általában megfontoltabban dolgozol, nem
a Te stílusod a rohanó,
kapkodó hozzáállás. A napokban azonban teli vagy energiával, szeretnél gyorsabban haladni a feladataiddal. Örülsz
a munkáknak, melyek kommunikációs hajlamodat veszik
igénybe, sikerrel szervezed
meg a munkahelyi csapat munkáját is. Sajnos mégsem sikerül minden teendőt elintézned.

Mérleg (9.23.-10.23.)
A napokban meggondolatlanabbul beszélsz, mint máskor.
Óvakodj attól, hogy esetleg munkatársaid magánéletéről beszélj, hiszen ezzel a
megbízhatatlanság látszatát
keltheted! Ne pletykálkodj a
kollégákról a hátuk mögött!
A magánéletedben a gyengédségé lesz a főszerep, arra
vágysz, hogy kedvesed figyelmesen és kedvesen bánjon veled.

Skorpió (10.24.-11.22.)
Kicsit szétszórt lehetsz
a munkahelyeden, ami
egyébként nem jellemző rád. Ám az is igaz, hogy jó
kommunikációs képességekkel
rendelkezel. Ha aktuális egyeztetnivalód van a feletteseddel,
akkor ezt most érdemes megtenned. A magánéletedben csendes
napok várhatóak, amikor meghitt hangulat alakulhat ki családtagjaiddal. Ám igaz, hogy nagy
eséllyel zavarják meg a nyugalmat a szomszédok.

Nyilas (11.23.-12. 21.)
Úgy érzed, hogy nagyobb teljesítményre
is képes lennél a munkahelyeden, ám szűk a lehetőséged a kibontakozásra. Több
kreativitás van benned, mint
amennyit hasznosítasz. Kissé
monotonnak érzed a munkádat,
ám a vidámság most is jellemző rád. Ezzel a hozzáállással
munkatársaidat is jókedvre deríted. Magad is meglepődhetsz,
hogy milyen könnyen megbirkózol a napi teendőkkel!

Bak (12. 22.-1. 20.)
Jól kommunikálsz,
és ez kiváló alkalom
arra, hogy az aktuális
feladatokat egyeztesd
a munkatársaiddal. Koncentrálj azokra a pontokra, amelyek mindig feszültségforrást jelentettek. Szerencsére
örülsz az új feladatoknak, úgy
érzed, hogy kreativitásod teljes mértékben kiteljesedhet.
Szívesen telefonálgatsz, és
örömmel szólalsz fel a munkaértekezleteken is

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)
Rugalmasan kezeled a
feladataidat, bár szétszórttá válsz. Akadhatnak félreértések,
nem teljesen világos előtted,
hogy mi a feladatod. Ezt azonban ellensúlyozza ügyességed,
szinte minden helyzethez képes vagy alkalmazkodni! A
magánéletedben ragaszkodóvá válsz, és a leginkább csak a
családtagjaiddal lennél együtt.
Jó ötlet egy hosszú hétvége,
amikor végre együtt lehettek.

Halak (2.21.- 3.20.)
Most érdemes lebonyolítanod a fontos
munkamegbeszéléseidet, hiszen beszédes és optimista hangulatban vagy – örülsz,
ha hallathatod a hangodat.
Mondd el a munkahelyeden,
ami már régóta nyomja a szívedet. Magánéletedben az otthon nyugalmára vágysz, ám
néhány vitában részed lehet. A
legszívesebben megbeszélnéd
családtagjaiddal a sérelmeidet.

