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Folytatás a 4. oldalon

Játéksarok és étkezdei 
bútor Csongorra

A XXI. század embe-
re az internet vilá-

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

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

A Kárpátaljai Ma-
gyar Nyugdíjas-
klubok Szövetsé-

ge megalakulása óta fon-
tosnak tartja a generá-
ciók közötti párbeszéd 
fenntartását. Ennek 

egyik fontos eleme a közös 
gasztronómiai élmények 
megélése, az együtt sütés 
és főzés öröme. Legutóbb 
erre került sor a Dédai-tó 
üdülőövezetben, ahol hat 
kárpátaljai nyugdíjasklub 

– a csapi, nagybégányi, 
rafajnaújfalui, munká-
csi, zápszonyi, beregdédai 
– képviselői találkoztak, 
vendégként pedig a Záho-
nyi Vasutas Nyugdíjasklub 
tagjait üdvözölhettük. 

A burgonya a máso-
dik kenyerünk mottóval 
rendezett találkozón ér-
telemszerűen a krump-
liból készült ételek be-
mutatására került sor. 

Nemzedékek találkozója a Dédai-tónál

Ismét Kárpátaljára láto-
gatott a magyarországi 

önkéntesek Utazó Ficak – 
civil segítség ukrán gyere-
keknek szervezet csapata. 
Ezúttal a Budapest Bike 
Maffia (BBM), szintén ön-

kéntesekből álló szervezet-
tel kiegészülve érkeztek, 
akik a Csongori Gimná-
zium étkezdéjének hoz-
tak bútorokat. 

A népzene,  a  nép -
tánc nemzeti kin-

csünk, olyan lelki táplá-
lék, amelyből erőt me-
ríthetünk a mindenna- 
pok nehézségeinek le-
küzdéséhez, s olyan ér-
ték, ami generációs min-
tával öröklődik. A nép-
zene és néptánc ugyan-
olyan fontos, mint az 
anyanyelvünk, mert üze-
netet hordoz a múltból, 
őseink üzenetét. Fontos, 
hogy ne csak őrizzük 
népi hagyományinkat, 
hanem ezt a kincset to-
vábbadjuk. Kárpátalján 
ebben hatalmas szerepet 
töltöttek be a Kárpátaljai 
Magyar Pedagógusszö-
vetség által szervezett, a 
Pál Lajos és Katalin ne-
vével fémjelzett népzenei 
és néptánctánctáborok, 
illetve most a „Szól a fü-
lemüle” tehetségkutató 
seregszemlék.

Tehetségkutató seregszemle és tábor Beregszászon
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A pedagógusakadémia meg-
nyitójára a Rákóczi Főiskola 
Győr termében került sor, ahol 
a nyitó előadást Orosz Ildikó, a 
KMPSZ elnöke tartotta. Komp-
romisszumok nélkül nem megy, 
fogalmazott nagyívű, európai ki-
tekintésű előadásában az elnök 
asszony, utalva arra, hogy az uk-
rán oktatási minisztérium illeté-

keseivel folytatott tárgyalások és 
egyeztetések során a 2021–2026-
os tanévekre vonatkozó integrált 
oktatási terv számos pontján si-
került előre lépnünk. Vonatkozik 
ez az ukrán mint idegennyelv, a 
magyar mint idegennyelv okta-
tásának módszertani kérdéseire. 
Legalább ilyen fontos eredmény, 
hogy a szabadon választható órák 
terhére iskoláinkban pedagógu-
saink a népismereti órákon iden-
titáserősítő foglalkozásokat tart-
hatnak. Most már csak maximá-
lisan élni kell ezekkel a lehetősé-
gekkel. Visszatekintőjében Orosz 
Ildikó beszélt arról, hogy az ál-

Elrajtolt a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia

Megmaradni
A kárpátaljai magyar iskolák pedagógusai számára Beregszá-
szon szervezett egyhetes továbbképzés jóval több egy szokványos 
szakmai fórumnál. Különösen most. A pandémia következtében 
kihagyott két év rengeteg szakmai kérdést vetett fel többek kö-
zött az online oktatás hatékonyságával kapcsolatban. A hábo-
rús helyzet pedig újabb hatalmas kihívásokat jelent, és ezek már 
sokszor túlmutatnak az oktatás-nevelés aktuális kérdésein. Egy-
szóval biztosan lesz mit megbeszélnie annak a közel száz peda-
gógusnak, akik az előttünk álló napokban személyesen vesznek 
részt a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) által 
életre hívott találkozón. 

lamhatalom minden korban meg-
fogalmazza elvárásait a pedagó-
gustársadalommal, a diákokkal, 
de még a szülőkkel szemben is. 
Nekünk az a feladatunk, hogy az 
országhoz lojális, törvénytisztelő, 
a magyar identitásukat nem fel-
adó fiatalokat neveljünk, hang-
súlyozta az előadó. 

Az elkövetkező napok so-

rán az akadémia résztvevői szá-
mos érdekes és tanulságos elő-
adást hallgathatnak meg többek 
között a magyar iskolák új óra-
terve, a nyelvi tervezés, a ma-
gyar irodalom új kánonja, a ma-
gyar identitást támogató tantár-
gyi programok rendszere téma-
körben. És ami a mai emberpró-
báló helyzetben kihagyhatatlan: 
több előadásban is szó lesz a há-
ború okozta sérüléseket enyhítő 
válaszokról és a mentális egész-
ségünk megőrzésének lehetősé-
geiről. Az előadásokat a KMPSZ 
honlapján követhetjük nyomon.

Kovács Elemér

A Kárpátaljai Megyei Katonai 
Közigazgatás (KMKK) hétfőn 40 
lakóhelyét elhagyni kényszerült 
személyt – Donyeck, Luhanszk, 
Herszon és más megyékből ér-
kezetteket – küldött Lengyel-

országba hosszú távú tartózko-
dásra. Ezt az ADRA-val való 
együttműködés keretében sike-
rült megvalósítani – tájékozta-
tott Petro Dobromilszkij, a me-
gyei katonai adminisztráció he-
lyettes vezetője.

„A partnerekkel való hatékony 
kommunikációnak köszönhetően 
konkrét eredményeket értünk el: 
a különösen sérülékeny kategóriá-
jú belső menekültek egy csoportja 
számára kényelmes lakhatást, ét-
keztetést, valamint a szükséges do-
kumentumok elkészítésével kap-
csolatos konzultációt biztosítunk. 

Kárpátaljáról 40 kényszermenekültet 
szállítottak Lengyelországba

Fontos, hogy pszichológusok dol-
gozzanak az emberekkel, és támo-
gassák őket az alkalmazkodási fo-
lyamatban” – hangsúlyozta Petro 
Dobromilszkij.

Elmondása szerint szükség ese-

tén a lakóhelyüket elhagyni kény-
szerült személyeket a nyelvtanu-
lásban és a munkavállalásban is 
segíteni fogják.

Az ADRA projektmenedzsere, 
Roman Pleskun megjegyezte, ez 
már a negyedik Lengyelországba 
szállított csoport. Terveik szerint 
a jövőben a megyei katonai admi-
nisztrációval közösen hetente ter-
veznek ilyen csoportokat indíta-
ni, hogy minél többen találjanak 
megfelelő menedéket mindaddig, 
amíg nem térhetnek vissza lakó-
helyükre, tájékoztat a carpathia.
gov.ua hírportál.

Az úgynevezett „népszavazá-
sok” a megszállt ukrán terü-
leteken lezárják Oroszország 
számára a tárgyalások lehető-
ségét mind Ukrajnával, mind 
a civilizált világgal – jelen-
tette ki Volodimir Zelenszkij 
ukrán elnök vasárnap esti 
videoüzenetében, amelyet a 
korrespondent.net ismertet.

„Egyre több hír érkezik arról, 
hogy a megszállók álnépszava-
zásra készülnek az általuk meg-
szállt területeken hazánk déli ré-
szén” – fogalmazott. Szerinte az 
ukrán állam álláspontja ebben 
a kérdésben változatlan. „Nem 
adunk oda semmit a miénkből, 
és ha a megszállók belemennek 
ezekbe az álnépszavazásokba, 
akkor lezárnak a maguk számá-
ra minden olyan tárgyalási lehe-
tőséget Ukrajnával és a szabad 
világgal, amire az orosz félnek 
egy bizonyos pillanatban min-
denképpen szüksége lesz” – tet-
te hozzá Zelenszkij.

Zelenszkij: A „népszavazások” lezárják a 
tárgyalások lehetőségét Oroszország számára

Az államfő arra is figyelmezte-
tett, hogy mindenki, aki bármilyen 
módon segíti az oroszokat ennek a 

szándéknak a megvalósításában, 
felelni fog Ukrajna előtt.

A hírszerzés szerint az orosz 
megszállók szeptember 11-én úgy-
nevezett „népszavazásokat” ter-
veznek Herszon és Zaporizzsja 
megyékben.

Ismeretes, teszi hozzá a kor-
res pondent.net, hogy az orosz 
megszállók azt tervezik, meg-

vásárolják Herszon megye la-
kóinak szavazatait, mielőtt ál-
népszavazást tartanak az Orosz-
országi Föderációhoz való csat-
lakozásról.

korrespondent.net/
Kárpátalja

Átadták a magyar kultúra ér-
tékeit a Kárpát-medence és a 
diaszpóra helyi magyar közös-
ségeiben továbbéltető embere-
ket bemutató 8. Kulturális Fil-
mek Fesztiváljának díjait au-
gusztus 6-án, Tállyán.

Idén immár nyolcadik alka-
lommal került megrendezésre a 
Kulturális Filmek Fesztiválja. A 
rendezvénynek idén is a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei Tállya 
település adott otthont augusz-
tus 4–7. között.

A fesztivál célja, hogy a port-
réfilmek elkészítésével és bemu-
tatásával hozzájáruljanak a kis-
települések kulturális életének, 
a hagyományoknak, a táji érté-
keknek a megőrzéséhez, fejlesz-
téséhez, ezáltal elősegítsék a vi-
déki és külhoni magyar embe-

Szép eredményeket értek el a TV21 Ungvár 
munkatársai a 8. Kulturális Filmek Fesztiválján

rek életminőségének emelését, a 
helyi magyar identitás erősítését, 
a gazdasági, társadalmi és kultu-
rális felemelkedést Magyarorszá-
gon, a Kárpát-medencében és más 
magyarok lakta vidékeken.

A pályázók a versenyfilmeket 
video-, filmes és/vagy számítógé-
pes, illetve bármilyen más animá-
ciós technikával elkészíthették. 
A közönség előzsűrizése alapján, 
amely 2022. május 29-től július 
3-ig tartott, 20 filmet értékelt elő-
zetesen a szakmai zsűri. Ezek kö-
zül 10 alkotás bekerült a döntőbe. 
A filmfesztiválon közülük válasz-
tották ki a nyertes produkciókat.

A filmfesztivál díjátadóján a 
TV21 Ungvár hét munkatársa is 
elismerésben részesült. A szakmai 
zsűri által értékelt 20 alkotás közül 
hármat a TV21 Ungvár munkatár-

sai készítettek, amelyek mind-
egyike különdíjban részesült. 
Debreceni Kamilla és Balla Béla 
Sárba ragadva című alkotása pe-
dig a megmérettetésen kiérdemel-
te a második helyezettnek járó dí-
jat. A kisfilm a nagydobronyi id. 
Hidi Endre keramikus életét és 
munkásságát mutatja be.

Kulin Zoltán, a TV21 Ung-
vár vezérigazgatója örömét fe-
jezte ki, hogy az ungvári stúdió 
szinte valamennyi alkotása díj-
ban részesülhetett.

A Kulturális Filmek Feszti-
válján bemutatott portréfilmek 
a YouTube felületen tekinthe-
tők meg az alábbi linken: https://
www.youtube.com/playlist?list=
PLuuNDAwziydZSMhDrfcbpx
AtsYNwEBsg7

TV21 Ungvár/Kárpátalja

A kormány nem számít a lak-
hatási támogatásban részesü-
lők számának növekedésére 
a háború miatt – jelentette ki 
Okszana Zsolnovics szociál-
politikai miniszter az Interfax 
– Ukrajina hírügynökségnek 
adott exkluzív interjújában.

„Van egy tervezett támo-
gatási keretünk, 3 milliárd 
hrivnyával növeltük a tavalyi 
évhez képest. Májustól a támo-

Zsolnovics: A kormány nem számít a támogatottak 
számának növekedésére a háború miatt

gatásokat megítélték és folyósít-
ják, tartozás nincs, csak a kincstár-
ral összefüggő kisebb késések le-
hetségesek” – közölte a tárcaveze-
tő arra a kérdésre válaszolva, hogy 
a háború hatással lesz-e a kommu-
nális szubvenciók keretére.

Megjegyezte azt is, hogy a kor-
mány intézkedéseket tesz bizonyos 
mennyiségű gáz és energiahordo-
zó előzetes beszerzésére, hogy ne 
emelkedjenek a tarifák a télen. Ez 

lehetővé teszi, hogy „az embe-
reket ne sodorják még nagyobb 
szegénységbe, hogy ne emelked-
jenek jelentősen a kiadásaik”.

„Éppen ezért nem számí-
tunk arra, hogy a korábbi évek-
hez képest nagy számban folya-
modnak az emberek támogatá-
sért. Megközelítőleg ugyaneny-
nyi támogatott várható” – mond-
ta a miniszter.
interfax.com.ua/Kárpátalja

A hírt az Állami Határőrszol-
gálat közölte hivatalos honlap-
ján. Elmondásuk szerint a vég-
ső döntést a határőrök hozzák 
majd meg, miután átellenőriz-
tek minden szükséges okmányt.

A hatályban lévő törvények 
értelmében a következő kate-
góriákba eső férfiaknak enge-

A katonai nyilvántartásból törölt férfiak 
elhagyhatják az országot

délyezték, hogy elhagyják az or-
szágot:

– rokkanttá nyilvánított személyek,
– azok a férfiak, akiket a hadki-

egészítő parancsnokság egészség-
ügyi bizottsága szolgálatra alkal-
matlannak nyilvánított és törölték 
a katonai nyilvántartásból.

– azon férfiak, akik rendelkez-

nek a területi toborzóközpont ál-
tal kiállított, „katonai nyilvántar-
tásból eltávolítva” jelzéssel ellá-
tott okmánnyal. Ez a jelzés nem 
igazolja sem a rokkantságot, sem 
a katonai szolgálatra alkalmatlan-
ságot, ezért nekik fel kell venniük 
a kapcsolatot a toborzóközponttal.
mukachevo.net/Kárpátalja

Illusztráció
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A nagyi főztje a legfinomabb
Nemzedékek találkozója a Dédai-tónál

Bár jól tudjuk, hogy a mindenna-
pi életünkben a burgonya meny-
nyire meghatározó jelleggel bír, 
azért azt nem gondoltuk vol-
na, hogy ennyi finom, és a fia-

talabb generáció által is kedvelt 
ételek készíthetők belőle, vallja 
Belovics Ilona, a Kárpátaljai Ma-
gyar Nyugdíjasklubok Szövetsé-
ge elnöke. Aki elmondta, hogy 

2019-ben szervezték meg első al-
kalommal a Híd a generációk kö-
zött elnevezésű értékőrző program-
jukat, melynek fő céljaként jelölték 
meg, hogy a nagymamák átadhas-
sák az unokáknak a családot össze-
tartó konyha szeretetét, a sütés-fő-

zés mesterségét, fortélyait. Hogy 
megtanítsák nekik, milyen finom 
az otthon készített étel, és mennyi 
öröm lakozik ezek elkészítésében. 
A mostani rendezvény célja is az 

volt, hogy a közösségépítés mel-
lett a nagymamák és nagypapák 
átadják tudásukat, tapasztalatai-
kat a fiatalabb nemzedéknek, fo-
galmazott Belovics Ilona.

A Dédai-tó partján ezúttal leg-
alább 35-40 féle különböző ételt 
kóstolhattunk meg. Első említésre 
ez soknak tűnhet, de ha belegondo-
lunk, hogy ezek között van a krump-
lis fánk, -derelye, -kenyér vagy az 
angyalbögyörő, a lapcsánka, a nyö-
gő meg a többi krumplis finomság, 
akkor mind-mind a helyére kerül. A 
felhozatalt szemlélve végképp meg-
győződhettünk róla, hogy a burgo-
nya valóban életünk fontos tartozé-
ka. És a kreativitásért sem kellett 
a szomszédba menni. Mert itt az-
tán kóstolhattunk burgonyával töl-
tött káposztát, burgonyapanírral ké-
szült rántotthúst, meg sokféle salá-
tát. Ezeknek némelyike akár kép-
zőművészeti alkotásként is megáll-
ta volna a helyét.

Egyszóval újból bebizonyo-
sodott, hogy a kárpátaljai házi-
asszonyok továbbra sem sajnál-
ják idejük jelentős részét a kony-
hában főzéssel-sütéssel tölteni, 
hogy szeretteik számára elké-
szítsék a legfinomabb ételeket.

A program a Magyar Kor-
mány a Bethlen Gábor Alap tá-
mogatásával valósult meg. 

Kovács Elemér

„Szól a fülemüle”
Tehetségkutató seregszemle és tábor Beregszászon

A „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány idén nyolcadik alka-
lommal szervezi meg a „Szól a 
fülemüle!” kárpátaljai népzenei 
és néptánc tehetségkutatót ok-

tóber elsején. Hogy erre jól fel-
készüljenek a fiatalok, a héten 
első alkalommal egyhetes tábor 
vette kezdetét, ahol találkozhat-
nak a népzene és a néptánc sze-
relmesei, s ahol 30 órás képzés-
ben lehet részük. A tábor – mely-
nek a II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola Szakgim-
náziuma biztosít otthont – sereg-
szemlével vette kezdetét, ahol 
a hagyományőrzők szakembe-
rek előtt mutathatták be tudá-
sukat. A megjelenteket Váradi 
Natália, a „GENIUS” JA igaz-
gatója köszöntötte, aki elmond-
ta, hogy a tehetségkutatóra 7 
és 16 év közötti fiatalok jelent-
kezhettek négy kategóriában: 
hangszeres szólisták, hangsze-
res együttesek, szólótáncosok 
és néptáncegyüttesek. Ezúttal 25 
produkciót láthattunk közel 120 
fiatal előadásában. A nagy érdek-
lődés is mutatja, hogy mekkora 
jelentőséggel bír a magyar nép-
hagyomány őrzése, amely össze-
fogja a nemzetet a Kárpát-me-
dencében. „Amíg egy nép éne-
kel, messzire hallatszik, hogy 
létezik” – idézte Sütő Andrást 

Váradi Natália, aki kiemelte, meny-
nyire fontos, hogy a mi hangunk 
is hallatszék, hirdetve, hogy va-
gyunk, s hogy itt, szülőföldünkön 
szeretnénk békében élni, megma-
radni magyarként.

A seregszemlén igencsak színes 

műsorral örvendeztettek meg az 
ifjú tehetségek. Láthattunk itt töb-
bek között szatmári, magyarbődi, 
dunántúli, kalotaszegi, nagyecsedi, 
nyírségi, sárközi, rábaközi tánco-

kat, de a viski és a dobronyi tán-
cokból is kaptunk ízelítőt, s a hang-
szereken is a Kárpát-medence kü-
lönböző tájegységeinek dallamai 
szólaltak meg. A zsűri tagjai ez-
úttal is minden produkciót érté-
keltek, s a hét folyamán azon dol-
goznak majd a gyerekekkel, hogy 

az októberben megrendezés-
re kerülő kárpátaljai népzenei 
és néptánc tehetségkutatón már 
szépen kidolgozott produkciók-
kal lépjenek színpadra a részt-
vevők. Ebben segít a hét folya-
mán Szokolik Szabolcs, kétsze-
res aranysarkantyús és Fülöp Fe-
renc díjas illetve Szokolik Me-
linda kétszeres aranygyöngyös 
és Fülöp Ferenc díjas táncos 
(Püspökhatvan), Váradi Enikő, a 
beregszászi Rezeda Folkműhely 
vezetője, Orosz Péter, a Rezeda 
táncegyüttes művészeti vezetője 
és a Sodró együttes táncos szó-
listája, Budai Bence, a Ward Má-
ria Katolikus Gimnázium és Ze-
neművészeti Szakgimnázium hall-
gatója, Nagy Albert népzeneokta-
tó, előadóművész, Fenyvesi Attila, 
az Óbudai Népzenei Iskola hallga-
tója, Solymosi Vince, a Sárarany 
zenekar cimbalmosa. A program 
– mely a Magyar Kormány, Mi-
niszterelnökség, Nemzeti Tehet-
ség Program támogatásával a „Fó-
kuszban a tehetség a klasszikus- és 
népzene terén” program keretein 
belül valósul meg – szakmai re-
ferensei a Hagyományok Háza 
Hálózat kárpátaljai kirendeltsége 
képviseletében Váradi Enikő, va-
lamint a „GENIUS” Jótékonysági 
Alapítvány képviseletében Kepics 
Andzselika.

A hétfői seregszemlét közös 
táncház zárta, pénteken pedig 
majd a képzés záró programjá-
ra kerül sor, ahol a gyerekek be-
mutathatják a héten tanultakat, 
illetve egy közös produkcióval 
is készülnek majd.

Kovács Erzsébet

Augusztus 8-án kezdetét vet-
te az első alkalommal meg-
rendezett Nagyberegi Tulipán 
Népművészeti Tábor, mely-
nek a Nagyberegi Tulipán Ta-
noda épülete ad otthont. A 
táborba 43 gyerek érkezett 
Nagyberegről, Kígyósról és 
Beregújfaluból.

A hivatalos megnyitón Kepics 
Andzselika, a Tulipán Tanoda Ma-
gyar Népművészeti Iskola igazga-
tója köszöntötte a jelenlévőket és a 

vendégeket. Az igazgató elmond-
ta, hogy a Tulipán Tanoda Magyar 
Népművészti Iskola (TTMNI) 
szervezésében Magyarország Mi-
niszterelnöksége és a Nemzeti Te-
hetség Program támogatásával 3 
helyszínen valósulnak meg tábo-
raik: Kőrösmezőn, Nagyberegen 
és Tiszapéterfalván. A Nagyberegi 
Tulipán Tanoda 2021. december 
6-án nyitotta meg kapuit a gye-
rekek előtt, s fő feladatának tartja 
a magyar népművészeti értékek, 
a népi hagyományok ápolását és 
a tehetséggondozást. A TTMNI 
célja, hogy elsősorban azokban a 
kistérségekben, ahol nem műkö-
dik állami zeneiskola, lehetősé-
get biztosítsanak a gyerekeknek 
tehetségük kibontakozására, fej-
lesztésére.

A gyerekek a hét folyamán 
népdalokat énekelnek, néptán-
cot táncolnak, népi játékok-
kal ismerkednek meg, hangsze-
res oktatásban (harmonika, he-
gedű, tambura, nagybőgő) lesz 
részük, szabadidőben kézmű-
ves foglalkozásokon vehetnek 
részt, valamint a Pro Cultura 
Subcarpathica civil szervezet jó-

Kezdetét vette a Nagyberegi 
Tulipán Népművészeti Tábor

voltából a Nagyberegi Tájház 
udvarán népi játékokkal játsz-
hatnak.

Kokas Erzsébet táborveze-
tő, népi énekoktató, a Ti sza-
péterfalvai Tulipán Tanoda népi 
ének és népi játék oktatója be-
mutatta a Kokas Banda népzenei 
együttes oktatóit és segédoktató-
it, valamint a tábor munkatársait: 
Botos Krisztina néptáncoktató, 
Nagy István tambura, nagybő-
gő, gitár oktató, id. Kokas Er-

zsébet kézműves, valameny-
nyien a Tiszapéterfalvai Tuli-
pán Tanoda munkatársai, illet-
ve Derceni-Lévai Irén kézmű-
ves, a Nagyberegi Tulipán Ta-
noda munkatársa. Segédokta-
tók: Turjanica Emília hegedű-
oktató, a Nyíregyházi Egyetem 
Népzenei tanszékének tanuló-
ja, Bocskai László néptánc-és 
harmonika oktató, Marozsi Mi-
lán néptánc-és harmonika okta-
tó, mindketten a Tiszapéterfalvai 
Tulipán Tanoda végzős diák-
jai. Nevelőként részt vesz a tá-
bor munkájában Urbán Domi-
nika, a II.RFKMF Szakgimnázi-
um hallgatója, Urbán Krisztina, 
a Nagyberegi Dobrai Péter Kö-
zépiskola végzős diákja, illetve 
Bálint Irén egészségügyi felelős.

A megnyitó végén a tábor ok-
tatói szatmári muzsikát adtak elő.

A Nagyberegi Tulipán Nép-
művészeti Tábor a Tulipán Tano-
da Magyar Népművészeti Isko-
la szervezésében Magyarország 
Miniszterelnöksége és a Nemze-
ti Tehetség Program támogatásá-
val valósul meg.

Tulipán Tanoda

Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) 
letétkezelője újraindítja az ál-
lampapírokkal folytatott tranz-
akciókat. Az erre vonatkozó 
döntést a tőkepiacok szakoso-
dott szabályozója, a Nemze-
ti Értékpapír- és Tőzsdepia-
ci Bizottság hozta meg – írja az 
NBU sajtószolgálata nyomán a 
korrespondent.net.

„Az állampapírok forgalmának 
mint a tőkepiaci szereplők fő befek-
tetési eszközének újraindítása továb-
bi forrást biztosít a gazdaság helyre-
állításához. A tranzakciók újraindítá-
sa ezekkel az értékpapírokkal a pénz-
intézetek számára is lehetővé teszi, 
hogy meghatározzák piaci értékü-
ket” – áll az NBU közleményében.

A jelentés szerint, bár az ér-
tékpapír-forgalomban nincs kor-
látozás, a nemzeti bank 2022. de-
cember 22-ig elhalasztotta a letéti 
szolgáltatások tarifáinak alkalma-
zását – ez segíteni hivatott a tőke-
piaci szereplőket az üzleti folyama-
tok fokozatos adaptálásában az új 
pénzpiaci feltételekhez.

Az NBU újraindítja az állampapírok 
forgalmát

Korábban jelentették, a hábo-
rú kitörése után az NBU megtil-
totta a bankoknak, hogy úgyneve-
zett nem készpénzes valutát adja-
nak el a lakosság számára. Július 
21. óta azonban a szabályozó ha-

tóság enyhítette a korlátozást, és 
lehetővé tette az ukránok számá-
ra, hogy 50 000 hrivnya értékig 
valutát vásároljanak azzal a fel-
tétellel, hogy azt legalább három 
hónapos letétben helyezik el, a 
határidő előtti felmondás lehető-
sége nélkül.
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Elejét lásd az 1. oldalon

Pál apostol a bűnt nevezi ko-
vásznak. „Távolítsátok el azért a 
gonoszt magatok közül!” (1Kor 
5, 13/b) Nem lehet a bűnt takar-
ni, megengedni a gyülekezete-
ken belül. Ha megengednek egy 
kicsinek látszó gonosz dolgot, az 
megnő, szaporodik és az egész 
gyülekezet lelkiségét megront-
ja. Nem lehet a bűnt takarni, el-
nézni, hiszen „mások is elestek 
már abban a bűnben.” Ami a vi-
lágban megengedett bűn, bűn-
gyakorlás, az megengedhetetlen 
Isten gyermekei között. A világ 
fiait mi nem tudjuk fegyelmez-
ni. „Levelemben már megírtam 
nektek, hogy nem szabad kap-
csolatot tartani paráznákkal. De 
nem általában e világ paráznái-
val, vagy nyerészkedőivel, hará-
csolóival, vagy bálványimádói-
val, hiszen akkor ki kellene men-
netek a világból... Mert mit tarto-
zik rám, hogy a kívül levők felett 
ítélkezzem? Nem a belül levők 
felett ítélkeztek ti is? A kívül le-
vőket pedig Isten fogja megítél-
ni!” (IKor 5: 10, 12–13)

A mi feladatunk, hogy ne gya-
koroljuk, ne kövessük a világi szo-
kásokat, bűnöket. Mi nem ítélkez-
hetünk a világiak felett! De meg 
kell ítélni, hogy mi a bűn és mi az, 
amit én, hívő ember, Krisztus meg-
váltott gyermeke, nem gyakorol-
hatok! A világ bűneit nem tűri Is-
ten, és Ő fogja megítélni, büntet-
ni. Kegyelme a világra is kiterjed. 
Ha megbánják és elhagyják a bűn 
gyakorlását, Isten megbocsát és 
irgalommal hajol a bűnbánókhoz.
Ha mégis előfordulna – és előfor-
dul sajnos a világi bűn a közössé-
gekben, a megtértek között is –, a 
Biblia tanácsa nagyon szigorú az 
ilyenekre. Egy romlott ember meg-
ronthatja a gyülekezetet és a jövő 
nemzedéket is. 

Különösen felfigyeltem ennek 
az igének a fontosságára. Mos-
tanában egyre gyakrabban rob-
bannak ki a botrányok, itt Ame-
rika-szerte, az egyházakban elő-
forduló katasztrófális bűnök mi-
att. Most napvilágra került az ügy, 
s kiderült az is, hogy ez azért foly-
tatódott évtizedeken keresztül, 
mert  bár rájöttek a vezetők, tud-
ták, de takarták, hogy ne tudódjon 
ki. Ne rontsák le az egyház „tekin-
télyét!” Nem csak a szexuális bű-
nök rontották meg az egyházakat, 
de megengedett volt a faji, nem-
zeti, származási megkülönbözte-
tés is! Óriási vagyonok tűntek el a 
szegények adományából, és a sze-
gényebbek nyomorogtak a temp-
lomok árnyékában.

Miért tűrte Isten? Ő tudja, én 
nem tudom. De abban biztos va-
gyok, hogy ítéletet tart Isten. A 
legnagyobb ítélet most, hogy az 
emberek csalódtak, megutálták 
a felhalmozódott erkölcstelensé-
get és elhagyták az egyházat, hátat 
fordítottak Istennek. Egy-egy em-
ber romlottsága elég volt, hogy a 
bűn hatalmassá növekedjen.

Mi az a parányi kovász? Alig 
észrevehető bűn az életemben, 
amit én gyakorlok! Meddig en-
gedélyezem a növekedését? Mi-
kor elégelem meg a takarását? 
Mi lesz, ha mások is észreve-
szik? Ha lelepleznek? Akkor én 
is tagadok? Mást okolok, másra 
fogom, kimentem magam? Nem 
Isten előtt!

A keresztény és keresztyén 

„Egy kicsiny kovász az egész 
tésztát megkeleszti?”  (Kor 5, 6)

egyházak is „modernizálódnak”, 
együtt akarnak haladni a „korral”, 
liberalizálódnak, feladják a Biblia 
tanítását, mellőzik az ige szigorú-
ságát... „A kicsi kovász nem baj, 
kicsi bűnért nem kell senkit meg-
szégyeníteni, hiszen mindenki 
vétkezik. Isten kegyelmes Isten, 
minden bűnöst szeret! Ő úgyis 
meg fogja bocsátani minden bű-
nünket....” Istenem, légy irgalmas! 
Nem gyakorolhatok ítéletet senki 
felett, de látnom kell és szólnom 
kell. Elsősorban az egyén életének 
a tisztasága a fontos. Az én éle-
tem  maradjon azon az úton, amit 
Krisztus kijelölt nekem. 

Hogyan lát minket Isten? 
Jók vagyunk! Hogyan lehet ez? 
Krisztuson keresztül néz ránk, 
rajtunk látja az Ő vérét, akkor jók 
vagyunk. Ha levetkőzöm az Úr 
Jézus jóságát, a bűneimet lemo-
só, tisztító vért, megbocsátó ir-
galmát, akkor elveszett, nyomo-
rult bűnös vagyok, aki csak ítélet-
re méltó. Megérdemlem a pokolt! 
Jézus kegyelmet kínál, nem akar 
elengedni. Kezében akar tartani, 
hogy megőrizzen, megvédjen. 
Azt akarja, hogy  növekedjem az 
Ő kegyelmében!                 

Növekedem-e? Ma ugyan-
az vagyok, aki öt évvel ezelőtt 
voltam? Aki három hónappal ez-
előtt voltam? A kegyelemben nö-
vekedhetek. Az Úr Jézus kérte 
az Atyától: „Szenteld meg őket 
a Te igéddel, a Te igéd igazság!” 
Mássá lehetek, növekedhetek az 
ige igazsága által, más ember-
ré lehetek! Magamtól én képte-
len vagyok megszentelődni, nö-
vekedni a hitben, megmaradni 
tisztán... Csak az ige képes ezt a 
munkát elvégezni bennem, éle-
temben. Az ige nélkül, a régi, és 
parányi kovász is megrontja éle-
temet, közösségemet az Úrral és 
a gyülekezettel. Állandóan vizs-
gálni kell magunkat: hol vagyok 
lelkileg? Van-e növekedés éle-
temben, vagy csak romlás, ér-
téktelenedés, elhidegedés, kö-
zömbösség, halál? Kik a baráta-
id? Kikkel tartod a kapcsolatot? 
Mit engednek meg  maguknak a 
barátaid? Növekednek-e ők a ke-
gyelemben, bölcsességben, Isten 
Lelkének erejében? Avagy nem 
tudod-é, hogy kicsiny kovász az 
egész tésztát megkeleszti, meg-
poshasztja? Örömteli életre hí-
vott el az Úr, nem romlottságra! 
Vigyázz, ne engedd a bűn ková-
szának romboló hatását életedbe! 
Légy Isten örömmondó hírnöke!

 Úr Jézus, kérlek fogjad ke-
zem és vezess a Te utadon. Fog-
jad kezem, mert oly gyenge va-
gyok, néha járni sincs erőm. Fog-
jad kezem és vonj közelebb ma-
gadhoz. Őrizz meg a világ ková-
szától, a kis és nagy bűnöktől, a 
sátán csapdájától. Tisztítsd és 
őrizd meg a gyülekezetemet, kö-
zösségemet, kérlek, hogy senki 
ne vesszen el közülünk.„Fogjad 
kezem, az út sötét előttem, ha fé-
nyeddel nem világítod. De így, 
Uram, a mennyből jövő fénynél 
Reád tekintve bizton indulok.” 
Köszönöm, hogy Te velem jössz, 
mint mentél népeddel. Köszönöm, 
hogy betakar szereteted, bűnt el-
törlő drága véred. Köszönöm, 
hogy a Tied lehetek. Ámen

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

Játéksarok és étkezdei bútor
Magyarországi önkéntesek adománya érkezett Csongorra

A vendégeket – akik már nem 
először járnak Csongoron – 
Baksa András elöljáró mellett 
a kistérség polgármestere, Nagy 
Ferenc, polgármesterhelyettese, 
Hadar Bálint, az iskola igazga-
tója, Nagy Sándor és a helyi pol-
gárőrség tettre kész csapata fo-
gadta – akik egyébként dereka-
san kivették részüket a búto-
rok összeszerelésében is –, a he-
lyi gyermekkórus pedig kedves 
énekkel köszöntötte őket.

A BBM több mint 10 éve tá-
mogatja a rászorulókat és a hajlék-
talanokat. Az orosz invázió kezde-
tét követően indult el az Összefo-
gás az Ukrajnából érkező mene-
kült emberekért elnevezésű kez-
deményezés, amely főként a ma-
gyar fővárosba érkező ukrán rászo-
rulók számára biztosított támoga-
tást. Fógel Éva önkéntes arról tájé-
koztatta a sajtót, hogy amikor feb-
ruárban kitört a háború, próbáltak 
minél gyorsabb és hatékonyabb se-
gítséget nyújtani a Magyarország-
ra érkező ukrajnai menekülteknek. 
Már első felhívásukra 20 tonnányi 
adomány gyűlt össze, a továbbuta-
zókat vonatjegyekkel, a maradókat 
élelemmel, élelmiszerutalványok-
kal, tisztálkodószerekkel segítet-
ték. Vásároltak négy mentőautót is, 
amelyek szervizelése folyik. Ezek 
közül kettőt sikerült át is adni ukrán 
szervezeteknek, hogy ezzel is haté-
konyan tudjanak segíteni. Ezenkí-
vül 20 millió forintot adományoz-
tak olyan kisebb szervezeteknek, 
akik erőforráshiánnyal küszköd-
nek, de úgy látták, hatékonyan tud-
nának akár itt, Ukrajnában is segí-
teni. Így támogatták a Kárpátaljára 
már többször segítséget hozó Uta-
zó Ficak csapatát is, ezáltal sikerült 
a Csongori Gimnázium étkezdéjét 
is IKEA-bútorokkal ellátni. 

Csongoron nemcsak a berende-
zés, de az étkezde kialakítása is kö-

zösségi összefogás eredménye, mivel 
a kivitelezési munkákat helyi vállal-
kozók és az itteni lakosok végezték el. 

Nagyon hálásak vagyunk azért 
a segítségért, ami Magyarország fe-
lől érkezik, de ennek egyszer vége 
lesz, és mi azon fáradozunk, hogy a 
támogatásokból valami maradandót 
hozzunk létre – vallja Baksa András, 
Csongor előjárója. Mint elmond-
ta, a hadiállapot miatt az iskola ét-

kezdéje felújításának finanszírozá-
sát is szüneteltetni kénytelenek, ám 
hálás a külföldi támogatók mellett 
a csongoriak adakozásáért, az itte-
niek összefogásáért, önkéntes mun-
kájáért, amivel sikerül szeptember-
re használhatóvá tenni az étkezdét. 
Baksa András köszönetet mondott a 
mostani segítségért, a szép új bútoro-
kért, amivel lehetővé tették 70 gye-
rek egyszerre történő étkezésének 
biztosítását, illetve a csongoriaknak, 
akik nem csupán várják az adomá-
nyokat, de maguk is készek tenni a 
közösség megmaradásáért, a gyer-
mekeik oktatási-nevelési körülmé-
nyeinek javításáért.  

A hadiállapot miatt a kistérség-
nek korlátozottak a finanszírozási 
lehetőségei, csak a bérek kifizeté-
sére és az intézmények fenntartá-
sára fordíthatja forrásait. Korábban 
1,5 millió hrivnyával tervezték tá-
mogatni az étkezde felújítását, ám 
ezt végül nem tehették meg, mond-
ja Hadar Bálint, a Nagydobronyi 

kistérség alpolgármestere. Aki 
emellett örömmel számolt be ar-
ról, hogy a kistérség finanszíro-
zásában folyamatban van az is-
kola fűtési rendszerének és elek- 
tromos hálózatának korszerűsíté-
se, így abbéli reményének adott 
hangot, hogy szeptemberben fel-
készülten várja az oktatási intéz-
mény a gyerekeket.  

Az elmúlt hónapokban az 
Utazó Ficak csapat több játszó-
sarkot alakított ki Kárpátalja-szer-
te, részlegesen lecserélték többek 
között a Szolyvai Gyermekotthon 
bútorzatát. Mint Bozó Zsuzsa ak-
tivista elmondta, most Csongoron 

a református parókián befejezik 
annak a játszószobának kialakí-
tását, amit még áprilisban meg-
kezdtek. További bútorokkal sze-
retnék majd még a helyi ifjúsági 
ház termeit is gazdagítani. Emel-
lett a ficakosok csapata Harkiv 
városát is támogatja: a budapes-
ti Hintalovon Gyermekjogi Ala-
pítvány által a gyerekek számá-
ra összeállított egységcsomago-
kat, illetve egy jelentős ruhaado-
mányt juttatnak el a harkivi gyere-
kekhez. Mostani utazásuk alkal-
mával a Nagydobronyi Irgalmas 
Samaritánus Református Gyer-
mekotthon lakóit ajándékozták 
meg a hátizsákokba rejtett aján-
dékokkal. 

Az önkéntesek jelezték, hogy 
továbbra is kapcsolatban marad-
nak Kárpátaljával és amint meg-
tehetik, ismét visszatérnek, hogy 
mosolyt csaljanak a helyi és az 
áttelepült gyermekek arcára.

TV21 Ungvár/M.E.

Az elmúlt hétvégén a Ritmus 
sikeresen megvédte a Népi 
együttes címét. A védésre az 
eszenyi kultúrházban került 
sor, ahol velük együtt színpad-
ra lépett a BorzsaVári népze-
nei együttes is. 

Az eszenyi Ritmus néptánc-
együttest Szabó Tibor alapítot-
ta 1989 októberében Szalóka, 
Eszeny és Tiszaújfalu zenét, 
táncot szerető fiataljaival azzal 
a céllal, hogy ápolják Kárpát-
alja népi hagyományait, erősít-
sék a vidéken élő népek közöt-
ti kulturális kapcsolatokat, meg-
ismertessék a kelet-közép-eu-
rópai népek táncait, megőriz-
zék a népi tánckultúra értékeit. 
Rendszeres résztvevői mind a 
hazai, mind a külföldi néptánc-
talál kozóknak és fesztiválok-
nak, ott vannak többek között 
a Kárpátaljai Magyar Folklór-
fesztiválokon, a Kárpát-me-
dencei Magyar Kulturális Na-
pokon, az Égtájak Fesztiválo-
kon, a Kolozsváron megrende-
zésre kerülő Szent István napi 
Néptánctalálkozókon, a pécsi 
Határon Túli Magyarok Fesz-
tiválján. Többször szerepeltek 
már Kijevben s Ukrajna számos 
nagyvárosában, Kárpátalja szinte 
valamennyi magyarlakta telepü-

A Ritmus megvédte a Népi együttes címet

„Értetek is táncolunk…”
lésén felléptek, ezenkívül Magyar-
országon, Szlovákiában, Szlové-
niában, Szerbiában, Romániában, 
Horvátországban és Ausztriában. 
Repertoárjukban magyar, ukrán, 

kárpátaljai, szlovák táncok szere-
pelnek, a hagyományos magyar 
néptáncok mellett ott találhatók a 
térségre jellemző beregi, szatmári 
táncok is. Mindig „tiszta forrásból” 
merítenek, nagy figyelmet fordíta-
nak az autentikus viseletekre.

1997-ben kapták meg az Ukrán 
Kulturális Minisztériumtól a Népi 
együttes címet, amit háromévente 
azóta is sikeresen megvédenek. A 
legutóbbi védésre az elmúlt hétvé-
gén került sor, amikor is a fiatalok 

a Ritmustól megszokott, a lélek-
ből fakadó lelkesedéssel örömtán-
coltak az eszenyi kultúrház szín-
padán, elbűvölve a zsűrit, megör-
vendeztetve a szülőket, nagyszü-
lőket. Ezúttal elsősorban a kiseb-
bek állták a sarat, mert a mostani 
helyzet miatt a nagyok közül so-
kan külföldön vannak. És értük, 
a távolban lévőkért is táncoltak. 
Mint Szabó Tibortól megtudtuk, 

hamarosan találkoznak a fiatalok. 
A Kolozsvári Magyar Napokon – 
ahová sajnos az együttes vezető-
je nem kísérheti el őket – együtt 
ropja majd mindenki. 

Gratulálunk a Ritmusnak a 
Népi együttes cím megvédésé-
hez, s azt kívánjuk, mielőbb le-
gyen vége a háborúnak, hogy 
újra együtt lehessen a csapat, s 
hogy a helyi közönség is élvez-
hesse produkciójukat.

Kovács Erzsébet

Fotó: Zunko Barnabás
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– Elsőként meséljen ma-
gáról.

– Bátyúban születtem, ál-
talános iskolai tanulmányai-
mat is ott végeztem, majd Csa-
pon egy varrodában dolgoztam. 
Nagyon megtetszett az, hogy 
ruhákkal foglalkoztunk, szab-
tunk-varrtunk. Ekkor beirat-
koztam egy nagyszőlősi kollé-
giumba – a ruhákkal foglalko-
zó szakra már nem volt szabad 
hely, így cipész technológus let-
tem. De rádöbbentem, hogy nem 
ez az, amivel én szeretnék fog-
lalkozni. Azonban a pszicholó-
gia mindig is vonzott, szeret-
tem a lelkeket boncolgatni, va-
lamint a tanári pálya is érdekelt 
már gyermekkorom óta, így fel-
vételiztem Rivnében egy ma-
gánegyetemre (Міжнародний 
економіко-гуманіт арний 
університет імені академіка 
Степана Дем'янчука), ahol 
pszichológusnak tanultam.

– Így iskolapszichológus lett.
– Tanulmányaim után férj-

hez mentem, gyermekeket szül-
tem, több évig velük voltam ott-
hon. Majd amikor a kisebbik 

Beszélgetés Mánenkova Kornélia iskolapszichológussal

 Gyógyír a léleknek
 Az iskolapszichológus sok szempontból olyan, mint egy tanár. Ő 
azért van, hogy segítsen. És ne csak akkor, ha baj van! Segítsen ab-
ban, hogy az iskola jobb és élhetőbb hely legyen, hogy mi magunk 
is testileg-lelkileg rendben legyünk. Sokszor nem is egyénileg foglal-
kozik a diákokkal, hanem csoportosan. Előadást, játékos tréninge-
ket tart kicsiknek-nagyoknak. Van, hogy órát látogat, és van, hogy 
egyénileg foglalkozik egy-egy tanulóval. Mánenkova Kornélia, a 
Beregszászi Horváth Anna Gimnázium iskolapszichológusa azt a 
célt tűzte ki maga elé, hogy minél több diák életét megkönnyítse. 
Ma vele beszélgettünk nehézségekről, útkeresésről.

gyermekem is elérte az óvodás-
kort, úgy döntöttem, hogy dolgoz-
ni szeretnék. Ekkor jelentkeztem a 
Horváth Anna Gimnáziumba isko-
lapszichológusnak. 2019-től kö-
zel két évet dolgoztam ott, majd 
egy hosszabb szabadságra men-
tem, hogy kipihenhessem magam, 
az idei évtől pedig ismét szeretnék 
visszamenni az iskolába.

– Milyen tapasztalatokat szer-
zett? Hogyan képzeljük el a mun-
káját?

– A mai gyerekek lelkivilága 
sokban különbözik a jelenlegi fel-
nőttek egykori gyermeki lelkivi-
lágától. Jelenünkben nagyon fej-
lett a technológia, emiatt egyre 
nehezebb lekötni más dolgokkal 
a gyermekek figyelmét. Persze az 
internet világa sok hasznos dolgot 
is tartalmaz, rengeteget lehet fej-
lődni általa, de egyben veszélyeket 
is hordoz. Óráimon többek között 
erre hívom fel a gyermekek figyel-
mét. Munkám során szoros kapcso-
latot tartok fenn a többi pedagó-
gussal, megbeszélem velük, hogy 
melyik órájukra tudnék bemen-
ni előadást tartani, vagy épp egy 
lyukas óra keretében foglalkozom 

a diákokkal. Ilyenkor megbeszél-
jük az adott témát, azt, ami érdek-
li őket, plakátokat készítünk, kre-
atív feladatokat oldunk meg, vagy 
épp házi feladat során kérem őket 

arra, hogy írják meg saját gondola-
taikat a technika jó és rossz oldalá-
ról. Emellett olyan témákat is bon-
colgatunk, mint például bullying, 
avagy iskolai bántalmazás, hisz 
fontos, hogy megelőzzük az ilyen 
eseteket. Kezdetben voltak félel-
meim, hogy hogyan fogadják majd 
a személyemet, de a tapasztalata-
im alapján elmondhatom, a gyer-
mekek igenis közlékenyek, érdek-
lik őket ezek a témák, van vélemé-
nyük, amit meg is kell hallgatnunk.

– Hogyan hatott a munkájára 
az elmúlt két év?

– Egy nehéz időszakon va-
gyunk túl, és még nehezebb vár 

ránk. Édesanyaként, akinek segí-
teni kellett a két gyermekének a 
távoktatás során, emellett a mun-
kahelyén is helyt kellett állnia, azt 
tudom mondani, hogy nem volt 

egyszerű feladat. Be voltunk zárva 
hosszú időre, nem tarthattunk fenn 
személyes kapcsolatok, ez sokak-
nak megterhelő. Az iskolai mun-
kám során különböző tanulságos 
videókat küldtem tanároknak és di-
ákoknak, hogy ezáltal is egy kis po-
zitivitást csempésszek az életükbe. 

– Pszichológusként a szemé-
lyes életében is próbálja megélni 
ezt a pozitív szemléletet?

– Kétgyermekes édesanya-
ként úgy alakult az életem, hogy 
a férjemmel különváltunk. Nem-
rég pedig újraházasodtam, a fér-
jem katonai szolgálatot teljesít 
Zaporizzsjában. Sokan felteszik a 

kérdést, hogy pszichológusként 
hogyan éltem át a nehéz idő-
szakaimat. Azt tudom mondani, 
hogy mindenkinek van egy saját 
személyisége, egy stílusa, amely 
meghatározza. Nagyon erős sze-
mélyiségem van, amin sokszor 
nehéz változtatni. A tanköny-
vekből megtanultakat igyek-
szem hasznosítani. De mi nem 
vagyunk könyvek! Érző embe-
rekként sokszor dühösek, mérge-
sek vagyunk, és érzéseinket ki is 
mutatjuk. Ezzel nincs is semmi 
baj, hisz nem szabad mindent el-
nyomnunk magunkban, mert ab-
ból még nagyobb baj lehet.

– Időközben a sminkes szak-
ma alapjait is elsajátította.

– Sminkelni mindig is sze-
rettem – már iskolás korom óta 
sminkeltem magam, a barátnő-
imet. Egyszer pedig adódott is 
egy lehetőség, hogy elvégezzek 
egy ez irányú tanfolyamot, Be-
regszászban, a Sakura szépség-
szalonban Jacura Renátánál ta-
nultam. A tanfolyam során elsa-
játíthattam a sminkelés alapjait, 
hogy mit és hogyan kell elvégez-
ni a szép és tartós smink érdeké-
ben. Bár nem dolgozom smin-
kesként, a jövőben tervben van, 
hogy talán fogok…

– Mit jelent önnek a mun-
kája?

– Számomra a munkám a 
mindenem. Nagyon szeretem ezt 
végezni, beszélgetni a diákok-
kal, segíteni nekik, látni a fejlő-
désüket. Ezért is szeretnék visz-
szamenni hozzájuk. Úgy érzem, 
hogy kipihentem magam, feltöl-
tődtem, és újult erővel tudok be-
levágni a munkába. Emellett pe-
dig, mint mindenki, én is bízom 
a jobb jövőben.

Kurmay Anita

– A célunk az volt, hogy ki-
csik és nagyok rendhagyó módon 
töltsenek el együtt néhány na-
pot. Legyen lehetőségük a meg-
szokott csoportok keretei nélkül 
együtt játszani, szórakozni, még 
szorosabb közösséggé formá-
lódni – mondja Cseresznye Er-
zsébet, az Élim Hetyeni Refor-
mátus Fogyatékkal Élők Nap-
közi Otthonának programigaz-
gatója. – Minden napot áhítat-
tal kezdtünk, amelyen Ábrahám 
történetével ismerkedtünk meg. 
Majd tornával folytatva beme-
legítettük izmainkat az előttünk 
álló ügyességi feladatokra. A táp-
láló reggeli után már kezdődhet-
tek is a különböző megmérette-
tések. Mivel valamennyien na-
gyon ügyesek voltak, ezért min-
denki nyereményekkel a tarso-
lyában térhetett haza. Az ügyes-
ségi játékok mellett volt testfes-

Napközis tábor a hetyeni és a mezővári rehabilitációs központokban

Élményhét a speciális igényű 
gyerekek számára

Az egészséges ember természetesnek veszi, hogy el tudja monda-
ni, mit akar, el tudja venni, meg tudja fogni, nézni azt, amit szeret-
ne. Ám élnek körülöttünk szép számmal olyanok, akiknek ez nem 
adatott meg. Akik fogyatékkal születtek, akik speciális nevelést 
igényelnek, akiknek segítségre van szükségük. Viszont erre ebben 
az országban kevés a lehetőség, a kisebbségi létben élők számára 
meg szinte egyáltalán nincs megfelelő családbarát intézmény. Eb-
ben a helyzetben a történelmi egyházak, így a Kárpátaljai Refor-
mátus Egyház is fontos szerepet tölt be: állami feladatot átvállalva 
működtet rehabilitációs központot Mezőváriban és Hetyenben. A 
pandémia után most a háborús helyzet az ő munkájukat is nehe-
zíti, ám a „Nefelejcs” és az „Élim” vezetői, munkatársai továbbra 
is mindent megtesznek, hogy fejlesszék a gyermekeket, s hogy kel-
lemes kikapcsolódást is biztosítsanak számukra. Július utolsó he-
tén például – a Magyar Református Szeretetszolgálat támogatásá-
val – napközis tábort szerveztek.

tés, kézimunka, dámabajnokság, 
activity, gokartozás. Az energia-

veszteséget minden nap finom 
ebéddel pótoltuk. A tábor zárása-
ként pedig a Makkosjánosi hatá-
rában található Dino Parkba ki-
rándultunk. Miután alaposan vé-
gigtanulmányoztuk az őslényvi-
lágot, birtokba vettük a parkban 
található játszóteret. A progra-
mot Beregdédában pizzázással 
zártuk. Jó volt megtapasztalni 
a gyerekek örömét, önfeledt já-
tékát, az egymásra való figyelé-
sét, segítőkészségét. Gyermekek 
és fiatalok egyaránt jól szórakoz-
hattak, minőségi időt tölthettek 
együtt – vallja az igazgatónő.

Mi pedig a Dino Parkban 
kezdtük a hetünket – számol be 
Zán Fábián Judit, a Mezővári 
„Nefelejcs” Fogyatékkal Élők 
Oktató-Fejlesztő Központjának 
igazgatója. –  Hálásak vagyunk 
a park tulajdonosának, aki a 28 
fős társaság számára ingyen belé-
pőket biztosított. A délutánt pedig 

Beregszászban fagyizással, sétával, 
fornettizéssel töltöttük. Másnap a 
beregardói Perényi Kultúrkúriában 

kézműves, hagyományőrző, népze-
nei foglalkozáson vettünk részt. A 

gyerekek citeráztak, táncoltak, 
énekeltek, kézműveskedtek, 
kipróbálták a játszóteret, sőt, 
még labdacsörögét is sütöt-
tek. Hatalmas élmény volt ez 
is számukra. Akárcsak a stran-
dolás az Alexandria Vendég-
házban, Beregszászon. Ide fő-
leg a kisebbeket vittük, mivel 
a nagyok már korábban részt 
vettek egy hasonló programon 
Beregdédában. Nagyon élvez-
ték a gyerekek a vizet, a csúsz-
dákat. Az ebéd, a fagyizás is 
megoldható volt helyben, min-
denki talált kedvére való fi-
nomságokat. Csütörtökön az-
tán ellátogattunk a beregszászi 
Mustang sportcentrumba, ahol 
a gyerekek kipróbálhatták a gé-
peket, minden kérdésükre vá-
laszt kaptak az edzőterem ve-

zetőjétől. Megnézték a lovakat, 
aztán közös ebéddel, illetve fa- 
gyizzással zárult a délután. Utol-

só napon a sport került előtérbe. 
A „Nefelejcs” területén különbö-
ző akadály-, ügyességi pályákat 
készítettünk elő a gyerekeknek, 
amelyeket vizes játékokkal, va-
lamint vetélkedőkkel bővítet-
tünk ki. A napot, illetve a hetet 
szalonna-és pizzasütéssel zártuk. 
Ezeknek a gyerekeknek egyéb-
ként a központban töltött napok 
is felérnek egy-egy kirándulással 
– vallja Zán Fábián Judit. – Ők 
nagyon sokszor csak ide moz-
dulnak ki otthonról. Ezért na-
gyon örültünk ennek a felaján-
lásnak, és úgy akartuk megszer-
vezni a hetet, hogy valóban na-
gyon sok élménnyel gazdagod-
janak a fiataljaink, amelyek egé-
szen kitartanak a szeptemberi új-
raindulásunkig.

Isten áldja meg minden segí-
tő szándékú ember életét!

Marton Erzsébet



Csütörtök Augusztus 18.

Köszöntjük Ilona nevű olvasóinkat!

Hétfő Augusztus 15.

Köszöntjük Mária nevű olvasóinkat!

Kedd Augusztus 16.

Köszöntjük Ábrahám, Rókus nevű olvasóinkat!

Szerda Augusztus 17.

Köszöntjük Jácint nevű olvasóinkat!
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05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:00 Teleshop
11:50 Nevess csak!

Kanadai 
kandikamerás sor.

12:10 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 filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:10 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:25 A mi kis falunk

Magyar vígjátéksor.
22:40 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
23:30 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:10 Cobra 11

Német akciófilm-sor.
01:25 Autogram

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

Osztrák 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 Rejtélyek az 

Alpokban
Német krimi sor.

22:30 Korhatáros 
szerelem
Magyar romanti-
kus sor.

23:35 A csodadoktor
Török dráma sor.

00:45 Rex felügyelő
Osztrák akció sor.

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

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

Roma magazin
07:15 Domovina
07:50 A hegyi doktor

Német családi filmsor.
08:45 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

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

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

Morvaország
13:25 Almárium 

válogatás
14:15 Időjárás-jelentés
14:20 Egy Perc Híradó
14:21 A királynő szigetei
15:15 A világörökség 

kincsei
15:50 Don Matteo

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

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

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:45 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

Német családi filmsor.
20:35 Nyaralj itthon!
20:45 Az élet dicsérete

Angol tévéfilmsor.
21:40 Tízen voltak

Bűnügyi tévéfilmsor.
22:30 Kenó
22:40 Időjárás-jelentés
22:41 Hogy volt?! - 

Válogató adások
23:40 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
00:35 Marokkó - Szere-

lem háború idején
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

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

hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:25 Summa
06:50 Család'22
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Almárium 

válogatás
08:15 Nyaralj itthon!
08:20 Táncház
09:00 Európa-bajnok-

ságok 2022 - Vi-
zes Európa-baj-
nokság

09:25 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Asztalitenisz

10:00 Európa-bajnok-
ságok 2022 - At-
létika

11:15 Vizes Európa-
bajnokság – 
Műúszás

11:45 Vizes Európa-
bajnokság – 
Műúszás

13:00 Vizes Európa-
bajnokság – 
Műugrás

14:00 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Asztalitenisz

15:30 Európa-bajnok-
ságok 2022 – 
Sportmászás

16:05 Európa-bajnok-
ságok 2022 – 
Sportmászás

16:45 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Asztalitenisz

17:20 Európa-bajnok-
ságok 2022

17:40 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Strandröplabda

18:15 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Atlétika

20:30 Európa-bajnok-
ságok 2022

21:30 Európa-bajnok-
ságok 2022 – 
Asztalitenisz

22:20 Dokuzóna
23:20 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:36 Hetedhét kaland

06:35 Vizes Európa-
bajnokság – 
Úszás

08:50 M4 Stúdió: Úszás
09:00 Vizes Európa-

bajnokság – Úszás
11:00 M4 Stúdió: Úszás
11:20 Európa-bajnok-

ságok 2022 - 
Atlétika

14:20 Európa-bajnok-
ságok 2022 – 
Kerékpár

15:00 Vizes Európa-
bajnokság – 
Műúszás

16:20 Európa-bajnok-
ságok 2022 – 
Kerékpár

17:45 M4 Stúdió: Úszás
18:00 Vizes Európa-

bajnokság – Úszás
20:15 M4 Stúdió: Úszás
20:35 Európa-bajnok-

ságok 2022 - 
Atlétika

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 filmsor.

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 akció-
film-sor.

01:30 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.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Város vs Vidék
21:20 Rejtélyek az 

Alpokban
Német krimi sor.

22:30 Korhatáros 
szerelem
Magyar romanti-
kus sor.

23:35 A csodadoktor
Török dráma sor.

00:45 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 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:50 Itthon vagy!
08:20 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

09:10 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

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

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

válogatás
14:15 Időjárás-jelentés
14:20 Egy Perc Híradó
14:25 A királynő szigetei
15:20 Don Matteo

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

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

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:45 Mindennapi

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

20:35 Nyaralj itthon!
20:45 SzerencsePerc
20:46 Önök kérték! - 

Válogató adások
21:45 A Mediciek ha-

talma - Lorenzo, 
a tündöklő
Angol történelmi 
filmsor.

22:35 Kenó
22:45 Időjárás-jelentés
22:46 Hozományvadászok

Angol tévéfilmsor.
23:40 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
00:50 Marokkó - Szere-

lem háború idején
Spanyol romantikus 
tévéfilmsor.

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

hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:20 Kék bolygó
06:40 Nyaralj itthon!
06:50 Magyar gazda
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:21 Almárium 

válogatás
08:15 Álmok álmodói
08:25 Európa-bajnok-

ságok 2022 - At-
létika

11:15 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Asztalitenisz

12:10 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Strandröplabda

13:05 Európa-bajnok-
ságok 2022

14:10 Vizes Európa-
bajnokság – 
Műugrás

14:45 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Asztalitenisz

15:50 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Strandröplabda

16:55 Európa-bajnok-
ságok 2022

18:30 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Atlétika

22:30 Pastorale - a Zug-
lói Filharmó-
nia családi hang-
versenysoroza-
ta a Pesti Vigadó 
dísztermében

23:20 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:20 Álmok álmodói
00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz

05:05 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Atlétika

06:05 Vizes Európa-
bajnokság – 
Úszás

07:20 Fradi Tv
08:50 M4 Stúdió: Úszás
09:00 Vizes Európa-

bajnokság – 
Úszás

11:00 M4 Stúdió: Úszás
11:20 Európa-bajnok-

ságok 2022 - 
Atlétika

15:10 Vizes Európa-
bajnokság – 
Műugrás

16:30 Európa-bajnok-
ságok 2022 – 
Kerékpár

17:45 M4 Stúdió: Úszás
18:00 Vizes Európa-

bajnokság – 
Úszás

20:00 M4 Stúdió: Úszás
20:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája

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 filmsor.

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 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.

16:45 Remények földje
Török telenovella 
sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Város vs Vidék
21:20 Rejtélyek az 

Alpokban
Német krimi sor.

22:30 Korhatáros 
szerelem
Magyar romanti-
kus sor.

23:35 A csodadoktor
Török dráma sor.

00:45 Rex felügyelő
Osztrák akció sor.

01:50 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 Hrvatska Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:50 Itthon vagy!
08:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

09:10 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

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

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

válogatás
14:15 Időjárás-jelentés
14:20 Egy Perc Híradó
14:25 A királynő szigetei
15:20 A világörökség 

kincsei
15:40 Don Matteo

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

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

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:45 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:30 Nyaralj itthon!
20:40 SzerencsePerc
20:45 Skandináv Lottó
20:55 Sanditon

Angol tévéfilmsor.
21:50 Downton Abbey

Angol tévéfilmsor.
22:40 Kenó
22:45 Időjárás-jelentés
22:50 Most jó

Angol filmdráma
00:30 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
01:25 Velvet Divatház V.

Spanyol tévéfilmsor.

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

hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'22
06:20 Nyaralj itthon!
06:21 Élő egyház
06:50 Kárpát-medence
07:10 Mindennapi
07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Almárium 

válogatás
08:10 Álmok álmodói
08:20 Táncház
09:00 Európa-bajnok-

ságok 2022 - Vizes 
Európa-bajnokság

09:35 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Atlétika

11:00 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Asztalitenisz

12:25 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Strandröplabda

14:00 Európa-bajnok-
ságok 2022

15:30 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Asztalitenisz

16:15 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Strandröplabda

16:55 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Sportmászás

17:35 OTP Bank Liga
19:50 Európa-bajnok-

ságok 2022 - 
Atlétika

22:30 Az ötödik pecsét
Magyar játékfilm

00:20 Bölcsességek
00:25 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés

05:30 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Atlétika

06:30 Vizes Európa-
bajnokság – Úszás

08:50 M4 Stúdió: Úszás
09:00 Vizes Európa-

bajnokság – Úszás
11:00 M4 Stúdió: Úszás
11:20 Európa-bajnok

ságok 2022 - 
Atlétika

14:20 Vizes Európa-
bajnokság – 
Műugrás

16:05 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Asztalitenisz

16:20 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Strandröplabda

16:35 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Sportmászás

17:45 M4 Stúdió: Úszás
18:00 Vizes Európa-

bajnokság – Úszás
19:30 M4 Stúdió: Úszás
19:45 Aranyoroszlánok
20:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
21:00 UEFA Bajnokok 

Ligája

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

Kanadai 
kandikamerás sor.

12:10 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 filmsor.

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 Nyomtalanul

Amerikai krimisor.
01:25 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.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Város vs Vidék
21:20 Rejtélyek az 

Alpokban
Német krimi sor.

22:25 Tények gazdasá-
gi különkiadás

22:30 Korhatáros 
szerelem
Magyar romanti-
kus sor.

23:35 A csodadoktor
Török dráma sor.

00:45 Rex felügyelő
Osztrák akció sor.

01:50 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 Slovenski Utrinki
07:15 Öt kontinens
07:50 Itthon vagy!
08:20 A hegyi doktor

Német családi filmsor.
09:10 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

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

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

válogatás
14:15 Időjárás-jelentés
14:20 Egy Perc Híradó
14:25 A királynő szigetei
15:20 A világörökség

kincsei
15:35 A világörökség 

kincsei
15:55 Don Matteo

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

Sporthíradó

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

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:40 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:35 Nyaralj itthon!
20:45 Divat a szerelem!

Romantikus víg-
játék

22:25 Kenó
22:35 Időjárás-jelentés
22:36 Ripacsok

Magyar játékfilm
00:15 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
01:20 Velvet Divatház V.

Spanyol tévéfilmsor.

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

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

válogatás
08:15 Nyaralj itthon!
08:20 Táncház
08:55 Európa-bajnok-

ságok 2022 - 
Atlétika

11:15 Európa-bajnok-
ságok 2022 – 
Kajak-kenu

12:15 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Strandröplabda

13:15 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Asztalitenisz

14:15 Európa-bajnok-
ságok 2022 - Torna

15:30 Vizes Európa-
bajnokság – 
Műugrás

16:15 Európa-bajnok-
ságok 2022 – 
Kajak-kenu

17:05 Európa-bajnok-
ságok 2022 – Torna

18:00 Vizes Európa-
bajnokság

19:50 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Atlétika

22:30 Az Árpád-vonal
23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Hevül a vegyület

08:50 M4 Stúdió: Úszás
09:00 Vizes Európa-

bajnokság - 
Nyílt vízi úszás

10:00 Európa-bajnok-
ságok 2022 – 
Kajak-kenu

11:00 M4 Stúdió: Úszás
11:15 Európa-bajnok-

ságok 2022 - 
Atlétika

13:35 Európa-bajnok-
ságok 2022 – 
Kajak-kenu

14:15 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Strandröplabda

14:50 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Asztalitenisz

15:25 Európa-bajnok-
ságok 2022 - Torna

16:00 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Sportmászás

16:40 Vizes Európa-
bajnokság – 
Műugrás

18:10 Európa-bajnok
ságok 2022 – 
Asztalitenisz

19:45 Európa-bajnok
ságok 2022 – 
Sportmászás

20:40 Felvezető műsor: 
Labdarúgás



Szombat Augusztus 20.

Köszöntjük István nevű olvasóinkat!

Vasárnap Augusztus 21.

Köszöntjük Bertalan nevű olvasóinkat!

Péntek Augusztus 19.

Köszöntjük Huba, Lajos nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

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

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!
FIzETETT hirdetés

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

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja 
100%-os felárral jelenik meg
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A lapunk címére beérkező kéziratok közlésének és szerkesztésének jogát fenntartjuk, 
azok recenzálását, visszaküldését, továbbítását és megválaszolását nem vállaljuk. A 

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

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

Kanadai 
kandikamerás sor.

12:10 Privát kopók
Kanadai filmsor.

13:10 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

14:15 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

15:20 A sors könyvei
Brazil filmsor.

16:40 Szerelem és 
más bajok
Török filmsor.

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

18:55 Fókusz
20:10 Keresztanyu

Magyar filmsor.
21:25 A mi kis falunk

Magy. vígjátéksor.
22:45 Doktor Murphy

Amerikai filmsor.
23:35 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
00:15 Utóhatás

Amerikai thriller
02:20 A pláza ásza 

Vegasban
Am. akcióvígjáték

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 Rejtélyek az 

Alpokban
Német krimi sor.

22:30 Korhatáros 
szerelem
Magyar romanti-
kus sor.

23:35 A csodadoktor
Török dráma sor.

00:45 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 Kvartett
07:15 Rondó
07:45 Itthon vagy!
08:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

09:05 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

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

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

válogatás
14:15 Időjárás-jelentés
14:20 Egy Perc Híradó
14:25 A királynő szigetei
15:20 A világörökség 

kincsei
15:35 A világörökség 

kincsei
15:50 Don Matteo

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

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés

18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:45 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:35 Nyaralj itthon!
20:40 Álmok álmodói
20:55 Isten éltessen,

Magyarország!
21:30 Ecc-pecc

Magyar tévéfilm
22:55 Kenó
23:00 Időjárás-jelentés
23:01 Gainsbourg - egy 

hősies élet
Játékfilm

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

hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:50 Kék bolygó
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Almárium 

válogatás
08:15 Nyaralj itthon!
08:20 Táncház
08:55 Európa-bajnok-

ságok 2022 - 
Kajak-kenu

10:00 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Atlétika

12:00 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Kajak-kenu

13:05 Európa-bajnok
ságok 2022 - 
Strandröplabda

14:10 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Asztalitenisz

15:30 Vizes Európa-
bajnokság – 
Műugrás

16:05 Európa-bajnok-
ságok 2022 - Vizes 
Európa-bajnokság

16:45 Vizes Európa-
bajnokság

17:45 Európa-bajnok-
ságok 2022 - Vizes 
Európa-bajnokság

18:00 Vizes Európa-
bajnokság

18:55 Vízilabda 
Benu-Kupa

20:20 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Atlétika

22:30 Szabadság tér ́ 89
23:20 Hazajáró
23:45 Templomaink
23:55 Hagyaték
00:20 Álmok álmodói
00:35 Vers mindenkinek

08:50 M4 Stúdió: Úszás
09:00 Vizes Európa-

bajnokság - 
Nyílt vízi úszás

11:00 M4 Stúdió: Úszás
11:20 Európa-bajnok-

ságok 2022 - 
Kajak-kenu

12:25 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Strandröplabda

13:15 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Asztalitenisz

14:05 M4 Stúdió: 
Kajak-kenu

14:20 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Kajak-kenu

15:35 M4 Stúdió: 
Kajak-kenu

15:50 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Strandröplabda

16:20 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Asztalitenisz

17:00 Európa-bajnok
ságok 2022 – 
Kerékpár

18:45 OTP Bank Liga
20:30 Értékelő műsor: 

Labdarúgás

05:00 Meryem
Török filmsor.

06:20 Teleshop
06:50 Kölyökklub
08:20 A dadus

Am. vígjátéksor.
08:55 A dadus

Am. vígjátéksor.
09:30 Az Emoji-film

Am. animációs ka-
landvígjáték

11:25 Párizs még várhat
Am. romantikus víg-
játék

13:30 Hazárd megye 
lordjai
Am. akcióvígjáték

15:40 Táncoló talpak
Am. animációs ka-
landvígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:05 Angry Birds 2.

Am.-finn animációs 
akcióvígjáték

22:15 Több mint testőr
Am. akciófilm

00:50 Hogyan legyünk 
szentek
Francia-belga film

05:15 Columbo
Am. krimi film

06:45 Croodék
Am. animációs film

08:50 A miniszter félrelép
Magy. vígjáték film

11:10 Lassie
Am. kaland film

13:15 Űrdongó
Amerikai, kínai ka-
land film

15:45 A Pogány Madonna
Magy. vígjáték film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Taxi

Francia akció film
22:00 Kingsman 

Angol, amerikai 
vígjáték film

00:50 Gladiátor
Amerikai, angol ka-
land film

05:50 Mindennapi
05:51 Nyaralj itthon!
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:55 Magyar Krónika
07:25 Szerelmes földrajz
08:00 Isten éltessen, 

Magyarország!
09:00 Isten éltessen, 

Magyarország!
09:50 Magyar világ
10:20 A magyarság to-

temállatai nyo-
mában - Külön-
leges országjá-
rás Szemadám 
Györggyel

11:10 Időjárás-jelentés
11:20 Történetek a 

Szent Koronáról
11:45 Álmok álmodói
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

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

szól a nóta
13:25 Az esendő szent 

- Kő Pál Szent Ist-
ván király szobra 
a Gellért-hegyen

13:35 Egy Perc Híradó
13:36 Időjárás-jelentés
13:40 A máriagyűdi 

kegyhely
14:00 Isten éltessen, 

Magyarország!
14:55 Szent istván nap
15:30 Isten kezében
16:00 A Szent Jobb 

nyomában
16:55 Isten éltessen, 

Magyarország!
19:20 Mindennapi
19:21 Álmok álmodói
19:30 Híradó
19:55 Időjárás-jelentés
20:05 Budavári 

Palotakoncert

21:00 Isten éltessen, 
Magyarország!

21:35 SzerencsePerc
21:36 Szerencse Szombat
22:25 Kenó
22:35 Időjárás-jelentés
22:36 Ének a 

csodaszarvasról
Magyar rajzfilm

00:10 Alpesi őrjárat
Olasz tévéfilmsor.

01:10 Velvet Divatház V.
Spanyol tévéfilm-
sorozat

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar gazda
06:15 Unió27
06:35 Itthon vagy!
06:55 Mindennapi
07:00 Időjárás-jelentés
07:05 Opera Café
07:30 Püspökkenyér
08:00 Rejtélyes XX.

század - Kun 
Miklós műsora

08:25 Evangélium: 
Lukács 
evangéliuma

08:55 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Kajak-kenu

09:50 Vizes Európa-
bajnokság - 
Nyílt vízi úszás

10:30 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Kajak-kenu

11:00 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Asztalitenisz

11:25 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Strandröplabda

12:00 Európa-bajnok-
ságok 2022

13:35 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Asztalitenisz

13:50 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Strandröplabda

14:00 M4 sport+
14:00 Európa-bajnok-

ságok 2022 - 
Asztalitenisz

14:20 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Strandröplabda

14:45 Európa-bajnok-
ságok 2022 – Torna

17:15 Európa-bajnok-
ságok 2022 – 
Strandröplabda

18:30 Vizes Európa-
bajnokság – 
Műugrás

19:35 Vizes Európa-
bajnokság – 
Műugrás

21:00 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Kajak-kenu

22:05 Magyar Passió
Magyar játékfilm

23:35 Dokuzóna

07:00 Vizes Európa-
bajnokság - 
Nyílt vízi úszás

08:30 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Atlétika

12:00 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Kajak-kenu

12:15 Vizes Európa-
bajnokság - 
Nyílt vízi úszás

12:35 M4 Stúdió: 
Kajak-kenu

12:50 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Kajak-kenu

14:40 M4 Stúdió: 
Kajak-kenu

15:00 Európa-bajnok-
ságok 2022

15:30 M4 Stúdió: 
Kajak-kenu

15:50 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Kajak-kenu

18:15 M4 Stúdió: 
Kajak-kenu

05:00 Fókusz Plusz
06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:30 Teleshop
10:35 A Muzsika 

TV bemutatja!
11:05 A dadus

Am. vígjátéksor.
11:35 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:20 Az Év Hotele
13:05 A nép szolgája

Ukrán vígjátéksor.
13:40 Bírónő, kérem!

Amerikai krimisor.
14:50 Bírónő, kérem!

Amerikai krimisor.
16:00 Jackie, a jófiú

Am.-hongkongi ak-
cióvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Cobra 11
Német akció-
film-sor.

20:05 A kezdő
Amerikai vígjáték

22:50 Showtime - Vég-
telen és képtelen
Am. akcióvígjáték

00:55 Jackie, a jófiú
Am.-hongkongi ak-
cióvígjáték

06:00 Hupikék törpikék
Belga animációs sor.

06:30 Grimm-mese
Német animációs sor.

07:00 Magyar népmesék
07:05 Magyar népmesék
07:20 Magyar népmesék
07:25 Magyar népmesék
07:35 Magyar népmesék
07:55 Mesék Mátyás 

királyról
Magyar animáci-
ós sor.

08:05 Hupikék törpikék
Belga animációs sor.

08:35 Hupikék törpikék
Belga animációs sor.

09:10 Fald fel
09:45 KutyaSuli

10:25 Több mint TestŐr
11:00 SuperCar
11:40 Életmódi
12:15 Terminál
12:55 Csak semmi pánik

Magy. vígjáték film
14:55 A hobbit

Amerikai, új, 
zélandi kaland film

18:00 Tények
18:55 Csaló csajok

Am. vígjáték film
21:00 Tolvajok társasága

Amerikai krimi film
23:00 Törvénytiszte-

lő polgár
Amerikai krimi film

01:20 Küldetése: 
Igazságosztó
Amerikai krimi film

05:30 Történetek a 
Szent Koronáról

06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

táns magazin
09:25 Mindennapi
09:30 Találkozás
09:45 Időjárás-jelentés
09:46 Jó embert 

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

Strihó Péter
10:35 Az utódok 

reménysége
11:00 Mindennapi
11:01 A Szent Jobb 

nyomában
11:55 Mindennapi
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó

12:35 Nemzeti 
Sporthíradó

12:45 Időjárás-jelentés
12:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:25 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
13:55 A világörökség 

kincsei
14:15 Keserű igazság

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

Válogató adások
17:05 SzerencsePerc
17:10 A világörökség 

kincsei
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

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

Szlovák családi 
filmsor.

19:30 Álmok álmodói
19:45 Magyarország, 

szeretlek!
21:25 Budavári 

Palotakoncert
22:20 Kenó
22:25 Időjárás-jelentés

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Álmok álmodói
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar világ
06:20 Nyaralj itthon!
06:25 Élő egyház
06:50 Esély
07:15 Világ
07:35 Időjárás-jelentés
07:45 Noé barátai
08:15 Kontúr
09:00 Európa-bajnok-

ságok 2022 - 
Kajak-kenu

10:05 Vizes Európa-
bajnokság – 
Műugrás

11:30 Európa-bajnok-
ságok 2022

12:20 Európa-bajnok-
ságok 2022 – 
Strandröplabda

13:15 Európa-bajnok-
ságok 2022 – Torna

14:00 M4 sport+
14:00 Európa-bajnok-

ságok 2022 – 
Kerékpár

15:00 Európa-bajnok-
ságok 2022 – 
Strandröplabda

16:00 Európa-bajnok-
ságok 2022 – Torna

16:50 Európa-bajnok
ságok 2022 – 
Asztalitenisz

17:35 OTP Bank Liga
22:05 Vajdaság kin-

csének őrzői - 
Burányi Béla, 
Bodor Anikó és 
a Szöllősy vágó 
házaspár portréi

05:50 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Atlétika

06:55 Múlt és Jelen
07:25 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
08:45 M4 Stúdió: Úszás
09:00 Vizes Európa-

bajnokság - 
Nyílt vízi úszás

10:15 M4 Stúdió: Úszás
10:30 Európa-bajnok-

ságok 2022 - 
Kajak-kenu

10:45 M4 Stúdió: 
Kajak-kenu

11:00 Európa-bajnok-
ságok 2022 - 
Kajak-kenu

14:30 M4 Stúdió: 
Kajak-kenu

14:45 Európa-bajnok-
ságok 2022 – 
Asztalitenisz

15:45 Vizes Európa-
bajnokság – 
Műugrás
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A nagymuzsalyi Drahun 
Renáta – aki a beregszászi 
Cleopatra szépségszalonban vár-
ja vendégeit – fodrásztehetségét 
már több versenyen is megcsil-
logtatta. Vendégei szerint meg-
bízható, precíz és kedves, aki a 
fiatal tehetségek tudását is meg-
alapozza. Vele beszélgettünk 
kezdetekről, kihívásokról.

– Hogyan indult a fodrász 
karrierje?

– Nagybaktán születtem, 
alsós iskolai tanulmányaimat 
is ott kezdtem, majd az általá-
nost Tiszacsomán végeztem, az 
érettségimet pedig Beregszász-
ban szereztem meg. Ezután férj-
hez mentem, Nagymuzsalyba 
költöztünk, gyermekeket szül-
tem – ikreink vannak egy fiú és 
egy lány, valamint született még 
egy kisebb lányunk. Már gyer-
mekkoromtól érdekelt a fodrász 
szakma, így a kisebbik gyerme-
künk születése után belevágtam. 
Beregszászban, a Viktória sza-
lonban sajátítottam el az alapo-
kat, majd az otthonomban fogad-
tam vendégeket, emellett pedig 
oktató videók alapján fejlesztet-
tem a tudásomat.

– Hogyan érezte magát az 
indulásnál?

Beszélgetés Drahun Renátával

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

– Kezdetben a barátaimnak ké-
szítettem el a frizurájukat, majd 
egyre több vendégem lett. Bátran 
kijelenthetem, hogy amit tudok, azt 
a tapasztalataim, gyakorlásaim so-
rán tanultam meg. Időközben kap-
tam egy lehetőséget, hogy dolgoz-
hatok a beregszászi Relax szalon-
ban. Erre igent is mondtam, és több 
évig voltam ott. Nagyon szerettem a 
munkát, a kollégákat, a vendégeket. 
A szalon azonban különböző okok 
miatt bezárt. Ekkor kértek fel, hogy 
dolgozzak a Cleopatra szalonban. 
Így most ott, valamint otthonomban 
találhatnak meg a szépülni vágyók.

– Mit tud ajánlani a vendé-
geinek?

– Elsősorban női fodrász va-
gyok, ám felkereshetnek a férfiak 
is egy-egy hajigazításra, de a hosz-
szú hajból készült frizura a kedven-
cem. Alapszolgáltatásaim a hajvá-
gás és -festés, valamint az alkalmi 
frizurák elkészítése. Emellett töb-
bek között mikrogyűrűs hajhosz-
szabbítást, ultrahangos hajkezelést 
is vállalok. Nagyon szeretem a ki-
hívásokat, az extrém hajfestéseket, 
hajvágásokat, amelyeket látszólag 
nem lehet megoldani – akkor, úgy-
mond, varázsolok. Elégedettséggel 
tölt el, amikor a vendégeimnek is 
nagyon tetszik a munkám. 

– Elsajátította a hajszövés 
technikáját is…

– Munkáimat különböző ver-
senyeken is megmutattam. Egyik 
alkalommal láttam meg a hajszö-
vést, ami akkor nagyon megtet-
szett. Úgy döntöttem, hogy utána 
olvasok, hogyan is kell ezt megol-
dani. Hasonló a fonáshoz, de még-
is más, egyedi, stílusos, és csodá-
latos egy-egy ilyen frizura. Büszke 
vagyok arra, hogy a Royal Beauty 
Kárpát Kupa versenyen az első 
helyet sikerült megszereznem egy 
ilyen munkámmal.

– A tudását mindig gyarapít-
ja…

– Fontos, hogy tudásunkat fo-
lyamatosan növeljük, hisz a fod-
rászat is egy megújuló ágazat. Azt 
gondolom, hogy nem szabad meg-
ragadni egy helyen, a vendégeink-
nek mindig valami újat kell mu-
tatnunk, hogy visszatérjenek hoz-

zánk, és ők is ki akarják próbál-
ni azt, amit ajánlani tudunk. Ezért 
több tanfolyamon is részt vettem 
már – hajvágási, festési techniká-
kat sajátíthattunk el, azt, hogy ho-
gyan kell egy bizonyos alkalmi fri-
zurát elkészíteni. 

– Munkája mellett tanítja is 
a szakmát.

– Egyik ismerősöm kérdez-
te, hogy nem tanítanám-e meg az 
alapokra. Előbb vonakodtam tőle, 
hisz nekem is fejlődnöm kell még, 
de végül mégis belementem. A ta-
nulási folyamat végén tett egy be-

jegyzést a közösségi oldalán, ahol 
megemlítette, hogy tőlem sajátí-
totta el tudását. Ettől kezdve időről 
időre jelentkeztek nálam a tanul-
ni vágyók. Végül nagyon megtet-
szett, hogy átadhatom tudásomat. 
Egy adott tanfolyam három hóna-
pig tart. Az alapoktól indulunk, be-
mutatom a hajvágás technikáját, a 

festési megoldásokat, a színke-
veréseket. Az az alapelvem, hogy 
a tanulók ne csak elméletben is-
merjék meg a szakmát, hanem a 
gyakorlatban is – ez azt jelenti, 
hogy vendégeket hívunk, akik-
nek ők vágják le a hajukat, vagy 
festik be, elkészítenek egy-egy 
alkalmi frizurát. Így még inkább 
belelátnak a folyamatokba. Na-
gyon büszke vagyok a tanulóim-
ra, mind jól vizsgáztak. Ezúttal is 
sok sikert kívánok nekik.

– Az elmúlt két év azonban 
megnehezítette a munkát.

– A koronavírus berobbanása-
kor egy időre leállt minden, be-
zártak a szalonok is, az otthona-
inkba kényszerültünk. Egy ideig 
én sem dolgoztam – az egy na-
gyon nehéz időszak volt. Majd 
egy idő után kezdtek enyhülni a 
karantén-szabályok, megnyitot-
tunk, lehetett rendezvényeket is 
tartani, ebből kifolyólag munkám 
is akadt bőven. A háború azon-
ban még inkább megnehezítet-
te a munkát, sok a bizonytalan-
ság, nem tudjuk, mi lesz a jövő-
ben. Reménykedünk abban, hogy 
mihamarabb helyre áll a béke.

– Mit jelent önnek a mun-
kája?

– Nagyon szeretem a mun-
kámat, a frizurakészítés engem 
kikapcsol. Nem is tudok másra 
koncentrálni, csak az adott ven-
dégre. Öröm olyannal foglalkoz-
ni, ami tényleg jó érzéssel tölt el. 
Tíz éve ezzel foglalkozom, és 
imádom minden percét. Elsősor-
ban nem is a pénzkereseti lehe-
tőséget látom benne, hanem azt, 
hogy itthon vagyok és örömmel 
dolgozhatok.

Kurmay Anita

Örvendetes, hogy a nehéz 
helyzet ellenére egyre több 
olyan tábor kerül megrende-
zésre, ahol a gyerekek előbb a 
COVID majd a háború miat-
ti elzártság után végre közös-
ségben lehetnek, s ahol emel-
lett tartalmasan tölthetik ide-
jüket. A „GENIUS” Jótékony-
sági Alapítvány, illetve a Kár-
pátaljai Magyar Pedagógus-
szövetség által szervezett tábo-
rok sorát immáron a Tulipán 
Tanoda Magyar Népművésze-
ti Iskola (TTMNI) is gazdagít-
ja. És elismerésre méltó, hogy 
a szórványban élő magyar gye-
rekekre is gondolnak, segíte-
nek mekik megismerni, illet-
ve visszatanulni népi játékain-
kat, népdalainkat, -táncainkat.  

Idén július 25. és 29. között 
első alkalommal került megren-
dezésre a Kőrösmezői Tulipán 
Népművészeti Tábor a Tulipán 
Tanoda Magyar Népművészeti 
Iskola szervezésében, melynek 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola Kőrösmezői 
Tanszállodája adott otthont. Mint 
Kepics Andzselika programfe-
lelőstől, a TTMNI igazgatójától 
megtudtuk, a táborban 40 gye-
rek vett részt Kőrösmezőről és 
Terebesfejérpatakról. A fiatalok 
a hét folyamán a rábaközi, sárkö-
zi, szatmári, dunántúli tájegysé-
gek zenéjével ismerkedtek, nép-
dalokat énekeltek, néptáncot ta-
nultak, népi játékokat játszot-
tak, hangszeres oktatáson (har-
monika, hegedű, tambura, nagy-
bőgő) vettek részt, a szabadidő-
ben meg kézműveskedtek: vise-
letes babát, szalagrózsát és tex-

Az első Kőrösmezői Tulipán Népművészeti Táborban

Hagyományápolás a szórványban
til tulipánt készítettek. Emellett a 
kisebbek és édesanyjuk számára 
olyan foglalkozásokat is tartottak, 
ahol nagy szerepet kaptak a ringa-
tók, az ölbeli játékok, a mondókák 
és a ritmusfejlesztő népi játékok. 
Ezeket a foglalkozásokat Kokas Er-
zsébet táborvezető, népi énekokta-
tó, a Tiszapéterfalvai Tulipán Ta-
noda népi ének és népi játék okta-
tója tartotta. 

A tábor munkájában részt vet-
tek a Tiszapéterfalvai Tulipán Ta-
noda munkatársai: Botos Krisztina 
néptáncoktató, Nagy István tambu-
ra, nagybőgő, gitár oktató, Kokas 
Erzsébet kézműves, illetve segí-
tett Turjanica Emília hegedűokta-
tó, a Nyíregyházi Egyetem Népze-
nei tanszékének tanulója, valamint 
a Tiszapéterfalvai Tulipán Tanoda 
két végzős diákja: Bocskai László 
és Marozsi Milán. Természetesen 
a szervezők a helyieket is bevon-
ták a munkába, így Keszler Mári-
át, a Kőrösmezői 1. számú Álta-
lános Iskola magyar nyelvű elemi 
osztályainak tanárnőjét, a Rahói 
járás magyar tannyelvű oktatási 

intézményeinek koordinátorát, 
aki egyben a helyi szervező 
feladatait is felvállalta, Vadas 
Máriát, a Terebesfejérpataki P. 
Frangepán Katalin magyar óvo-
da zenei nevelőjét, és Djácsuk 
Halinát, aki a táborozók egész-
ségügyi felelőse volt.

A sikeres hét ünnepi műsorral 
zárult, ahol a gyerekek bemutat-
ták a táborban tanultakat. A prog-
ramban szerepeltek rábaközi nép-
dalok és gyermekjátékok, sárközi 
ugrósok (a hegedűn játszó gyere-
kek előadásában), dunántúli ugró-
sok (a tamburán játszó gyerekek 
előadásában), a harmonikások pe-
dig szatmári muzsikát szólaltattak 

meg. Záróműsorszámként a részt-
vevők kedvenc népi játékaikat, 
valamint dunántúli ugrós táncmo-
tívumokat is előadtak. A Kokas 
Bandának köszönhetően az al-
kalom zenés táncházzal zárult. 
Deljatincsuk Andrij, a Kőrös-
mezői kistérség vezetője megkö-
szönte, hogy a településen sike-
resen működik a Tulipán Tano-
da, amely népszerű programja-
ival gazdagítja vidékünk kultu-
rális életét.

A tábor Magyarország Mi-
niszterelnöksége és a Nemzeti 
Tehetség Program támogatásá-
val valósult meg.

Kósa Eszter

A Kárpátaljai Lelki Elsősegély 
Telefonszolgálat szakmai hét-
végét szervezett stábtagjai szá-
mára Beregszászon. A hábo-
rús események miatt csak kor-
látozott létszámban, de nagy 
örömmel és lelkesedéssel ta-
lálkoztak azok a segítő szak-
emberek, akik telefonon nyúj-
tanak segítséget (elsősegélyt) 
magyarul beszélő hívóiknak.

A péntek esti kötetlen együtt-
létet a szombati szakmai találko-
zó váltotta fel, melyen a segítő 
beszélgetés, az ügyelők saját lel-
ki egészségvédelme, a közösségi 
mentálhigiéné és továbbfejlődési 
lehetőségek keresése volt a téma.

Színesítette a hétvége prog-
ramját, hogy a stáb tagjai talál-
kozhattak azokkal a jelöltek-
kel, akik most készülnek a te-
lefonos segítői hivatásra. Nagy 
öröm lesz, amikor újabb kollé-
gák csatlakozhatnak a már meg-
lévő csapathoz.

A Kezünkben a Jövő Ala-
pítvány legnagyobb programja-
ként működő telefonszolgálat-
hoz évente mintegy 800-1000 

Merjünk segítséget kérni!

„A legnagyobb bátorság 
a remény”

hívás érkezik. Nagyrészt Kár-
pátaljáról telefonálnak, de hív-
ják a szolgálatot Felvidékről is, 
mivel gyümölcsöző együttmű-
ködés van a két régió között. A 
2014 óta működő Kárpátaljai 
Lelki Elsősegély Telefonszolgá-
lat ügyelői szakmai támogatást 
kapnak a Magyar Lelki Elsőse-
gély Telefonszolgálatok Szö-
vetségétől is, melynek képvise-

lője most is 
jelen volt a 
találkozón.

A hét-
vége mot-
tója az Ily-
lyés Gyulá-
tól kölcsön-
zött címben 
s z e r e p l ő 
idézet volt, 
hiszen há-
borús hely-

zetben nagy bátorság kell – bá-
tornak lenni az egymás segíté-
sében, a másik szempontjainak 
figyelembevételében, a fel nem 
adásban, egy újabb gyerek vál-
lalásában… Erre a bátorságra 
hívjuk fel a figyelmet.

Mi úgy tartjuk, hogy az 
az igazán bátor, aki segítséget 
mer kérni.

Ha úgy érzi, hogy szívesen 
beszélgetne gondjairól valaki-
vel, hívja telefonszámainkat: 
095 600 8005 és 097 600 8005.

A programot a Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt. támogatta.

Török M. Orsolya, 
a Kárpátaljai Lelki Elsősegély 

Telefonszolgálat vezetője
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Tel.: 2-41-74

Első lépés szociális program
A Pro Agricultura Carpatika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági 
Alapítvány újból várja a kiskorú gyereket vagy gyerekeket ne-
velő kárpátaljai magyar családok jelentkezését az „Első lépés” 
szociális programban való részvételre.

A szociális program célja: életképes családi gazdaságok létreho-
zásának és beindításának segítése.
A pályázathoz szükséges dokumentumok:

▪ a családi összetételről szóló igazolás;
▪ személyigazolvány és identifikációs kód másolata, jól látha-

tó minőségben;
▪ az óvodás vagy tanköteles korú gyerekek esetén igazolás a tan-

intézményben 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

Szeretném felhívni a termelők 
figyelmét a már sokat emlege-
tett gyomnövényre, a parlagfűre, 
amely nemcsak az emberi egész-
ségre ártalmas, de a mezőgazda-
sági kultúrákra is. 

Elsősorban azokról 
a problémákról szeret-
nék írni, amelyekkel a 
mezőgazdasági földte-
rületeken kell szembe-
néznünk. A parlagfű a 
kárpátaljai földterüle-
tek csaknem 95 %-át 
lepte már el, és ezzel 
megyénk az országban az első 
helyen áll a gyomnövény elter-

A parlagfűről
jedésének szempontjából. Ez nem-
csak az egészségügyi dolgozókat 
érinti, hanem a termelőket is. En-
nek érdekében minden embernek 
kötelessége az összes lehetséges 

módszerrel harcolni a 
parlagfű terjedése ellen. 

Az őszi kalászosok 
aratása után a gyomok 
újra megjelentek, ezért 
minden termelő köteles 
megtisztítani a parcellá-
kat a parlagfűtől. Felme-
rül a kérdés: milyen mód-
szereket lehet alkalmazni 

az efféle időjárási körülmények kö-
zött (szárazság)? Mivel egy gyom-

növény több ezer csíraképes ma-
got tud termelni, ami 40 évig nem 
veszti el csíraképességét, ezért 
nehéz ellenük védekezni. Mivel 
a száraz időben nem tudunk me-
chanikai módszereket alkalmaz-
ni (tárcsázás, szántás és talaj-
hántás), ezért csak a vegyszeres 
gyomirtást alkalmazhatjuk, vagy 
a kaszálást. A vegyszeres gyom-
irtást totális gyomirtókkal vé-
gezhetjük (pl. a glifoszáttartalmú 
gyomirtókkal), de ezek meglehe-
tősen drágák. A kaszálást szintén 
alkalmazhatjuk. 

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

Novák András 
szaktanácsadó

Folytatva cikksorozatunkat, 
most az őszi betakarítású 
fejeskáposzta palántaneve-
lésével, talaj-előkészítésével, 
majd az ezt követő és az ülte-
tést megelőző munkálatokkal 
és magával az ülteté-
si folyamatoknak a 
legfontosabb tudni-
valóival fogunk kö-
zelebbről megismer-
kedni.

A fejeskáposztát 
a termesztés bizton-
sága miatt főleg pa-
lántáról szaporítjuk. 
A gazdaságos termesztéshez ki-
váló minőségű palántákra van 
szükség, ezért a palántaneve-
lésre nagy figyelmet kell fordí-
tani. Mivel a „téli káposzta” ül-
tetési ideje legtöbbször a nyá-
ri (legforróbb) időszakra esik, 
ezért fontos, hogy az adott ülte-
tési időpontra fejlett, a palánta-
nevelő közeget gyökérzettel be-
szőtt kész palántákat ültessünk.

Palántanevelés
Az őszi betakarítású fejes-

káposzta palántanevelé-
séhez nincs szükség pa-
lántanevelő létesítményre 
és pótmegvilágításra, mi-
vel az áprilistól júniusig (az 
adott fajta tenyészidejétől 
függően) elvetett magok 
kikeléséhez és fejlődésé-
hez megfelelőek a szabad-
téri viszonyok (hőmérsék-
let és fény). Csupán a meg-
felelő nedvességet és a pa-
lánta fejlődéséhez elegen-
dő tápanyagot (foszfor do-
mináns) kell biztosítani ah-
hoz, hogy egyenletes kelést 
és megfelelő fejlettségű pa-
lántákat kapjunk.

A gazdatapasztala-
tok alapján elmondhatjuk, 
hogy amennyiben tápkoc-
kás palántákat nevelünk, 
akkor a jó minőségű, jó 
szerkezetű, kellő tápanyag-
gal ellátott steril közegek 
(tőzegek) mindig meghá-
lálják a belé vetett magok 
„bizalmát”.

A magokat vethetjük előre 
elkészített palántanevelő ágyá-
sokba is, ahol szálas (szabad 
gyökerű) palántákat kapunk, de 
a tapasztalatok szintén azt iga-
zolják, hogy egy viszonylag ké-
sei (július közepi) kiültetés ese-
tén érdemesebb sejttálcás (4-5 
hetes, legalább 6×6) palántá-
kat alkalmaznunk, mivel ezek 
a palánták jobban átvészelik az 
ez idő tájt okozott hőség miat-
ti nagy stresszt, és jobb foga-
nást mutatnak a szálas palán-

Az őszi betakarítású fejeskáposzta 
szabadföldi termesztése (3.) 

tákkal szemben. Ez pedig hama-
rabbi, lendületesebb fejlődést mu-
tat, ami a továbbiakban megfelelő 
fejméreteket és időben való beta-
karítást eredményez.

Talaj-előkészítés
Mint azt az előző 

cikkünkben is megír-
tuk, a fejes káposztát 
a tápanyagigényesebb 
növények közé sorol-
juk és kellően meghálál-
ják a szervestrágyával 
bőven ellátott területe-
ket. Ezért ezt a trágya-, 
és alaptrágyának szánt 

műtrágya mennyiséget mindig a 
talaj-előkészítés alkalmával kell a 
talajba bedolgoznunk.

A talaj-előkészítés szempont-
jából érdemesebb az őszi szántást 
előnyben részesíteni, mivel a tava-
szi szántás jobban kiszárítja a ta-
lajt. Abban az esetben, ha másod-
ültetésként alkalmazunk fejes ká-
posztát, akkor az elővetemény le-
kerülését követően nincs különö-
sebb tennivalónk a földdel, mint 
20-25 cm mélyen átlazítani (kul-

tivátorozni) a területet. Ezt köve-
tően, amennyiben az elővetemény 
előtt nem volt, akkor ebben az idő-
szakban szórjuk ki az érett szerves 
trágyát és a területre szánt alap-
trágyákat (kálium felét és a fosz-
for túlnyomó részét), a talaj és nö-
vénykondicionáló készítményeket, 
valamint, ha a területünk talajlakó 
kártevőktől fertőzött, akkor a ta-
lajfertőtlenítőt is, majd ezeket be-
lemunkáljuk (belefrezázzuk) a ta-
lajba. A fejes káposzta termeszté-
sével kapcsolatban fontos megje-

gyeznünk, hogy amennyiben a 
talajunk pH-ja alacsony (sava-
nyú) számos tápanyag felvételi 
problémát és gyökérbetegségek 
kialakulását okozhatja. Ebben az 
esetben viszont elengedhetetlen 
a talajunk meszezése, mész pót-
lása, amelyet szintén a talaj-elő-
készítés alkalmával munkálunk 
be a talajba.

A talaj elmunkálását követő-
en kijelöljük (kisoroljuk) a soro-
kat, amellyel kis barázdákat ala-
kítunk ki, ezek a későbbiek so-
rán az ültetést megelőző és az azt 
követő beiszapoló öntözések fo-
lyamán fognak döntő szerepet 
játszani, ugyanis a sorokat jelző 
kis „kanálisok” jobban megtart-
ják a vizet, amelyek jobb foga-
nást eredményeznek a nyári nagy 
hőségben.

Ültetés
Az ültetést megelőzően, a ki-

jelölt sorokban beiszapoló öntö-
zést végzünk, amely esőztetve, 
csepegtető rendszerrel vagy akár 
slaggal is történhet. Ami a fejes 
káposzta tenyészterület-igényét 
illeti, fajtánként változó lehet. A 
másodnövényként alkalmazott 
70-90 napos tenyészidejű fajták 
legtöbbje nem nevel túl nagy fe-
jeket. Ezeknél a fajtáknál a fej-
méret átlagtömege 1,5-3 kg kö-
zötti, amely egy sűrűbb tőszá-

mot engedélyez meg a 
számunkra. Ezeknél a faj-
táknál az 50-60 cm sor-, 
és a 30-40 cm tőtávok a 
legbeváltabbak. Az en-
nél hosszabb tőtávok na-
gyobb, míg a rövidebb 
tőtávok kisebb fejmére-
teket eredményezhetnek. 
A hosszabb tenyészide-
jű (110-130 napos) fajták 
területigénye viszont jó-
val nagyobb lehet, mivel e 
fajták esetében nem ritka 
az akár 5-8 kg súlyú fejtö-
meg sem. E fajták eseté-
ben egy jóval nagyobb tér-
állással, méghozzá 60-70 
cm sor-, és legalább 40-60 
cm tőtávolsággal kell szá-
molnunk.

Az ültetést elvégez-
hetjük kézzel (furkóval) 
és géppel is. Mindkét ül-
tetési forma esetében na-
gyon fontos, hogy az ül-
tetést is egy újabb beisza-
poló öntözés kövessen, 

amely nem árt, ha foszforban 
gazdag. Amennyiben sejttálcás 
palántákat ültetünk, akkor abban 
az esetben ügyeljünk az ültetési 
mélységre, hogy a gyökérnyaki 
rész ne kerüljön mélyebbre a ta-
laj szintjétől, mert ebben az eset-
ben megkímélhetjük magunkat 
és a pénztárcánkat is egy esetle-
ges kései palántadőlés elleni be-
avatkozástól.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A baromfitenyésztő telepen az 
év bármely évszakában felüthe-
ti a fejét a madarak légúti gyul-
ladása. A megbetegedés első-
sorban sajnos a házi szárnya-
sokat veszélyezteti. Különösen 
a törékeny immunrendszer-
rel rendelkező fiatal állatokat. 
Ezért fontos, hogy a tulajdonos 
a tartás első napjaitól kezdve 
biztosítsa a csirkék teljes érté-
kű vitamin-komplexumát és a 
helyiség megfelelő szellőzését.

 A legveszélyesebb és leg-
gyakoribb csirkebetegség 1923 

óta ismert. A laryngotracheitis 
az összes nyálkahártyát érin-
ti: gége, légcső, szem. A beteg-
ség kórokozója fertőzött víz-
zel vagy takarmánnyal juthat 
be a csirketelepre. Minden faj-
tájú és korú csirke, valamint fá-
cán és pulyka fogékony a beteg-
ségre. A 60-100 napos fiatal ál-
latok szenvedhetnek a legjobban 
a gége- és légcsőgyulladásban.  
A kórokozó egy herpesz-
csoportból származó vírus. A 
fertőzés terjedése fertőzött eszkö-
zökkel és ételekkel is lehetséges. 

A betegség jelei. A beteg-
ség különféle formákban for-
dulhat elő: gégecsatorna, kötő-
hártya. A betegség lefolyása le-
het akut és krónikus. A fertőző 
laryngotracheitis rendkívül ve-
szélyes formája hirtelen jelent 
meg, széles elterjedéssel. Ezzel 
a betegséggel a szárnyas nehe-
zen lélegzik, torokhangokkal. A 
betegség 1-3 napig tart, de 3-5 
napig is tarthat, és halálos kime-
netelű lehet. Szubakut rendelle-

Az állatorvos figyelmeztetése

A fertőző laryngotracheitis
nesség esetén a betegség köny-
nyű lefolyású, a baromfi 2-5 na-
pon belül felépül. A halandóság 
viszonylag alacsony (2–10%). 
Ebben a lefolyásban a legjellem-
zőbb tünetek a rhinitis és légzé-
si zavarok. A kötőhártya-formá-
ban a betegség elhúzódó jellegű.

Ha a betegség különböző kor-
csoportokra átterjed, a szárnya-
sokat levágják. Ezután a kiürített 
épületekben és a környéken me-
chanikus tisztítást és fertőtlenítést 
végeznek. A baromfitenyésztés 
fertőtlenítését 30–40%-os forma-

lin oldattal készített aeroszollal 
végezzük, 15 mg gyógyszer fel-
használásával, a helyiség 1 m2-jé-
re számítva. A farm területén 
lévő aszfaltbevonatokat 1%-os 
nátrium-hidroxid-oldattal kezel-
jük 3%-os formalin-oldat hozzá-
adásával. A beteg madarakat alu-
mínium-jodid aeroszollal kezel-
jük. Az aeroszol előállításához 
egy fémpohárban összekeverjük 
a jódot és az ammónium-klori-
dot. Ezután alumíniumport adunk 
az elegyhez, és ismét jól össze-
keverjük. Az üveget dróthorog-
ra akasztjuk. Az antibiotikumok 
(klórtetraciklin, oxitetraciklin, 
tetraciklin stb.) egyidejű hasz-
nálata a ZOO-400 g/t mennyis-
séggel szintén jó hatást fejt ki. 
A baromfi laringotracheitis keze-
lésére jodotrietiién-glikolt vagy 
jód vizes-glicerin-keverékét al-
kalmazzák aeroszol formájá-
ban, otthon az aeroszol speciáli-
san készül.

Gazdag Sándor, 
a KMVSZ falugazdásza
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Soós Kálmán ösztöndíjprogram 
a 2022/2023-as tanévre

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkeze-
lő Zrt. által biztosított támogatásból a 2022/2023-as tanévre ismét meg-
hirdeti a Soós Kálmán ösztöndíjprogramot. Az ösztöndíjprogram célja, 
hogy a Kárpátalján működő magyar nyelvű felsőoktatási szakok és in-
tézmények együttműködését elősegítse. Segítse azokat a magyar hall-
gatókat, 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 felső-

oktatásban dolgozó tanárokat és kutatók valamennyi, Kárpátalján ma-
gyar nyelven oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák kutatá-
si témájukat vagy olyan tudományos eredményeket, melyek széleskö-
rű érdeklődést válthatnak ki. A pályázatra olyan fokozattal rendelkező 
tanárok, vagy kutatók jelentkezését várjuk, akik valamely kárpátaljai 
felsőoktatási intézményben munkaviszonnyal rendelkeznek, és általá-
nos érdeklődésre számot tartó témával előadást kívánnak tartani a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, a Beregszászi Ortutay 
Elemér Görögkatolikus Szakkollégiumban, a Beregszászi Római Ka-
tolikus Pásztor Ferenc Szakkollégiumba, az Ungvári Nemzeti Egyete-
men 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 be-
nyújthat, de csak egy témával vehet részt a Vándoregyetemen. Az elő-
adás 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 bemutat-
ni 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 tár-
gyaknak az esetében, amelyekhez magyar nyelven nincs, vagy hiányos, 
esetleg nem megfelelő az oktatási jegyzet- és szaknyelvi szótárellátott-
ság, támogassa a magyar nemzetiségű oktatók jegyzet és szótár készí-
tését. A pályázó csak olyan oktatási jegyzetet nyújthat be, amely elő-
segíti a felsőoktatásban tanuló magyar anyanyelvű fiatalok felkészülé-
sét az egyetemi és főiskolai ismeretek elsajátítására és eddig még nem 
került publikálásra.

A pályázatra kizárólag kárpátaljai magyar nemzetiségű kutatók je-
lentkezését várjuk!

A pályázatra a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodájában le-
het, 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 kö-
vetelményeknek.

A jelentkezés során kötelezően benyújtandó anyagok:
1) Elektronikus űrlap kitöltése
2) Jelentkezési lap
3) Az elkészült oktatási jegyzet vagy szaknyelvi szótár anyagát elekt-
ronikus 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 ma-

gyar nyelven írták és védték meg szakdolgozatukat valamelyik kárpát-
aljai felsőoktatási intézményben, és szakdolgozatuk témája kapcsoló-
dik 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 – vezetőta-
nári- 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 re-
gisztrációs 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 fe-

lületen 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, Kos-

suth tér 6.
Bővebb tájékoztatást a +380-31-41-4-29-76 (149-es mellék) te-

lefonszámon és a geniusja2019@gmail.com e-mail címen kaphatnak.
A pályázat lebonyolítása
A pályázat meghirdetése, a pályázati kiírással kapcsolatos tájékoz-

tatás, a jelentkezések befogadása, rögzítése, és elbíráláshoz való előké-
szítése a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány feladata. A lebonyolító 
fenntartja annak a jogát, hogy a pályázati jelentkezés benyújtását köve-
tően a jelentkezőtől szükség esetén további dokumentumokat kérjen be.

A pályázat elbírálása
A fent felsorolt pályázati alprogramokra benyújtott pályázatok ér-

tékelését a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által működtetett Kár-
pátaljai 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

PÓTFELVÉTELI HIRDETMÉNY
A Nagyberegi Református Líceum pótfelvételt hir-

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

A felvételt nyert diákok a közismereti tárgyakat elmé-
lyülten, emelt óraszámban tanulhatják – a középiskolai osz-
tályokban humán-reál irányultság szerint –, művészeti kép-
zésben részesülhetnek, lelki alkalmakon, missziói munkák-
ban, kirándulásokon, hazai és Kárpát-medencei versenyeken 
vehetnek részt, ösztöndíjakban részesülhetnek. Az érettsé-
gizők számára személyre szabott felkészítő foglalkozásokat 
tartunk, tájékoztatást nyújtunk a továbbtanulási lehetőségek-
ről, segítjük a felsőoktatási vagy szakirányú jelentkezésüket.

A felvételt nyert tanulók számára kedvezményes étke-
zést és kollégiumi elszállásolást biztosítunk.

Az 5., 6. osztályba felvételizőknek kommunikációs és 
alapvető matematikai készségekről, valamint szövegértés-
ről 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 fel-
vételi 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 csa-

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

süket, azoknak csak e-mailben kell jelezniük felvételi szán-
dékukat, az online jelentkezési lapot nem kell újra kitölte-
niük, a dokumentumok ismételt benyújtása nem szükséges.

A felvételire való jelentkezés határideje: 2022. au-
gusztus 12.
A felvételi vizsgák időpontja: 2022. augusztus 16., 7.30 óra.

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

mény weboldalát a www.nbrl.com.ua internetes címen.
Kérdéseiket az nbrl.kre@gmail.com e-mail címre várjuk.
Címünk: 90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc út 80. 

Szeretettel várja a pótfelvételizőket 
a Nagyberegi Református Líceum és Diákotthon!

Részvétnyilvánítás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tel-
jes közössége együttérzését és őszinte részvétét fejezi 
ki Bak Évának, a Biológia és Kémia Tanszék, valamint 
a II. RF KMF Szakgimnáziuma tanárának édesanyja el-
hunyta miatt. Osztozunk a gyászoló család fájdalmában.

Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Katona 
István u. 12. szám alatt ker-
tes ház bútorral, víz, gáz, há-
romfázisú elektromos háló-
zat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 
Beregszászban, az Ivan 
Franko u. 42. szám alatt el-
adó egy családi ház, gáz-
zal, vízzel ellátott. Tel: 050-
6150542. 
Tiszaújlakon a Rákóczi u. 
118. szám alatt családi ház, 
közel a határhoz, bútorral 
együtt eladó. Mob.: +38096-
6026295. 

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

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

Maricska mosógép eladó. 
Mob.: 066-8243778. 

Tetőszerkezetek készíté-
sét, felújítását, ereszcsator-
na készítését és házak külső 
szigetelését vállaljuk. Mob.: 
+38066-8404874. 
Utcáról, kertből, udvarból 
veszélyes fa kivágását vál-
lalom Beregszászban és kör-
nyékén. Több év tapaszta-
lattal, garanciát is vállalok. 
Még vállalok betonozást, he-
gesztést és építkezést. Mob.: 
050-1948976. 

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

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

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

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesíté-
sére Nagyszőlősön. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com.
Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Nevetlenben. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni lehet 
a szerkesztőségben: Bereg-
szász, Kossuth tér 2. Mob.: 
+380662850283. E-mail: 
karpatinfo.hetilap@gmail.
com. 
Dinamikusan fejlődő Call-
center Beregszászba új kol-
légákat keres. Munkához 
tartozó elvárásaink: jó kom-
munikáció, kitartó, céltuda-
tos jellem, tanulási hajlan-
dóság a szakmai fejlődés ér-
dekében. Amit biztosítunk: 
fix alapbér + jutalék, ösz-
tönző bónuszok, rendezett 
munkakörülmények. Mob.: 
+38063-0788674. 
Munkát  keresek  sü r-
gősen ,  takar í tó  á l lás t , 
Nagymuzsalyban lakom, 
Andi vagyok, 29 éves. Mob.: 
095-1492868. 

Eladó vitrin. Mob.: 066-
8243778. 

Beregszászban eladó hasz-
nált bútor: két rekamié, két 
nagy fotel, négy darab pár-
názott szék, két vitrin, két-
ajtós ruhásszekrény. Tel: 
095-9206222. 

Beregszászban újszerű ál-
lapotban faajtó eladó tok 
nélkül. Ára 2500 hr. Mob.: 
066-2910418, 068-2126127. 

Faajtó tokkal együtt eladó. 
Mob.: 066-8243778. 
Beregszászban eladó kézi 
fűrész, csákányok, kalapá-
csok, autóhoz való szerelő 
kulcsok. Mob.: +38099-
6608338, +38066-3967011. 
Nagybégányban eladó 
egy fűrészgép. Mob.: 097-
3412118. 
Nagybégányban eladó egy 
jó állapotban lévő vízme-
legítő (Titán). Mob.: 097-
3412118. 

Beregszászban eladó 3/4-es 
5/4-es csövek, 5-7 métere-
sek, armatúra vasak, 3-4 mé-
teresek, deszkák, 5-7 méte-
resek, fóliának való kapron 
cső. Mob.: 066-3967011, 
099-6608338. 
Szőlődaráló, szőlőprés el-
adó Beregszászban. Mob.: 
066-3967011. 

Eladó 300 literes boroshor-
dó. Ugyanitt káposztáshor-
dó, 100 literes. Mob.: 066-
8243778. 
Vasláda eladó terménynek 
Beregszászban. Mob.: 066-
3967011. 
Szőlőszedő műanyag hor-
dó, 500 literes, eladó Be-
regszászban. Ára: 2800 
hrivnya. Mob.: +38066-
3967011. 

Vásárolnék import vagy 
a szovjet időkben gyár-
tott (1970–1990) bármi-
lyen állapotban lévő té-
véket, rádiókat, lemez-
játszókat, magnókat, szá-
mológépeket, generátoro-
kat, oszcillográfokat, tele-
fonokat, számítógépeket, 
stb. Mob.: 050-8215686 
(ukránul), 099-7742765 
(magyarul). 

Beregardóban augusztus 11-én ünnepli 70. születésnapját 

Ködöböcz Ilona Jutka. 
Ebből az alkalomból erőt, egészséget, boldogságot kívánnak 

számára és Isten gazdag áldását kérik életére az 
asszonytestvérek.

„Legyen előtted jól kitaposott út, hátad mögül fúj-
jon mindig a szél, a nap melegen süsse arcodat, 
az eső puhán essen földjeidre, hordozzon tenye-

rén az Isten!” „Áldjon meg téged az Úr és őrizzen 
meg tégedet” (4Móz 6, 24)
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KRIMI SpORT

Balesetről érkezett bejelentés augusz-
tus 6-án a técsői járási Tereselpatak 
(Taraszivka) településről – adta hírül 
a mukachevo.net hírportál.

Egy motoros áthaj tot t  a  másik 
sávba, ahol elütött egy 8 éves kisfi-
út. Ezek után elmenekült a helyszín-

Ittas motoros gázolt el egy 8 éves gyereket a 
Técsői járásban

ről. A kisfiút kórházba szállították.
A hatóságok a nyomozás során kiderí-

tették, hogy a motort egy 26 éves férfi ve-
zette, és a baleset idején ittas állapotban 
volt. A férfit letartóztatták, a motorkerék-
párt pedig lefoglalták. Akár nyolc évig ter-
jedő börtönbüntetésre ítélhetik.

Szombaton ketten meghaltak egy közúti 
balesetben a huszti járási Dolhán, ami-
kor is egy Kia Sportage és egy VAZ–2106 
típusú személygépkocsi ütközött. A VAZ 
sofőrje és egy utasa a helyszínen meg-
halt, a jármű további három utasát a 
mentősök az Ilosvai Városi Kórházba 
szállították. A sérülteket és az áldozato-
kat az összetört autóból a tűzoltók emel-
ték ki. A másik jármű – a KIA Sportage 
– vezetője, Dolha község lakója nem sé-

Egy 7 éves fiú is életét vesztette a szombati 
közúti balesetben

rült meg súlyosan, s az orvosi vizsgálat 
eredménye szerint józan volt.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálata Kárpátaljai Kirendeltségének jelen-
tése szerint a VAZ típusú személygépkocsi 
vezetője hirtelen az út széléről kihajtott az 
úttestre, ekkor történt az ütközés a másik 
autóval, a Kia Sportage-dzsel. A nyomo-
zók a baleset ténye alapján közlekedésbiz-
tonsági szabályok megsértése miatt indítot-
tak büntetőeljárást, írja a mukachevo.net.

A baleset helyszínéről készült felvétele-
ket kedden este szemtanúk tették közzé 
a Figyelem RADAR Viber-csoportban.

Az előzetes információk szerint Iza 
község közelében egy VAZ márkájú gép-
kocsi sofőrje elvesztette uralmát a jármű 
felett, letért az útról és egy fának ütközött. 
A szemtanúk szerint egy ember meghalt a 
balesetben. A helyszínre mentősök és ka-
tasztrófavédelmi szakemberek érkeztek.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálata Kárpátaljai Kirendeltségének köz-
leménye szerint a Huszti járásban történt 
közúti baleset következtében egy ember 
meghalt, egy pedig megsérült. Szemtanúk 

Halálos közúti baleset a Huszti járásban
beszámolója szerint egy VAZ–2107 típusú 
személygépkocsi lesodródott az út szélére 
és fának ütközött a Dolina–Huszt úton. Az 
autó vezetője, Berezna (Berezovo) község 
30 éves lakosa életét vesztette, a 2009-es 
születésű utasa pedig súlyosan megsérült.

A Huszti 14. Számú Állami Tűzoltó- és 
Mentőegységének munkatársai azonnal ki-
vonultak a helyszínre. Kiszabadították a 
megrongálódott autóból a sérült utast és 
a sofőr holttestét. A különböző sérülése-
ket szenvedett fiatalembert a huszti egész-
ségügyi intézménybe szállították, ahol az 
intenzív osztályon fekszik súlyos állapot-
ban, tájékoztat a mukachevo.net hírportál.

A minap egy 83 éves nagyszőlősi lakos 
fordult a rendőrséghez. A nyugdíjas el-
mondta, hogy egy ismeretlen férfi min-
den megtakarítását – 60 ezer hrivnyát és 
300 dollárt – kicsalta tőle azzal az ürügy-
gyel, hogy a menyét gyógykezeljék, adja 
hírül a pmg.ua.

A rendőrök kiderítették, hogy az esti 
órákban egy ismeretlen férfi felhívta az 
idős nőt, és elmondta, hogy a menyének egy 
baleset következtében súlyos az állapota. A 
hozzátartozó megmentése érdekében a csa-
ló pénzt kért a sürgősségi ellátásért. A nő el-
mondása szerint ijedten összeszedte minden 
megtakarítását, és odaadta egy idegennek, 
aki taxival ment hozzá haza. A férfi néhány 
perc múlva ismeretlen irányba távozott. A 

Több mint 70 ezer hrivnyát csalt ki egy 
nyugdíjastól egy férfi

nyugdíjas csak ezután tudta meg, hogy me-
nyével minden rendben van.

E tény alapján a nyomozók csalás mi-
att indítottak büntetőeljárást. A nyugdíjas-
sal folytatott beszélgetést követően a nyo-
mozói osztály és a helyi rendőrség munka-
társai azonnal megkezdték a szükséges in-
tézkedéseket. A rendfenntartók kihallgat-
ták a sértett szomszédait, akik szemtanúi 
lehettek a bűncselekménynek, átnézték a 
térfigyelő kamerák felvételeit, majd gyor-
san sikerült is megállapítaniuk a csaló sze-
mélyazonosságát.

A rendőrség Ungváron találta meg a 31 
éves odesszai lakost. A gyanúsítottat ko-
rábban már rablásért elítélték. Az ügyben 
folyik a nyomozás.

Augusztus 2-án Vjacseszlav Spontak 
a Facebook-oldalán számolt be arról, 
hogy Mihajlo Lavert, a 79 éves ungvá-
ri lakost élve találták meg az erdőben. 
A mentálisan sérült férfi majdnem 2 hó-
napig élt az erdőben.

Két hónapig élt az erdőben: élve találták meg a 
nyár elején eltűnt férfit

A nyugdíjas lánya elmondta, hogy 
édesapja június 8-án 20 óra körül hagyta el 
a házat, és sétálni indult az egyetemi park 
irányába, ami a sahtai lakónegyedben ta-
lálható. Azóta keresték az idős férfit, írja 
a goloskarpat.info.

A kárpátaljai rendfenntartók fokozottan 
ellenőrzik, hogyan tartják be a közleke-
désbiztonsági szabályokat a motorosok.

A megyei rendőrség tájékoztatása sze-
rint a múlt héten 74 nem megfelelően nyil-
vántartásba vett motorkerékpárt foglal-
tak le a rendfenntartók. Összesen 7 nap 
alatt 245 motoros szabálysértőt szűrtek ki 
a rendőrök, számol be a mukachevo.net.

Kárpátalján az elmúlt héten 74 motoros 
szabadult meg „vasparipájától”

A legtöbb lefoglalt gépjárművet a 
Técsői járásban jegyezték fel. 20 motor-
kerékpárosról és kvadosról van szó. Az 
elkobzott járművekből 12-t Ökörmezőn, 
8-at Munkácson, 7-7-et pedig Huszton és 
Ilosván foglaltak le. Más járásokban ez a 
szám 2 és 6 között mozog.

A közlekedésbiztonsági szabályok min-
den megszegőjét jogi felelősség terheli.

A hírt a Rendkívüli Helyzetek Állami 
Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai 
kirendeltsége közölte.

Az előzetes információk szerint az ál-
dozat úszás közben lett rosszul a beregszá-
szi járási Tiszasásvár és Tiszaszirma tele-
pülések között. Az áldozat egy 1948-as 

Egy nyugdíjas holttestére bukkantak a Tiszában
születésű szőlősvégardói lakos, számol be 
a mukachevo.net.

A holttestre augusztus 6-án bukkantak, 
a helyszínre kiérkeztek a DSZNSZ mun-
katársai, akik kiemelték a testet és átadták 
azt a rendőrségnek.

A tragédia körülményeit még vizsgálják.

A labdarúgó Bajnokok Ligájában már a 
selejtezőkör 3. fordulójánál tartanak a 
csapatok, és mire ezeket a sorokat olvas-
sa majd a sportszerető olvasó, kiderül, 
hogy a Ferencvárosnak és a Dinamo Ki-
jevnek sikerül-e kiharcolni a BL előszo-
bájának számító rájátszás lehetőségét.

A Sztanyiszlav Csercseszov által irá-
nyított FTC az azeri Qarabag elleni ide-
genbeli mérkőzésen Boli góljával szerzett 
vezetést, amit a fanatikus szurkolóik által 
támogatott hazaiak az első játékrész vége 
felé kompenzáltak, sőt, egy percig még ve-
zethettek is, amíg a VAR les miatt vissza 
nem vonta a vezető találatukat.

A második félidőben több gól már 
nem esett, maradt az 1-1-es döntetlen, 
így a kedd esti Groupama Aréna-beli 
vissszavágót a Fradi várhatja valamivel 
előnyösebb helyzetből. Amennyiben az 
FTC továbbjut, akkor a Sherif Tiraspol – 
Viktoria Plzen párharc győztesével mecs-
csel a BL főtáblájáért.

Az első, moldovai mérkőzésen a cse-
hek 2-1-re nyertek.

A Dinamo Kijev Lengyelországban 
látta vendégül az osztrák Sturm Graz 
csapatát, és Karavajev találatával 1-0-ra 
győzött. Amennyiben az ukrán együt-
tes kiharcolja majd a továbbjutást, úgy a 
Benfica – Midtjylland párharc továbbjutó-
jával meccselhet a főtábláért. Itt a portugál 
sztáreggyüttes fél lábbal már továbbjutó-
nak érezheti magát, ugyanis az első össze-
csapáson hazai pályán 4-1-re nyert.

Ami az Európai Konferencialigát illeti, 
itt a még érdekelt két magyar együttesből 
a Mol Fehérvár már biztosra vehetően to-
vábbjutónak számít, míg a Kisvárda alig-
hanem a kiesés sorsára jut majd.

Lendületben a Mol Fehérvár

Látótávolságon belül a playoff a 
Fradi és a Dinamo Kijev számára

A székesfehérváriak az első mérkőzé-
sen 5-0-ra nyertek a moldovai Petrocub 
Hincesti ellen, és amennyiben összejön a 
valószínűsíthető továbblépés, akkor a né-
met Köln vár majd Fioláékra.

A magyar ezüstérmes Kisvárda több 
mint egy órán keresztül jól tartotta magát 
a norvég Molde vendégeként, de a hajrá-
ban összeroppant, így az északiak 3-0-ás 
előnnyel érkezhetnek az ukrán határhoz 
közeli visszavágóra.

Ugyanebben a sorozatban a Zorja 
Luhanszk a hazai környezetnek számí-
tó Lengyelországban 1-0-ra nyert a ro-
mán Craiova ellen. Amennyiben sikerül 
továbbjutni, úgy a svájci Lugano és az 
izraeli Hapoel Beer Seva győztese lesz 
az ellenfél.

***
A hétvégén már a 2. fordulót bonyolí-

tották le az NB-I-es labdarúgó-bajnokság-
ban, amely azért nem sikeredett teljesre, 
mert a ZTE – FTC párharcot a Fradi ku-
paszereplése miatt elhalasztották.

Érdekesség, hogy a két újonc közül a 
Vasas és a Kecskemét is tovább őrzi ve-
retlen és nyeretlen státusát, mivel az első 
fordulóhoz hasonlóan, mindkét alakulat 
ikszelt a második játéknapon is.

A gólzáporos kupameccsének jó for-
máját a hazai bajnokira is sikerült átmen-
tenie a Fehérvárnak, amely fölényesen 
győzte le a még pont nélkül álló Honvédot.

Eredmények: Vasas – Paks 2-2, Deb-
recen – Kecskemét 1-1, Kisvárda – Mező-
kövesd 4-2, Puskás Akadémia – UTE 2-0, 
Mol Fehérvár – Honvéd 4-0.

Vezet az egyformán 4 pontos Kisvárda 
és Paks, míg az alsóházban a kispestiek-
nek még nincs pontjuk.

Néhány sorban
Nem egészen egy hónapon belül a Kár-
pátaljai Megyei Labdarúgó-bajnokság 
nyitányát tervezi az illetékes szakszövet-
ség – derült ki a testület múlt heti ülésén, 
amelyen a KMLSZ elnöke, Ivan Duran és 
11 együttes klubelnöke vett részt.

A zaf. org. ua hírportál beszámolója 

szerint 16 csapat részvételével augusztus 
utolsó hétvégéjén, vagy szeptember elején 
indulna a megyei pontvadászat, és négy 
csoportba kerülnének besorolásba a csa-
patok. Az oda-visszavágókat követően a 
csoportok első két helyezettjei jutnának to-
vább a legjobb nyolc közé, ahol majd újabb 
párharcokkal döntenék el a helyezéseket.

A tervek szerint a felnőtt együttesek 
mellett minden csapat ifjúságkorú gárdát 
is nevezne, akik szintén megmérkőzné-
nek egymással.

Az is érdekes, hogy a mérkőzések né-
zők nélkül zajlanának, azokról videofelvé-
tel készül majd.

Azt már csak halkan jegyezzük meg, 
hogy háborús helyzetben, amikor a férfi-
ak többsége nem tartózkodik szülőföldjén, 
mennyire van igény egy ilyen sorozat be-
indításának, és egyáltalán, mennyire lesz 
az életképes?...

***
A magyar csapat négy aranyérem mel-

lett egy ezüstöt és hat bronzérmet szerzett 
a Kanadában vasárnap befejeződő gyor-
sasági kajak-kenu világbajnokságon, így 
az éremtáblázaton első Spanyolország 
(4-2-2) mögött az előkelő második helyen 
zárta a vb-t.

Aranyérmet szerzett Kiss Blanka és 
Lucz Anna 200 méteren, a kajakos Ko-
pasz Bálint 1000 méteren, az 500 méteren 

induló K2-es páros Nádas Bence és Ko-
pasz Bálint, valamint K-1 5000 méteren 
Kőhalmi Emese.

Az ukrán küldöttség 2 arannyal, egy 
ezüsttel és két bronzéremmel zárt.

***
A bronzéremért léphet parkettre szer-
dán az Észak-Macedóniában zajló ifjúsá-
gi női kézilabda-világbajnokságon a ma-
gyar válogatott.

Az U-18-as korosztályú magyar lá-
nyok csoportbeli ellenfeleik, Argentína, 
Spanyolország és Franciaország legyőzé-
se után a középdöntőben Brazíliát, majd 
Norvégiát is legyőzték, majd a hétfői elő-
döntőben egyetlen góllal, 30-29-re alulma-
radtak Dél-Koreától.

A Bohus Bea által irányított együttes 
a bronzmeccsen Hollandiával találkozik, 
míg a fináléban az eddig egyformán hibát-
lan Dánia és Dél-Korea csap össze.
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Plusz egy vicc

2022. 31. szám meg    
fej  tése: Az élet sze
relem nélkül olyan, 
mint az esztendő 
nyár nélkül. 

plusz    egy vicc: ...de 
mind idebent vannak! 

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

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

IKREK (5.21.-6.21.)

RÁK (6.22.- 7. 22.)

OROSzLÁN (7.23.- 8.23.)

Szűz (8.24.-9.22.)

MÉRLEG (9.23.-10.23.)

SKORpIó (10.24.-11.22.)

NyILAS (11.23.-12. 21.)

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

VízöNTő (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu

Sárgabarackos-
tejfölös pite

Otthonod megadja ne-
ked azt a nyugalmat és 
meghittséget, amiben 

kipihenhetnéd magad. Sajnos 
most nagyon feszültnek érzed 
magad, ha be kell menned a 
munkahelyedre. Idegesítenek 
a munkatársak, minden las-
sabban fog menni! Több idő 
kell rá, hogy beérj a munkahe-
lyedre, előfordulhat, hogy ké-
sel, – nem ébredsz fel a csör-
gésre és elalszol. A magán-
életed kellemesen alakulhat.

Most szükséged is 
lesz az ügyességedre. 
Nincs kedved az unal-

mas munkákhoz, és egyre job-
ban idegesítenek a monoton 
feladatok. Elképzelhető, hogy 
gyorsan összecsapod ezeket, 
hogy minél hamarabb túl legyél 
rajtuk. Ügyelj, hogy ne kezdj el 
kapkodni! Lehet néhány jó öt-
leted, ami megkönnyíti a dolgo-
dat. A fennmaradó időben szin-
te égsz a vágytól, hogy új érte-
süléseket szerezhess.

A napokban igaz le-
het, hogy hajlamos 
vagy a hangulata-

idnak megfelelően kezel-
ni a munkatársaidat, és ez 
nem tesz jót a kapcsolataid-
nak. Szeszélyessé válhatsz, 
megtörténhet, hogy az egyik 
percben még nagyon lehan-
golt vagy, a másikban, pe-
dig szeretetreméltó. Ügyelj, 
hogy ne a rokonszenv vagy 
ellenszenv legyen a legfon-
tosabb szempontod!

A munkahelyeden 
csendesebb időszako-
dat éled, inkább ah-
hoz van kedved, hogy 

egyedül dolgozz. A feladatokkal 
is meggyűlhet a bajod. Lassab-
ban haladsz, mint máskor, jel-
lemzőbb lehet rád a figyelmet-
lenség. Különösen az aprólékos, 
unalmas feladatok bosszanta-
nak. Magánéletedben kellemes 
napokat élhetsz meg, jó alkal-
makat találhatsz rá, hogy mély 
beszélgetéseket folytass.

Szeretnél abban a tu-
datban dolgozni, hogy 
jó munkaerő vagy, 
fontos neked, hogy 

minőségi munkát adhass ki 
a kezedből. A fáradozásod 
nem marad észrevétlen, tu-
domásodra juthat, hogy a fe-
lettesed pozitívan vélekedik 
a munkádról. A magánéleted-
ben több szabadságra tartanál 
igényt, szeretnél egy délutánt, 
ami csakis és kizárólag a Te 
igényeidről szól.

Visszahúzódó hangu-
latban lehetsz a mun-
kahelyeden, a hangula-

tod is változékony lehet. Sem-
mi kedved nincs hozzá, hogy 
a napi feladatokat megbeszéld 
a munkatársaiddal, sőt inkább 
arra vágysz, hogy egyedül dol-
gozhass. A magánéletedre ke-
vés energiád marad, mire ha-
zaérsz, és a családoddal foglal-
kozhatnál, már fáradtnak érez-
heted magad.

Nehezen döntöd el, 
hogy van-e kedved a 
munkádhoz. Szeszé-

lyes lelkiállapotban vagy, 
változékony a hangulatod. A 
legjobb, ha egyedül, békésen 
dolgozhatsz. Ha megzavarnak 
az elmélyült tevékenységben, 
akkor nagyon mérges leszel. 
Ilyenkor elveszítheted a fona-
lat, és nehezen veszed fel újra 
a saját tempódat. A magánéle-
tedben csak nyugalomra és pi-
henésre vágynál.

Könnyen megvaló-
sítod az akaratodat a 
munkahelyeden, de 

kissé változékonyabb lehet 
a hangulatod. A kapcsolata-
id összekuszálódhatnak. Saj-
nos nem mindig az a legjobb 
barátod, aki a legszebb arcát 
mutatja feléd. A magánéle-
tedben arra vágysz, hogy ese-
ménytelenül teljenek a nap-
jaid. Szívesen vonulsz visz-
sza otthonodba – csendet és 
nyugalmat szeretnél.

A munkád jelentős 
energiákat mozgó-
sít benned, renge-

teg tennivalóval találhatod 
magad szemben. Szerencse, 
hogy örömmel dolgozol, jó-
kedvű vagy a napokban. Vi-
dám hangulatodat még a 
plusz terhek sem tudják el-
rontani, azt tapasztalhatod, 
hogy könnyebben megy min-
den. Fele annyi idő is elég le-
het a munkáidra, mint a meg-
szokott időráfordítás.

Kreatív vagy, a na-
pokban hajlandó le-
hetsz rá, hogy mun-
katársaidnak segíts 

a feladatok megszervezésé-
ben. Ha felvállalod a szer-
vező szerepet, akkor olyan 
feladatokkal is megbízhat-
nak, melyek a koordináló 
képességedre építenek. A jó 
ötleteket érdemes megoszta-
nod a feletteseiddel, csak így 
lesz nyilvánvaló, hogy krea-
tív vagy.

Mindig tele vagy 
energiával, másokat 
is fel tudsz tölteni 
erővel. Mozgékony 

és rugalmas vagy, azt is pon-
tosan tudod, hogy mit szeret-
nél elérni. A munkahelyeden 
olyan feladatokat kaphatsz, 
melyek kihívást jelentenek 
a számodra, de örülsz, hogy 
végre kipróbálhatod magad.
Megvan a képességed hozzá, 
hogy sikerrel vedd az akadá-
lyokat,

A napokban a he-
gyeket is meg tud-
nád mozgatni, annyi 

energiád van. Szerencsés a 
helyzet, ha a munkád érdekel 
annyira, hogy ezt a sok energi-
át a munkahelyi boldogulásod-
ba fektesd. Ha így van, akkor 
még előre is léphetsz. Ha már 
nem vagy motivált a munkád-
ban, akkor előfordulhat, hogy 
feszültté válsz, és a terhedre 
vannak a napi feladatok.
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HALK ZÖREJ NYÁRI VESZÉLY FELTÉVE MEGSZÓLÍTÁS DIÁKOTTHON

1 ZABSZEM !

LÉTREHOZ

NYÁK

MULATSÁG F

JOSEPH DE 
MAISTRE-

IDÉZET

TONNA
HAJDÚ-BIHARI 

VÁROS

FRISS

RÓMAI 1000

AZT MONDJÁK

ÁTMÉRŐ

TAMÁSI ÁRON 
HŐSE

RÓMAI 500

LASSZÓ

BÓR

… DESCARTES - 
FILOZÓFUS

RÓKA KICSINYE
KELETI NŐI NÉV

KÓRHÁZI 
OSZTÁLY

PAKSI 
SPORTKLUB

SUGÁR

SVÉD GÉPKOCSI-
MÁRKA

BÍRÓSÁGI ÜGY

CHEVROLET-
MODELL

FÉRFINÉV

FÉRFINÉV

MONDA

AZ ENSZ ELSŐ 
FŐTITKÁRA

ÓRIÁSCÁPA 
RÉSZE !

2
3

EGYNEMŰEN 
MARATÓ !

NYOMÓRÚD 
(TÁJSZÓ)

… BARCELONA

MÉTER

GYAKORI KÖRET

IZRAELI LÉGI-
TÁRSASÁG

BELSŐ SZÁR !

NÉMET IGEN

OLIMPIAI 
BAJNOK ÚSZÓ 

(ATTILA)
RÉSZ, NÉMETÜL

JÓKEDVŰ 
KIÁLTÁS

BIZONY, 
RÉGIESEN

ELLENÉRTÉK

PÁRATLANUL 
SZIKÁR !

KITALÁLT 
TÖRTÉNET

SUDÁR

FÉLÉV !

BRIT ÉNEKES 
(CHRIS)

KÉTJEGYŰ BETŰ

NYEREGBEN 
VAN !

AZ AIDA 
NYITÁNYA !

NAPSZAK

EGYNEMŰEN 
ÁSÍT !

MADÁRHÁZ

NITROGÉN

Tészta: 30 dkg finomliszt, 1/2 tk. sütőpor, 1 csipet só, 
10 dkg porcukor, 20 dkg vaj, 1 egész tojás, 2 ek. víz;

Krém: 1 csomag vanília puding, 900 g tejföl, 20 dkg 
porcukor, 2 egész tojás, 1/2 citrom reszelt héja és leve, 2-3 
ek. sárgabarack lekvár, kb. 1 kg sárgabarack meghámoz-
va, felezve (forrásban lévő víz csodákra képes).

Elkészítése: A hozzávalókból gyors mozdulatokkal lágy 
tésztát gyúrunk. Hűtőbe tesszük 1-2 órára.

A barackokat előkészítjük, majd jöhet a krém.
A tejfölt a többi hozzávalóval együtt csomómentes-

re keverjük.
A tésztát kinyújtjuk, sütőpapírral bélelt tepsibe helyez-

zük, villával megszurkáljuk. Legyen a tésztának körben egy 
kis pereme! 180 fokra előmelegített sütőben 15 percig elő-
sütjük. Ezután vékonyan megkenjük lekvárral, kirakjuk a 
barackokkal, ráöntjük a krémet. Sütjük még 30-40 percig.

Teljesen ki kell hűteni ahhoz, hogy szépen lehessen vág-
ni. Legjobb, ha kihűlés után még hűtőbe is rakjuk pár órára.

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

– Apa, tulajdonképpen honnan tudjuk, hogy a Föld 
gömbölyű? – kérdezi Klárika.

– Micsoda kérdés, lányom! …?

Kétbetűsek: ÁM, DO, 
EH, ÉT, GS, JE, KE, LA, 
NB, SA, TM, ZN.

Hárombetűsek: ÁRI, 
ÁTA, BLA, BRA, GÁT, ITA, 
MÉG, NÁL, REG, SEM, TAL.

Négybetűsek: ALAN, 
ANOA, AZÁM, HAAG, 
HAIR, HALF, HELP, HYDE, 
INAL, JÁKÓ, KONT, MISE, 
OGAM, PATA, ROGY, 
TRAM.

Ötbetűsek: AROMA, 
ÁTLÁT, CLOSE, ÉLIKE, 
GARDA, JELKY, KAZAK, 
KOBAK, KOTOR, ÓN-
KÁD, ÓNOZÓ, SOSEM, 
TROPA.

Hatbetűsek: ÁRONKA, 
BALLAG, BARBON, DA-
DOGÓ, ÉKIRAT, FELLAH, 
GOLLAM, IGÉZÉS, JEL-
ZÉS, LABODA, LÁTTÁL, 
LÓPATA, ÓRALAP, PA-
TENT, ROBIKA, TÁBORI, 
TOMORI, ZSIBOG.

Hétbetűsek: CINKOTA, 
KIMÉRÉS, REZONÁL, 
ZSAROLÓ.

Nyolcbetűsek:  FEL-
EMELT, HATODIKA.

Tízbetűsek: BAGOLY-
TOLL, ELÁLLDOGÁL, 
FÖLDGÖMBÖT, IDERA-
KATÁS, MENETRENDI.

Ti z e n k é t  b e t ű s e k : 
ALMAFAGYLAT, HÁT-
RAJÁTSZIK.

Tizennégy betűsek: 
JÁCINTORCHIDEA, KI-
HAGYHATATLAN.


