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Folytatás a 4. oldalon

A fogyatékkal született 
gyermek is áldás

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!

Beregszászból jö-
vet Beregsom ele-

jén balra térve, úttalan 
utakon zötykölődve, át-
haladva Csonkapapi és 
Hetyen egykor szebb 
napokat látott macska-
köves utcáin, egyszer 

csak úgy érzi az ember, 
a világ végére érkezett. 
Ám áll itt egy csodavár, 
amely igen sok fogyaté-
kos gyermeknek a start-
helye a minőségi élet felé. 

A II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola 

tanárai és diákjai idén, 
a háború árnyékában is 
Isten áldását kérve kezd-
ték meg az újabb tanévü-
ket. A beregszászi refor-
mátus templomba ezút-

tal Nagy Csaba művész tá-
rogatójátékára vonultak 
be a történelmi zászlókat 
vivő kuruc viseletbe öltö-
zött diákok, korabeli ne-
mesi viseletbe öltözött lá-
nyok kíséretében. Cserniga 
Gyula lelkész igei köszön-
tésében Pál szavaival arra 

intett: „Zúgolódás és vo-
nakodás nélkül tegyetek 
mindent, hogy feddhetet-
lenek és romlatlanok legye-
tek, Isten hibátlan gyerme-
kei az elfordult és elfajult 
nemzedékben, akik között 
ragyogtok, mint csillagok 
a világban, ha az élet igé-

jére figyeltek”. A főis-
kola lelkületét tükrözi, 
hogy himnuszául Rá-
kóczi imáját választot-
ta, melynek eléneklésé-
vel vette kezdetét a tan-
évnyitó.

Tanévnyitó és díjátadó a Rákóczi Főiskolán

A néhány évvel ez-
előtt magyarorszá-

gi támogatással szé-
pen felújított Perényi 
Kultúrkúriában az ara-
di vértanúk emléknap-
ján koszorúzással egy-
bekötött megemléke-
zést tartottak, melyen 
a környező települések 
KMKSZ-aktivistái mel-
lett részt vettek a Bereg-
szászi kistérség képvise-
lői, Magyarország ung-
vári és beregszászi kül-
képviseletének diploma-
tái, a városban működő 
civil szervezetek irányí-
tói, Beregardó lakói. 

Mint az sokak számá-
ra ismeretes, a Beregszász-
hoz tartozó helység köz-
pontjában álló Perényi-
udvarházban született 
báró Perényi Zsigmond, 
az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc mártírja. 

Megemlékezés a Perényi Kultúrkúriában
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A bátrak közössége
Tanévnyitó és díjátadó a Rákóczi Főiskolán

Háború van az országban, 
s bizony hiába mondjuk, hogy 
„messzi az”, a légiriadót jelző 
sziréna hangjára összeszorul a 
gyomrunk, és megrendítenek 
bennünket az ártatlan áldoza-
tokról szóló hírek, kezdte beszé-
dét Csernicskó István rektor. Aki 
hálát adott azért, hogy a háború 
borzalmai elkerültek bennünket, 
ám ahogy egész Ukrajna, úgy a 
főiskola élete is felbolydult feb-
ruár 24. után. A tantermek ki-
ürültek, a kollégiumban mene-
kültek szálltak meg, akikről lel-
kiismeretesen gondoskodtak, s 
az intézmény idei felvételi ke-
rete terhére kvótát biztosított az 
ország háborús övezeteiből me-
nekült fiatalok számára is. 

A rektor a továbbiakban 
örömmel számolt be arról, hogy 
az elmúlt tanévben megszerzett 
nemzetközi akkreditáció mel-
lett újabb szakindításokat enge-
délyeztettek, s idén rekordszá-
mú jelentkezőt regisztráltak a 
felvételi irodában: 1500 felvé-
teli kérelem érkezett a 26 meg-
hirdetett képzési programra, s 
összesen 475 elsőéves iratko-
zott be az alap-, 117-en pedig 
a mesterképzésre. Az idei tan-
évet 1296 hallgató kezdte el. A 
háborús viszonyok ellenére a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola bizonyította, 
hogy él és élni akar, fogalma-
zott Csernicskó István, aki ab-
béli reményének adott hangot, 
hogy két koronavírusos tanév 
és egy háborús félév után vég-
re „egy unalmasan kiszámítha-
tó” időszak következik, melynek 
során „nem a harc és küzdelem, 
hanem a békés szellemi építke-
zés dominál”.

Menczer Tamás, a külgazda-
sági és külügyminisztérium két-
oldalú kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkára köszöntő beszédében 
elsősorban a béke megteremté-
sének fontosságát hangsúlyozta, 
s elismeréssel szólt arról, hogy a 
„biztos kezek által irányított in-
tézmény” a legnehezebb hely-
zetben is sikeresen vette az aka-
dályokat, segített a menekülte-
ken, s az itt tanuló diákok az or-
szágban dúló háború ellenére 
európai körülmények között ta-
nulhatnak. Az intézmény fontos 
szerepet tölt be nem csupán a fi-
atalok képzésében, de a Rákóczi 
Főiskola a kárpátaljai magyar-
ság oktatási-kulturális központ-
jaként az itteniek megmaradá-

sának fontos bástyája is, fogalma-
zott az államtitkár. Aki kiemelte: 
minden nemzet számára az anya-
nyelv a legtermészetesebb közeg 
nem csupán a kommunikáció, de 
a tanulás szempontjából is. Külö-
nösen igaz ez a kárpátaljai magyar-
ságra, ahol ez „a nemzeti azonos-
ságtudatot meghatározó szimbó-
lum”, hivatkozott a főiskola rek-

torának egyik korábbi kijelenté-
sére. Az államtitkár megerősítet-
te: a magyar kormánynak tovább-
ra is célja, hogy támogassa a Ma-
gyarország határain kívül élő ma-
gyarság szülőföldön való boldo-
gulását, kulturális, nyelvi értéke-
inek megőrzését. „Kárpátalja és a 
kárpátaljai magyarság mindig szá-
míthat az anyaország támogatásá-
ra, mert minden magyar felelős 
minden magyarért”, hangsúlyozta 
Menczel Tamás, aki kifejtette: Ma-
gyarország érdeke is az orosz-uk-
rán háború mielőbbi lezárása, egy 
stabil, fejlődő és békés Ukrajna 
megteremtése, amely jogbizton-
ságot nyújt minden állampolgár-
nak nemzetiségtől, etnikumtól és 
anyanyelvtől függetlenül. 

,,Önök a főiskolát választva a 
bátrak közé tartoznak”, fordult az 
elsősök felé Hankó Balázs, a Kul-
turális és Innovációs Minisztéri-
um felsőoktatásért felelős helyet-
tes államtitkára, aki tájékoztatta a 
tanévnyitó résztvevőit az aznap a 
főiskola és a nyíregyházi, miskol-
ci, illetve debreceni egyetem veze-
tősége által aláírt szerződések ál-
tal biztosított továbbtanulási lehe-
tőségekről. 

Oly korban élünk, amikor egy-
re nehezebb eligazodni az esemé-
nyek sodrásában, megőrizni hig-
gadtságunkat, emberként élni és 
embernek maradni, fogalmazott 
a főiskola elnöke, aki köszönetet 
mondott mindazoknak, akik a há-
ború kitörése után segítséget nyúj-

tottak az itt ideiglenesen otthonra 
lelt menekülteknek. Orosz Ildikó 
annak a meggyőződésének adott 
hangot, hogy nemcsak a háború-
val lehet tönkretenni egy orszá-
got, hanem a tudás hiányával is. 
A Rákóczi Főiskola megalaku-
lása óta a minőségi oktatást tűz-
te ki célul, mondta, s ez irányú 
munkánkat immáron elismerik 
országon belül és annak határain 
kívül is. Az önök feladata – for-
dult a diákok felé –, hogy az itt 
megszerzett tudásukat kamatoz-
tatva felépítsék mindazt, amit a 
háború lerombolt. 

A tanévnyitó ünnepségen 
Orosz Ildikó elnök és Csernicskó 
István rektor kézfogással avatta 
diákokká az elsősöket, akik Zán 
Fábián Balázs első évfolyamos 
hallgató vezetésével fogadalmat 
tettek arról, hogy hűek marad-
nak az intézmény szellemiségé-
hez és jó tanulmányi előmenete- 
lükkel, aktív közösségi tevékeny-
ségükkel segítik a kárpátaljai ma-
gyarság megmaradását. A főisko-
la diákjainak, tanárainak életére, 
munkájára a történelmi egyhá-
zak jelenlévő képviselői kérték 
Isten áldását.

A tanévnyitó alkalmából idén 
is sor került a Rákóczi Főisko-
la által alapított díjak és elisme-
rések átadására. A Rákóczi-díjat 
idén Szabó Tibor, a Határon Túli 
Magyarok Hivatala egykori elnö-
ke és Gulácsy Géza, a Kárpátal-
jai Magyar Kulturális Szövetség 
alelnöke kapta. A Tomcsányi Hű-
ségdíjat Beregszászi Anikó, a Fi-
lológiai Tanszék vezetője és Li-
zák Katalin, az Angol Tanszé-
ki Csoport irányítója vehette át 
Orosz Ildikótól és Csernicskó Ist-
vántól. A Rákóczi Főiskola Kivá-
ló Dolgozója címet idén Répásy 
Ildikó, a főiskola Apáczai Csere 
János könyvtárának munkatársa 
érdemelte ki. 

A Rákóczi Főiskoláért emlék-
érmet Turjanica Jurijnak, a Filo-
lógia Tanszék nyugalmazott do-
censének ítélték. 

Kovács Erzsébet

A háború február 24-i kirobba-
nása óta nem volt olyan masszív, 
összehangolt rakétatámadás Uk-
rajna ellen, mint október 10-én, 
hétfő délelőtt.

Az első bombázások Kijevet 
érték a reggeli csúcsidőben, ép-
pen akkor, amikor az emberek 
a munkahelyeikre igyekeztek, a 
gyerekeket pedig iskolába, óvodá-
ba vitték. Rakétabecsapódásokról 
érkeztek hírek a kormányzati ne-
gyed közvetlen közeléből, a par-
lament és az ukrán titkosszolgálat 
központi székházának környéké-
ről. A megjelent képsorokon lán-
gokban álló autókat lehetett látni, 
egészen bizonyosan sokan meg-
haltak és megsérültek, számuk-
ról még nem érkezett jelentés, az 
első információk nyolc halottról 
szóltak, de ez a szám bizonyosan 
nőni fog.

De nemcsak Kijevben, hanem 
az ország számos nagyvárosában 
rakétatámadások történtek. A fő-
város mellett támadás érte a nyu-
gati Lviv, Ternopil és Hmelnickij 
megyét, az 1 millió lakosú keleti 
megyeközpontot, Dnyipro város-
át, valamint a déli Mikolajivot 
is. A Kárpátaljával szomszédos 
Lviv (Lemberg) megyében ener-
getikai infrastrukturális célpon-
tokat támadtak, a szomszédos 
régióban fennakadások vannak 
az áramellátásban, a vízszol-
gáltatásban, sok helyen eltűnt 

Totális rakétacsapások Ukrajna-szerte
az internet, országszerte akado-
zik vagy teljesen leállt a vasúti 
közlekedés. A hatóságok közlése 
szerint bárhol az országban fenn-
akadások lehetnek az energiael-
látásban, hosszabb áramszüne-
tekre kell készülni.

Valerij Zaluzsnij ukrán vezér-
kari főnök arról tájékoztatott, hogy 
75 rakétát lőttek ki az orosz erők, 
amiből 41-et sikerült megsemmi-
sítenie az ukrán légvédelemnek, de 
az okozott kár így is jelentős. 

Volodimir Zelenszkij ukrán 
elnök közösségi oldalán reagált 
a támadássorozatra. Az államfő 
szerint az oroszok meg akarják 
ölni a tisztességes és békés mun-
kába igyekvő embereket. Moszk-
va a békés civil lakosság bom-
bázásával félelmet és pánikot 
akar kelteni, országszerte érték 
légicsapások az energetikai há-
lózatot, emiatt fennakadások le-
hetnek az áramszolgáltatásban, 
mondta Volodimir Zelenszkij. 
Szakértők szerint a légicsapás so-
rozat egyfajta válasz lehet a krími 
híd felrobbantására. 

A kialakult helyzetre való te-
kintettel a Kárpátaljai Megyei Ka-
tonai Adminisztráció vezetősége és 
az Oktatási Minisztérium rendele-
te értelmében Kárpátalján távok-
tatást vezetnek be az iskolákban 
2022. október 10. és 2022. októ-
ber 14. között.

kiszo.net/Kárpátinfo

Július óta 1427 helyet alakí-
tottak ki Kárpátalja különbö-
ző településein azoknak a belső 
menekülteknek, akik középtá-
vú tartózkodásra rendezkedtek 
be. Viszont további új helyek ki-
építésére van szükség – mondta 
Petro Dobromilszkij megyeveze-
tő-helyettes.

„Körülbelül 390 000 olyan 
ukrán él a megyében, akinek 
a háború miatt kellett elhagy-
nia az otthonát. Köztük vannak 
olyan áttelepültek, akik különö-
sen sérülékenyek: a sokgyerme-
kes családok, a fogyatékkal élők, 

Kárpátalján a menekültek 
elszállásolásán dolgoznak

az idősek stb.” – jegyezte meg 
Dobromilszkij.

A régió vezetése a helyi kistér-
ségekkel és a partnerszervezetek-
kel közösen dolgozik azon, hogy 
kényelmes körülményeket teremt-
sen a belső-menekülteknek. A Vö-
röskereszt és az Ökumenikus Se-
gélyszervezet ukrajnai kirendelt-
ségeivel, illetve cseh és szlovák 
partnerekkel, jótékonysági ala-
pítványokkal (ZOA International, 
People in Need, Vosztok SOS), va-
lamint az ENSZ Menekültügyi Fő-
biztosságának (UNHCR) ukrajnai 
képviselőivel, írja a kiszo.net.

Az Európai Bizottság új online 
álláskereső eszközt vezet be, 
amely segíteni hivatott az uk-
rajnai háború elől menekü-
lő embereket, hogy sikeresen 
munkát találjanak az unióban 
– tájékozatott hétfőn a brüsz-
szeli testület.

Az EU Talent Pool elnevezé-
sű kísérleti projekt segítségével, 
a regisztrációt követően az ideig-
lenes védelem alatt állók feltölt-
hetik önéletrajzukat, így szak-
mai profiljuk több mint négy-
ezer munkaadó, nemzeti állami 
foglalkoztatási szolgálat és ma-
gán-munkaközvetítő ügynökség 
számára válik elérhetővé.

Az angol, ukrán és orosz 
nyelven elérhető EU Talent Pool 

Az EU online álláskereső eszközt vezet be az ukrajnai 
menekültek foglalkoztatása érdekében

eszközt az Európai Munkaügyi Ha-
tóság által kezelt EURES álláske-
reső portálon lehet elérni.

Ylva Johansson belügyi biztos 
az eszközt bemutató sajtótájékoz-
tatón elmondta: a bizottság célja, 
hogy a több mint 4 millió ukraj-
nai menekült továbbra is élvezhes-
se az eredetileg egy évre szóló át-
meneti védelemről szóló irányelv, 
előnyeit. Hozzátette: az irányelvet 
véleménye szerint, egészen 2024 
márciusáig kellene alkalmazni, és 
azoknak, akik időközben vissza-
térnek hazájukba, ne kelljen kije-
lentkezniük az átmeneti védelmi 
rendszerből.  

„Készen állunk, hogy támo-
gassuk azokat, akik úgy dönte-
nek, hogy hazatérnek Ukrajnába. 

De számíthatnak ránk akkor is, 
ha úgy döntenek, hogy vissza-
térnek az EU-ba” – nyilatkozta 
Ylva Johansson.

Nicolas Schmit, az EU szoci-
ális ügyekért felelős biztosa ez-
zel kapcsolatban elmondta, hogy 
már öt uniós ország csatlakozott a 
kísérleti projekthez, köztük Len-
gyelország, amely a legtöbb me-
nekültet fogadta be Ukrajnából. 
A biztos a többi tagországot is 
arra buzdította, hogy csatlakoz-
zanak a projekthez.

„A munkaerőhiánnyal küz-
dő uniós munkaadók számára 
ez fontos eszköz lehet az erőfor-
rások szempontjából” – hang-
súlyozta.

MTI

Viktor Mikita, a megyei katonai 
adminisztráció vezetője a Bereg-
szászi járásban tett munkaláto-
gatása során Barta Józseffel, a 
KMKSZ alelnökével, megyei ta-
nácsi képviselővel ellátogattak a 
beregszászi 19. számú óvodába, 
ahol megtekintették az objektum 

területén végzett felújításokat.
Az épület 45 gyerek befogadá-

sára alkalmas, a projekt keretében 
felújították a homlokzatot, továb-
bi épületszárnyakat építettek, óvó-
helyet, mosdókat és adminisztratív 
helyiségeket alakítottak ki, s rend-
be tették az épület körüli területet.

Viktor Mikita és Barta József 
ellátogatott a magyarországi 
segítséggel felépített óvodába

A helyiségeket új bútorokkal, 
oktatási felszereléssel látták el. A 
kezdeményezés a Magyar Öku-
menikus Segélyszervezet ukraj-
nai-kárpátaljai kirendeltségének 
közreműködésével és Magyaror-
szág Kormányának támogatásával 
valósul meg. A projekt értéke közel 

30 millió hrivnya. Az intézmény 
október végéig megnyitja kapuit.

Viktor Mikita megköszönte a 
segítséget, s leszögezte: az Öku-
menikus Segélyszervezet az egyik 
leghatékonyabb humanitárius szer-
vezet.

karpa.in.ua
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Az akkori vidám, színes vásá-
ri forgatagra, a nagyszabású kul-
turális seregszemlére az ismert 
okok miatt idén nem kerülhetett 
sor. Maradt az ima, annak min-
dent felülmúló ereje. Mert ahogy 
a helyi római katolikus templom-
ban elhangzott, Istennél, a törté-
nelem uránál semmi sem lehetet-
len. Az ökumenikus istentisztele-
ten a hívőkhöz, a keresőkhöz és 
a kételkedőkhöz egyaránt szólt 
Szulincsák Sándor helyi római 
katolikus plébános, aki arra em-
lékeztetett, hogy először a szí-
vünkben kell, hogy megterem-
tődjön a béke, s ezért mindany-
nyian sokat tehetünk.

Még a mélyen hívő embert 
is néha elfogja a kétely: való-
ban alkalmas vagyok a Min-
denható által rám ruházott fel-

adat elvégzésére? – kezdte igei 
szolgálatát Jenei Károly refor-
mátus lelkész. Mózes szavai-
val élve: mi lesz, Uram, ha a 
többiek nem hallgatnak rám? 
De a mi Istenünk van olyan 
bölcs, hogy nem rak a vállunk-
ra olyan terhet, amelynek elhor-
dozása meghaladja az erőnket. 
Ha csak imádságra, illetve egy 
kedves mosolyra futja az erőd-
ből, akkor is az isteni küldetést 
teljesíted, emlékeztetett rá az 
igehirdető. A közös hit és re-
ménység munkálja a kereszté-
nyek közötti egység megterem-
tését, hogy a Krisztus urunk ál-
tal egy szív és egy lélek lakoz-
zék bennünk, szólt az istentisz-
telet zárómondata. 

Ezt követően Magyaror-
szág kárpátaljai konzulátusai, 
valamint a helyi civil szerve-
zetek képviselői a huszti vár-
hegy lábánál álló emlékműhöz 
vonultak, ahol megkoszorúzták 
azt az emlékjelet, amelyen két 
nyelven – ukránul és magya-

Ökumenikus istentisztelet és koszorúzás Huszton

Béke, megértés, gyarapodás
Egy bő évtizeddel ezelőtt a Pro Cultura Subcarpathica civil szer-
vezet irányítói azt a nagyszabású célt tűzték ki maguk elé, hogy 
népünnepélyek keretében emlékeznek meg dicső elődeinkről. 
Konkrétan azokról, akik az elmúlt évszázadok során sokat tet-
tek az itt élő népek, illetve az adott tájegység gazdasági és szelle-
mi felemelkedése érdekében. Így aztán a Rákóczi-szabadságharc 
kezdetének, a zászlóbontás emlékére minden év tavaszán Rákóczi 
Napokat tartottak Beregszászon, a híres egri várkapitány, Dobó 
István szülőhelyén, Szerednyén Dobó Fesztiválra, az ungvári vár-
ban pedig Bercsényi Fesztre került sor. És amiben talán a legke-
vesebben hittek: közel tíz évvel ezelőtt az egykori máramarosi ko-
ronavárosban százakat megmozgató Bethlen Napot sikerült ren-
dezni. Amelyet a maroknyi huszti magyarság mellett a többségi 
nemzet képviselői a kezdetektől fogva felkaroltak. A tavalyi al-
kalmon – mely már a város központjában zajlott – a helybeliek 
és a környező településekről ide látogató vendégek, köztük közel 
kétszáz fiatal fellépő, együtt imádkoztak a vidék, egész Ukrajna 
felvirágzása érdekében. 

rul – olvashatók a Himnusz író-
jának közismert sorai: Bús dü-
ledékeiden, Husztnak romvá-
ra megállék; / Csend vala, fel-
leg alól szállt fel az éjjeli hold. 
/ Szél kele most, mint sír szele 
kél; s a csarnok elontott / Osz-
lopi közt lebegő rémalak inte 
felém. / És mond: Honfi, mit ér 
epedő kebel e romok ormán? / 
Régi kor árnya felé visszame-
rengni mit ér? / Messze jöven-
dővel komolyan vess öszve je-
lenkort; /Hass, alkoss, gyara-
píts: s a haza fényre derűl!

Bethlen Gábor uralkodásá-
nak idején a béke köszöntött Er-
délyre, benne az akkor hozzátar-
tozó koronavárosra, Husztra és 
annak környékére. A korszak az 
itt élő nemzetek és nemzetisé-
gek közötti megértést, az együtt-

működésüket és valamennyiük 
gyarapodását hozta magával, 
emlékeztetett rá rögtönzött saj-
tótájékoztatóján Orosz Ildikó, 
a Pro Cultura Subcarpathica 
irányítója, a Rákóczi Főisko-
la elnöke. Jellemző módon iga-
zi aranykorként tartjuk számon 
ezt az időszakot. Nem tehetünk 
meg mindent, amit meg kelle-
ne, hogy tegyünk, de tegyünk 
meg mindent, ami az adott kö-
rülmények között lehetséges, 
emlékeztetett a fejedelem ma 
is érvényes gondolataira az el-
nök asszony. Aki annak a remé-
nyének adott hangot, hogy ezt a 
bethleni útmutatást a kárpátal-
jai magyarok mellett az itt élő 
nemzetiségek képviselői közül 
is mind többen megfogadják, s 
hogy a következő, 2023-as esz-
tendőben már a szokott módon, 
akár több ezres létszámban is a 
városközpontban ismét együtt 
ünnepelhetünk. Mert akkorra 
eljön a várva várt béke. 

Eszenyi Gábor

„Egy lángot adok…”
Megemlékezés a Perényi Kultúrkúriában

Báró Perényi Zsigmond volt a 
függetlenségi nyilatkozat alá-
írója, akit a szabadságharcban 
játszott szerepéért az osztrákok 
halálra ítéltek, és 1849. október 
24-én kivégeztek Pesten.

A kultúrkúria udvarán a szer-

vezők nevében Molnár D. István, 
a KMKSZ beregszászi szerveze-
tének elnöke szólt az egybegyűl-
tekhez. A magyarságnak a Kár-
pát-medencében történt megtele-
pedése óta számtalan veszéllyel és 
nehézséggel kellett szembenéznie. 
Többször előfordult az elmúlt több 
mint 1100 esztendő alatt, hogy már 

vesztésre álltunk, ám a hazának 
mindig sikerült a nemzet ügye 
iránt elkötelezett annyi haza-
fit mozgósítani, hogy sikerrel 
vegyük az akadályokat. A ma-
gyarság történetének talán leg-
fényesebb csillaga az 1848-as 
forradalom és az ezt követő sza-
badságharc. Az aradi vértanúk 
helytállásából a mostani embert 
próbáló időkben mi is erőt me-
ríthetünk, mondta. 

Balázs Antal helyi reformá-
tus lelkész párhuzamot vont a 
magyar szabadságharc mártírjai 
és Jézus Krisztus példája között. 
Az aradi vértanúk a magyar ha-
záért haltak meg, nekünk pedig 
van egy olyan megváltónk, aki 
az emberiségért áldozta életét, 
hangsúlyozta a tiszteletes.

A koszorúzást követően 
a kultúrkúria dísztermében a 
gyásznap résztvevői megtekint-
hették a Rákóczi Főiskola Szak-
gimnáziuma diákjainak „Lángot 
adok, ápold, add tovább” című 
műsorát, amely a mártíromságot 
szenvedett szabadsághősöknek 
állít méltó emléket.

Kovács Elemér

A Munkácsy Mihály Magyar 
Házban Tarpai József üdvözölte a 
Latorca-parti város és a környék ér-
deklődő közönségét. Az intézmény 
igazgatója elismeréssel beszélt 
Matl Péter művészetéről, emellett 
közösségformáló, -megtartó szere-

péről szólva kiemelte a művész ál-
tal kezdeményezett szoborút, illet-
ve a Beregszentmiklóson a hónap 
végén átadásra kerülő szoborpark 
jelentőségét is.   

Hiánypótló műnek nevezte a 
most bemutatott kiadványt Cseh 
Áron, Magyarország Ungvári Fő-
konzulátusának konzulja. Hiány-
pótló, mert érthetetlen okokból 
eddig még komolyabb kiadvány 
nem készült Matl Péterről, egy 
olyan művészről, akinek szobrai 
állnak a környező országokban, 
Nyugat-Európában, de még Ja-
pánban, Brazíliában és az Egyesült 
Államokban is, fogalmazott a dip-

Könyvbemutató a Munkácsy Mihály Magyar Házban

Matl Péter, a magyar 
sorsszobrász

Az emlékmű hivatása, hogy áthassa a magyar ember szívét, összetart-
son és reményt adjon, vallja Matl Péter. „Nemzeti emlékhelyeinken 
álló szobrai pedig ennek a művészi hitvallásnak a példái Vereckétől a 
sátoraljaújhelyi Magyar Kálvárián át Ópusztaszerig. Alkotásai – ame-
lyek egyszerre simulnak a tájba, valamint kultúránk és államiságunk 
ezeréves szövetébe, amelyekben legősibb szimbólumaink és motívu-
maink jelennek meg – éppúgy összekötnek minket egymással, mint a 
velünk élő többi néppel” – fogalmaz a Munkácsy-díjas szobrászmű-
vész alkotásait bemutató reprezentatív kötet bevezetőjében Orbán 
Viktor, Magyarország miniszterelnöke. A kiadvány március végi bu-
dapesti bemutatóját követően a kárpátaljai közönség október 6-án a 
művész szülővárosában ismerhette meg a Matl Péter közel négy évti-
zedes munkásságát bemutató, csaknem 300 oldalas életműalbumot, 
amely a művész megannyi tematikájú, fából faragott, kőbe vésett és 
agyagból vagy bronzból megmunkált alkotását tárja elénk.

lomata. Aki a művész legismertebb 
alkotásai közül kiemelte a sok táma-
dást kiállt nemzeti jelképet, a Verec-
kei-hágón álló Honfoglalási Emlék-
művet, amelyről a budapesti bemu-
tatót követően Kövér László házel-
nök így fogalmazott: „Ha Péter ba-

rátunk csak ezzel az egyetlen mű-
vével ajándékozott volna meg ben-
nünket, akkor is beírta volna magát 
a magyar művészetbe és a magyar 
emberek szívébe”. Cseh Áron a mű-
vész érdemei méltatása mellett abbé-
li örömének is hangot adott, hogy a 
mostani nehéz idők ellenére itt átél-
hetjük a békés összetartozás örömét, 
és néhány pillanatra elfeledjük a há-
ború távoli borzalmait.

Ebben segítenek Matl Péter 
munkái is, amelyekkel nem csu-
pán a kiadványt lapozva ismerked-
hettünk meg, de a művész Popovics 
Bélával folytatott beszélgetésének 
hátteréül szolgáló kivetítésekből 

is. A helytörténész, a barát igen-
csak emberileg mutatta be a mű-
vész munkásságát, eddigi életút-
ját, rávilágítva arra, hogy Matl 
Péter Istenbe vetett hite, mély 
gyökerekbe kapaszkodó ma-
gyarságtudata, embersége, csa-
lád-, haza- és szabadságszeretete 
minden egyes munkáján fellelhe-
tő. A művész professzionizmusa 
mellé nagy mértékű művészi igé-
nyesség társul. Mély alázattal ve-
szi kézbe az eléje kerülő anyagot, 
legyen az kő vagy fa, párbeszéd 
kezdődik az anyag és közte, mi-
nek hatására fokozatosan köze-
ledik az anyagban lévő csoda ah-
hoz a csodához, amely az ő lelké-
ben van, és a találkozás eredmé-
nye aztán az az alkotás, amelyet 
mi is meg tudunk csodálni, fogal-
mazott a moderátor. Matl Péter 
az anyagban rejlő, mások számá-
ra láthatatlant igyekszik előhozni 
és megmutatni embertársai szá-
mára. Azt a valóságot, azt a lé-
nyeget, azt a logoszt fejti meg az 
adott kőben, fában, amely valójá-
ban benne van. Tehát nem „meg-
erőszakolja” az anyagot, hanem 
alázattal közeledik hozzá, és „át-
imádkozza” magában, megsejti, 
mi van benne, majd kibontja azt. 
Talán ezért ilyen örök érvényű és 
ilyen mély értelmű minden alko-
tása, fogalmazott Popovics Béla. 

Térben és időben nyomot 
hagyni ittlétemről… – fogal-
mazza meg ars poeticáját a mű-
vész a most megjelent kiadvány 
első lapjain. Minden alkotás ré-
sze volt az akkori életemnek, 
gondolkodásommal időben, tér-
ben nyomot hagytam magam 
után, ez a nyom tekint vissza 
a könyvet szemlélve – mond-
ta Matl Péter, aki a beszélgetés 
során őszintén, alázattal beszélt 
eddigi munkásságáról, életéről.

A Munkácson megtartott 
könyvbemutatón a résztvevők 
megtekinthették a művészt be-
mutató Kőbe vésve című portré-
filmet is, melyet az elmúlt év-
ben készítettek a TV21 Ungvár 
munkatársai, Debreceni Kamil-
la és Balla Béla, illetve a mű-
vész dedikálta a munkásságát 
bemutató kiadványt, mely a Ki-
sebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítvány és a Méry Ratio Ki-
adó gondozásában jelent meg.

Gratulálunk a Munkácsy-dí-
jas szobrászművésznek és to-
vábbi alkotó sikereket kívánunk 
számára.

Kovács Erzsébet
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Amikor az emberek szo-
morúak, elkeseredettek, 
magányosak, depresszió-
sak – epekednek az elmúlt 
gyermekkor után. Miért 
szeretnénk visszamenni a 
gyermekkorba? Mert ak-
kor hinni tudtunk. Bíztunk 
abban, aki gondunkat visel-
te. Tudtunk örülni a legcse-
kélyebb dolognak is, amit 
kaptunk. Minden szépnek 
és értékesnek látszott a sze-
münkben. Egy sárguló fa-
levél, egy siető kis hangya, 
vagy a magunk alkotta ho-
mokvár is szépnek, érde-
kesnek tűnt.

Jó lenne gyermekké lenni, 
mert tudnék hinni! Ha gyer-
mek lennék, volna, aki gon-
doskodjék rólam. Örülni tud-
nék, kedvem lelném kis és 
nagy dolgokban. Minden szé-
pet féltve őriznék. Ha még 
egyszer gyermek lennék, nem 
akarnék felnőtté lenni.

Milyen jó lenne tiszta 
szívvel örülni az életnek! 
Megbecsülnék minden napot, 
óvnám kincseit. Olyan jó len-
ne gyermekként bátran nézni 
az emberek szemébe! Nem 
kéne félteni, takarni semmit. 
Csodálnám az életet, váloga-
tás nélkül szeretném az em-
bereket.

Vi s s zahozha t a t l an  a 
gyermekkor! Egy kedves, 
értékes vázánkat, ha da-
rabokra tört, még össze-
ragaszthatjuk. Emlékként 
őrizzük még, de mint váza, 
már hasznavehetetlen. 

Csak ennyi az életed és 
az életem, mint egy porce-
lán vázáé? A Mester meg-
tervezte, formálta, alakí-
totta széppé, nemessé. Ha e 
váza a tulajdonosa kezében 
összetörik, már értéktelen, 
nem ér semmit.

Emberré formált Isten 
keze édesanyám méhében. 
Amikor Isten eltervezte éle-
temet, Ő pontosan tudta, 
hogy nem egy katicabogár, 
orgonavirág és nem is egy 
kis veréb életét szánta ne-
kem. Embert alkotott Isten 
és lélekkel töltötte meg ezt 
a testet! Ez vagyok én! Isten 
alkotása, értékes és fontos! 
Belőlem nincs több! Vannak 
testvéreim, rokonaim, bará-
taim, ismerőseim, de ők má-
sak, mint én!

Testvéreim ügyesebbek, 
mint én, egészségesebbek 
és másak. Ugyanannak az 
édesanyának és édesapá-
nak vagyunk a gyermekei, 
ugyanabban a családban nőt-
tünk fel. Gyermekkorunk-

  Milyen jó lenne gyermekké 
lenni!

ban ugyanazt a nevelést kap-
tuk, azt az ételt ettük, ugyan-
azok a hatások értek, s még-
is másak vagyunk. Hasonlí-
tunk, de más a személyisé-
günk. Egészen más az élet-
formánk, egészen más élet-
pályát futottunk be.

Visszavágyom a gyermek-
koromat én is. Pedig rettene-
tes nyomorban, szenvedésben 
volt részem a második világ-
háború alatt. Álmodoztam, 
reménykedtem, tervezgettem 
a szülői ház oltalmában. Na-
gyon sokat csalódtam, álma-
im, terveim nem mind való-
sultak meg. Megvalósult ál-
maim közül később sok ösz-
szetört. Akkor hát én is csak 
olyan vagyok, mint az a félre-
állított törött, értéktelen váza? 
Emlék csupán? 

Óh, nem!
Életem ellensége, lelkem 

megkeserítője, a sátán ezt sze-
retné elhitetni velem. Ezért fe-
ledteti a sok örömöt, a meg-
valósult reményeimet, terve-
imet, valóra vált álmaimat. 
Csodákat éltem át, áldás kí-
sérte életemet. Voltak gyá-
szos, keserű, fájdalmas peri-
ódusok is, de sokkal több volt 
az öröm.

Milyen más lenne az élet, 
ha ártatlan gyermeki szem-
mel látnánk, szemlélnénk! 
Ha gyermeki szívvel tudnánk 
örülni, észrevennénk a szé-
pet és jót.

Isten nem akar kiskorú-
ságban tartani senkit! De azt 
szeretné, ha az élet gondjait, 
az aggodalmakat, félelmein-
ket, fájdalmunkat mernénk rá-
bízni. Mint gyermekkorunk-
ban, amikor sírva szaladtunk 
szüleinkhez, ha megijedtünk, 
féltünk a sötétben, vagy eles-
tünk és megütöttük a térdün-
ket. Biztosan tudtuk, hogy 
megértenek, segítenek, mert 
szeretnek! 

Az Úr Jézus erre tanította 
az embereket, s tanít minket 
is: „Ne aggodalmaskodja-
tok a ti életetek felől!” (Máté 
6, 25). Ne féljetek azért: ti 
sok verebecskénél drágáb-
bak vagytok. (Máté 10, 31) 
„Bízzatok: én vagyok, ne fél-
jetek!” (Máté 14, 27) „Ne 
félj, csak higgy!” (Márk 5, 
36) „Higgyétek, hogy mind-
azt, amiért imádkoztok és 
amit kértek, megkapjátok…” 
(Márk 11, 24) „Ne sírj!” 
(Lukács 7, 13)

„Láss, a te hited téged 
megtartott!” (Lukács 18, 42)

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

Tízéves az „Élim” Hetyeni Református Napközi Otthon

A fogyatékkal született 
gyermek is áldás

A hagyományokhoz híven októ-
ber 6-án, az aradi vértanúk em-
léknapján megemlékezést tartot-
tak Nagyszőlős központjában, a 
Perényi Zsigmond Líceum park-
jában, a névadó mellszobránál. 

Országunkban hónapok óta 
háború dúl, a Nagyszőlősi kistér-
ségben a közelmúltban elesett há-
rom katonánk tiszteletére gyász-
napot tartunk, mondta a rendez-
vény kezdetén Kudron Zoltán, a 
KMKSZ helyi alapszervezetének 
elnöke. Adózzunk a hősök em-
lékének egyperces néma főhaj-
tással. A szónok a továbbiakban 
arra emlékeztetetett, hogy 173 
évvel ezelőtt, 1849 októberében 
Aradon kivégezték az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc 
honvédtábornokait. Ám a harcot 
a béke, majd a kiegyezés követ-

Csöndes főhajtás Nagyszőlősön

Bátorság, hazaszeretet, 
önfeláldozás

te. Valamennyien abban reményke-
dünk, hogy hamarosan országunk-
ban is beköszönt a várva várt béke. 

A koszorúzás után megtartott 
rögtönzött sajtótájékoztatóján Barta 

József, a KMKSZ alelnöke arról 
szólt, hogy a szabadságharc utáni 
nemzedékek immár második év-
százada emlékeznek meg a már-
tírokról. Bízzunk benne, hogy 
így lesz az idők végezetéig. Mert 
az akkori hősök bátorságból, ha-
zaszeretetből és önfeláldozásból 
olyan példát mutattak, amely kö-
vetésre méltó valamennyiünk szá-
mára. Ezekből a nagyszerű csele-
kedetekből mindennapi küzdel-
meinkhez ma is erőt meríthetünk. 

Kovács Elemér

Az „Élim” Hetyeni Református 
Napközi Otthon immáron tíz 
éve segít speciális igényű gyer-
mekek fejlesztésében. Október 
4-én születésnapra érkeztek ide 
egykori és jelenlegi neveltek, 
szülők, támogatók.

A Kárpátaljai Református 
Egyház püspöke nyitó áhítatá-
ban a mindennapi hálaadás fon-
tosságára hívta fel a figyelmet a 
100. zsoltár alapján. Zán Fábián 
Sándor hangsúlyozta: hogy iga-
zán hálát tudjunk adni életünk-
ben, s ezért az otthonért is, visz-
sza kell tekintenünk. Ám emberi 
gyarlóságunkból kifolyólag haj-
lamosak vagyunk elsősorban azt 
látni, mi mit tettünk, aztán talán 
észrevesszük az ajándékokat is. 
De ha nem látjuk meg Isten cse-
lekedeteit, áldásait, lelki vakság-
ban szenvedünk. Ez az otthon 
úgy jöhetett létre, hogy valakik 
megtapasztalták Isten jóságát és 
hála ébredt szívükben, amihez 
cselekvő szeretet társult. Az itt 
szolgáló munkatársak révén pe-
dig a speciális igényű gyerekek 
megtapasztalhatnak valamit ab-
ból, hogy milyen jó az Úr. 

A megjelenteket Cseresznye 
Erzsébet, az otthon igazgatója üd-
vözölte, hálát adott az elmúlt tíz 
esztendőért, az itt megtapasztalt 
kis csodákért, melyek óriási lé-
péseket jelentenek neveltjeik szá-
mára. Az igazgató asszony meg-
hatódva számolt be a tavaly bir-
tokba vett új szárny építéséről is. 
„2020 augusztusában két téglánk 
volt, s decemberre tető alatt állt az 
étkező-társalgó-díszterem, 2021 
karácsonyában pedig már itt tar-
tottuk a karácsonyi alkalmunkat. 
Számtalanszor megtapasztaltuk 
az ige igazságát: „Még nyelvemen 
sincs a szó, te már pontosan tudod, 
Uram” (Zsolt 139, 4) – mondta az 
igazgató asszony, aki köszönetet 
mondott a támogatóknak, a név-
telen adakozóknak, a kétkezi se-
gítőknek, az imahátteret biztosító 
testvéreknek.  

Nagy Béla, a Kárpátaljai 
Református Egyház főgondno-
ka, visszaemlékezve a megtett 

útra, az egymás terhét hordozzá-
tok krisztusi parancs fontosságát 
hangsúlyozta, illetve a Királyok 
első könyve 8. részének 61. versé-
vel intett: „És a ti szívetek legyen 
tökéletes az Úrhoz, a mi Istenünk-
höz, hogy járjatok az ő rendelése-
iben, és őrizzétek meg az ő paran-
csolatit, miképpen e mai napon”.

Igencsak lélekmelengető volt 
az otthon neveltjeinek szívből 
jövő köszönete. Ajkukról valóban 
őszintén szólt az énekben, vers-
ben megfogalmazott hála. Min-
den egészséges ember tanulhat tő-

lük köszönetet mondani a vanért! 
Nekünk természetes, hogy látunk, 
hallunk, járunk, fogunk stb., ők vi-
szont nem azok hiányán siránkoz-
nak, hanem a maguk módján hálát 
adnak azért, ami ép: a siket a sze-
méért, a sánta a kezéért…  

És minden elismerés azoké a 
szülőké is, akik nem mondtak le 
sérült, fogyatékkal született gyer-
mekükről, elfogadták őket, s meg-
látják bennük Isten áldását, szere-
tetét. A dédai Popovics Katalin és a 
zápszonyi Nyomó Andrea egyhan-
gúan vallja: egy sérült gyerek sok-
kal több szeretetet ad, sokkal job-
ban tud örülni minden apróságnak, 
ami kárpótol minden plusz nehéz-
ségért. Persze nem könnyű elfo-
gadni, hogy egy beteg gyerek szü-
letett a családba, de Isten nem rak 
nagyobb terhet senki vállára, mint 
amennyit el bír viselni – fogalmaz-
za meg sok érintett anyuka érzé-
sét a rafajnaújfalui Demeter Mar-
git. Aki bevallja, eleinte háborgott, 

hogy elsőszülött gyermeke sé-
rülten született, de ma már tudja: 
Isten azért választotta őt lánya 
édesanyjának, mert tudta, hogy 
megbirkózik ezzel a feladattal 
és szeretettel fog vele foglalkoz-
ni. Azóta is hittel énekli: „Raj-
tam keresztül áradj, Uram…” S 
a Teremtő megmutatta hatalmas 
szeretetét és kegyelmét, amikor 
támaszként életerős, egészsé-
ges, értelmes fiúval is megaján-
dékozta őket. 

Ezek az édesanyák sorstársa-
ik véleményét is megfogalmaz-
ták, amikor beszélgetésünk so-
rán hálát adtak a hetyeni ottho-
nért, ahol gyermekeik hatalmas 
fejlődésen mentek keresztül. 
Ami ugyan nem eget rengető, 
és mások számára nem is látvá-
nyos, de ők hálásak azért, hogy 
kinyíltak, önállóbbakká váltak, 
itt barátokra leltek, ide örömmel 

jönnek és vágynak – még a gyer-
mekkorból kinőve is –, mert itt 
szeretet veszi őket körül. 

Az alkalmat záró szeretet-
vendégségen, a közös fotózá-
son, meg az udvaron, a játszó-
téren is megható volt látni, mi-
lyen szeretettel fordulnak egy-
máshoz ezek a fiatalok, hogyan 
segítenek egymásnak, s milyen 
sokat tanulnak egymástól is. És 
minden elismerés az itteni mun-
katársaknak, akik nagy-nagy 
szeretettel hajolnak le minden 
gyermekhez, igazi elhívásként 
tekintenek szolgálatukra. Az új 
– egyébként igen nagy igényes-
séggel kialakított – közösségi tér 
falára felrajzolt ige mindannyi-
unk számára figyelmeztetésként 
szól: „Aki pedig csak egyetlen 
pohár friss vizet ad inni egynek 
e kicsinyek közül… semmiképp 
sem fogja elveszteni jutalmát” 
(Mt 10, 42).

Marton Erzsébet
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173 évvel ezelőtt Aradon 13 
honvédtábornokot, Pesten pedig 
Batthyány Lajost, az első fele-
lős magyar kormány miniszter-
elnökét végezték ki. Nagyon sok 
neves és névtelen áldozata volt a 
megtorlásnak, de abban az idő-

szakban sújtott le az „igazság-
szolgáltatás” Ormai Norbertre, 
Kazinczy Lajosra, Ludwig Hauk 
alezredesre és báró Perényi Zsig-
mondra, Ugocsa vármegye fő-
ispánjára is, folytatta a szónok. 

A vértanúkra emlékeztek a Rákóczi Főiskola Szakgimnáziumának diákjai

Ébredj, emlékezet!
A mai napon azon hősök előtt hajtunk fejet, akik végigküzdötték az 
1848/49-es szabadságharc csatáit, ám babérkoszorú helyett bitófa, 
vagy – enyhébb büntetésként – golyó általi halál jutott nekik osz-
tályrészül, kezdte október 6-i megemlékezését Gerendely Béla, a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának 
tanára. Aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a 13 aradi vértanú az 
akkori Magyarország társadalmi és etnikai sokféleségét bizonyítja, 
s ezen túl azt is, hogyan tudott egy eszme az ország boldogulásába, 
fejlődésébe vetett hit szolgálatába állítani németet, szerbet, magyart 
és örményt, akik egy zászló alatt egy haza fiainak vallották magukat.

Aki emberileg is megközelítet-
te a témát. Az utolsónak kivégzett 
Vécseynek már nem volt kitől bú-
csút vennie, ezért Damjanich holt-
testéhez lépett, és bár korábban 
voltak nézeteltéréseik, most, az 
öröklét kapujában a magyar arisz-

tokrata lehajolt és megcsókolta a 
szerb Damjanich kezét. Korunk-
ból nemcsak a hősök, a gesztusok 
is elfogynak, mondta. Vécsey kéz-
csókja azt mutatja, a gesztus fontos 
erkölcsi tényező, a gesztusok által 

marad egyenes világunk tenge-
lye. Jó egy olyan világban élni, 
ahol a tévedést beismerés köve-
ti, ahol elhangzik a sértés után a 
bocsánatkérés, és ezt nem tartja 
senki a gyengeség jelének, zár-
ta gondolatait Gerendely Béla. 

A történelmi visszatekintést 
követően a tanintézmény diákjai 
Kudlotyák Krisztina tanárnő ve-
zetésével igencsak színvonalas, lé-
lekemelő és elgondolkodtató dra-
matizált műsorban idézték meg az 
1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc eseményeit, az aradi vérta-
núk meg nem alkuvó bátor kiállá-
sát, azokat az eseményeket, ame-
lyeket a ma nemzedékének sem 
szabad felejteni, hogy erőt adja-
nak próbatételeinek elviseléséhez. 
„Egy lángot adok, ápold, add to-
vább és gondozd híven” – fogal-
mazták meg Reményik Sándor sza-
vaival a huszonegyedik század fia-
taljaihoz is szóló üzenetet.

A műsort követően Soós Ka-
talin, a tanintézmény igazgatója 
a sajtónak nyilatkozva annak a 
meggyőződésének adott hangot, 
hogy egy-egy ilyen, érzelmek-
re is erősen ható előadás jobban 
megmarad a fiatalokban, mintha 
a történelemkönyveket átlapoz-
va, vagy egy-egy tanóra kereté-
ben szereznének tudomást ezek-
ről a nemzetünk számára oly fon-
tos eseményekről. Így valószí-
nűleg jobban átjön a mához szó-
ló üzenet is: most is ki kell tarta-
nunk magyarságunk, megmara-
dásunk mellett. Ahogy Gerendely 
Béla fogalmazott: Arad gyertyái 
napjainkig világítanak, a hősök 
élete és halála ma is példaértékű.

kme

 A mostani őszi tanévkezdésre 
két olyan képzési formával bővült 
a beregszászi főiskola portfóliója, 
ami egyrészt a kárpátaljai magya-
roknak segít: a debreceni, nyír-
egyházi és miskolci egyetemek-
kel olyan képzési forma indult el, 
melynek során a diákok sikeres 
tanulmányaik végeztével mindkét 
ország – Magyarország és Ukraj-
na – felsőfokú tanintézményének 
diplomáját megkaphatják. Más-
részt a Stipendium Hungaricum 
program keretében 500 koráb-
ban Ukrajnában tanult harmadik 
országbeli és 500 ukrajnai ukrán 
nemzetiségű hallgató számára kí-
nálnak ösztöndíjas képzést. Ennek 
bejelentésére és a megállapodások 
aláírására október 7-én került sor 
a beregszászi főiskolán.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola rektora 
és elnöke a fent említett három 
magyarországi egyetem vezető-
ivel írt alá párhuzamos képzés-
ről szóló együttműködési meg-
állapodást, és azok a diákok je-
lentkezhettek a most induló kép-
zésre, akik már felvételt nyer-
tek a beregszászi főiskolára. A 
kétokleveles képzés minden diák 
számára ingyenes, tudtuk meg az 
aláírást követő sajtótájékoztatón. 

A kárpátaljai magyar di-
ákok  számára  b iz tos í to t t 
kétokleveles képzés és a Stipen-
dium Hungarikum program nyúj-
totta lehetőségeket a Kulturális 
és Innovációs Minisztérium fel-
sőoktatásért felelős helyettes ál-
lamtitkára jelentette be. Hankó 
Balázs elmondta, hogy erre azért 
volt lehetőség, mert a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főis-
kola az ukrajnai mellett nemzet-
közi akkreditációval is rendelke-
zik. A most induló kettős képzés-
ben résztvevő diákok a beregszá-
szi főiskola mellett a magyaror-
szági társegyetem hallgatóivá is 
válnak, így a képzések megfele-
lő összehangolásával, ha jól ve-
szik a jelentkezők az akadályo-
kat, akkor a végzéskor két diplo-
mát kapnak majd. A Stipendium 
Hungaricum programban részt-
vevő ukrajnai ukrán anyanyelvű 
fiatalok szintén Beregszászban 
felvételizhetnek az itt megvaló-
suló, kihelyezett magyarorszá-
gi egyetemi képzésekre, egyelő-
re ápolás-betegellátás, gazdasá-
gi informatika, gazdálkodás-me-
nedzsment szakokra. Mindkét 
képzési formában az oktatás egy 
részét a magyarországi intéz-

Kétokleves képzés a Rákóczi Főiskolán

Beregszászi főiskolásként lehetsz 
magyarországi egyetemista

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola megalakulá-
sa óta szorosan együttműködik anyaországbeli egyetemekkel an-
nak érdekében, hogy minél szélesebb palettát tudjanak kínálni a 
kárpátaljai fiataloknak a magas színvonalú anyanyelvi oktatás 
terén. Nagy körültekintéssel teszik ezt a háború árnyékában is. 
Mint tapasztaljuk, a magyarországi felsőoktatási intézmények 
segítségnyújtása február 24-től folyamatos, sőt még erőteljesebb.

ménynek kell biztosítania, ami 
megtörténhet jelenléti vagy tá-
volléti oktatási formában is, tájé-
koztatott a helyettes államtitkár. 

Orosz Ildikó, a Rákóczi Főis-
kola elnöke hangsúlyozta: az uk-
rajnai ukrán diákoknak a Stipendi-
um Hungarikum nyújtotta bereg-
szászi képzésére azért volt szük-
ség, merthogy az egyetemi hall-
gatók most nem hagyhatják el az 
országot, ám szeretnének tovább-
tanulni. „A most aláírt szerződé-
seknek köszönhetően ezentúl ma-
gyarországi partneregyetemeink 
hallgatói lehetnek, és mi vállaltuk 
azt a nemes feladatot, hogy ezeket 
az ukrán diákokat felkészítjük egy 
angol vagy magyar nyelvű képzés-
re. Ők választják meg, hogy ami-
kor átmennek Magyarországra, 

ott milyen nyelven szeretnék majd 
folytatni tanulmányaikat. Vállal-
tuk, hogy egy-egy alapozó tantár-
gyat is tanítunk nekik, annak ér-
dekében, hogy minél sikereseb-
bek legyenek külföldön” – fogal-
mazott az elnök asszony. 

Csernicskó István, a Rákóczi 
Főiskola rektora örvendetesnek 
tartja, hogy a most induló kép-
zésnek köszönhetően a diákok 
szülőföldjükön maradva a bereg-
szászi főiskola mellett párhuza-
mosan lehetnek debreceni, mis-
kolci vagy nyíregyházi diákok 
is, betekintést nyerhetnek a ma-
gyarországi felsőoktatási rend-
szerbe, és annak a reményének 
is hangot adott, hogy remélhe-
tőleg hazahozzák azt a tudást és 
tapasztalatot, amit ott szereznek. 

Mint a sajtótájékoztatón meg-
tudtuk, a kétdiplomás képzés kere-
tében a kárpátaljai magyar diákok 
számára a Debreceni Egyetem a be-
regszászi főiskolával közösen a kö-
vetkező szakokat indította el idén: 
történelem alap- és mesterképzés, 
valamint számvitel mesterképzés. 
A Miskolci Egyetemmel együttmű-
ködve földrajz, angol nyelv és iro-
dalom, magyar nyelv és irodalom, 
német nyelv és irodalom alapsza-
kokat, illetve magyar nyelv és iro-
dalom mesterképzést, a Nyíregy-
házi Egyetemmel pedig gazdál-
kodás és menedzsment, turizmus 
és vendéglátás, biológia, szlavisz-
tika, óvópedagógia, számvitel és 
adóügy, illetve ének-zene, népze-
ne-testnevelés szakokat indítottak. 

A magyarországi egyetemek 
vezetői megerősítették, hogy a 
jövőben újabb szakok indítását 
is tervezik.

Marton Erzsébet

A Kárpátaljai Magyar Pedagó-
gusszövetség szervezésében, a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
támogatásával az elmúlt hetekben 
Kárpátalja magyar iskoláinak 
sorát látogatta meg Nagy Csaba 
Liszt Ferenc-díjas tárogatómű-
vész, aki a „Hej Rákóczi, Bercsé-
nyi, magyar vitézek nemes vezé-
ri” címmel igencsak érzelemdús 
élő történelemórát tartott. 

Október 6-án a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-
iskola Szakgimnáziumának di-

ákjai lélekben is ünneplőbe öl-
töztek, s nagy érdeklődéssel kí-
sérték végig az előadást. A ven-
déget s a résztvevőket Király 
Katalin igazgatóhelyettes üdvö-
zölte, aki abbéli örömének adott 
hangot, hogy ismét az intéz-
mény falai között köszönthetik 
a hungarikumnak nyilvánított tá-
rogató mesterét, akinek előadása 
által a diákok jobban megismer-
hetik nem csupán a hangszert, 

Rendhagyó történelemóra Nagy Csaba tárogatóművésszel

Csontos kalabér, selymes 
lóding és a többiek

de a tanintézmény névadójának 
korát is, hisz a tárogató a vidékün-
kön kezdődő Rákóczi-szabadság-
harc idején vált igazán népszerűvé.   

Az előadás során Nagy Csaba 
a magyar történelem olyan idősza-
kát idézte meg, amely a költészet-
ben és a zenében is különös, egy-
séges fejezetet alkot. Az elhangzó 
történelmi, irodalmi és zenei rész-
letek, a képi illusztrációk úgy épül-
nek egymásra, hogy azok nem csu-
pán információt adnak, de élményt 
is nyújtanak, s mindenképpen ma-

gyarságunk, identitásunk erősítését 
szolgálják. A tárogatóművész vall-
ja: ahhoz, hogy a diákok, tanárok 
fontosnak érezzék a Rákóczi-ha-
gyomány megőrzését, tovább él-
tetését a mai modern, internetes 
világban, különösen szükség van 
arra, hogy kapjanak olyan élmé-
nyeket és információkat, amelyek 
ráirányítják a figyelmüket erre a 
történelmi időszakra. És ez külö-
nös identitáserősítéssel bír éppen a 

kárpátaljai fiatalok számára, hisz 
a Rákóczi-szabadságharc bölcső-
je ez a vidék.

Nagy Csaba előadása során 
nem csupán a tárogatóról, annak 
a szabadságharcban játszott sze-
repéről hallottak a fiatalok, de a 
legismertebb kuruc nótákkal is 
megismerkedhettek, sőt az elő-
adóművész hangszeres kísére-
tével együtt énekelhették azok 
egynémelyikét. És megtudták, 
milyen fegyvereket használ-
tak a kurucok, mi az a „csontos 
kalabér”, a „szép selyem lóding”, 
vagy hogy nézett ki Csínom Pal-
kó „dali pár pisztolya”.

Az előadás keretében bemu-
tatásra került az a kuruc dalgyűj-
teményt tartalmazó kottafüzet is, 
amelyet az előadóművész a Kár-
pátaljai Magyar Pedagógusszövet-
ség felkérésére a pandémia idején 
állított össze, s amelyet eljuttattak/
eljuttatnak minden kárpátaljai ma-
gyar oktatási intézménybe. A da-
lok megtanulását egy DVD is se-
gíti, amelyen minden dal elhang-
zik tárogatón, de énekelt változat-
ban is meghallgathatók a Kecskés 
együttes közreműködésével. Nagy 
Csaba arra biztat, hogy ennek segít-
ségével minden diák tanuljon meg 
legalább 2-3 kuruc dalt, s jövőre, a 
Rákóczi-szabadságharc kitörésé-
nek 320. évfordulója kapcsán az 
iskolák, járási és megyei oktatási 
intézmények akár vetélkedőket is 
hirdethetnek, ahol felhangozhat a 
kuruc kor megannyi gyöngyszeme.

A művész pedig a tárogató 
misszionáriusaként a jövőben is 
településről településre, iskolá-
ról iskolára viszi tovább II. Rá-
kóczi Ferenc fejedelem üzenetét: 
„Isten az igaz ügyet nem hagyja 
el”. Az üzenet átadásáért, a nagy-
szerű előadásért Soós Katalin, a 
szakgimnázium igazgatója mon-
dott köszönetet.

Kovács Erzsébet



Csütörtök Október 20.

Köszöntjük Vendel nevű olvasóinkat!

Hétfő Október 17.

Köszöntjük Rudolf nevű olvasóinkat!

Kedd Október 18.

Köszöntjük Lukács nevű olvasóinkat!

Szerda Október 19.

Köszöntjük Nándor nevű olvasóinkat!

2022. 
október 12 .6 Heti műsor

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:00 Teleshop
11:55 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:15 Fókusz
13:10 Nyomtalanul

Amerikai krimisor.
14:10 A mentalista

Amerikai krimisor.
15:25 A szerelem receptje

Török filmsor.
16:40 Elcserélt élet

Brazil drámasor.
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:50 Keresztanyu

Magyar vígjátéksor.
21:00 Celeb vagyok, 

ments ki innen!
22:30 RTL Híradó -

Késő esti kiadás
23:00 XXI. század - a 

legendák velünk 
élnek

23:35 Gyilkos lelkek
Amerikai krimisor.

00:45 Autogram
01:35 CSI: A 

helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

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

Német-olasz bűn-
ügyi tévéfilmsor.

13:30 Rex felügyelő
Német-olasz bűn-
ügyi tévéfilmsor.

14:35 Válaszutak
Mexikói drámasor.

15:40 Testvérek
Török filmsor.

16:45 Összetört szívek
Török drámasor.

17:20 Remények földje
Török drámasor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Ázsia Expressz
21:20 Párharc
23:00 A csodadoktor

Török drámasor.
00:15 A csodadoktor

Török drámasor.

05:00 Család-barát
05:55 Himnusz
05:56 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Duna - időjárás
06:40 Kenó
06:45 Álmok álmodói
06:50 Közelebb - 

Roma magazin
07:15 Domovina
07:40 Magyar világ
08:05 Önök kérték!
08:30 Család-barát 

beharangozó
08:40 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

09:25 Család-barát
09:50 Egy perc hírek
09:51 Duna - időjárás
09:55 Séfek bolygója
10:55 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Duna - időjárás
12:55 Álmok álmodói
13:00 Lengyelország 

ízei
13:25 Almárium
14:25 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
14:50 Főmenü mini: Fürj
14:51 Almárium
15:10 Egy perc hírek
15:15 Duna - időjárás
15:16 Önök kérték!
15:40 Ridikül
16:35 Almárium
16:55 Don Matteo

Tévéfilmsorozat
18:00 Híradó

18:25 Nemzeti 
Sporthíradó

18:35 Duna - időjárás
18:45 Álmok álmodói
18:50 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:35 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:45 Kékfény
21:35 Ricciardi nyomoz

Bűnügyi tévéfilmsor.
23:15 Kenó
23:25 Duna - időjárás
23:26 A San Franciscó-i 

zsaru
Angol akciófilm

01:20 Mesterember

05:00 Híradó
05:15 Duna World - 

időjárás
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Édes anyanyelvünk
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:30 Summa
06:55 Család'22
07:15 Mindennapi
07:25 Duna World - 

időjárás
07:26 Almárium
08:25 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:45 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Vers mindenkinek
10:21 Vallás sáv
10:45 Vallás sáv
11:20 Vasvirág

Magyar játékfilm
13:00 Híradó
13:20 Duna World - 

időjárás
13:25 Közelebb - 

Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Esély
14:45 Magyar Krónika
15:15 Magyarok az em-

berevők földjén
15:45 Család-barát
16:40 Duna World - 

időjárás
16:50 Öt kontinens
17:20 Ízőrzők: Somodor
17:50 Ízőrzők:

Balatonlelle
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Slágertévé
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
21:35 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Dokuzóna
23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Duna World - 

időjárás
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Slágertévé

04:25 Szabadidő
06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
10:00 Sporthíradó
13:00 Sporthíradó
16:00 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 UEFA Európa 

Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

17:16 Kézilabda 
magazin

17:50 Felvezető műsor
18:00 Boxutca
19:50 Értékelő műsor
21:00 Góóól!2
22:00 Sporthíradó

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:00 Teleshop
11:55 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:15 Fókusz
13:10 Nyomtalanul

Amerikai krimisor.
14:10 A mentalista

Amerikai krimisor.
15:25 A szerelem receptje

Török filmsor.
16:40 Elcserélt élet

Brazil drámasor.
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:50 Keresztanyu

Magy. vígjátéksor.
21:00 Celeb vagyok,

ments ki innen!
22:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:55 Házon kívül
23:25 Gyilkos lelkek

Amerikai krimisor.
00:30 CSI: A 

helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

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

Német-olasz bűn-
ügyi tévéfilmsor.

13:30 Rex felügyelő
Német-olasz bűn-
ügyi tévéfilmsor.

14:35 Válaszutak
Mexikói drámasor.

15:40 Testvérek
Török filmsor.

16:45 Összetört szívek
Török drámasor.

17:20 Remények földje
Török drámasor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Ázsia Expressz
21:20 Párharc
23:00 A csodadoktor

Török drámasor.
00:15 A csodadoktor

Török drámasor.
01:15 Tények Este

04:55 Család-barát
05:55 Himnusz
05:56 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Duna - időjárás
06:40 Kenó
06:45 Álmok álmodói
06:50 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:40 Öt kontinens
08:05 Önök kérték!
08:30 Család-barát 

beharangozó
08:45 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

09:25 Család-barát
09:50 Egy perc hírek
09:51 Duna - időjárás
09:55 Séfek bolygója
10:55 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Duna - időjárás
12:55 Álmok álmodói
13:00 Lengyelország 

ízei
13:25 Almárium
14:25 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
14:50 Főmenü mini: Fürj
14:55 Egy perc hírek
14:56 Duna - időjárás
14:57 Almárium
15:20 Önök kérték!
15:45 Ridikül
16:40 Almárium
16:55 Don Matteo

Tévéfilmsorozat
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Duna - időjárás

18:45 Álmok álmodói
18:50 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:35 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:35 SzerencsePerc
20:45 80 nap alatt 

a Föld körül
Angol 
kalandfilmsor.

21:40 A rózsa neve
Angol történelmi 
filmsor.

22:30 Kenó
22:40 Duna - időjárás
22:41 Rejtélyes XX.

század - Kun 
Miklós műsora

23:05 Hogy volt?!
00:05 A Nagyok
00:35 Filmsorozat 

ismétlőhely I.
01:25 Filmsorozat 

ismétlőhely II.

05:00 Híradó
05:15 Duna World - 

időjárás
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Édes anyanyelvünk
05:35 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:20 Kék bolygó
06:50 Magyar gazda
07:10 Mindennapi
07:15 Duna World - 

időjárás
07:20 Almárium
08:10 Álmok álmodói
08:20 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Vers mindenkinek
10:21 Vallás sáv
10:50 Vallás sáv
11:15 Templomaink
11:25 Dosztojevszkij: 

A játékos
Tévéfilm

13:00 Híradó
13:20 Duna World - 

időjárás
13:25 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschirm
14:20 Család'22
14:40 Novum
15:05 Magyarok az em-

berevők földjén
15:40 Család-barát
16:35 Duna World - 

időjárás
16:45 Magyar világ
17:15 Ízőrzők: 

Somogytúr
17:50 Ízőrzők: 

Németkér
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Nevetni kell, 

ennyi az egész
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
21:35 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:30 Klasszikusok 

délidőben
23:35 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:25 Vers mindenkinek
00:30 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Duna World - 

időjárás
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Nevetni kell, 

ennyi az egész

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
10:00 Sporthíradó
13:00 Sporthíradó
16:00 Simple Liga
17:00 Sporthíradó
17:50 Felvezető műsor
19:30 Fradi Tv
19:50 Értékelő műsor
22:00 Sporthíradó

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:00 Teleshop
11:55 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:15 Fókusz
13:10 Nyomtalanul

Amerikai krimisor.
14:10 A mentalista

Amerikai krimisor.
15:25 A szerelem receptje

Török filmsor.
16:40 Elcserélt élet

Brazil drámasor.
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:50 Keresztanyu

Magy. vígjátéksor.
21:00 Celeb vagyok, 

ments ki innen!
22:30 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:55 Halálos fegyver

Amerikai akció-
film-sor.

23:55 Gyilkos lelkek
Amerikai krimisor.

01:05 CSI: A 
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

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

Német-olasz bűn-
ügyi tévéfilmsor.

13:30 Rex felügyelő
Német-olasz bűn-
ügyi tévéfilmsor.

14:35 Válaszutak
Mexikói drámasor.

15:40 Testvérek
Török filmsor.

16:45 Összetört szívek
Török drámasor.

17:20 Remények földje
Török drámasor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Ázsia Expressz
21:20 Párharc
23:00 A csodadoktor

Török drámasor.
00:15 A csodadoktor

Török drámasor.
01:15 Tények Este

04:55 Család-barát
05:55 Himnusz
05:56 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Duna - időjárás
06:40 Kenó
06:45 Álmok álmodói
06:50 Hrvatska Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:40 Mesterember
08:05 Önök kérték!
08:30 Család-barát 

beharangozó
08:40 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

09:25 Család-barát
09:55 Egy perc hírek
09:56 Duna - időjárás
09:57 Séfek bolygója
10:55 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Duna - időjárás
12:55 Álmok álmodói
13:00 Lengyelország 

ízei
13:25 Almárium
14:20 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
14:50 Főmenü mini: 

Fürj
14:51 Almárium
15:10 Egy perc hírek
15:11 Duna - időjárás
15:15 Önök kérték!
15:40 Ridikül
16:35 Almárium
16:50 Don Matteo

Tévéfilmsorozat
18:00 Híradó

18:25 Nemzeti 
Sporthíradó

18:35 Duna - időjárás
18:45 Álmok álmodói
18:50 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:35 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:35 SzerencsePerc
20:45 Skandináv Lottó
20:50 Bonifácia nővér 

rejtélyes esetei
Angol tévéfilmsor.

21:40 Agapé
22:30 Kenó
22:40 Duna - időjárás
22:41 Downton Abbey

Angol tévéfilmsor.
23:35 Magyar nők: 

Illés Erzsébet
00:05 Filmsorozat 

ismétlőhely I.
01:00 Filmsorozat 

ismétlőhely II.
01:50 Hazajáró

05:00 Híradó
05:15 Duna World -

időjárás
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Édes anyanyelvünk
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'22
06:20 Élő egyház
06:50 Kárpát-medence
07:10 Mindennapi
07:15 Duna World - 

időjárás
07:20 Almárium
08:10 Álmok álmodói
08:25 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Vers mindenkinek
10:26 Vallás sáv
10:50 Vallás sáv
11:20 Templomaink
11:30 Ki ismeri őket? 

A nőket!
Tévéjáték

13:00 Híradó
13:20 Duna World - 

időjárás
13:25 Hrvatska Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Magyar gazda
14:40 Folkudvar
15:05 Magyarok az em-

berevők földjén
15:40 Család-barát
16:35 Duna World - 

időjárás
16:45 Hazajáró
17:15 Ízőrzők: Tevel
17:55 Ízőrzők: 

Mátranovák
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
21:35 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Örökség

Magyar filmdráma
00:20 Ybl 200
00:30 Vers mindenkinek
00:31 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák –

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Duna World - 

időjárás
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Hogy volt?!

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
10:00 Sporthíradó
13:00 Sporthíradó
15:30 Kerékpártúra
17:00 Sporthíradó
17:50 Felvezető műsor
18:00 K&H női 

kézilabda liga
19:50 Értékelő műsor
22:00 Sporthíradó

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:00 Teleshop
11:55 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:15 Fókusz
13:10 Nyomtalanul

Amerikai krimisor.
14:10 A mentalista

Amerikai krimisor.
15:25 A szerelem receptje

Török filmsor.
16:40 Elcserélt élet

Brazil drámasor.
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:50 Keresztanyu

Magy. vígjátéksor.
21:00 Celeb vagyok, 

ments ki innen!
22:30 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:00 Brandmánia
23:30 Gyilkos lelkek

Amerikai krimisor.
00:40 Az Év Hotele
01:25 CSI: New York-i 

helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

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

Német-olasz bűn-
ügyi tévéfilmsor.

13:30 Rex felügyelő
Német-olasz bűn-
ügyi tévéfilmsor.

14:35 Válaszutak
Mexikói drámasor.

15:40 Testvérek
Török filmsor.

16:45 Összetört szívek
Török drámasor.

17:20 Remények földje
Török drámasor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Ázsia Expressz
21:20 Párharc
23:00 Tények gazdasá-

gi különkiadás
23:05 A csodadoktor

Török drámasor.
00:15 A csodadoktor

Török drámasor.
01:15 Tények Este

05:00 Család-barát
05:55 Himnusz
05:56 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Duna - időjárás
06:40 Kenó
06:45 Álmok álmodói
06:50 Alpok-Duna-

Adria
07:15 P'amende
07:40 Magyar nők: 

Illés Erzsébet
08:05 Önök kérték!
08:30 Család-barát 

beharangozó
08:45 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

09:30 Család-barát
09:55 Egy perc hírek
09:56 Duna - időjárás
09:57 Séfek bolygója
10:55 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Duna - időjárás
12:55 Álmok álmodói
13:00 Lengyelország 

ízei
13:25 Almárium
14:25 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
14:50 Főmenü mini: Fürj
14:51 Almárium
15:10 Egy perc hírek
15:15 Duna - időjárás
15:16 Önök kérték!
15:40 Ridikül
16:35 Almárium
16:45 SzerencsePerc

16:55 Don Matteo
Tévéfilmsorozat

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Duna - időjárás
18:45 Álmok álmodói
18:50 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:35 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:40 Fábry
22:00 A java még 

hátravan
Filmvígjáték

23:55 Kenó
00:05 Duna - időjárás
00:06 Öt kontinens
00:35 Filmsorozat 

ismétlőhely I.
01:25 Filmsorozat 

ismétlőhely II.

05:00 Híradó
05:15 Duna World - 

időjárás
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Édes anyanyelvünk
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:45 Mindennapi
06:55 Világ
07:20 Duna World - 

időjárás
07:25 Almárium
08:20 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:15 Vers mindenkinek
10:20 Vallás sáv
10:45 Vallás sáv
11:20 A Pacsirta

Tévéfilm
13:00 Híradó
13:20 Duna World - 

időjárás
13:25 Alpok-Duna-

Adria
13:50 P'amende
14:20 Kék bolygó
14:40 Noé barátai
15:05 Magyarok az em-

berevők földjén
15:40 Család-barát
16:35 Duna World - 

időjárás
16:45 Szerelmes földrajz
17:15 Hazai érték
17:50 Ízőrzők: Siófok
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Örökzöldek a 

Józsefvárosból 
Szenes Iván 
Emlékkoncert

21:00 Egy Perc Híradó
21:01 Duna World - 

időjárás
21:02 A nagyok
21:35 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Adjátok vissza a 

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

Gyerekjáték
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Duna World - 

időjárás
01:20 Angol nyelvű hírek

06:30 Sporthíradó
10:00 Sporthíradó
13:00 Sporthíradó
13:35 FIFA VB 2022 - 

A csapatok
15:00 Napos Oldal - 

DVTK
15:01 Dvsc
15:30 Skipper
16:00 Pecatúra
17:00 Sporthíradó
17:50 Felvezető műsor
18:00 K&H férfi 

kézilabda liga
19:50 Értékelő műsor
20:00 UEFA Európa

Liga
22:00 Sporthíradó
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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   2 0 0  h r . ;
részvétnyilvánítás  5 0  h r . ;
társkereső   3 0  h r . ;
köszöntő   3 0  h r . ;
4 sor vers+köszöntő  5 0  h r . ;
képes köszöntő   4 0  h r . ;
kép+4 sor vers    5 5  h r . ;
megkezdett 4 soronként 5 hr.;

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

A politikai reklámok, az alkohol és dohányáruk reklámja 
100%-os felárral jelenik meg

2022. 
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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
11:55 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:15 Fókusz
13:10 A mentalista

Amerikai krimisor.
14:10 A mentalista

Amerikai krimisor.
15:25 A szerelem receptje

Török filmsor.
16:40 Elcserélt élet

Brazil drámasor.
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:50 Keresztanyu

Magy. vígjátéksor.
21:00 Celeb vagyok, 

ments ki innen!
22:25 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:55 Halálos fegyver

Amerikai akció-
film-sor.

23:50 Gyilkos lelkek
Amerikai krimisor.

01:05 PlayIT TV
01:55 CSI: New York-i 

helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

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

Német-olasz bűn-
ügyi tévéfilmsor.

13:30 Rex felügyelő
Német-olasz bűn-
ügyi tévéfilmsor.

14:35 Válaszutak
Mexikói drámasor.

15:40 Testvérek
Török filmsor.

16:45 Összetört szívek
Török drámasor.

17:20 Remények földje
Török drámasor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Ázsia Expressz
21:20 Párharc
23:00 A csodadoktor

Török drámasor.
00:15 A csodadoktor

Török drámasor.
01:15 Tények Este

05:00 Család-barát
05:55 Himnusz
05:56 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Duna - időjárás
06:45 Kenó
06:46 Álmok álmodói
06:50 Rondó
07:15 Kárpát-medence
07:40 A Nagyok
08:10 Önök kérték!
08:35 Család-barát 

beharangozó
08:45 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

09:30 Család-barát
09:55 Egy perc hírek
09:56 Duna - időjárás
09:57 Séfek bolygója
10:55 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Duna - időjárás
12:55 Álmok álmodói
13:00 Lengyelország 

ízei
13:25 Almárium
14:25 Ízőrzők - Takaré-

kos konyha
14:50 Főmenü mini: Fürj
14:55 Almárium
15:15 Egy perc hírek
15:16 Duna - időjárás
15:17 Önök kérték!
15:40 Ridikül
16:40 Almárium
16:50 Don Matteo

Tévéfilmsorozat
18:00 Híradó

18:25 Nemzeti 
Sporthíradó

18:35 Duna - időjárás
18:50 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:40 Mindennapi
19:50 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

20:45 Ének a 
csodaszarvasról
Magyar rajzfilm

22:35 Kenó
22:45 Duna - időjárás
22:46 Egy hekus halála

Fr. bűnügyi film
00:25 Magyar világ
01:00 Filmsorozat 

ismétlőhely I.
01:50 Filmsorozat 

ismétlőhely II.

05:00 Híradó
05:15 Duna World - 

időjárás
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Édes anyanyelvünk
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:50 Kék bolygó
07:10 Mindennapi
07:15 Duna World - 

időjárás
07:20 Almárium
08:15 Élő népzene
08:40 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:40 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:10 Vers mindenkinek
10:15 Vallás sáv
10:40 Vallás sáv
11:15 Gaudiopolis - 

In memoriam 
Sztehlo Gábor
Tévéfilm

13:00 Híradó
13:20 Duna World - 

időjárás
13:25 Rondó
13:50 Kárpát-medence
14:20 Magyarország 

Ma
14:45 Multiverzum
15:15 Itthon vagy!
15:40 Család-barát
16:35 Duna World - 

időjárás
16:45 Kárpát-medence
17:05 Álmok álmodói
17:15 Hazai érték
17:50 Ízőrzők: Iszka- 

szentgyörgy
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Üdítő: Alfonzó
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:21 V4 híradó
21:35 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Szabadság tér ́ 89
23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:50 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Duna World - 

időjárás
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 A Pacsirta

Tévéfilm

06:30 Sporthíradó
07:00 Sporthíradó
10:00 Sporthíradó
13:00 Sporthíradó
13:35 FIFA VB 2022 - 

A csapatok
17:00 Sporthíradó
17:50 Felvezető műsor
18:00 OTP Bank Liga
19:50 Értékelő műsor
20:00 Bajnokok Klubja
22:00 Sporthíradó

05:00 Meryem
Török filmsorozat

06:15 Teleshop
06:50 Kölyökklub
09:00 PlayIt TV
09:35 Teleshop
10:35 Brandmánia
11:15 Autogram
12:00 Négy esküvő 

és egy temetés
Amerikai filmso-
rozat

13:15 Négy esküvő 
és egy temetés
Amerikai filmso-
rozat

14:30 Superman 
visszatér
Amerikai 
akciókalandfilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Celeb vagyok, 
ments ki innen!

20:15 X-Faktor
00:35 Végtelen útvesztő

Amerikai 
akcióhorrorfilm

06:10 Éljen Julien 
király!
Amerikai animációs 
sorozat

06:35 Hupikék 
törpikék
Belga animációs 
sorozat

07:05 Timon és 
Pumbaa
Amerikai rajzfilm 
sorozat

07:30 101 kiskutya
Amerikai animációs 
sorozat

08:00 Kacsamesék
Amerikai animációs 
sorozat

08:25 A gumimacik
Amerikai animációs 
sorozat

08:55 Balu kapitány 
kalandjai
Amerikai animációs 
sorozat

09:25 Trendmánia
10:05 Nagyító
10:40 Brandépítők
11:20 Innovátor
11:55 Poggyász
12:35 Zöld Gömb -

Vertikál Kupa
13:10 Értékteremtők
13:50 Mancs

Magyar családi film
15:50 Columbo

Amerikai krimi film
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Dancing With 

The Stars - Min-
denki táncol

23:25 Transporter
Francia, kínai, bel-
ga, monacói ak-
ció film

01:30 A szekta
Amerikai horror 
film

05:00 MMA 
portré

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

Sporthíradó
06:35 Duna - időjárás
06:45 Kenó
06:46 Magyar 

Krónika
07:15 Hazajáró
07:40 Itthon vagy!
08:00 Noé barátai
08:35 Divat & dizájn
09:10 Család-barát 

válogatás
10:10 Egy perc 

hírek
10:11 Duna - időjárás
10:20 Rico és Oskar, 

megtört 
szívvel II.
Német ifjúsági ka-
landfilm

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

Sporthíradó
12:45 Duna - időjárás
12:55 Jó ebédhez 

szól a nóta

13:25 Ízőrzők: 
Petőmihályfa

14:05 Csonka délibáb
Magyar tévéfilm

15:15 Főmenü mini: 
Fürj

15:20 Egy Perc 
Híradó

15:21 Duna - időjárás
15:30 A Tenkes 

kapitánya
Tévéfilmsorozat

15:55 A Tenkes 
kapitánya
Tévéfilmsorozat

16:20 Jézus és...: 
Jézus és a 
katona

17:00 Főmenü: 
Szárnyas

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Duna - időjárás
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:40 Raoul 

Taburin
Filmvígjáték

21:15 Akik maradtak
Magyar filmdráma

22:40 Kenó
22:45 Duna - időjárás
22:50 A hűtlen

Angol thriller
00:50 Filmsorozat 

ismétlőhely I.
01:45 Filmsorozat 

ismétlőhely II.

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:21 Orosz nyelvű 

hírek
05:25 Kínai nyelvű 

hírek
05:30 Édes anya-

nyelvünk
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar 

gazda
06:20 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:05 Időjárás-jelentés
07:10 Opera 

Café
07:40 Folkudvar
08:10 Rejtélyes XX.

század - Kun 
Miklós műsora

08:40 Evangélium: 
Lukács 
evangéliuma

09:05 Novum
09:40 Multiverzum
10:10 Hogy volt?!
11:05 Öt kontinens
11:35 Szeressük 

egymást
Magyar játékfilm

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

kosárlabda 
NB I.

16:20 OTP Bank Liga
18:30 Bringasport
18:50 Női röplabda 

Extraliga
21:15 Asztalitenisz-

WTT 
Champions

22:05 Fábry
23:30 Dokuzóna
00:30 Magyar világ
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű 

hírek
01:25 Agapé

08:00 Szabadidő
16:00 E.ON férfi 

vízilabda OB I.
17:35 M4 Stúdió
17:50 Felvezető 

műsor
18:00 OTP Bank 

Liga
19:50 Értékelő műsor
20:00 OTP Bank 

Liga

05:00 Meryem
Török filmsorozat

06:15 Teleshop
06:45 Kölyökklub
08:30 A dadus

Amerikai vígjáték-
sorozat

09:00 A Lego kaland
Amerikai animációs 
kalandfilm

11:10 Scooby-Doo! - 
Az első rejtély
Amerikai-kanadai 
vígjáték

13:10 Hippolyt
Magyar vígjáték

15:15 Londoni csapás
Amerikai akcióvíg-
játék

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Celeb vagyok, 
ments ki innen!

20:30 Az RTL Sztori
22:00 Az unoka

Magyar thriller
00:35 A szökevény

Amerikai akciófilm

04:30 Sztereó Láz
05:00 Éljen Julien 

király!
Amerikai animációs 
sorozat

05:25 Hupikék 
törpikék
Belga animációs 
sorozat

05:55 Kung Fu Panda
Amerikai animáci-
ós film

07:50 Kung Fu Panda 2
Amerikai animáci-
ós film

09:40 Várom a párom
és a papám
Francia vígjá-
ték film

11:45 Szaffi
Magyar animáci-
ós film

13:30 Énekelj!
Amerikai animáci-
ós film

15:50 Én a vízilo-
vakkal vagyok
Olasz vígjáték film

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:15 Sztárban 

sztár leszek!
22:45 A kém

Amerikai vígjá-
ték film

01:30 Az ügynöknő
Amerikai akció film

05:00 MMA portré
05:55 Himnusz
05:56 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Duna - időjárás
06:45 Kenó
06:55 Családi kör
07:55 A természet

filmezés 
kulisszatitkai

08:00 Neked szól!
08:05 Világ-Vallás
08:20 Mindennapi
08:21 De őszintén!
08:30 Isten kezében
09:00 Lét-Ige - protes-

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

keresünk!
09:55 Mindennapi
10:00 Katolikus 

krónika
10:25 Duna - időjárás
10:26 Mindennapi
10:27 Aki egy embert 

megment
10:30 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:50 Mindennapi
11:00 Szertartás 

közvetítés 2022
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Duna - időjárás
12:50 Főmenü: 

Szárnyas
13:50 A Nap utcai fiúk

Magyar történel-
mi film

15:45 Egy Perc Híradó
15:46 Duna - időjárás
15:47 Édes anya-

nyelvünk
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:10 SzerencsePerc
16:11 Film
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Duna - időjárás
18:45 Családi kör
19:40 Mindennapi
19:45 Szabadság, 

szerelem
Magyar játékfilm

21:45 Memory Project 
1956-2021

22:45 Kenó
22:50 Duna - időjárás
22:55 Európai film a 

Dunán - vasárnap
00:30 Filmsorozat 

ismétlőhely I.
01:25 Filmsorozat 

ismétlőhely II.

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

hírek
05:21 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű 

hírek
05:30 Édes anya-

nyelvünk
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar világ
06:25 Élő egyház
06:50 Esély
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:21 Világ
07:50 Noé barátai
08:20 Kontúr
09:10 Ízőrzők:

Petőmihályfa
09:40 Borbás Marcsi

szakácskönyve
10:10 Főmenü: 

Anyu főztje

11:10 Magyar világ
11:45 Hazajáró
12:10 1956 október hu-

szonharmadika 
- A forradalom 
első órái képről 
képre percről 
percre

12:25 Magyarország 
története

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

Ma
13:45 Álmok álmodói
14:00 M4 sport+
14:00 Kékek
14:30 K&H férfi 

kézilabda liga
16:15 Asztalitenisz-

WTT 
Champions

18:20 OTP Bank Liga
20:15 OTP Bank Liga
22:05 Liberté '56

Játékfilm
23:50 Mi az autonómia?
00:05 A Nagyok
00:30 Öt kontinens
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek
01:30 Kétszer szület-

tem - Portréfilm 
Bakos István ter-
vezőgrafikusról 
- MMA portré

06:30 Sporthíradó
10:00 Sporthíradó
13:00 Sporthíradó
16:00 Kosárlabda 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 Kézilabda 

magazin
17:50 Felvezető műsor
18:00 Boxutca
19:00 Futsal világbaj-

noki-selejtező
19:50 Értékelő műsor
21:00 Góóól!2
22:00 Sporthíradó
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Főként lassan lezáruló szőlő-
termesztési idény tanulságait 
beszélték meg azon a szakmai 
találkozón, melyet a Kárpát-
aljai Magyar Borászok Egye-
sülete szervezett. A találkozó-
nak a Beregardó központjá-
ban lévő Perényi Kultúrkúria 
adott otthont. 

Azt senki nem láthatta elő-
re, hogy a csaknem három hó-
napon át tartó nyári aszály után 
egy rendkívül csapadé-
kos szeptember követ-
kezik, hangzott el a fó-
rumon, így a szőlő nö-
vényvédelmében rés ke-
letkezett, melyet a bo-
gyók rothadását előidéző 
gombák ki is használtak. 
A mostani, hirtelen vál-
tozó időjárási körülmé-
nyek közepette kiderült, 
hogy igazából melyek a 
rothadásra nagyon vagy 
kevésbé érzékeny sző-
lőfajták. Ennek megfe-
lelően lehet majd meg-
tervezni az új telepítése-
ket. Hogy a betegségek-
kel szembeni ellenálló-
ság kapcsán két végle-
tet is megemlítsünk: míg 
a Cserszegi fűszeres szinte va-
lamennyi bogyóját egészsége-
sen lehetett leszüretelni, addig 
a Hárslevelű hatalmas fürtjei-

Szőlőfajták mérlegen. Újdonságnak számít a fajtapohár

Az Olaszrizling töretlen 
népszerűsége

nek jelentős része lerohadt. Ter-
mészetesen a találkozón felme-
rült az a kérdés is, hogy a párás 
idő hatására miért nem indult be a 
bogyókon a nemes rothadás, ami 
az aszúképződést idézi elő. A ma-
gyarázat egyszerű: a bogyók aszú-
sodása akkor történik, amikor a 
bennük levő cukortartalom eléri 
a 19-20 fokot. Szeptember elején, 
az idei esős évszak beköszöntével 
viszont még nem tartottunk itt. 

Az egyesület tagjai a további-
akban azt vitatták meg, hogy az új 
körülmények – elsősorban a há-
borús helyzet miatt bekövetkezett 

forgalomcsökkenés és az ezzel járó 
alacsonyabb bevételek miatt – mi-
ként kell az új szőlők telepítését új-
ragondolni. Abban valamennyien 
egyetértettek, hogy kisebb volu-
mennel számolva a táblák bővíté-
séről semmiképpen sem sza-
bad lemondani.

Az Olaszrizling bőven 
termő, nagyszerű, harmo-
nikus borokat adó szőlő-
fajta. Népszerűsége a Kár-
pát-medencében évszázadok 
óta ezért is töretlen, hang-
súlyozta előadásában Sass 
Krisztián, a kígyósi Sass 
családi pincészet szakmai 
irányítója. A borászok-sző-
lészek azért is szeretik, mert 
úgynevezett terroár tükröző 
fajta, tehát a borban, annak 

ízvilágában maximálisan megje-
lennek a termőhely sajátosságai. 
Más jellegű bort kapunk példá-
ul egy vulkanikus hegyláncon 

termett Olaszrizlingből, s másat 
egy agyagos talajon növő társá-
ról. Mindez a Felvidékről, Cso-
pakról, a Badacsonyból, a Som-
ló-hegyről hozott minták kósto-
lása során egyértelmű bizonyítást 

nyert. A továbbiakban az is bebi-
zonyosodott, hogy a Történelmi 
Beregszászi Borvidéken termett 
Olaszrizling – ha azt kellő szak-
tudással dolgozták fel, a Kár-
pát-medence legjobbjaival is fel-
veszi a versenyt.

Merre tovább, kárpátaljai sző-
lészek-borászok? A kérdésre a vá-
laszt a sorstársak nevében Nagy 
László beregszászi termelő a kö-
vetkezőképpen fogalmazta meg: 
mindenképpen a minőségre kell tö-
rekedni, nincs más út, s az a szeren-
csés helyzet, amikor a szőlész-bo-
rász olyan nagyságú termőterület-
tel rendelkezik, amelyen maga ké-
pes előállítani a szükséges szőlő-
mennyiséget. 

A találkozón sokak számára az 

újdonság erejével hatott a fajta-
poharak bemutatása. Hogy mi-
ről is van szó tulajdonképpen? 
Az erre szakosodott üvegpoha-
rakat készítő vállalatok immáron 
nem csupán pezsgős, konyakos, 

pálinkás (tulipán formájú), fe-
hér- illetve vörösborok kóstolá-
sára alkalmas poharakat állítanak 
elő, hanem fajtapoharakat is, ame-
lyek legjellemzőbb tulajdonsá-
ga, hogy kóstoláskor a borok aro-
ma- és ízvilága a legjobban kitel-
jesedik. Magyarországon már kap-
ható Furmint, Ottonel muskotály, 
Cabernet sauvignon, Sauvignon 
Blanc stb. fajtapohár. Mondanunk 
sem kell, hogy egy ilyen fajtapohár 
a hagyományos borospoharaknak 
a többszörösébe kerül. 

Az alkalom végén Markó Ve-
ronika citerakísérettel bordalok-
ból adott elő egy csokorra valót.

A rendezvényt Bethlen Gá-
bor Alap támogatta.

Kovács Elemér

Kárpátalján is nagy nép-
szerűségnek örvend az 
egyik legértékesebb ga-
bonanövény, a hajdina 
(ukrán nevén grecska).

A növény szinte min-
den része hasznosítha-
tó. Számos ízletes étel, 
többek között különbö-
ző köretek elkészítésé-
hez szolgál alapanyagul. 
Lisztjéből pedig jó minő-
ségű kenyeret lehet süt-
ni. Nagyon egészséges, 
vitaminokban és ásvá-
nyi anyagokban gazdag. 
Gluténmentessége miatt 
kiváló az arra érzékenyek 
diétájához. Gyógyhatású 
élelmiszer.

Vidékünkön az elmúlt 
években több gazda is 
megpróbálkozott a ter-
mesztésével. Eredmé-
nyeik alapján elmond-
hatjuk, hogy a tapaszta-
latok pozitívak voltak. 
Nem volt ritka a hektá-
ronkénti 2-2,5 tonna át-
lagtermés sem. Termesz-
tésének jövedelmezőségét 
növeli az a tény is, hogy 
nem igényel különösen jó 
tápanyagellátottságú ta-
lajt, ami a jelenlegi műtrá-
gyaárakat figyelembevéve 
semmiképpen sem elha-
nyagolható. Továbbá az 
sem mellékes, hogy a ter-
més mindig könnyen és jó 
áron értékesíthető. 

A hajdina tápanyag-
igénye nem nagy, de sze-
reti a jól megművelt, laza 
talajt. Gyomirtásra általá-

Hajdinatermesztés Kárpátalján
ban nincs szükség, mivel in-
tenzív növekedése meggá-
tolja a gyomnövények fej-
lődését. Szükség esetén a 
gyomok elleni védekezést 
a vetés előtt kell elvégez-
ni, mert a vetés utáni véde-
kezés terméskiesést okoz, 
ezért nem ajánlott. Ha még-

is egy gyomosabb földterü-
letre szeretnénk vetni, ak-
kor a tavaszi talajzáró tár-
csázás után, a gyomok meg-
jelenését követően ajánlott 

egy totális gyomirtás. Ezt 
a vetés előtt egy hónappal, 
de nem később, mint három 
héttel vetés előtt kell elvé-
gezni glifozát hatóanyagú 
készítményekkel (Раундап, 
Ураган Форте 500 SL, PK 
vagy Glialka Top). Kiváló 
elővetemény, javítja a talajt.

A hajdina érzékeny a 
hidegre. Már a +5℃-os 
hőmérséklet is megviseli. 
Ezért a vetését legjobb a má-
jus 10-e és május 20-a kö-

Szeptember 29. és októ-
ber 2. között került sor 
az újabb az önkéntes 
hétvégére a KMNE Vad-
völgy panziójában, me-
lyen 11 család vett részt. 

Péntek este mindenki 
elfoglalta a szobáját, el-

fogyasztottuk a finom va-
csorát, majd megbeszél-
tük a ránk váró feladato-
kat, ezután szabad prog-
ram következett. Szom-
baton reggeli után neki-
kezdtünk a munkálatok-
nak. Az esős idő miatt 
csak benti munkákat tud-
tunk végezni. Az anyukák 
két csoportban dolgoztak, 
az egyik csapat káposztát 
gyalult hordóba, a má-
sik csapat almát tisztított 
kompótnak és sütemény-
be, amit fagyasztóba tet-
tünk. Ezenkívül káposztát 
is töltöttünk, amit szintén 
lefagyasztottak. A férfi-
ak ajtókat javítottak, fes-

Önkéntes hétvégén a nagycsaládosok
tettek, követ raktak, min-
denki talált magának fel-
adatot. A gyerekek sokat 
játszottak, de időnként 
nekünk is besegítettek. 
Munka után családi film-
nézés következett. Vacso-
ra után pedig – gyerekek 

és felnőttek nagy örömé-
re – használatba vettük a 
felújított medencét és a 
szaunát. Vasárnap reggeli 
után meghallgattuk a be-
regszászi online közvetí-
tett igehirdetést. Az ebé-
det követően aztán fájó 
búcsút vettünk egymás-
tól. A szinte folytonos eső-
zés ellenére is voltak, akik 
sikeres gombázás után jó-
kora adag csemegével tér-
hettek haza.

Mindenkinek köszön-
jük az odaadó munkáját! 
Isten áldjon meg minden 
nagycsaládost!

Balázs Erika 
résztvevő

zötti időszakban elvégez-
ni. A vetés ugyanazzal a 
vetőgéppel történik, ami-
vel a kalászosokat vetjük, 
3-4 cm mélységben. Vi-
dékünkön a vetőmagszük-
séglet 3 millió szem/ha, 
ami kb. 80-100 kg vető-
magot jelent, fajtától füg-
gően. Ha a magok nedves 
földbe kerülnek, akkor a 
kelés 3-5 nap múlva vár-
ható. Három hét eltelté-
vel már virít a hajdina. A 
virágzás egész nyáron fo-
lyamatos. Mivel a hajdi-
na jó mézelő növény, a ve-
tésterülete közelébe érde-
mes méheket telepíteni. A 
méhek a nektár begyűjté-
se során elvégzik a növé-
nyek beporzását, ami nö-
veli a terméshozamot és 
mindeközben kiváló mi-
nőségű mézet termelnek. 

A 2022-es év rendkí-
vül aszályos volt és nem 
kedvezett a szántóföl-
di növénytermesztésnek. 
Bár a hajdina gyökérzete 
50-60 cm mélyre hatol a 
talajba, az idei aszály mi-
att nedvességet ott sem ta-
lált. Ez meglátszik az idei 
terméshozamon, ami el-
veheti azon gazdák ked-
vét a hajdina termesztésé-
től, akik idén próbálkoztak 
vele először. Csak remél-
hetjük, hogy az elkövetke-
ző évek időjárása kegye-
sebb lesz a gazdákhoz és 
egyre többen fogják majd 
termeszteni ezt a több-
hasznú növényt.

Kovács Árpád, 
a KMVSZ ungi 

régiójának 
falugazdásza



Gazdaoldal 2022. 
október 12. 9

balintgazda.hu

Október folyamán az uborka-
hajtatásra használt fűtetlen 
fóliasátrak nagy része már ki-
ürült, vagy legalább is az utol-
só terméseket szedik lefelé a 
gazdák. Azonban a 
teendők ezzel nem 
értek véget, a fólia-
sátrakat még fel kell 
készíteni a követke-
ző szezonra. Ebben 
a cikksorozatunk-
ban ezekhez a teen-
dőkhöz szeretnénk 
néhány tippet adni.

A sterilitás fél 
növényvédelem!

Az idei évben óriási mérték-
ben elszaporodtak a különböző 
kórokozók és kártevők. Gondolok 
itt első sorban a tripszekre, üveg-
házi molytetűre és atkákra. Ezek-
nek a nagy része a növényi ma-
radványokon telel át, onnan fertő-
zi meg majd tavasszal a fiatal állo-
mányt. S ezen még az sem segít, 
ha akkurátusan kihordjuk a fólia-
sátorból, s a kert egy távoli szeg-
letében komposztáljuk az uborka-, 
paradicsom- vagy paprika töveket. 
Ugyanis ezeknek a kártevőknek 
tavasszal nem jelent akadályt az a 
néhányszor tíz méteres távolság, 
amit esetleg biztosítani tudunk. 
Meg kell próbálnunk elpusztítani 
őket még a helyszínen, azaz a fó-
liasátorban. A termés betakarítása 
után erre a célra már szinte bármi-
lyen brutális szert is felhasználha-
tunk, tetszőleges töménységben.

A megelőzést szolgálja
A következő szezonra törté-

nő felkészülés, a közhiedelem-

A tavaszi hajtatási szezon ősszel kezdődik!

Szezonvégi nagytakarítás a 
fóliasátrakban

mel ellentétben, nem a palántane-
veléssel kezdődik, hanem a fólia-
sátrak nagytakarításával. Ugyanis 
a letermett, elpusztult növényeken 
nagyon sok betegség és kártevő te-

lepedett meg. A tapasz-
talatok szerint a legcél-
ravezetőbb, ha még a 
nagytakarítás előtt el-
végezzük ezeknek a 
kórokozóknak és kárte-
vőknek az irtását. Mivel 
itt már nem kell a növé-
nyeinket félteni, hasz-
nálhatjuk a legdraszti-

kusabb vegyszereket is. Éveken át 
erre a célra a legjobb megoldást a 
fóliasátrak kikénezése nyújtotta. A 
technológia lényege az, hogy a jól 
bezárt fóliasátorban elégetünk 100 
négyzetméterenként 1 kilogramm-
nyi kénport, s 2-3 napig hagyjuk, 
hogy a mérgező füst kifejtse a gyil-
kos hatását. Egy alapos szellőzte-
tés után aztán nekiláthatunk a fó-
liasátor kitakarításának. A kénezési 
technológiának van egy továbbfej-
lesztett változata is, amikor a kita-
karított fóliasátorban újra elvégez-
zük a kezelést, csak előzőleg kb. 
10 cm mélyen felmotorkapázzuk 
a talajt. A magyarázat szerint így 
elpusztítható a talaj felső rétegé-
ben található kórokozók és kárte-
vők nagy része is, mivel a fellazí-
tott talajba be tud hatolni a számuk-
ra mérgező gáz.

Az utóbbi években a kénezés 
helyett inkább a formalinos lég-
térkezelést ajánlják a fóliaborítást 
gyártó cégek, ugyanis a kén-oxid 
és víz reakciójából keletkező sav 
roncsolja a fóliaborítást, csök-
kentve annak élettartalmát. Gyár-

tanak ugyan kénsav-állót is, de 
ennek az ára magasabb. Saját ta-
pasztalatom szerint a rendkívül 
erős nyári napsugárzás inkább 
roncsolja a fóliaborítást. Amióta 
a nyári időszakban a rachel-hálós 
árnyékolást alkalmazom, jelentő-
sen meghosszabbodott a fóliabo-
rítás élettartalma, annak ellenére, 
hogy évente kétszer a kénégeté-

ses fertőtlenítést végzem. A ta-
valy lecserélt S2-es fóliaborítá-
sok az egyik fóliasátron 4, a má-
sikon pedig 5 évig bírták!

A formalinos kezelést hasonló-
an kell elvégezni, mint a kénezést, 
kivéve talán azt, hogy a formalin 
kijuttatásához ajánlatos speciális 
ködképző permetezőgépeket hasz-
nálni. Amennyiben ilyen nincs a 
környéken, akkor a ventillátoros 
motoros háti permetezőgépekkel 
is be lehet fúvatni a vegyszert fó-
liasátor légterébe. Természetesen 
kívül állva, s csak a permetezőgép 
szórófejét bedugva a fóliasátorba, 
a két végén kivágott kis lyukakon. 
A kijuttatandó (pontosabban „be-
juttatandó”) mennyiség a forma-
lin töménységétől függ. A tapasz-
talatok szerint a 40%-os forma-
linból legalább 2,0 liter kell 100 

négyzetméterenként a látható ha-
tás eléréséhez.

Az orosz szakirodalom sze-
rint a formalinos légtérkezelés-
hez ennek a mennyiségnek a 
többszöröse, 20-40 ml 40%-os 
formalin szükséges légköbméte-
renként. E szerint a nagylégterű 
fóliasátrak esetében, ahol az át-
lagos belmagasság kb. 3 m, a fel-

használandó formalin mennyisé-
ge kb. 10 liter 100 négyzetméte-
renként, azaz egy 400 m2-es fó-
liasátor légtérkezeléséhez mint-
egy 40 liternyi formalint kellene 
a fóliasátor légterébe juttatni. Va-
lószínűleg ez a hatalmas mennyi-
ség „irtó” hatásos, de szerintem 
a kisebb mennyiséggel is elfo-
gadható eredményt lehet elérni, 
miközben sem magunkat, sem a 
szomszédokat, sem a környeze-
tünket nem tesszük ki felesle-
ges vegyszer-terhelésnek. Elvi-
leg itt is alkalmazható a megis-
mételt kezelés a talajlakó gom-
bák és kártevők ellen.

Komposztáljuk vagy 
égessük?

Figyeljünk arra, hogy a fólia-
sátor kitakarítása alapos legyen. A 
letermett növényeket, gyomokat 

igyekezzünk gyökerestől kihúz-
ni a földből. Ilyenkor ne mulasz-
szuk el a gyökérzet átvizsgálá-
sát, hogy nincsenek-e rajtuk va-
lamilyen talajlakó kártevők nyo-
mai. Itt elsősorban a fonálférgek 
tüneteire gondolok, amelyek kis 
csomók, koloncok, borsócskák 
formájában jelennek meg, pók-
hálószerű gyökér-elágazásokkal. 

Ugyanis magát a 
fonálférget nagyon 
nehéz lenne meg-
figyelni, viszont 
az általuk kiváltott 
elváltozások an-
nál szembetűnőek. 
Amennyiben talál-
kozunk ezekkel a 
tünetekkel, fel kell 
majd készülni az 
ellenük való véde-
kezésre.

A kihordott nö-
vényi maradványok 
további sorsáról 
megoszlanak a vé-
lemények. Egye-
sek szerint érde-
mes komposztál-
ni őket, különösen, 

ha előzőleg a fenti módszerek-
kel „sterilizálva” lettek. Igazol-
hatom, hogy az ezekből képző-
dött komposzt valóban rend-
kívül jó szerkezetjavító hatás-
sal van a talajra. Mások szerint 
ezek a komposzt-dombok a be-
tegségek és kártevők számá-
ra áttelelési lehetőségek, a kö-
vetkező évi állomány potenci-
ális fertőzési forrásai. Ők a nö-
vényi maradványok elégetését 
javasolják. Talán érdemes len-
ne az arany középutat megta-
lálni, s a növény-egészségügyi 
szabályokat betartva, de mégis-
csak környezetbarát felhaszná-
lást keresni a növényi hulladé-
kok számára.

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

Ilyenkor sem kell tartózkod-
nunk az új növények vetésétől 
és ültetésétől, ugyanis sok ter-
mény októberben ugyanúgy, 
vagy talán még jobban is kel-
tethető és nevelhető, mint ta-
vasszal.

Ilyenkor is vethető a sóska és 
a spenót magja. Ezek nem meleg-
igényesek, az enyhe telet némi 
takarással átvészelik, és tavasszal 
korán lehet szedni róluk a sokféle 
vitamint és bioaktív anyagot tar-
talmazó leveleket. A kikelő nö-
vények nem igényesek: a kert-
ben a fák alatt is jó helyük van, 
és nagyon hálásak egy kis nitro-
gén műtrágyáért.

A vetés mélysége 2-4 cm 
legyen, a tőtávolság pedig 3-5 
cm. Ne ijedjen meg, ha a vetés 
után egy héttel még nem keltek 
ki a magoncok, mert ezek na-
gyon lusták, sokáig elfekszenek 
a magágyban. Száraz időben jót 
tesz nekik a permetezéshez ha-
sonló öntözés.

Októberben is ültethető 
a fokhagyma. Ez ráadásul még 
biztosabb a tavaszi ültetésnél. 
Sok betegsége és kártevője lé-
vén 4-5 évnél gyakrabban ne ül-
tessük ugyanarra a helyre! A ge-
rezdek 3-6 cm mélyen legyenek 
a földben.

A rebarbara töveket most le-
het szétosztani és elültetni. Nagy 

Októberben sincs szünet a 
konyhakertben

helyet kívánnak, de megérdemlik, 
mert kora tavasszal kiváló kompó-
tot, mártást, ivólevet, sőt bort is le-
het készíteni a levélnyeléből. Sze-
rény növény, a kert eldugott sar-
kában is jól érzi magát, nem igé-
nyel öntözést, kártevői és betegsé-
gei egyelőre nem ismertek. A fia-
tal töveket kímélje, csak a másod-
éves tövekről kezdje el a levelek 
letördelését.

A torma a 20-30 cm hosszú 
talpgyökerek ültetése útján szapo-
rodik. Ez is szerény teremtmény, 
sok gondozást nem igényel, de elő-
nyös az, ha a virslihez és a kolbász-
hoz saját termésű tormát reszelhet 
a náthás házigazda, mert a torma 
erős illata sikeresen gyógyítja ezt 
a betegséget.

Még mindig luxusnak véljük 
a spárga fogyasztását, pedig ez is 
csak egy kiváló beltartalmú zöld-
ségféle. A saját nevelésű, vagy 
vásárolt magoncokat most ültes-
sük. Családi kertben legokosabb 
zöldspárgát termelni, mert ebben 
több a C-vitamin, de nem kell bak-
hát alatt termelni. A sípokat csak 
a második évben kezdjük el szed-
ni, hogy a tövek megerősödjenek, 
de, ha már termőre fordultak, ak-
kor 10-15 évig teremnek. Étkezés 
szempontjából legértékesebbek a 
15-20 cm hosszúságú, egyenes, 
vastag sípok, amelyek áprilistól jú-
niusig szedhetőek.

A fejes saláta áttelelő fajtáinak 
palántáit is most ültessük ki 25 cm 
távolságra egymástól. Óvakodjunk 
a mély ültetéstől, ne aggódjunk, ha 
a magasan ültetett palánták az első 
öntözés ellenére ellankadnak, mert 
másnap már újra felélénkülnek.

Októberi madársaláta: 
karácsonyra terem!

A kiürült kertet, sőt a balkonlá-

dákat is bevethetjük most a hideget 
tűrő madársaláta magjaival.

Kevesen ismerik és termelik, 
mert el vagyunk kényeztetve a dús 
kerti zöldségterméssel. A kertből 
még októberben is kikerül egy-két 
cukkíni, néhány uborka, talán pár 
szem paradicsom és paprika, ame-
lyekből remek saláta készülhet, de 
a téli hónapokban hiába áhítozunk 
egy kis saját termésű salátafélére, 
ha nem vetünk madársaláta ma-
got! Rajta hát, még itt a lehetőség, 

hogy a tél közepéig legyen ízletes, 
friss salátánk!

A madársaláta nálunk vadon is 
megterem, de nagyon érzékeny lé-
vén a gyomirtó szerekre, manap-
ság már nem érdemes gyűjteni, hi-
szen igen egyszerű és gazdaságos 
a termelése.

Október elejére már kiürültek 
a veteményeskert ágyásai, tehát 

nem nehéz ennek a nagyon rövid 
(60-70 nap) tenyészidejű növény-
kének helyet találni. De szemfüles 
kertészek más megoldást is talál-
tak: a kiüresedett ablakládák re-
mek, könnyen elérhető helyet ad-
nak a madársalátának! Kényel-
mesen végezhetjük el a magvetést 
(2-3 gramm/négyzetméter) 1-2 cm 
mélyen és a szorgalmasan trágyá-
zott földben ez a szerény növény 
minden tápanyagot megtalál, ami-
re szüksége van.

Napos helyen 8-10 nap alatt 
kikél, félárnyékban ehhez 12-14 
nap szükséges, rendszeres öntö-
zés mellett. Aki több figyelmet 
is hajlandó a vetésre fordítani, 
az terítsen fekete fóliát a talaj-
ra, amely gyűjti a napsugarakat 
és melegíti a talajt; kikelés ide-
jén ezt el kell távolítani. A kikelt 
vetésre viszont barkácsolhatunk 
kis, 50 cm magas fólia-alagutat, 
amely megvédi a hótól és a dér-
től az apró, de nagyon ellenálló 
növényeket. Egy-egy 10-15 cm 
magas palánta 5-6 lapát alakú le-
velet fejleszt; ezeket rendszerint 
tövestől szedik ki, mert a zsenge 
gyökérszálak is értékes tápanya-
gokat tartalmaznak, a megmara-
dók pedig erőteljesebben fejlőd-
hetnek – lehetővé téve a folya-
matos szedést.

Az öntözésen kívül egyéb 
munkát a madársaláta nem kö-
vetel, legfeljebb a gyomokat 
ajánlatos kiirtani a sorokból. 
A levelek jelentős mennyisé-
gű C-vitamint, szerves savakat, 
emészthető rostokat és igen ke-
vés kalóriát tartalmaznak. Fel-
használásuk széles körű lehet: 
levesbe, rizsbe keverve étvágy-
gerjesztő, a hidegtál és a húséte-
lek kellemes díszítő eleme; az is-
kolás gyerekek szívesebben fo-
gyasztják a tízórai vajas, körö-
zöttes szendvicsüket, ha meg 
van szórva apróra metélt friss, 
zöld madársalátával.

Az október elején vetett ma-
dársaláta karácsony és újév tá-
ján szedhető.
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Fizesse elő a 
Kárpátinfót!

Felhívás
Ady Endre ösztöndíjprogram a 2022/2023-as tanévre

A határon túli tehetséges magyar tanulók támogatása
(Pályázat kódja: NTP-ADY-M-22)
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Kulturális és Inno-
vációs Minisztérium, a Nemzeti Tehetség Program támoga-
tásával „Ady Endre ösztöndíj a kárpátaljai magyar oktatás-
ban” címmel pályázatot hirdet a kárpátaljai magyar nyelvű 
oktatásban résztvevő, magyar nemzetiségű, kiemelkedően 
tehetséges 6–11. évfolyamos (gimnázium, líceum: régi ál-
talános- vagy középiskola), szociálisan hátrányos helyzetű 
tanulók számára.
Az ösztöndíj támogatás összege: 100.000 Ft a 2022/2023-as 
tanévre.
A támogatandó pályázatok száma 24 fő.
A pályázatokat 2022. október 10. – november 2. között le-
het benyújtani.

A pályázat feltétele, követelményei
Pályázatot kizárólag olyan, a fentiekben leírt tanuló nyújt-
hatja be, aki
1) kiemelkedően tehetséges
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2021/2022-
es tanévben;
b) a megyei 1-2., vagy országos 1-4. vagy nemzetközi ver-
senyen 1-8. helyezést ért a 2021/2022-es tanévben;
c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tart-
ja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és aján-
lást állít ki;
2) szociálisan hátrányos helyzetű
Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:
a) nagycsaládban él; árva vagy félárva; a szülő egyedülálló;
b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan 
súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő;
c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a 
családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között 
él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

Benyújtandó dokumentumok
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia 
három eredeti és egy másolati példányban:
▪ Pályázati adatlap;
▪ Iskolalátogatási igazolás; 
▪ A 2021/2022. évi év végi bizonyítvány hitelesített fény-
másolata;
▪ Amennyiben van megyei, országos, vagy nemzetközi ver-
seny (a 2021/2022-es tanévre vonatkozólag) eredményéről 
kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumen-
tum (egyszerű fénymásolat is elfogadható, amennyiben a pá-
lyázat benyújtásakor felmutatják az eredeti dokumentumot);
▪ Amennyiben van a Tehetségpont által a pályázóról kiállí-
tott igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályá-
zó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító 
egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó dip-
loma, nemzetközi sportviadal);
▪ Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója, vagy 
a magyar nyelvű tagozat vezetője, vagy az osztályfőnök által 
kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat;
▪ A pályázó nyilatkozata;
▪ Családösszetételről, valamint szociális helyzetről szó-
ló igazolás;
▪ Nyilatkozat arról, hogy korábban részesület-e Ady Endre 
ösztöndíjban.

A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázat papír alapon, határidőben történő benyújtása a 
pályázat érvényességi feltétele, két eredeti és egy másolati 
példányban, nem postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:
"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány (90202 Beregszász, 
Kossuth tér 6. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főis-
kola, 4. emelet, 429. terem)
A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűzve kell 
benyújtani!
Figyelem! Hiánypótlásra nincs lehetőség!
Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Tel.: +380-31-41-4-29-76 (149-es mellék) 
E-mail: geniusja2019@gmail.com
A pályázati űrlap és a csatolandó mellékletek a „GENIUS” 
Jótékonysági Alapítvány honlapján elérhetőek el: www.
genius-ja.uz.ua.

Felhívás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola munka-

társakat keres a következő betöltetlen állásokra:
– könyvtáros,
– gyakorló pszichológus.
Olyan személyek jelentkezését várjuk, akik megfelelő vég-

zetséggel, valamint ukrán és magyar nyelvismerettel rendel-
keznek.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok: kérvény, szakmai 
önéletrajz, a végzettséget igazoló okirat másolata.

A pályázatokat a reiplik.gabriella@kmf.org.ua e-mail cím-
re vagy személyesen a II. RF KMF személyzeti osztályára vár-
juk 2022. október 31-ig.

További tájékoztatásért hívja a 050 91 44 300 telefonszámot.

Álláshirdetés
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Nemzet-

közi ECL Nyelvvizsgaközpontja teljes munkaidős állást hirdet 
asszisztensi munkakör betöltésére.

Elvárás: magyar, ukrán (legalább B1-es szint), angol (leg-
alább B1-es szint) nyelvtudás, jó kommunikációs készség, in-
formatikai ismeretek (pld: videókészítés- és vágás, Excel-keze-
lése, dokumentumok szkennelése).

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, illetve végzettséget tanú-
sító okirattal az alábbi e-mail címen lehet: kmf.ecl@gmail.com

A jelentkezést követően személyes megbeszélésre kerül sor.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Nemzetközi ECL Nyelvvizsgaközpontja

Felhívás 
,,Tehetséggondozás a humántudományok útján,, 

című honismereti képzés
NTP-HTTSZ-M-22
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2022. no-

vember – december között szervezi meg a IV. „Tehet-
séggondozás a humán tudományok útján” című 30 órás 
honismereti képzést a kiemelkedően tehetséges közép-
iskolás tanulók számára a Kulturális és Innovációs Mi-
nisztérium valamint a Nemzeti Tehetség Program nyúj-
totta támogatásával.

A képzés célja a humán tudományok területén olyan 
értelmiségi réteg és közösség kinevelése, akik a továb-
biakban saját közösségükben kamatoztatni tudják a szer-
zett tudásukat. A program további célja a kárpátaljai fi-
atalok identitástudatának erősítése és szülőföldjükhöz 
való ragaszkodás elősegítése a programon szerzett hon-
ismereti tudás által.

A képzés segítséget kíván nyújtani a 10–11. osztályos 
tanulók számára az ukrajnai és a magyarországi érettsé-
gi vizsgák sikeres megírásához.

A kurzus elsősorban olyan 10–11. osztályos diákok 
számára szól, akik a KMPSZ által szervezett Édes anya-
nyelvünk nyelvhasználati versenyen, a Karádi helyesírá-
si versenyen és a Történelem vetélkedőn 1–10. helyezést 
értek el., a jelentkezésnél ők előnyt élveznek. Emellett 
várjuk azok jelentkezését is, akik elkötelezettek a filoló-
gia és a történelemtudományok iránt és szükségünk van 
segítségre az ukrajnai és magyarországi független érett-
ségi teszteléshez való felkészülésben.

A képzés 2 csoportban zajlik: magyar nyelv és iroda-
lom valamint történelem. Mind a két csoportban 15 órás, 
amely 8 alkalomra kerül felosztásra.

Jelentkezz az alábbi link-en (https://docs.google.com/
forms/d/1SjkxjOCumIYrmOtV6AbTLS0WbdLHDkt7
9qbDqZIlYvU/edit) található űrlap kitöltésével, ha sze-
retnél részt venni egy honismereti és érettségi vizsgák-
ra felkészítő képzésen.

 Jelentkezési határidő: 2022. október 20.
 Részletes tájékoztatót az alábbi elérhetőségeken 

kaphatnak:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
90202 Beregszász, Kossuth tér 6.
honlap: www.genius-ja.uz.ua
e-mail: agora@kmf.uz.ua, geniusja2019@gmail.com

Sürgősen eladó Beregszász-
ban (Búcsú) a Geleji Kato-
na István u. 12. szám alatt 
kertes ház bútorral, víz, gáz, 
háromfázisú elektromos há-
lózat. Ára: 50000 f.e. Mob.: 
099-6608338. 
Beregszász központjában, a 
Kazinczy u. 17. szám alat-
ti ház eladó jó állapotban. 
Mob.: 066-3967011. 

Beregszászban a Mu-
zsalyi út 54. szám alatt 
eladó egy háromszo-
bás lakás az 5. emele-
ten. Irányár 25 ezer f.e. 
Mob.: +38066-2910418, 
+38068-2126127. 

Egyszobás lakást vásárol-
nék Beregszászban. Mob.: 
050-9130826. 
Beregszászban privatizált 
telek eladó a Csizaj út 40. 
szám alatt. Mob.: +38050-
6910617. 

Eladó egy kék színű Daewoo 
Lanos (1998 év, 1.5 motor, 
180 000 km). Ár: 70000 hr. 
Alku lehetséges. +38066-
5605813. 

Tetőfedést, csatornázást 
vállalok anyaggal vagy 
anélkül, valamint me-
tálcserép, kerítéslemez, 
stablon lemezek méret-
re vágva (drágább és ol-
csóbb anyagból). Mob.: 
066-0820366. 

Tetőszerkezetek készíté-
sét, felújítását, ereszcsator-
na készítését és házak külső 
szigetelését vállaljuk. Mob.: 
+38066-8404874. 
Utcáról, kertből, udvarból 
veszélyes fa kivágását válla-
lom Beregszászban és kör-
nyékén. Több év tapaszta-
lattal, garanciát is vállalok. 
Még vállalok betonozást, he-
gesztést és építkezést. Mob.: 
050-1948976. 
Ablakredőny javítását és 
új elkészítését, felszerelé-
sét vállalom, továbbá ren-
delhető műanyag ablak és 
ajtó is. Mob.: 066-8613811 
(egész nap). 

Pincért, konyhai kisegítőt és 
mosogatót keresünk az Újlak 
határában lévő Kiserdő kávé-
zónkba, heti 3-4 napos mun-
kaidővel. Tel: 095-6264332. 

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

Н а  в и р о б н и ц т в о 
метало конструкцій 
потрібні: слюсарі по 
зачистці звар ювальних 
ш в і в  б о л г а р к о ю 
(п'ятиденка по 8 год); 
з в а р ю в а л ь н и к и  н а 
напівавтомат (п'яти денка 
по 8 год); прибиральниця 
(2 рази на тиждень – 
400 грн/день). Офіційне 
працевлаштування . 
Моб:. +380-997372823. 

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. 
Eladó egy rekamié, vaságy, 
kétajtós szekrény és két fo-
tel. Mob.: +38095-3260426. 
Beregszászban eladó kézi 
fűrész, csákányok, kalapá-
csok, autóhoz való szerelő 
kulcsok. Mob.: +38099-
6608338, +38066-3967011. 
Eladó 6 darab réz-nikkel 
pohártartó Beregszászban. 
Mob.: 099-6397796. 
Eladó egy gázkonvektor 
F8.50F, 6,3 KW olcsón. 
Mob.: 066-5605813. 

Piac, élelmiszer

Izabella szőlő nagy tételben 
eladó Tasnádon. Ár meg-
egyezés szerint. Mob.: 099-
0277266, 097-0641112, 068-
9020796. 
Szőlő eladó! Európai cse-
mege- és borszőlő, Bányai 
Izabella és Kadarka. Érd: 
Nagybakta, Akadémia u. 5/1 
Bodnár István. Mob.: 050-
7102136. 

Mezőgazdasági eszköz

Boros hordók eladó, ugyanitt 
boroshordóba való 10 literes 
tölcsér (liu) Beregszászban. 
Mob.: 066-3967011. 
Bulat minitraktor újszerű ál-
lapotban talaj frézerrel, ka-
szával eladó. Ár: 2600 f.e. 
Mob.: +38050-5515880. 

Növény

Hurma (datolyaszilva), gyü-
mölcsfa, szőlőoltványok, 
konténeres dísznövények 
és diófaoltványok nagy faj-
taválasztékban eladók. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136. 
Beregszászban szamóca-
palánta eladó 3 hrivnyáért. 
Mob.: +38066-2406034. 

Vásárolnék import vagy 
a szovjet időkben gyártott 
(1970-1990) bármilyen 
állapotban lévő tévéket, 
rádiókat, lemezjátszókat, 
magnókat, számológépe-
ket, generátorokat, osz-
cillográfokat, telefonokat, 
számítógépeket stb. Mob.: 
050-8215686 (ukránul), 
099-7742765 (magyarul). 

Komoly kapcsolat céljából 
52 éves férfi megismerkedne 
korban hozzá illő hölggyel. 
Mob.: +38096-3807006. 
Hosszú távú kapcsolat cél-
jából keresem a páromat. 
28 éves vagyok, szoftver-
fejlesztéssel foglalkozom, 
de a zeneszerzés is közel 
áll hozzám. Mob.: +38096-
1899954.
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KRIMI SpOrT

Egy ungvári közúti baleset következté-
ben egy ember meghalt, egy pedig meg-
sérült, írja facebook-hírre hivatkozva a 
karpataljalap.net.

A közlekedési baleset szerdán történt 
az elkerülő úton. Az előzetes információk 
szerint egy Daewoo Lanos sofőrje elvesz-
tette uralmát a jármű felett és egy Volkswa-
gen Passatnak ütközött. Ennek következté-
ben az előbbi autó sofőrje meghalt, az utób-

Halálos baleset Ungváron
bié pedig különféle sérüléseket szenvedett.

Hívásra a helyszínre a speciális sür-
gősségi mentőegység érkezett. A szolgá-
lat munkatársai az összeroncsolódott autó-
ból kiszabadították az elhunyt sofőr holt-
testét, és átadták a rendfenntartóknak. A 
Volkswagen Passat sérült sofőrje egyedül 
ki tudott szállni az autóból, őt a mentők az 
Ungvári Központi Városi Klinikai Kórház-
ba szállították.

Az eset október 7-én történt a délutáni 
órákban Barkaszó és Mezőterebes kö-
zött – írja a mukachevo.net hírportál.

Az információk szerint a Mercedes tí-
pusú jármű sofőrje elgázolt egy nőt, aki egy 

38 éves nő halt meg egy közúti balesetben 
Kárpátalján

parkoló jármű mögül lépett ki váratlanul. A 
38 éves nő a helyszínen belehalt sérülései-
be. A járművezető nem volt ittas állapotban.

Az ügyben büntetőeljárást indítottak, 
a vizsgálatok megkezdődtek.

Az eset az M–06-os gépkocsiúton, az 
ungvári járási Nagyláz (Veliki Lazi) köz-
ség közelében történt.

Október 3-án 10 óra körül a rendőrök 
egy Ford személygépkocsira figyeltek fel 
az árokban. A sofőr a helyszínen közölte 
a rendőrökkel, hogy elvesztette uralmát a 
jármű felett, a közlekedési táblának csa-

Ittas sofőr okozott balesetet az Ungvári 
járásban

pódott, kisodródott és az árokba borult.
A járőrök a sofőr okmányainak átvizs-

gálása során alkoholos állapotra utaló je-
leket észleltek, a férfi azonban megtagad-
ta a vizsgálatot. A rendfenntartók a sza-
bálysértővel szemben ittas járművezetés 
és a KRESZ balesethez vezető megsérté-
se miatt indítottak eljárást.

Újabb baleset történt a közlekedési sza-
bályok durva megsértése miatt. Ezút-
tal csütörtökön este Ungváron gondolta 
úgy egy Audi Q5 típusú gépkocsi sofőr-
je, hogy rá nem vonatkozik a KRESZ.

Este 20 óra után pár perccel a Minaji 
utcában az OTP Bank közelében egy Audi 
Q5 típusú gépkocsi dupla záróvonalon ke-
resztül akart megfordulni, és nem engedte 
el a szemközti sávban haladó VW Passat 
típusú autót, számol be facebook hírre hi-
vatkozva a karpataljalap.net. Az ütközés 
következtében a két járműben ülők köny-
nyű sérüléseket szenvedtek. A 103-as 

Dupla záróvonalon fordulva okozott ütközéses 
balesetet

központi üzenetirányítóba 20 óra 7 perc-
kor érkezett bejelentés a közlekedési bal-
esetről. A mentőcsapat néhány percen be-
lül a helyszínre érkezett. Az orvosi vizs-
gálata után kiderült, hogy senki sem szen-
vedett jelentősebb sérülést. Csak az Audi 
Q5 21 éves utasánál gyanítottak zárt ko-
ponya-agysérülést, illetve az illető vállfáj-
dalmakra panaszkodott. A lányt az Ung-
vári Központi Városi Klinikai Kórházba 
szállították.

A sürgősségi osztály szakemberei által 
végzett vizsgálatok után ellátták a sérül-
tet, majd járóbeteg-ellátásra hazaküldték.

Két halálos kimenetelű baleset is történt 
megyénkben október 3-ra virradó éjszaka.

Az első eset a Huszti járásban történt, 
egy 29 éves beregszászi járási hölgy Volks-
wagen Golf típusú járművével elgázolt egy 
60 éves férfit. Az áldozat egy kivilágítatlan 
útszakaszon próbált átkelni az úton, ekkor 
történt a tragédia. Az áldozat a helyszínen 
belehalt sérüléseibe.

Egy éjszaka két halálos kimenetelű baleset is 
történt Kárpátalján

A második baleset Munkácson tör-
tént, egy 41 éves férfi Volkswagen 
Transporter típusú gépjárművével elgá-
zolt egy 55 éves férfit, aki tilosban akart 
átkelni az úttesten. A férfi a helyszínen 
életét vesztette.

Mindkét ügyben büntetőeljárás in-
dult, a nyomozás tart, számol be a 
mukachevo.net.

Munkácson ügyészi beadványra 4,5 mil-
lió hrivnya becsült értékben foglaltak le 
ismeretlen eredetű gyógyszereket. Er-
ről a Kárpátaljai Megyei Ügyészség tá-
jékoztatott.

A beérkezett operatív információk sze-
rint a Munkácsi Körzeti Ügyészség és a 
Munkácsi Járási Rendőrség munkatár-
sai sürgős ellenőrzést végeztek egy mun-
kácsi raktár területén. Ennek során isme-
retlen eredetű gyógyszerekre bukkantak, 
amelyek becsült értéke 4,5 millió hrivnya. 
Több ezer csomag gyógyszert foglaltak le, 
amelyeket okmányok nélkül tároltak. A 

Kárpátalján ismeretlen eredetű gyógyszert 
fedeztek fel a rendőrök

legtöbb gyógyszer előzetesen a sportfar-
makológia kategóriába sorolható, közte 
anabolikus szteroidok is vannak. A bíróság 
a Munkácsi Körzeti Ügyészség ügyészé-
nek kérelmére mindent lefoglalt. A gyógy-
szereket vizsgálatra küldik származásuk, 
összetételükben erős vagy mérgező anya-
gok jelenlétének megállapítása, valamint 
Ukrajna területén történő forgalomba ho-
zataluk jogszerűségének ellenőrzése cél-
jából. Ukrajna Büntető törvénykönyvének 
321. cikke 3. része alapján indított bün-
tetőeljárás keretében került sor az opera-
tív intézkedésekre, írja a goloskarpat.info.

Az eset a huszti járási Rakaszon történt. 
A Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálatának (DSZNSZ) munkatársai el-
mondták, hogy a gáz a nyári konyhában 
robbant fel, számol be a mukachevo.net.

A történtek során megsérült egy 33 
éves nő, a tűzoltókat ő értesítette. A hely-

Gázrobbanás történt a Huszti járásban egy 
házban

színre két egység érkezett ki, akik rövid 
időn belül eloltották az ott keletkezett tü-
zet. A lángok 14 négyzetméteren megsem-
misítették az ott lévő személyes holmikat, 
azonban a tűz szerencsére nem terjedt át 
a lakóházra.

A történtek körülményeit vizsgálják.

Néhány sorban
Az országos harmadosztályú labdarúgó-
bajnokságban a Huszti FC a Real Farma 
Odessza vendégeként szenvedett 2-1 ará-
nyú vereséget.

Pedig a vendégek számára jól indult a 
6. forduló mérkőzése, hiszen Mergyejev 
révén már a 9. percben megszerezték a 
vezetést. A folytatásban Platunov még az 
első félidő végén egyenlített, majd a máso-
dik játékrész hajrájában Igumenov a győ-
zelmet jelentő gólt is megszerezte a Real 
számára.

A harmadosztály tabelláját a még min-
dig hibátlan Niva Buzova vezeti 18 pont-
tal, míg a husztiak 8 ponttal a negyedik 
helyen állnak.

A következő játéknapon a kárpátaljai 
együttes a Vaszt Mikolajiv együttesét lát-
ja majd vendégül.

***
A Kárpátaljai Megyei Labdarúgó-bajnok-
ságban az eddig hibátlanul szereplő négy 
együttes közül Irhóc és a Rahói Kárpáti is 
elvesztette makulátlan mérlegét.

A 6. fordulóban Irhóc Técsőn kapott 
ki 3-2-re, míg a rahóiak hazai környe-
zetben játszottak gól nélküli döntetlent A 
Máramaros Szlatinával.

Mindez azt jelenti, hogy így már csak 
az Onokóci Medea és Nagyszőlős őrizte 
meg hibátlan mérlegét.

Az onokóciak a Kincsesi Szokil ellen 
nyertek 5-0-ra, míg Nagyszőlős Zariccsján 
győzött 3-0-ra.

***
Győzelem nélkül maradtak a magyar és 
ukrán kupacsapatok az európai labdarú-
gó-kupák legutóbbi fordulójában. 

A Bajnokok Ligájában a Sahtar 
Donyeck 2-1-re alulmaradt a címvédő 

Real Madrid vendégeként. Az Európa Li-
gában az FTC 4-1-es vereségbe futott bele 
Belgrádban a Crvena Zvezda ellen, míg a 
Dinamo Kijev a Rennes otthonában ma-
radt alul 2-1-re.

Az Európai Konferencia ligában a 
Dnyipro-1 2-2-es döntetlent ért el a Vaduz 
ellen.

***
A két helyszínen zajló Beregszászi Járá-
si Labdarúgó-bajnokságban négy forduló 
után Nagybégány áll egyedül pontveszte-
ség nélkül.

A beregszászi helyszínen a 4. forduló-
ban Nagybégány 6-0-ra nyert a Beregszá-
szi Sparta ellen, Kígyós 4-1-re bizonyult 
jobbnak a Beregszászi FC ellenében, míg 
a Jobbpart FC 3-0-ra nyert a Beregszászi 
Rádiógyár csapatával szemben. A csopor-
tot Nagybégány vezeti 12 ponttal.

Nagyszőlősön az FC Bukove 1-0-ra 
nyert Királyháza ellen, míg az Onokóci 
Csillag 2-1-re bizonyult jobbnak a 
Nagyszőlősi Teszla ellenében.

Vízilabda-eredménynek is beillő vég-
eredmény született a Tiszakeresztúr – 
Nagyszőlősi Tisza párharcon, amit a ke-
resztúriak nyertek meg 8-7 arányban.

Itt Bukove vezet négy meccsen szer-
zett 10 pontjával.

***
Kisorsolták a két év múlva Németország-
ban rendezendő labdarúgó Európa-bajnok-
ságra selejtező csoportbeosztásokat.

Magyarország ellenfelei Szerbia, Mon-
tenegró, Bulgária és Litvánia lesznek a 
G-csoportba, míg a C-jelű ötösbe kerü-
lő Ukrajna Olaszországgal, Angliával, 
Észak-Macedóniával és Máltával küzd-
het meg a kontinenstornára kvalifikáló 
első két helyért.

A 6. fordulóval folytatódott az országos 
élvonalbeli labdarúgó-bajnokság küzde-
lemsorozata.

A Minaj FC a 16-os mezőnyben még 
nyeretlen három csapat egyikével, a 
Krivbásszal játszott idegenben.

Az első játékrészben inkább csak kós-
tolgatták egymást a csapatok, de közvet-
lenül a szünet előtt nagy lehetőséghez ju-
tottak a vendégek, miután Ivan Dibango 
megkapta második sárga lapját, így a vele 
járó pirosat is.

Az emberelőnybe került Minaj nem 
sokkal a fordulás után megszerezhette vol-
na a vezetést, de a Krivbász kapusa bravúr-
ral védett. A folytatásban pedig a hazaiak-
nak is adódott gólszerzési esély.

Végül, maradt az igazából egyik csa-
pat számára sem túl jónak mondható gól 
nélküli döntetlen.

Mivel az eddigi éllovas Sahtar Donyeck 
Lembergi vendégjátékát később pótolják, 
az eddig százszázalékos Dnyipro-1 pedig 
Ungváron behúzta újabb győzelmét ( a 
válogatott Artem Dovbik mesterhármast 
szerzett), így az Európa Ligában is szerep-
lő Dnyipro lépett a tabella élére.

Eredmények: Krivbász – Minaj FC 
0-0, Dnyipro-1 – Zorja Luhanszk 3-0, 
Kolosz Kovalivka – Inhulec Petrove 0-0, 
Vorszkla Poltava – Csornomorec Odessza 

A Minajnak nem volt előny az emberelőny

Élen a Dnyipro és a Fradi
2-1, Dinamo Kijev – Ruh Lviv 3-0, Veresz 
Rivne – Metaliszt Harkiv 1-2.

Az FK Lviv – Sahtar Donyeck és az 
Olekszandrija – Metaliszt 1925 Harkiv 
párharcokat később pótolják.

Az öt mérkőzésből szerzett 15 pontjá-

val első Dnyipro-1 két ponttal előzi meg 
a Sahtart.

Az 5 pontjával a 11. helyen álló Minaj 
az október 15-re kisorsolt 7. fordulóban a 
Veresz Rivnét látja majd vendégül.

***
Az OTP Bank Liga már a 10. forduló-

nál tart. A listavezető Ferencvárosnak si-
került javítani a Kecskemét ellen elszen-
vedett vereség, és a nemzetközi porondon 
történő elbukása után, és küzdelmes mecs-
csen 2-0-ra legyőzte a Debrecent.

Tovább folytatja kiváló sorozatát az 
újonc KTE, míg a másik újonc, a Vasas 
még mindig nyeretlen.

Eredmények: Mol Fehérvár – ZTE 1-1, 
UTE – Kecskemét 1-2, Kisvárda – Vasas 
2-0, Honvéd – Mezőkövesd 2-2, Paks – Pus-
kás Akadémia 1-3, FTC – Debrecen 2-0.

A többiekhez képest két találkozóval 
kevesebbel rendelkező FTC 21 ponttal ve-
zeti a tabellát a 19 pontos Kecskemét előtt.

Hétfőn pótoltak egy elmaradt mérkő-
zést, amelyen az Újpest 1-0-ra nyert a Mol 
Fehérvár otthonában.

A Dnyipro-1 még hibátlan az ukrán élvonalban
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Plusz egy vicc

2022. 40. szám meg    -
fej  tése: Ahol tettekre 
volna szükség, ott 
a szóbeli segítség 
semmit sem ér. 

Plusz    egy vicc: ... 
rendeljen csak nyu-
godtan aranyat. 

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

Praliné szelet
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A fehér tésztához (2x): 3 tojás, 3 evőkanál porcukor, 
3 evőkanál meleg víz, 5 evőkanál finomliszt, 10 g vanília 
cukor, 1 teáskanál sütőpor;

A kakaós tésztához (2×): 3 tojás, 3 evőkanál porcu-
kor, 3 evőkanál meleg víz, 4 evőkanál finomliszt, 2 evőka-
nál kakaó, 1 teáskanál sütőpor;

A krémhez: 600 ml tej, 80 g vanília pudingpor, 60 g 
porcukor, 200 g vaj, 100 g keserű csoki, ½ fiola rumaroma;

A tetejére: 200 g keserű csoki, 1 evőkanál étolaj, 1 evő-
kanál vaj, 1 evőkanál tejföl, 4 evőkanál házi baracklekvár.

Elkészítése: A tojást cukorral kihabosítjuk. A lisztet, 
sütőport összekeverjük és hozzá szitáljuk a tojásos alap-
hoz, majd lassan belekeverjük a tésztába. Ugyanúgy já-
runk a kakaós tésztával is, de ott hozzá adjuk a kakaót is. 
Sütünk 2 fehér és 2 kakaós lapot. A sütőt 180 °C-ra mele-
gítjük fel. A 23 x 39 cm-es tepsit. Kibéleljük sütőpapírral 
és a tésztát szépen egyenesre elosztjuk. Fehéret és a bar-
na lapokat 10 percig sütjük, majd hagyjuk hűlni a rácson. 
Elkészítjük a krémet. A tejben elkeverjük a pudingokat és 
sűrű masszát főzzünk belőle. Hagyjuk egy kicsit hűlni és 
még a meleg pudingba belekeverjük a cukrot, aromát és a 
vajat. Majd a krémbe hozzáadjuk az olvasztott barna cso-

kit és robotgéppel kihabosítjuk a krémet. A krémet 2 rész-
re osztjuk és berakjuk a hűtőbe hűlni. A barna lapot leken-
jük forró lekvárral. A lekvárra rákenjük a krém első felét. 
A krémre rátesszük a fehér lapot és újból rákenjük a for-
ró lekvárt. A lekvárra rárakjuk a fehér lapot és rákenjük a 
krém másik felét. Majd befedjük a barna lappal. Éjszakára 
berakjuk a hűtőbe. A bevonáshoz valókat vízgőz felett fel-
olvasztottam, majd gőzről levéve simára kevertem. A tész-
ta tetejét lekentem lekvárral, ráöntjük a süti tetejére a má-
zat. Ismét berakjuk a hűtőbe dermedni.

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

Két skót kártyázik egy kávéházban. Egyikük öt 
pennyt veszít, de hiába kotorászik a zsebében. 

– Figyelj, McGregor! – szól kártyapartneréhez. – 
Egyetlen penny sincs nálam.

– Megőrültél? Hogy lehet pénz nélkül beülni egy 
kávéházba? …?

Kétbetűsek: ÁR, CN, 
EN, GA, IN, KI, KÓ, LI, NO, 
OC, RU, SI, TA, TE, UT.

Hárombetűsek: AHÁ, 
ALÁ, CSÍ, ETI, IBI, ICA, 
IDU, ILA, KLT, LIV, ORI, 
PEN, RAB, RIA, RIK, VEJ.

Négybetűsek: AMIT, 
DEKA, GYNT, MOST, 
NANA, OBOA, ODIN, 
ÓBOR, RENÉ, TAPS, TILL, 
UTAS, VOLT, ZÓRA.

Ötbetűsek: AKALI, AK-
KOR, DENON, DINUS, 
ERROR, HATÁR, HÍZÁS, 
LÁTÁS, LETUD, MIBŐL, 
OROSZ, SÍKOS, ZABOS, 
ZENIT.

Hatbetűsek: ALATTI, 
ETALON, LIDIKE, RABSIC, 
SÁMUEL, TORERO, TORI-
NO, TREZOR. 

Hétbetűsek: ÁLMO-
DIK, GÁZOSÍT, LAKATOS, 
ÓVÓ NÉNI, RITA-NAP, 
SKORPIÓ.

Nyolcbetűsek: ALÁZA-
TOS, CSÓNAKOS, ELILLA-
NÓ, FIZESSEM, GAVIÁLOK, 
LATINÓRA, LESZÓRÁS, 
SABATINI, SOLYMÁSZ.

Kilencbetűsek: HARC-
VONAL, IMMORÁLIS. 

Tizenhárom betűsek: 
ANEKDOTAKINCS, FO-
GYASZTOTTAM, INKA BI-
RODALOM.

Tizennégy betűsek: KU-
KORICA JANCSI, LIGETI 
CSIPERKE.

A szellemi energiái eb-
ben a periódusban az 
egekig érnek. Az ön 

körül lévő események mos-
tanság fölpörögnek. A munká-
jában is új kihívások állnak ön 
előtt. A kapcsolatai révén nagy 
előnyök ígérkeznek. Nagyon 
jók az elképzelései. Most nem 
is kell hallgatnia másra. Élve-
zettel lát neki a teendői elvég-
zéséhez. Minden energiájával 
erre összpontosít és ez adja 
meg a hét lendületét.

Körülveszik olyan 
barátok, akikkel meg 
tudja beszélni azo-
kat a gondjait, me-

lyekkel épp most küzd. Az 
ő tanácsaikat meghallgatni 
érdemes, hiszen mindemel-
lett inspirálják önt is a dol-
gok pozitív szemléletére. Az 
igaz barát a bajban ismerszik 
meg. Amennyiben az elmúlt 
időben egy kérelmet adott be 
egy fontos ügyben, most ese-
dékes az, hogy jóváhagyják.

Ne idegeskedjen 
mindenen. Rokona-
inak életét és sorsát 

nem tudja olyan mértékben 
befolyásolni, hogy olyan ha-
mar minden rendbe jöjjön, 
ahogy azt ön szeretné. Ügyel-
nie kell arra, hogyan gazdál-
kodik ebben az időszakban a 
javaival. A csillagok arra fi-
gyelmeztetik, hogy olyan ha-
tások érhetik, melyek miatt 
szinte kifolyik a pénz a ke-
zéből a hét során. 

Az utazásnak és a sze-
relemnek kedvez en-
nek a hétnek a csilla-
gok állása. Az anyagi-

akat illetően sem panaszkod-
hat. A hét során azonban nem 
tanácsos lakását eladni, mert 
kisebb kár is érheti, ha apró 
részletek elkerülik a figyelmét. 
Ügyeljen értéktárgyaira, pén-
zére. Most alapozzon saját ké-
pességeire, igényeire. Ameny-
nyiben fontos utazás előtt áll, 
előző nap csomagoljon be.

Ebben a periódusban 
a csillagok állásai azt 
sugallják önnek, hogy 
most főképp saját ma-

gára kell koncentrálja az ener-
giáját és az idejét. Pihenjen 
vagy sportoljon, hogy jó kon-
dícióba hozhassa magát. A 
közelmúltban eléggé igénybe 
vette a környezete és a véget 
nem érő teendők. Egy kis meg-
újulás időszerű lenne. A hét 
közepe felétől váratlan bevé-
telt jeleznek önnek a csillagok.

Ez a hét bolygóállá-
sai új energiákat hoz-
nak önnek, melyeket 

nagyon jól tud hasznosítani az 
életminősége javítására. Fontos 
megbeszélések sikeresen az ön 
elvárásai szerint alakulnak. Na-
gyobb döntések esetén ajánlott 
nagy tapasztalattal rendelkező 
szakember véleményét, segítsé-
gét kikérnie. Főképp, ha anyagi 
elkötelezettséget, kölcsönt vagy 
ingatlant érintő ügyről van szó.

Egy régebben tervezett 
összejövetel előtt áll, 
amit most már a háta 

közepére sem kíván. Azonban 
már nincs visszaút. Fejezze be 
a szervezést, csinosítsa ki ma-
gát és legyen elbűvölő. Egyik 
kollegája paprikás hangulat-
ban van. Ennek ön is tudja az 
okát. Amennyiben a napok-
ban nagylelkű szívességet tesz 
valakinek, könnyen meglehet, 
hogy az illető soha többet nem 
akar leszállni az ön nyakáról.

Ennek a hétnek a boly-
góállásai kiemelkedő 
ambiciózussal, maga-
biztossággal, erős ki-

sugárzással ruházzák fel önt. 
Olyan ember kérheti ki a véle-
ményét, akivel ön nem szívesen 
állna szóba. Fontos döntések 
előtt áll. Mivel nagy a tét, nehe-
zen tud döntést hozni. Ameny-
nyiben az otthonában változ-
tatásokat szeretne, most taná-
csosabb az, hogy egyelőre ma-
radjon a tervezés stádiumánál.

Az otthonában ellen-
őrizze a vízrendsze-
ren működő elektro-

mos berendezéseket. Szük-
ség esetén hívjon ki szakem-
bert. Ne halogassa a szüksé-
ges javításokat. Ezzel meg-
előzhet egy nagyobb bajt, ami 
később jönne váratlanul nem 
kis kiadással. Lehet, hogy egy 
ideje változtatást tervez a kar-
rierjében, mert nincs megelé-
gedve az anyagi értelemben 
vett megbecsülésével.

A váratlan, előre be 
nem jelentkezett ven-
dégeknek most jobb, 
ha nem nyit ajtót, 

ugyanis váratlan kellemetlen-
ség aurája érzékelhető az ön kör-
nyezetében ezen a héten. Ebbe 
beletartoznak főképp a szom-
szédok, testvérek és az ő család-
tagjaik. Jobb a fokozott óvatos-
ság. A belföldi utazásai során ve-
zessen fokozott körültekintéssel. 
Iratokkal kapcsolatban érdemes 
az apró részletekre is figyelni.

Ezen a héten megen-
gedhet magának egy 
kis luxust, kedves Víz-
öntő. Lepje meg ma-

gát valami kedves ajándék-
kal. Kényeztesse testét-lelkét, 
mert igazán megérdemli. Most 
nem fontos az, ami a környe-
zetében zajlik. Csak arra fó-
kuszáljon, ami és akik igazán 
fontosak önnek. Ez egy meg-
tisztulási periódus az életében, 
ami emelkedést hoz minden 
téren önnek.

Távol élő ismerőse, 
rokona most sokat 
gondol önre. Lepje 

meg egy telefonhívással. Em-
lékezetes lehet talán egy életre 
ez a beszélgetés. A bolygóállá-
sok támogatják az álmai meg-
valósításában. Egy kicsit óva-
tos bizalmi kérdésekben. Azon-
ban olyan ember állhat ön mö-
gött teljes vállszélességgel, aki-
re nem is számít. Érdemes nyit-
nia a barátkozások felé.


