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Hit, felelősség, egymásra figyelés

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!

Mindenre van 
erőm a Krisz-
t u s b a n ,  a k i 

ezekben az emberpróbáló 
időkben mindmáig meg-
tartott bennünket, és ígé-
reteinek fényében joggal 
bízhatunk abban, hogy ez 
a továbbiakban is így lesz, 
hangzott el a kibocsátó 
osztály tanulóinak ajká-
ról a Könyvek könyvéből 

A Nagyberegi Református Líceum szalagavató ünnepségén

vett gondolat. Mert Isten-
nek terve van velünk, mind 
a 19 végzős diákkal, akik né-
hány hónap múlva – remél-
hetően egy sikeres érettségi 
után – búcsút intenek alma 
máterüknek. Ám most még 
a felkészülés időszakánál, a 
szárnypróbánál tartunk. A 
kabátra, a blúzra, a szív fölé 
kitűzött zöld szalag már jel-
zi, hogy viselője a felnőttkor 

küszöbéhez érkezett, ami-
kor is a nagy erőpróbák el-
kezdődnek. 

Megható pillanatok-
ban igencsak bővelkedett a 
Nagyberegi Református Líce-
um 11. osztályos tanulóinak 
szalagavató ünnepsége, ame-
lyet a szülők, nagy- és kereszt-
szülők, rokonok és barátok je-
lenlétében tartotta meg a Be-
regszászi Művelődési Házban. 

Jelentős nap a mai 
mind a líceum végző-
sei, mind a kárpátaljai 
reformátusság, de bát-
ran mondhatom, hogy 
az egész itteni magyar-
ság életében. Hisz jel-
zi a Mindenhatónak az 
irántunk megnyilvánu-
ló megtartó kegyelmét. 

Harmadik alkalom-
mal került sor plé-

bániai főzőversenyre a 
Beregszászi Római Ka-
tolikus Egyházközség 
szervezésében. Ha ko-
rábban ilyenkor a hang-
súlyt legfőképp a kö-
zösség építésére helyez-

tük, most egyértelműen 
az egymásra figyelés, a 
felebarátaink iránti fele-
lősségérzet került előtér-
be, hangsúlyozta Molnár 
János beregszászi plébá-
nos, püspöki helynök a 
kora reggeli megnyitón. 

Október 31-én arra 
emlékezünk, hogy 

a hagyomány szerint 
1517. október 31-én 
függesztette ki Luther 
Márton Ágoston-rendi 
német szerzetes, teoló-
gus a katolikus egyház 
megújulását követelő 
95 reformtézisét a wit-
tenbergi vártemplom ka-
pujára. Az általa vezetett 
új irányzat lett az evangé-
likus, míg a Kálvin János 
vezette irányzat a reformá-
tus felekezet alapja. Ám a 
reformáció nem a múltról, 
hanem a hit, az erkölcsi és 
kulturális értékek megőr-
zéséről, a mindenkori meg-
újulásról szól.

A Kárpátaljai Reformá-
tus Egyházkerület vezeté-
se az ünnep előestéjén, ok-
tóber 30-án a beregszá-
szi református templom-
ba egyházkerületi hála-
adó alkalomra hívogat. 

Reformációs imadélután Beregszászban
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Szárnypróba
A Nagyberegi Református Líceum szalagavató ünnepségén

Jelzi, hogy a könyörülő Isten 
továbbra is hív bennünket, utat 
mutat és vezet, hangsúlyozta 
igei köszöntőjében Tóth László 
nagyberegi református lelkipász-
tor, a líceum lelkészigazgatója. 
Nagy ajándék az élettől, amikor 
az ember láthat és hallhat, mint 
ahogy a tanítványok is láthatták 
a Mestert és hallhatták az ő sza-
vait. Figyeljük meg, a bibliai tör-
ténetek során a hozzá közeledő 
vakokat Jézus sohasem utasítja 
el, mivel nagyon fontos számá-
ra, hogy az ember ne örök sötét-
ségben élje le az életét. Nekünk 
is meg kell látnunk, hogy a Min-
denható milyen utat jelölt ki szá-
munkra, s azon a Megváltó bizta-
tásával bátran végig kell menni. 

Életünk tele van szimbó-
lumokkal, fontos jelképekkel. 
Ilyen a zöld szalag is, amely jel-
zi az érettségi vizsgák közeledtét, 
s azt, hogy felelősségteljesen vi-
szonyuljak a jövőhöz, folytatta az 
igazgató. Néhány hónap múlva a 
kabátokra tűzött piros szalag már 
az érettséget mutatja. Az előttünk 
álló hónapok tele lesznek megmé-
rettetésekkel, mérföldkövek mu-
tatják a megtett utat, de számo-
tokra mindig az legyen a legfon-
tosabb, hogy az Úr Jézus tanítvá-
nyai lettetek és megismertétek az 
ő országának titkait.

A gyerekkor lezárásának 
egyik első mozzanata a zöld sza-
lag kitűzése, mutatott rá Szűrös 
Mátyás, Magyarország Bereg-
szászi Konzulátusának konzulja, 
aki a továbbiakban arra figyel-
meztetett, hogy igazából csak a 
teljes egészében elvégzett mun-
ka után édes a pihenés. Csak az 
ünnepel igazán, aki erre régóta 
készül. Így a végzősök előtt még 
igen sok az elvégzendő feladat. 

Az idei, 2022-es esztendőt 
a Kárpátaljai Református Egy-
ház a hálaadás éveként hirdet-
te meg, kezdte köszöntőjét Zán 
Fábián Sándor püspök. Akkor, a 

múlt év végén, amikor ez a döntés 
megszületett, még senki sem tud-
ta, hogy milyen megpróbáltatások 
várnak az elkövetkező időszakban 
ránk. Ezeknek most sem látjuk a 
végét, ám azóta már számtalanszor 
megtapasztalhattuk az Úr nagy ke-
gyelmét: többnyire megfelelő gye-
reklétszámmal működnek iskolá-

ink, pedagógusaink helyükön van-
nak, a szülők elszántak. Isten tehát 
megőrizte az ő népét, helye van a 
hálaadásnak. 

Micik Julianna, a Kárpátaljai 
Református Egyház tanügyi taná-
csosa tanmese keretében magya-
rázta el, milyen fontos a szorga-
lom, az arra irányuló igyekezet, 
hogy minél alaposabb tudással vér-
tezzük fel magunkat.

A csüggedés helyett a hálaér-
zés kell, ami a szívünket most át-
hassa, fogalmazott a végzős di-
ákokhoz írott levelében Kovács 
András, a líceum igazgatója, aki 
arra biztatta a fiatalokat, hogy ta-
lálják meg majdani új közössé-
gükben mihamarabb a helyüket, 
és ebben a régiben is gyűjtsenek 
minél több közösségi élményt, mi-
vel azok meghatározók lehetnek a 
későbbi életük során. Ahol a szí-
vetek, ott a kincsetek, emlékezte-
tett rá az igazgató, aki bejelentette, 
hogy a felvidéki református test-
vérek anyagi támogatásának kö-

szönhetően a líceum négy kima-
gasló tanulmányi eredményt el-
ért diákja részesül Gulácsy La-
jos-díjban.

Ne hagyd, hogy legyőzzön 
a gonosz, a gonoszt te győzd le, 
hangzott a tizedikesek útrava-
lója. Majd nagyon meghitt per-
cek következtek: Szabó György 
osztályfőnök kitűzte tanítványai 
mellére a zöld szalagot. 

Ne félj, csak higgy! Ha az Úr 
Isten velünk van, félelmeinkben, 
kérhetjük őt, hogy adjon erőt és 
bátorságot, biztatták egymást ün-
nepi műsoruk során a végzős di-

ákok. Akik ezt követően költő-
ink, íróink által korábban meg-
fogalmazott szép és igaz gondo-
latokat mondtak el a barátságról, 
a családról, a testvéri szeretetről, 
a szülőföldhöz való ragaszkodás-
ról, a szülői önfeláldozásról. A 
diákok ezt a szülői gondoskodást 
most egy-egy szál virággal kö-
szönték meg. Ugyanúgy köszö-
netet mondtak a líceum tanárai-
nak a türelemmel, odaadással és 
magas szakmai színvonalon vég-
zett munkájukért. Ezzel is ma-
gyarázható, hogy a Nagyberegi 
Református Líceum végzőseinek 
95 százaléka valamelyik egyete-
men vagy főiskolán folytatja ta-
nulmányait.

Tóth László zárszavában arra 
biztatott, hogy ebből a felemelő 
ünnepségből, az itt szerzett él-
ményekből lehet és kell is erőt 
meríteni az elkövetkező, szorgos 
munkával, felkészüléssel teli hét-
köznapokhoz.

Kovács Elemér

A Tulipán Tanoda Magyar 
Népművészeti Iskola – a 
Csoóri Sándor Alap, a Kul-
turális és Innovációs Minisz-
térium támogatásával – ok-
tóber 28–30. között Tulipános 
Hangszeres és Oktatói Napo-
kat szervezett a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főis-
kolán. Az alkalomra 25 olyan 
óvoda- és zenepedagógus ér-
kezett, akik a Tulipán Tanoda 
munkájában is részt vesznek. 

Mint Kepics Andzselikától, a 
Tanoda igazgatójától megtudtuk, a 
program célja a magyar népi hang-
szeres játék (a tárogató, a cimba-
lom, a népi hegedű) népszerűsí-
tése Kárpátalján, valamint okta-
tóik továbbképzése, tudásuk fej-
lesztése. A Tulipán Tanoda okta-
tói három napon át magyarországi 
és hazai oktatók segítségével mé-
lyíthették tudásukat. A programon 
belül elméleti előadásokat és gya-
korlati műhelymunkákat tartottak 
a következő szakképzett oktatók: 

Nagy Csaba, Bartók Béla- és Liszt 
Ferenc-díjas, a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend Lovagkeresztjé-
vel kitüntetett tárogatóművész; 
Schreiner Sándor, a Kárpátaljai 
Akadémiai Állami Népi együt-
tes klarinét- és tárogatóművésze; 
Solymosi Vince, a Sárarany ze-
nekar cimbalmosa, a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem hallgató-
ja; Nagy Albert népzeneoktató, a 
Nagy Albert és zenekara prímása; 
Kokas Erzsébet, a Tulipán Tano-
da népi ének és népi játék oktatója; 
Botos Krisztina, a Tulipán Tanoda 
néptáncoktatója; Szilágyiné Tóth 
Gabriella óvoda- és drámapedagó-
gus, a tanoda népi játék oktatója. 

Mi szombaton látogattunk 
el a programra, amikor is a fő-
iskola átriumában tárogatóhang 
hívogatta a résztvevőket, hogy 
aztán Nagy Csaba, Schreiner 
Sándor és Holozsai Imre, a Be-
regszászi Kodály Zoltán Művé-
szeti Iskola fúvós oktatója elő-
adásában felcsendüljön a Dona 
Nobis Pacem (Adj nekünk bé-
két!) dallama. Majd „a tárogató 
védelmezője és misszionáriusa”, 
Nagy Csaba szólt a hangszer tör-
ténetéről, a kuruckorban betöl-
tött szerepéről, Schreiner Sán-
dor pedig Lénárt Sándor citera-
kísérete mellett ismert dallamo-
kat szólaltatott meg az immáron 
hungarikummá vált hangszeren. 

– Miért tartja fontosnak, 
hogy vidékünkön is népszerűsít-
se a tárogatót? – kérdeztük Nagy 
Csabától, aki kárpátaljai misz-
sziója során majd’ minden ma-
gyar tennyelvű iskolában tartott 
előadást a hangszerről s a hozzá 
kapcsolódó korról.

–  Kárpátalja a kurucok föld-
je. Itt egymást érik azok a történel-
mi emlékhelyek, melyek II. Rá-
kóczi Ferenc fejedelem és a Rá-
kóczi-szabadságharc emlékét őr-
zik. S van egy olyan hangszerünk, 
amely ehhez a történelmi időszak-
hoz nagyon erős és fontos szálak-
kal kapcsolódik – ez a tárogató. 
Ezért nagyon örülök annak – és 

Tulipános Hangszeres és Oktatói Napok a Rákóczi Főiskolán

Zene, tánc, játék
a magam lehetőségeivel maximá-
lisan támogatom –, hogy a tároga-
tó itthon érezze magát Kárpátalján. 
Ehhez viszont az szükséges, hogy 
legyen hangszer, legyen, aki játsz-
szon rajta, és legyen, aki segítse 
ennek a hangszernek az elsajátítá-
sát, oktatását. Nagy dolognak tar-
tom, hogy a Tulipán Tanoda fölvál-
lalta azt, hogy hangszereket bizto-
sít azok számára, akik szeretnének 
ezen a hangszeren tanulni, és lehe-
tőségét látom annak, hogy néhány 
éven belül olyan tárogatósok neve-
lődnek ki a tanoda jóvoltából, akik 
nemzeti ünnepeinken tárogatóze-
nével örvendeztetik meg az itteni 
közösséget. Biztos vagyok benne, 
hogy ennek meg lesz a hozadéka, 
a jelentősége, hisz nem véletlenül 
mondják, hogy a tárogató a ma-
gyar lélek hangja. Amikor meg-
szólal ez a hangszer, akkor – biz-
tos vagyok benne – célba találnak 
azok a dallamok, mondandók ami-
ket tárogatón keresztül közvetíte-
nek. Tehát fontos, hogy ezt a ha-

gyományt egyrészt őrizzük, más-
részt viszont éltessük. Arról nem 
is beszélve, hogy a tárogató eb-
ben a formában kiemelkedő ma-
gyar nemzeti érték, és rangos elis-
merést is kapott: hungarikum lett. 
Adja Isten, hogy Kárpátalján mi-
nél gyakrabban hallhassuk ennek 
a hangszernek a hangját.

A továbbiakban két csoport-
ban folytatódott a program: egye-
sek tárogatózni tanultak, mások 
pedig Kokas Erzsébet foglalko-
zásán vettek részt. 

– Nagy öröm számunkra, hogy 
a Tulipán Tanodán keresztül Kár-
pátalja számos óvodájába, illet-
ve a kisiskolásokhoz is eljutottak 
a népi játékok, népdalok – nyilat-
kozta a Tulipán Tanoda népi ének 
és népi játék oktatója. –  Ez nagy-
szerű kezdeményezés, szakmailag 
viszont nagy feladat, hogy tiszta 
forrásból táplálkozó hajszálgyö-
kereket neveljünk. A Kokas Ban-
dával – magyarországi mintá-
ra – tizenegy éve kezdtünk óvo-
dákba kijárni – innen nőtt ki pél-
dául a péterfalvai Napsugár Ha-
gyományőrző Gyermektánccso-
port –, s ezáltal komoly szakmai 
gyakorlatra tettünk szert. Termé-
szetesen számos anyaországi kép-
zésen vettünk részt. Ezek alapján 
próbáltam egy olyan szakmai cso-
magot összeállítani, ami segíthe-
ti az óvodapedagógusok, illetve a 
tanodákban dolgozók munkáját 
mondta Kokas Erzsébet. 

A Kokas Banda egyébként igen 
aktív szerepet vállalt ennek a prog-
ramnak a sikeres lebonyolításában. 
Az énekesük, Erzsébet, mint láttuk, 
módszertani útmutatást adott, az 
együttes táncosa, Botos Krisztina 
az eszközös népi játékokkal ismer-
tette meg a hallgatókat, a banda pe-
dig élőzenés táncházzal örvendez-
tette meg a résztvevőket. 

A hétvégén természetesen 
egyéb érdekes és értékes előadás-
ra, gyakorlati foglalkozásra is sor 
került. Nekünk most ennyibe si-
került bekapcsolódni. 

Kovács Erzsébet

 Könyörgés és hálaadás
Reformációs imadélután Beregszászban

Imadélutánra jöttünk össze, 
hogy – amint Taracközi Ferenc 
helyi vezető lelkész fogalmazott 
– őszinte szívvel és hálaadással 
álljunk meg, és lássuk meg Isten 
csodálatos ajándékait.

A Kárpátaljai Reformá-
tus Egyházkerület-
ben 2022 a hálaadás 
éve. A mostani idő-
ben nehéz ezt meg-
élni, de amit eddig 
tapasztaltunk, az 
mindannyiunkat há-
lára indít Isten felé. 
Az imádkozás a hívő 
ember legnagyobb 
fegyvere a gonosz és 
a békétlenség ellen. 
Könyörgéseink el-
jutnak a Mindenha-
tó Atyához, aki nem 
hagyja azokat vá-
lasz nélkül, fogalma-
zott Zán Fábián Sándor. Aki ez-
úttal az év vezérigéjévé válasz-
tott, Pál thesszaloniakhoz írott 
üzenetét helyezte a megjelen-
tek szívére: „Szüntelenül imád-
kozzatok, mindenért hálát adja-
tok, mert ez az Isten akarata Jé-
zus Krisztus által a ti javatokra”. 
A püspök számos példával erő-

sítette meg, mennyi mindenért le-
hetünk hálásak. 

A reformáció kapcsán kiemel-
te: azért lehetünk öntudatos refor-
mátusok, mert mi tudjuk, kik va-
gyunk: Isten teremtményei va-
gyunk, legelőjének nyája vagyunk, 
az övéi vagyunk. Fontos küldetés 
számunkra, hogy megköszönjük a 

reformációt, az ige tiszta hirdeté-
sének lehetőségét, a tiszta látást, 
ami nekünk adatott, fogalmazott 
a püspök. Készen van számunkra 
az üdvösség útja, s tudjuk: egyedül 
Krisztus által, egyedül kegyelem-
ből, egyedül hit által van üdvös-
ségünk, egyedül a Szentírásból is-
merhető meg az üdvösség útja és 

egyedül Istené a dicsőség. 
A továbbiakba ifj. Pocsai Sán-

dor csongori lelkész és felesége, 
Pocsainé Tövissi Tímea adott há-
lát a házasságért, a házastársért. 
Tóth László, a Nagyberegi Refor-
mátus Líceum lelkészigazgatója 
és Taracközi Marianna, a líceum 
szülői tanácsának elnöke az egy-
házi intézményekért, az ott tanu-
ló gyermekekért és a tanárokért, 
nevelőkért imádkozott. Mészár 
István aklihegyi és Béres Lász-
ló szernyei lelkészek a békéért, a 
gyászolókért könyörögtek, Meny-
hárt István mezővári és Margitics 

János beregszászi tiszte-
letesek a jövőért, a meg-
született és a megszüle-
tendő picinyekért imád-
koztak.  

A lelkészek vezet-
te könyörgések és hála-
adások között a Mező-
váriból érkezett Kovács 
család lélekhez szóló 
énekei, dicsőítései erő-
sítették a résztvevőket 
hitükben, kitartásukban, 
hálaadásukban. 

Zárásként Zán Fábi-
án Sándor ismét arra biz-
tatott, hogy imádkozó lé-

lekkel folytassuk utunkat, imád-
kozzunk megmaradásért, béké-
ért, hálatelt szívvel boruljunk 
naponta Isten elé. Mint ahogy 
a zsoltáros is mondja: „Adjatok 
hálát a menny Istenének, mert 
kegyelme örökké tart” (Zsolt 
136, 26).

Marton Erzsébet
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Az Ukrajnai Magyar Demok-
rata Szövetség a maga részéről 
fontosnak és példaértékűnek tart-
ja azt a kiállást, amelyet a kárpát-
aljai magyarság Magyarország 
kormánya és az egész magyar 
nemzet részéről – határokon in-
nen és túl – a háború első napjai-
tól kezdve tapasztalt. Ezúton kö-
szönjük ukrán polgártársaink és 
magyar honfitársaink fogadását 
az anyaországban, illetve a szü-
lőföldjükön maradottak folya-
matos és erőn felüli megsegíté-
sét. Ennek a segítségnek és támo-
gatásnak köszönhetően a kárpát-
aljai magyarlakta kistérségek és 
azok intézményei is segítő kezet 
tudtak nyújtani a háború borzal-
mai elől hozzánk menekülő uk-
rán polgártársainknak. A hábo-
rú következtében egyre mélyülő  
gazdasági és szociális problémák 
ellenére kistérségi intézménye-
ink helyt tudnak állni, biztosítják 
azokat a szolgáltatásokat, ame-
lyek a lakosság mindennapi éle-
téhez elengedhetetlenek. Mivel 
a háború sokakat kényszerített 
a szülőföld elhagyására, a hely-
ben maradottakra sokszoros fel-
adat hárult. Ezúton köszönjük ál-
dozatos munkájukat!   

Sajnálattal kell megállapí-
tanunk, hogy mind a csökkenő 
gyermeklétszám, illetve a hábo-
rú miatt bekövetkező kényszerű 
migráció következtében csök-
kent az oktatási intézményekbe 
beiratott óvodások és iskolások 
száma. Sajnos mindez a kö- 
zeljövőben okozója lehet az ön-
kormányzati fenntartású iskola-
hálózat leépülésének és felszá-
molásának. Anyanyelvi oktatá-
sunk fölött Damoklész kardja-
ként függ a 2023. szeptember 
1-jei időpont, amely az általá-
nos és középiskolai oktatásra 
szánt időt meghatározott száza-
lékos arányban kétnyelvűvé kí-
vánja tenni. Az UMDSZ tovább-
ra is kitart azon álláspontja mel-
lett, hogy nemzeti közösségünk 
kizárólag akkor marad meg Uk-
rajnában, ha sikerül megőriz-
nünk nyelvhasználati jogainkat, 
valamint állami,  önkormány-
zati és magánoktatási intézmé-
nyeinket. Változatlanul fontos-
nak tartjuk, hogy az ukrán okta-
tási tárca, a magyar tannnyelvű 
oktatás keretében mihamarabb 
teremtse meg a szükséges fel-
tételeit annak, hogy a kárpátal-
jai magyarok megfelelő szinten 
elsajátíthassák az államnyelvet. 

Ukrajna EU-tagjelölti státu-
sának kezdeményezésével ismét 
terítékre kerülnek a nemzeti ki-
sebbségek jogainak biztosításá-
val kapcsolatos kérdések. Szö-
vetségünk bekapcsolódott a nem-

Tisztújító közgyűlést tartott az Ukrajnai 
Magyar Demokrata Szövetség

Az Ukrajnai Magyar Demok-
rata Szövetség 2022. október 29-én 
Beregszászban megtartott köz-
gyűlésén meghallgatta és elfo-
gadta a szövetség vezetésének a 
2018–2022 közötti időszak mun-
kájáról szóló beszámolóját, érté-
kelte a szervezetnek az elmúlt 4 
esztendőben végzett tevékenysé-
gét, az alapszabályban rögzített 
hatáskörében eljárva döntött az 
UMDSZ vezető szerveinek meg-
választásáról. A küldöttek egyhan-
gú szavazással a következő 4 éves 
ciklusra ismét Zubánics László el-
nöknek szavaztak bizalmat. Az el-
nök munkáját 11 fős elnökség segí-
ti. A testület ajánlásokat fogalma-
zott meg az UMDSZ szervezeti át-
alakításával kapcsolatban, amely-

nek követnie kell a közigazgatási 
reform keretében kialakult kistér-
ségi kereteket. A közgyűlés mun-
kájában részt vett Bacskai József, 
Magyarország Ungvári Főkon-
zulátusának főkonzulja, Gyebnár 
István, Magyarország Beregszá-
szi Konzulátusának igaiglenes 
ügyvivője és Sarkadi Gábor kon-
zul. A két külképviselet részéről 
Gyebnár István köszöntötte a kül-
dötteket. 

A közgyűlést követően tar-
totta meg alakuló ülését az 
új összetételű Ukrajnai Ma-
gyar Nemzeti Tanács (UMNT), 
amelynek elnökévé Spenik Sán-
dort, az Ukrán-Magyar Oktatási-
Tudományos Intézet igazgatóját 
választották újra. 

Az UMDSZ XXIII. közgyűlésének 
nyilatkozata

zeti kisebbségekről (nemzeti kö-
zösségekről) szóló törvényterve-
zet országos megvitatásába, több 
országos kisebbségi szervezettel 
közösen megküldtük javaslatain-
kat az ukrajnai illetékeseknek. 
Ugyanakkor azt látjuk, hogy az 
eredeti elképzeléseken az elmúlt 
egy évben a beérkezett javasla-
tok ellenére semmit sem változ-
tattak. A magunk részéről egyet-
értünk az Európai Bizottság azon 
elvárásaival, hogy Ukrajna által 
korábban elfogadott nemzetkö-
zi dokumentumokban (Kisebb-
ségi Keretegyezmény, Regio-
nális nyelvek európai Chartája) 
foglalt vállalások képezzék a tár-
gyalási alapot a csatlatkozási tár-
gyalások folyamatában. 

Nekünk, kárpátaljai magya-
roknak a jelenlegi nehéz hely-
zetben tudomásul kell vennünk, 
hogy az anyaország mellett ki-
zárólag önmagunkra, illetve 
egymásra hagyatkozhatunk. A 
hatékony együttműködés elmé-
lyítése érdekében a magyar kor-
mány mellett a magyar társadal-
mi és civil szervezetek és a tör-
ténelmi egyházak képviselőinek 
bevonásával egy tanácsadó tes-
tület létrehozására lenne szük-
ség. Fontosnak tartjuk egy ál-
landó kommunikációs csatorna 
kialakítását is, amely a kisebb-
ségi érdekvédelem hatékonysá-
gát erősítené. Ezúton köszön-
jük Magyarország kormányá-
nak azon szándékát, hogy a gaz-
dasági nehézségek ellenére to-
vábbra is fenntartja a kárpátal-
jai szociális programot, ukraj-
nai humanitárius programokat 
folytat, illetve támogatja a ma-
gyar szervezetek és intézmé-
nyek működését. 

Elkötelezetten támogatunk 
minden olyan kezdeményezést, 
lépést, amely elősegíti az ukrán-
magyar államközi kapcsolatok 
javítását és a kölcsönös tiszte-
letre és bizalomra épülő jószom-
szédi együttműködés erősítését.

 Szövetségünk tagságát mé-
lyen aggasztják azok a társadal-
mi folyamatok, amelyek a hábo-
rús helyzetben elindultak. Csak 
remélni tudjuk, hogy van még 
lehetőség a béke megteremtésé-
re és a háború mihamarabbi be-
fejezésére. Mi a magunk részéről 
minden erőnkkel azon leszünk, 
hogy itt, Kárpátalján a több év-
százados békés egymás mellett 
élést és tiszteletet egyetlen inci-
dens se bonthassa meg! Ugyan-
így elvárjuk a tiszteletet a ma-
gyar közösség és kulturális ér-
tékei, hagyományai, történel-
me iránt is!

Beregszász, 2022. október 29.
Az UMDSZ Közgyűlése

Valakiben felmerülhet a kér-
dés: miért fontos, hogy a vidé-
künkről eddig készült legátfo-
góbb és legrészletesebb turisz-
tikai kiadvány címében hang-
súlyosan szerepeljen a magyar 
szemmel szókapcsolat. Legfő-
képpen azért, hangsúlyozzák 
a könyv szerkesztői, mert mi, 
magyarok több mint 1100 esz-
tendeje élünk ezen a vidéken, 
így tehát nem véletlen, hogy mit 
tekintünk legfontosabb szelle-
mi-kulturális értekeinknek, s 
mi az, amit az itt fellelhető ter-
mészeti látnivalók közül a leg-
vonzóbbnak találunk, hangzott 

el a „Kárpátalja magyar szem-
mel” című turisztikai könyv 
ukrán nyelvű változatának be-
mutatóján. A nem mindennapi 
alkalomra a Munkácsy Mihály 
Magyar Házban került sor.

Háborús körülmények között 
ritkaságszámba megy egy-egy 
könyv megjelenése, s még inkább 
az, hogy a kötetről éppen a harcok 
szünetében a háborús övezetből 
mondjon valaki néhány elisme-
rő szót. Márpedig most ez történt. 
Fegyir Sándor, az Ungvári Nem-
zeti Egyetem turisztikai tanszé- 
kének a vezetője videókapcsolat 
segítségével osztotta meg gondo-
latait az itteni hallgatósággal. Az 
önkéntesként harcoló professzor 
fontosnak tartja ennek az alapos 
és hiteles kiadványnak az ukrán 
nyelven való megjelentetését. Jól 
tudjuk, mondta, egyetlen háború 
sem tart örökké, Kárpátalja pe-
dig olyan erős turisztikai vonz-
erővel bír, ami a fegyveres konf-
liktus befejezése után jótékonyan 
hat majd az itteni gazdaság egé-
szének fejlődésére. Fegyir Sándor 
elismerően szólt azoknak a ma-
gyaroknak a helytállásáról, akik 
most is ott vannak a tűzvonalban, 

Megjelent ukrán nyelven a Kárpátalja magyar szemmel

Turisztikai és honismereti 
olvasókönyv

s együttérzését fejezte ki azoknak a 
kárpátaljai családoknak, köztük a 
magyaroknak, akik elveszítették va-
lamelyik közeli hozzátartozójukat. 

Színvonalas és hiánypótló ki-
adványt vehet kezébe a Kárpátalja 
természeti kincseit, az itt élő embe-
rek által évszázadok alatt létrehozott 
szellemi és kulturális értékeket fel-
fedezni vágyó egyén, hangsúlyoz-
ta köszöntőjében Cseh Áron, Ma-
gyarország Ungvári Főkonzulátu-
sának vezető konzulja. Akinek az 
immáron évek óta tartó külszolgá-
lata alatt sok érdekeset és egyedül-
állót sikerült felfedezni ezeken a tá-
jakon, ám a könyvet olvasva számos 

új helyszín, település került fel a ba-
kancslistájára. Elismerésre méltó az 
a kezdeményezés, hogy a kötet el-
adásából befolyt összeggel a Turisz-
tikai Tanács a ’68-as területvédelmi 
alakulat katonáit kívánja támogat-
ni – Fegyir Sándor is ennek az egy-
ségnek a kötelékében harcol –, ép-
pen ezért az Ungvári Főkonzulátus 
tíz kötet megvásárlásával kívánja 
biztosítani a kezdeményezés sikerét. 

A moderátor szerepét felvállaló 
Mester András, a Kárpátaljai Ma-
gyar Turisztikai Tanács (KMTT) el-
nöke szintén mérföldkőnek nevez-
te a mostani kötet megjelenését, mi-
vel ilyen átfogó turisztikai kiadvány 
Kárpátalja vonatkozásában mind-
eddig nem állt rendelkezésünkre. 
Megtudtuk, hogy a könyv elektro-
nikus változata mostantól elérhető, 
illetve letölthető a KMTT honlap-
ján. Az elnök szólt arról is, hogy a 
magyar és az ukrán nyelvű változat 
olykor különbözik egymástól. En-
nek az a magyarázata, hogy a ma-
gyar olvasónak például nem kellett 
hosszan bemutatni II. Rákóczi Fe-
renc tevékenységét, mint ahogy az 
ukrán kiadásban szükségtelen volt 
ecsetelni Sevcsenko nagyságát. A 
különböző ételek leírásakor hason-

ló helyzet állt elő, hisz a csirke-
paprikás vagy a töltött káposzta 
nálunk minden magyar számára 
ismert, ám például a hegyvidé-
ki emberek kukoricadarából ké-
szült népszerű étele, a bános, már 
nem annyira. 

Kaszinec Ottokár egyetemi 
tanár, turisztikai szakember visz-
szaemlékezett arra, hogy ami-
kor negyven évvel ezelőtt, még 
a szovjet érában ő kezdte a szak-
mát, alapvető információk sem áll-
tak rendelkezésre, amelyek segít-
ségével bemutatták volna a szó-
ban forgó települést, helységet. 
Most viszont már számos hiteles, 
szakmailag magas színvonalon el-
készített forrás áll rendelkezésre, 
közülük is kiemelkedik a most be-
mutatásra kerülő kötet, amelynek 
egyik nagy erőssége, hogy több-
nyire gyakorló túra- és idegenve-
zetők írták, így a fejezetek maxi-
málisan tükrözik a valós helyzetet. 

Üdvözölte a kiadvány meg-
jelenését Bogdana Nosza, a Me-
gyei Állami Közigazgatás turisz-
tikai osztályának vezetője, aki 
annak a reményének adott han-
got, hogy a háború befejezése 
után vidékünkön újra nagy len-
dületet vesz a megye egyik hú-
zóágazata, a turizmus. 

Ebben a könyvben az a leg-
nagyszerűbb, hogy a szerzők úgy 
mutatják be a vidék gazdag szel-
lemi és tárgyi kultúráját, épített 
örökségének kiemelkedő darab-
jait, a különleges természeti lát-
nivalókat, hogy az olvasó kedvet 
kap azok megismerésére, hang-
súlyozta a kötet szerkesztését 
felvállaló Tarpai József, a KMTT 
elnökhelyettese. Az itt élőket 
emellett büszkeséggel töltheti el 
az a tudat, hogy milyen különle-
ges helyre születtek. Minket pe-
dig az tölt el nagy megelégedett-
séggel, hogy a kiadványt lapoz-
va az olvasó számos új dolgot is-
merhet meg. Az egyik fejezetben 
például gyalogtúrákat vázolunk 
fel, és segítségül térképet mellé-
kelünk hozzá. Bemutatjuk továb-
bá a Matl Péter szobrászművész 
által megálmodott szoborutat, 
s remélhetőleg lesz majd olyan 
ajándéktárgyboltunk is, ahol a 
vidékünkre legjellemzőbb ter-
mékeket, a kárpátikumokat tud-
juk majd a hozzánk látogatók fi-
gyelmébe ajánlani. 

Kétségkívül, a háború nagy 
csapást mért a turisztikai ágazat-
ra, ismerte el Tarpai József. Ám 
szerencsére, mind a hozzánk lá-
togatókat fogadó szálláshelyek 
és a különböző attrakciók is ren-
delkezésre állnak, s a turizmus 
iránt elkötelezettek többsége is 
folytatni kívánja a megkezdett 
munkát. Csak jöjjön már el vég-
re az olyannyira várt béke!

Kovács Elemér

A Kárpátaljai Magyar Nagy-
családosok Egyesülete (KMNE) 
október 22-én „Ép testben ép lé-
lek” mottóval sportnapot szer-
vezett a Karácsfalvai Sztojka 
Sándor Görögkatolikus Líce-
umban. A programra 11 család 
jelentkezett. 

Az elnökség képviseletében 
Csirpák Viktória köszöntötte a 
családokat, majd Csirpák József 
atya közreműködésével imával és 
áldással kezdődhetett a program.

Aztán minden család rövi-
den bemutatkozott. Az ismer-
kedési kört Kész Szabolcs zárta, 
aki a líceum tornatanára. Ő állí-
totta össze a versenyszámokat 
és vezette a programot. A ver-
senyzők bemelegítéssel kezd-

KMNE-sportnap Karácsfalván
tek, különböző feladatokat végez-
tek, majd következtek a sorverse-
nyek. Négy csapatot alakítottak ki 
a jelenlévőkből. Az utolsó verseny-
szám a kötélhúzás volt.

Eredményhirdetéskor min-
den csapat oklevelet kapott az ak-

tív részvételért, és ajándékcso-
magban részesültek. A vidám 
versenyszámok, illetve az ered-
ményhirdetés után közös ebéddel 
és a hagyományos KMNE-torta 
elfogyasztásával zárult a nap. 

A program megvalósulásá-
ért köszönet a magyar kormány-
nak és a Bethlen Gábor Alapke-
zelő Zrt.-nek!
Kopinec Emese munkatárs
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Elejét lásd az 1. oldalon„Legyetek józanok, vigyáz-
zatok, mert ellenségetek, az 
ördög mint ordító oroszlán 
szerte jár, keresve, kit nyel-
jen el: álljatok ellene a hit-
ben  szilárdan...” (Péter I. 
levele 5, 8-9/a )

Nem nyugszik a sátán, ez 
az ő természete. Bolyong, ke-
res, kutat, csapdát állít Isten 
gyermekeinek. Így kezdődik 
Jób könyve is: „Történt egy na-
pon, hogy  az istenfiak (Isten-
nek fiai) megjelentek és meg-
álltak az Úr előtt. Velük együtt 
megjelent a Sátán is. Az Úr 
megkérdezte a Sátánt: „Hon-
nan jösz?” A Sátán ezt felelte 
az Úrnak: a földön barangol-
tam, ott jártam-keltem...” (Jób 
könyve 1, 6–7)

  Nagyon nehéz lelkigondozói 
esetekkel foglalkozom. Nehéz, 
mert hívő emberekről van szó, 
akik szenvednek, mert belees-
tek a sátán csapdájába, karma-
iba. Évekkel ezelőtt egy olyan 
útra léptek, amit óvatos, vigyá-
zó emberek nem javasoltak, nem 
helyeseltek ugyan, de ezt nem 
merték kimondani, vagy erre 
figyelmeztetni ezeket az embe-
reket. A sátán gyötri őket, egyi-
ket jobban, mint a másikat, szen-
vednek, de nem képesek meg-
szabadulni.

Valamikor nem vigyáztak, 
most pedig nem józanok! Nem 
veszik észre, hogy minden sza-
vuk, tettük a sátán befolyására 
történik.

A sátán mindig orvul támad, 
lesből, nem szemből. Ha valaki 
látja a közelgő veszedelmet – 
vagy elmenekül, vagy kitér, vagy 
védekezik. Nem lehet észrevenni 
az orvul, lesből  támadót. Ezért 
figyelmeztet az ige: „Legyetek 
józanok, vigyázzatok!” 

Szívemből sajnálom azokat, 
akik beleestek a sátán csapdájá-
ba. Nem érzik jól magukat, de 
nem képesek kikerülni abból a 
helyzetből, állapotból, amiben 
vannak. Kerülhetek-e én is egy 
kelepcébe? Kerülhetek, és kerül-
tem is nem egyszer! Tapasztalat-
lan voltam, nem ismertem a sá-
tán taktikáját, módszerét. S még-
is, hogyan szabadulhat ki az em-
ber a csapdából?

 Áldott dolog a közösség. 
Nem csak azért, mert jó időtöl-
tés, nem csak azért, mert meg-
bízható, jó emberekkel barátko-
zunk, de mert figyelnek rám, óv-
nak, megintenek, figyelmeztet-
nek. A közösség veszi észre ha-
marabb a változást, a leselkedő 
ellenséget. A közösség figyel-
meztet a veszélyre. Akik kívül-
ről is figyelik az életemet, azok 
hamarabb észreveszik, meglátják  
a körülöttem ólálkodó, támadás-
ra kész „oroszlánt”!

 Ha az Úrral jó a kapcsola-
tunk, ha figyelünk Szent Lel-
kére, akkor Ő az, aki a legha-
marabb figyelmeztet. Lelkünk 
mélyén van egy csodálatosan 
érzékeny „vészjelző berende-
zés”, ingyen kaptuk Istentől. 
Szól, figyelmeztet, nyugtalan-
ná tesz és beszél hozzánk. Nem 
hangszórón keresztül, nagyon 
halkan, nagyon finom, csendes 
hangon. Csak akkor érthetem 
meg, ha magam csendben va-
gyok Istennel.

Állj a hitben szilárdan!
A tragédia mindig ott kez-

dődik, hogy a kísértő finoman, 
díszesen csomagolja azt, amit 
megkostóltatni akar velünk. 
Mi is történt az édenkertben? 
„És látá az asszony, hogy jó az 
a fa eledelre s hogy kedves a 
szemnek, és kívánatos az a fa a 
bölcsességért: szakaszta azért 
annak gyümölcséből, és evék, 
és ada a vele levő férjének is, 
és az is evék.” (1Mózes 3, 6)  
Kívánatos volt a szemnek! De 
nem mindig a szemünkön ke-
resztül kísért meg a sátán. Van, 
amikor meghallunk valamit, 
például egy pletykát, és fél-
tékenységből felbomlik a há-
zasság. Tönkremegy két ember 
élete. Pedig csak pletykáról 
van szó. Ravasz sátáni mód-
szer az egész! Meghallom a 
dicséretet, és elbízom magam: 
„Milyen jó vagyok én!” Pedig 
nem én vagyok a jó, hanem a 
bennem munkálkodó Szentlé-
lek tesz mássá! A dicséret nem 
jár nekem: Istené a dicsőség, a 
hála, a dicséret, nem ilyen el-
bizakodott  „verébnek”, mint 
én vagyok.

 Mennyi élet ment tönk-
re, mert nem tudtak parancsol-
ni a kívánságnak! Hányan éget-
ték meg magukat, mert szere-
lem címén engedtek a kíván-
ságnak! Mennyi ember bukott 
el, mert megkívánt egy beosz-
tást, egy magasabb pozíciót és 
feladta vagy eltakarta a hitét, Jé-
zus Krisztust!

Mennyire vagy józan? Ké-
pes vagy vigyázni a szavaid-
ra, a megjegyzéseidre? A jó-
zanság nem csak azt jelenti, 
hogy nem rúgok be alkohol-
tól, de a gondolkodás tiszta-
sága, óvatosság, megfontolás, 
előrelátás, a bűn kerülése, Is-
ten tanácsának figyelembevé-
tele a józanság. Szilárdan állni 
a hitben nagyon könnyű akkor, 
ha figyelek Istenre, ha kapcso-
latom van az Úrral. Ha kere-
sem az Úr akaratát mindenben, 
ha kérem tanácsát és engedel-
meskedem, akkor ordíthat az 
oroszlán körülöttem, retteg-
tethet, nem esek el, mert  erő-
sen kapaszkodom még a gon-
dolataimmal is Istenbe. Min-
den hívő ember védett akkor, 
ha nem tárgyal, nem alkudo-
zik a kísértővel, a Sátánnal. Ne 
állj szóba az ördöggel! Kiáltsd 
Jézus nevét és akkor elfut tő-
led az ördög! Őrizzen és tart-
son meg az Úr, hogy ma, ami-
kor támadni fog az ördög, jó-
zan légy és időben védekezz! 
Hívd a Megváltó Úr Jézust!

Kegyelem az életem és kö-
szönöm, Uram, ezt a kegyel-
met. Számtalanszor elpusztít-
hatott volna a sátán, ha Te nem 
álltál volna őrt életem mellett. 
Köszönöm, hogy vigyázol rám. 
Segíts meghallani szavadat, se-
gíts engedelmeskedni figyel-
meztetésednek. Segíts jobban 
szeretni Téged, Uram! Töltsd 
be szívem egészen, hogy ne le-
gyen semmi hely a kísértő szá-
mára életemben. Áldott légy, 
Istenem. Köszönöm, hogy sze-
retsz. Ámen.

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

Hit, felelősség, egymásra figyelés
Plébániai főzőverseny Beregszászon

Mindezt a háborús helyzet in-
dokolja, hisz ne legyenek illú-
zióink: nehéz tél elébe né-
zünk, amikor is az egyedül-
álló idős emberek fokozott 
figyelmet és gondoskodást 
igényelnek. Őket a szerve-
zők külön is kérték, hogy ha 
tehetik, jöjjenek el és vegye-
nek részt ezen a hangulatos 
együttléten. 

Négy csapat, négy kü-
lönböző menüsor, valameny-
nyi sajátos ízvilág! Ilyenkor 
tudatosul bennünk, hogy mi, 
magyarok a szabadtűzön ké-
szült ételeknek mekkora vá-
lasztékával rendelkezünk. A 
Beregardói srácok elnevezé-
sű csapat két bográcsában pa-
calpörkölt rotyogott. Ám mint 
Piroga István és Rázsó Lajos 
főzőmesterektől megtudtuk, 
egy idő után a főzés két irányt 
vesz: az egyik kondérban tejfö-
lös-gombás pacalpörkölt készül 
narancsszeletekre vágott petre-
zselymes burgonyával, a másik-
ban pedig füstöltcsülkös pacal, 
amihez köztudottan knédli du-
kál. A másik, a Ministráns-sokk 
csapat szintén klasszikus étellel 

nevezett be, hisz vörösboros mar-
halábszárat készítettek. Ám aki 
egy könnyebb fogás mellett dön-
tött, az megkóstolhatta a csapat ál-

tal házi lekvárral készített derelyét. 
A Szibert Klára vezette Beregszá-
szi módi elnevezésű formáció ez-
úttal nem bográcsban, hanem a 
tárcsán készült ételeket részesítet-
te előnyben. Hogy a csirkecomb, 
a házikolbász, a gombafasírozott 
ne ülje meg túlságosan a gyomrot, 
az ételek mellé közel egytucat sa-

látát és savanyúságot kínáltak. 
A Csülökcsoda elnevezésű csa-
pat hatalmas kondérjába, képle-
tesen szólva, kétszer is belelé-
pett az a bizonyos sertés. Egy-
részt a füstöltcsülök, másrészt 
a diosznóköröm révén. Mi ez, 
ha nem a gasztronómiai élve-
zetek halmozása?! De akárhogy 
is van, mind a bírálóbizottság, 
mind a közönség tetszését ma-

ximálisan elnyerte ez a kettő az 
egyben elnevezésű fogás. 

Az elkészült ételeket szak-
avatott zsűri, Beregszász nép-
szerű éttermeinek szakácsai 
pontozták. Emellett szavazha-
tott a legízletesebb fogásra maga 
a közönség is. 

Kovács Elemér

Díjazták a diákoknak azon 
pályamunkáit, amelyek vala-
mi módon kötődnek Kárpátal-
jához, továbbá elismerésben ré-
szesültek azok az előadók, taná-
rok, akik szaknyelvi szótárak, 
szakmai jegyzetek készítésével 
segítik elő a főiskolások tudá-
sának elmélyítését. Emellett az 
ösztöndíj révén anya-
gilag támogatták azo-
kat a szakembereket, 
akik tudománynépsze-
rűsítő előadások kere-
tében ismertetik kuta-
tásaik, valamint az ál-
taluk képviselt tudo-
mányterület legfrissebb 
eredményeit.

Mint Váradi Natáli-
ától, a pályázatot lebo-
nyolító „GENIUS” Jó-
tékonysági Alapítvány 
igazgatójától megtud-
tuk, a szakmai tanács 
idén 46 pályamű támo-
gatásáról döntött. Há-
rom kategóriában hir-
dettek győzteseket: pe-
dagógia, természettu-
domány és történelem. 

Ide  szü le t tünk , 
ezért a földért vagyunk felelő-
sek, ennek a tájegységnek az ér-
tékeit kell megőriznünk és meg-
ismertetnünk az itt élőkkel és a 
hozzánk látogatókkal – Soós Kál-
mán korábban sokszor elhangzott 

Soós Kálmán-ösztöndíj tizenegyedszer

Tudomány, ismeretterjesztés, 
elkötelezettség

Soós Kálmán történész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola első rektora olyan nagy hatású személyiség volt, aki szá-
mos fiatalt indított el a történészi pályán, s emellett a más szak-
irányt választó diákokat is arra buzdította, hogy keressék, kutas-
sák, majd mutassák fel szülőföldjük szellemi és tárgyi értékeit, ter-
mészeti kincseit a maga teljességében. Tegyék ezt annál az egysze-
rű oknál fogva, hogy a munkát helyettük senki más nem végzi el, 
hangzott el a Soós Kálmán-ösztöndíj idei átadó ünnepségén. A ti-
zenegyedik alkalommal meghirdetett ösztöndíjpályázaton ezúttal 
is három kategóriában hirdettek győzteseket.

mondatait idézte megnyitó beszé-
dében Orosz Ildikó, a Rákóczi Fő-
iskola elnöke. Aki a továbbiakban 
arról szólt, hogy az egykori pálya-
társ és kolléga szívügyének tekin-
tette a kárpátaljai magyar tudomá-
nyosság fejlesztését, s azt, hogy a 
feltárt kutatási eredmények mind 
szélesebb körben váljanak miha-

marabb ismertté. Reméljük, hogy 
a Soós Kálmán-ösztöndíj révén 
ezek az elvárások, elvek és óhajok 
mindinkább teljesülnek.

Csernicskó István rektor, a te-
remben helyet foglalók között szét-

tekintve, megelégedéssel nyug-
tázta, hogy igen sok az olyan is-
merős arc, aki Soós Kálmán biz-
tatására indult el a tanári-tudo-
mányos pályán, és ma is az egy-
kori tanítómester céljait és elveit 
magáénak vallja. A jelentős szá-
mú fiatal pályázó pedig annak 
bizonyítéka, hogy sokan lépnek 
az ő nyomdokaiba, mondta befe-
jezésül Csernicskó István.

Nagymúltú és sokszínű a 
kárpátaljai kulturális és tudo-
mányos élet, s ez biztosan segít 
a kárpátaljai magyaroknak ab-
ban, hogy szülőföldjükön otthon 
érezzék magukat és ott megma-
radjanak, hangsúlyozta köszön-
tőjében Szűrös Mátyás, Magyar-
ország Beregszászi Konzulátu-
sának konzulja. Arra kell töre-
kedni, hogy a tudományos pá-
lyát választó fiatalok az egyé-
ni karrierépítésen túl részt ve-
gyenek a tudományos-közéle-
ti ismeretterjesztő munkában is. 

Ezen a délutánon a XI. Kár-
pátaljai Vándoregyetem prog-
ramja keretében az érdeklődők 

Bacsó Róbert közgazdásznak, a 
főiskola tanárának a klímavál-
tozás okozta kihívásokra adan-
dó lehetséges válaszokról szó-
ló előadását hallgathatták meg.

Eszenyi Gábor
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A kárpátaljai magyarok és 
németek legnagyobb XX. szá-
zadi sorstragédiája még most, 
78 évvel a szomorú események 
után sincs részletesen feltárva, 
hangsúlyozta megnyitó beszé-
dében Bacskai József. Magyar-
ország Ungvári Főkonzulátusá-
nak misszióvezetője rámutatott: 
bár a Szovjetunió felbomlása 
után lázas feltárómunka kezdő-
dött el Kárpátalján, és sorra je-
lentek meg a túlélők visszaem-
lékezései, ám a magyar és a né-
met férfiak deportálását elrende-
lő szovjet belügyi csapatok veze-
tői által kiadott parancsok, ren-
delkezések és egyéb dokumen-
tumok, valamint az elhurcolást, 

a foglyok lágerekbe való kíséré-
sét, elhelyezését, elosztását, a lá-
gerkörülményeket tükröző jelen-
tések sokáig nem álltak rendel-
kezésre. Annál az egyszerű ok-
nál fogva, hogy a KGB közpon-
ti levéltára ma is csak kevesek 
számára kutatható. Bízunk ben-
ne, hogy a most megjelent kö-
zel 800 oldalas kiadvány segít 
eltüntetni a fehér foltokat, ko-
moly segítséget jelent mind a tör-
ténészek, mind a közelmúlt ese-
ményei iránt érdeklődő laikusok 
számára. Nagy jelentőséggel bír 
az a tény is, hogy a szláv anya-
nyelvű és a magyar szakemberek 
ugyanazt a forráskiadványt hasz-
nálhatják, így valószínűleg köny-
nyebb lesz közös nevezőre jutni.

A kárpátaljai magyarok és 
németek XX. századi tragédiája 
egészen a legutóbbi időkig ke-
vésbé volt ismert a Kárpát-me-
dencében, mivel a téma kutatá-
sa csak más országok levéltára-
iban – ott pedig csak korlátozott 
módon – volt lehetséges, hang-
súlyozta Kenyeres István. Ennek 
ellenére 2010 után sorra jelentek 
meg azok a tanulmányok, ame-
lyek megvilágították, az elcsa-
tolt területek magyar és német 
nemzetiségű lakói miként élték 
meg a vörös hadsereg bejövete- 
lét. A főigazgató beszámolt róla, 
hogy közel tíz esztendeje szoro-
san együttműködnek a kárpátal-
jai levéltárral, s ennek során több 
projektet is megvalósítottak. Be-
rendeztek egy korszerű restaurá-
tori műhelyt, modern raktárhe-

Forráskiadvány a kárpátaljai magyarok és németek 
1944/45-ös elhurcolásáról

Legnagyobb sorstragédiánk
Tények, valós adatok ismerete nélkül nem érthető meg közös 
múltunk. A hiteles történelmi források emellett közelebb hoznak 
a másik nemzet megértéséhez és a közös baráti együttműködés 
csak ily módon képzelhető el, hangzott el a Munkácsy Mihály Ma-
gyar Házban megtartott találkozón, melyen bemutatták „A kár-
pátaljai magyarok és németek internálása és deportálása 1944 és 
1955 között – Levéltári iratok és dokumentumok” című kötetet. 
A forráskiadvány ukrán nyelvű változata tíz évvel ezelőtt látott 
napivilágot. A könyv tartalmát pódiumbeszélgetés keretében a 
kötet gondozását felvállaló két intézmény vezetője – a Budapes-
ti Fővárosi Levéltár képviseletében Kenyeres István főigazgató 
és Viktor Braszlavec, az ungvári Kárpáti Kiadó irányítója – va-
lamint Olekszij Korszun szerkesztő ismertette. 

lyiségeket alakítottak ki, digita-
lizáltak jelentős mennyiségű do-
kumentumot. 

Viktor Braszlavec párhuzam-
ba állította az oroszok mostani 
agresszióját a vörös hadsereg-
nek a második világháború vé-
gén elkövetett háborús bűncse-
lekményeivel. Többek között 
ebből a kiadványból is kiderül, 
hogy az oroszok által irányított 
vörös hadsereg milyen brutális 
módon viselkedett az általuk el-
foglalt területek civil lakosaival 
szemben. Konkrét példákkal tá-
masztotta alá, hogy a kollektív 
bűnösség elvének alkalmazá-
sa milyen nagy igazságtalansá-
gokhoz vezet. 

Több mint húsz esztendő 
kutatómunkáját sikerült ösz-
szegyűjteni ebben a vaskos kö-
tetben, hangsúlyozta Olekszij 
Korszun. A KGB egykori tisztje 
beszámolt róla, hogy valameny-
nyi publikációját óriási érdeklő-
dés kísérte, hisz ezáltal embe-
rek ezrei értették meg, hogyan 
történhetett a szülők, nagyszü-
lők elhurcolása, egyáltalán mi-
ként működött az alapvető em-
beri jogokat is lábbal tipró sztá-
lini rendszer. Megtudtuk, hogy 
Olekszij Korszun a Kárpáti Ki-
adónál mostanáig hat kötetet je-
lentetett meg. Ezek többek kö-
zött az erőszakos kolhozosítás-
ról, a kulákperekről, a szovjet 
rendszernek nem behódoló pa-
pok elhurcolásáról szóltak, va-
lamint olyan kárpátaljai fiata-
lokról, akiket az 1940-es évek 
elején megtévesztett a szovjet 
propaganda és átszöktek a ha-
táron. Ott aztán megismerték a 
szocializmus valódi arcát: mint 
megbízhatatlan személyeket lá-
gerekben tartották fogva őket.

Tarpai József, a Munkácsy 
Mihály Magyar Ház igazgató-
ja köszönetet mondott a szerve-
zőknek azért, hogy e fontos for-
ráskiadvány első kárpátaljai be-
mutatójára ebben az intézmény-
ben kerülhetett sor. Beszámolt 
róla, hogy az intézmény a háborús 
helyzet ellenére számos rangos 
eseménynek adott helyet a közel-
múltban, s remélhetőleg így lesz 
ez az elkövetkező hetek során is. 

Kovács Elemér

Mint Pallagi Mariannától, a 
PCS igazgatójától megtudtuk, 
eredetileg a nyíregyházi és szlo-
vákiai partnereikkel forgószín-
pad jellegű programot tervez-

tek, hogy elviszik ezt a kárpát-
aljai bemutatót Felvidékre és a 
nyírségi iskolákba, óvodákba is. 

Hangszerbemutató és -simogató a Perényi Kultúrkúriában

A zene csodálatos világa
A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet – az Európai 
Unió Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Át-
nyúló Együttműködési Program 2014-2020 ArtSpace című projekt-
jének keretében – Music Wonderworld, azaz „A zene csodálatos vi-
lága” címmel hangszerbemutató, -simogató programsorozatot indí-
tott, melynek első állomására október 25-én került sor a Beregardó 
központjában található Perényi Kultúrkúriában.

Ám előbb a pandémia, most meg 
a háború miatt ez nem valósulha-
tott meg. Ám úgy döntöttek, hogy 
Kárpátalján megtartják jelenléti 
formában a tíz alkalomból álló, 

mintegy 300 gyereket megmoz-
gató sorozatot – a helyszín min-
den egyes alkalommal a Perényi 

Kultúrkúria, ide érkeznek az is-
kolások. Ám készítenek egy be-
mutató filmet is, amit eljuttatnak 
a partnereikhez, hogy ha online 
formában is, de együtt kalan-
dozhassanak a zene csodálatos 
világában. 

A programba zenészeket, 
zeneiskolai tanárokat vontak 
be. Holozsai Imre vezetésével 
a Beregszászi Kodály Zoltán 
Művészeti Iskola és a Tulipán 
Tanoda pedagógusai mutatják 
be a különböző hangszereket: 
Turjanica Terézia a fuvolát és 
a furulyát, Varga Nikoletta a 
tangóharmonikát, Antal Dia-
na a zongorát, Kacsó Marian-
na a vonósokat – a hegedűt és 
a nagybőgőt, Holozsai Imre a 
szaxofont, a tárogatót és a kla-
rinétot, Markó Veronika pedig 
a csodálatos magyar népi húros 
hangszert, a citerát.

Ezen a kedd délelőttön nem 
volt hiány érdeklődőkből. A gye-
rekek kísérő tanáraikkal külön-
böző iskolákból érkezve váltot-
ták egymást. Míg a gyönyörűen 
felújított kultúrkúria dísztermé-
ben a csoport egyik fele a hang-
szerekkel ismerkedett, a másik 
felének a szomszédos teremben 
kézműveskedésre nyílt lehetősé-
ge, s végül közösen vettek részt 
a hangszersimogatón, amikor is 
mindenki kézbe foghatta és ki 
is próbálhatta a neki leginkább 
tetszőt. 

Kovács Erzsébet

A Kárpátaljai Rózsahölgyek 
Társasága október 29-én tar-
totta soron következő tisztújító 
közgyűlését a Beregszászi Mál-
tai Szeretetszolgálat székhá-

zában. Elnöki beszámolójában 
Mező Dianna sajnálattal állapí-
totta meg, hogy még nem is ér-
keztünk fellélegezni a pandémiai 
után, amikor újabb sokkhatás ért 
bennünket. És a február végén 
kezdődött orosz-ukrán fegyve-
res konfliktus igencsak meg-
változtatta életünket. Köszöne-
tet mondott a rózsahölgyeknek, 
hogy azokban a nehéz időkben, 
amikor menekültek ezreit kel-
lett ellátni a határon, ők önkén-

Rózsahölgyek tisztújító közgyűlése Beregszászon

Hittel és reménnyel
A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága (KRT) jövőre megalaku-
lásának immáron tizedik évfordulóját méltatja majd. Miért is jött 
létre? Mert a hölgyek körében egyre nagyobb igény mutatkozott 
a nőiesség, kedvesség, a szeretet mindennapi megnyilvánulására, 
a női erények és értékek képviselésére. A kecskeméti rózsahölgyek 
példáján felbuzdulva ennek érdekében hozták létre a kárpátaljai 
társaságot. A 2013-ban alakult szervezet célja a jóság, szelídség és 
harmónia közvetítése az élet minden területén. Tagjai ennek meg-
felelően jótékonyági esteket szerveznek, felkarolják a szegényebb 
sorsú gyerekeket, számukra kirándulásokat, kulturális programo-
kat, de jótékonysági hajvágást is szerveznek, emellett közösségépí-
tő szerepet töltenek be, illetve hűen ápolják Beregszász ismert nő-
alakjainak emlékét.

tesként bekapcsolódtak különbö-
ző segélyszervezetek munkájába, 
illetve kivették részüket a vidé-
künkön menedéket találók ellátá-
sában is. A mostani háborús hely-

zetben sajnos nem tudták megtar-
tani a betervezett programok nagy 
részét, ám ki-ki a kijelölt helyén 
ma is derekasan helytáll. 

Mező Dianna örömmel számolt 
be arról, hogy a Kárpátaljai Rózsa-
hölgyek Társasága 2022 májusá-
ban csatlakozott a Kárpát-meden-
cei Családszervezetek Szövetsége 
(KCSSZ) Családlánc mozgalmá-
hoz. Mivel Kárpát-medencei szer-
vezetről van szó, így mind az anya-
országi, mind a határon túli család-

szervezetek irányába nagyobb 
kapcsolati lehetőségeink adód-
nak, mondta, hisz a KCSSZ szá-
mos szervezetet ölel fel, melyek 
rendszeresen szerveznek esemé-
nyeket, s ezekre meghívják a töb-
bi szövetség képviselőit is. A to-
vábbiakban ezeken a programo-
kon a rózsahölgyek is részt ve-
hetnek, emellett közös pályáza-
ti lehetőségekre is lehetőség nyí-
lik. Júniusban már részt is vet-
tek a KCSSZ által Nyíregyhá-
zán megrendezett Kárpát-me-
dencei Családok Találkozóján. 
Októberben a KCSSZ közgyű-
lésén az elnökasszony képvisel-
te a KRT-t.

A tovább iakban  Mező 
Dianna köszönetet mondott a 
támogatóknak – Magyarország 
Beregszászi Konzulátusának, a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskolának, a Bereg-

szászi Járási Máltai Szere-
tetszolgálatnak, Beregszász 
polgármesterének, az ID 
System Kft.-nek, a Family 
Kft.-nek, a Pro Cultura 
Subcarpathica civil szerve-
zetnek, a Kárpátaljai Me-
gyei Magyar Drámai Szín-
háznak, a média képviselő-
inek –  és reményét fejez-
te ki, hogy az együttműkö-
dés a jövőben is gyümöl-
csöző lesz.

A tagság a következő 
ciklusra is bizalmat szava-
zott Mező Dianna elnöknek, 
Hnatik Tünde alelnöknek, 
Horváth Gabriella titkárnak. 

A jövő évi terv felvázo-
lása mellett a rózsahölgyek 
elhatározták, hogy év vé-

géig minden hétfőn este hét óra-
kor imaperceket tartanak, ki-ki 
az otthonában tíz percre elcsen-
desedik és imádkozik a békéért. 
Ehhez bárki csatlakozhat. 

Bízunk benne, hogy hamaro-
san eljön a várva várt béke, s újra 
együtt lehetnek a családok, újra 
megrendezésre kerülhetnek azok 
a közösségi programok, amelyek 
bizonyos mértékben megmara-
dásunk zálogai is.

Marton Erzsébet



Csütörtök November 10.

Köszöntjük Réka, Virgínia nevű olvasóinkat!

Hétfő November 7.

Köszöntjük Rezső nevű olvasóinkat!

Kedd November 8.

Köszöntjük Zsombor nevű olvasóinkat!

Szerda November 9.

Köszöntjük Tivadar nevű olvasóinkat!

2022. 
november 2 .6 Heti műsor

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:00 Teleshop
12:00 Agymenő kávézó
12:15 Fókusz
12:55 Everwood

Am. tévéfilmsor.
14:10 A mentalista

Amerikai krimisor.
15:20 A szerelem receptje

Török filmsor.
16:35 Elcserélt élet

Brazil drámasor.
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök 

VIP
22:35 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:10 XXI. század - a 

legendák velünk 
élnek

23:45 White Lines - To-
tál szívás Ibizán
Angol-spanyol 
krimisor.

01:10 Autogram
01:55 A Konyhafőnök 

VIP

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

Osztrák-német-
olasz krimisor.

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

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 Dr. Csont

Amerikai krimisor.

05:00 Család-barát
05:55 Himnusz
05:59 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:44 Kenó
06:45 Álmok álmodói
06:50 Közelebb - 

Roma magazin
07:15 Domovina
07:40 Magyar világ
08:05 Önök kérték!
08:35 Család-barát 

beharangozó
08:45 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

09:30 Család-barát
09:57 Időjárás-jelentés
09:58 A természet leg-

kreatívabb ott-
honteremtői

10:55 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:55 Főmenü mini: 

Fürj
13:00 Álmok álmodói
13:05 Lengyelország ízei
13:30 Almárium
14:25 Ízőrzők: 

Győrújfalu
14:55 Almárium
15:18 Időjárás-jelentés
15:20 Önök kérték!
15:45 Ridikül
16:40 Almárium
16:50 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó

18:35 Időjárás-jelentés
18:50 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:40 Mindennapi
19:50 Brown atya

Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

20:35 Főmenü mini: 
Palacsinta

20:45 Kékfény
21:35 Agatha Christie

2 - ABC-
gyilkosságok
Angol krimisorozat

22:21 Kenó
22:23 Időjárás-jelentés
22:30 Trezor

Magyar tévéfilm
23:50 Mesterember
00:20 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:17 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:23 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Édes anyanyelvünk
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:25 Summa
06:55 Család'22
07:15 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Almárium
08:20 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:15 Vers mindenkinek
10:20 Agapé
11:20 Az örökös

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

Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Esély
14:45 Magyar Krónika
15:15 Itthon vagy!
15:40 Család-barát
16:35 Időjárás-jelentés
16:45 Öt kontinens
17:15 Ízőrzők: Szatta
17:50 Ízőrzők: Verőce
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Rocklexikon: 

Fenyő Miklós
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:22 V4 híradó
21:35 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Dokuzóna
23:35 Hazajáró
00:10 Hagyaték
00:35 Vers mindenkinek
00:36 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák –

Igaz vagy hamis
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek

05:15 Jövünk!
05:40 Pecatúra
06:15 Bajnokok Klubja
07:00 Sporthíradó
12:00 UEFA Bajnokok

Ligája sorsolás
12:30 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
13:00 UEFA Európa

Liga sorsolás
13:30 Sporthíradó
14:00 UEFA Európa 

Konferencia 
Liga sorsolás

14:30 Kékek
15:00 OTP Bank Liga
17:00 Sporthíradó
17:15 Kosárlabda 

magazin
18:00 Női kézilabda 

Európa-bajnokság
19:40 Góóól!2
20:30 Női kézilabda 

Európa-bajnokság
22:05 Sporthíradó
22:35 Női kézilabda 

Európa-bajnokság
00:20 OTP Bank Liga

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

Kanadai vígjáték
12:00 Agymenő kávézó 
12:20 Fókusz
12:55 Everwood

Am. tévéfilmsor.
14:10 A mentalista

Amerikai krimisor.
15:20 A szerelem receptje

Török filmsor.
16:35 Elcserélt élet

Brazil drámasor.
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök

VIP
22:35 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:10 Házon kívül
23:45 White Lines - To-

tál szívás Ibizán
Angol-spanyol 
krimisor.

01:10 A Konyhafőnök 
VIP

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

Osztrák-német-
olasz krimisor.

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

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 Dr. Csont

Amerikai krimisor.

05:00 Család-barát
05:56 Himnusz
05:58 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:38 Időjárás-jelentés
06:44 Kenó
06:45 Álmok álmodói
06:50 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:40 Öt kontinens
08:05 Önök kérték!
08:35 Család-barát 

beharangozó
08:45 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

09:30 Család-barát
09:56 Egy Perc Híradó
09:57 Időjárás-jelentés
09:58 A természet leg-

kreatívabb ott-
honteremtői

10:55 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:38 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:57 Főmenü mini: 

Palacsinta
13:00 Álmok álmodói
13:05 Lengyelország ízei
13:30 Almárium
14:25 Ízőrzők: Varsány
14:58 Almárium
15:19 Időjárás-jelentés
15:20 Önök kérték!
15:45 Ridikül
16:40 Almárium
16:50 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:45 Álmok álmodói

18:55 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

19:35 Mindennapi
19:50 Brown atya

Angol tévéfilmsor.
20:35 SzerencsePerc
20:45 Jelizaveta

Történelmi 
kalandfilmsor.

21:40 A rózsa neve
Angol történelmi 
filmsor.

22:32 Kenó
22:33 Időjárás-jelentés
22:40 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

23:05 Hogy volt?!
00:05 A Nagyok
00:35 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:19 Német nyelvű 

hírek
05:20 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:29 Édes anyanyelvünk
05:30 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:20 Kék bolygó
06:45 Magyar gazda
07:05 Mindennapi
07:16 Időjárás-jelentés
07:17 Almárium
08:10 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Vers mindenkinek
10:25 Lét-Ige - protes-

táns magazin
10:50 Isten kezében
11:25 Napok a három-

százhatvanötből
Tévéjáték

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschirm
14:20 Család'22
14:45 Novum
15:15 Itthon vagy!
15:40 Család-barát
16:35 Időjárás-jelentés
16:40 Magyar világ
17:10 Ízőrzők: Tengelic
17:45 Ízőrzők: 

Cserépfalu
18:20 Önök kérték!
18:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
19:50 OTP Bank Liga
22:15 Álmok álmodói
22:25 Klasszikusok 

délidőben
23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:31 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Igaz vagy hamis
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek

05:05 OTP Bank Liga
07:00 Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
08:00 Műkorcsolya 

Grand Prix
10:00 Sporthíradó
10:15 Műkorcsolya

Grand Prix
12:30 Vízilabda 

magazin
13:00 Sporthíradó
15:15 UEFA Bajnokok

Ligája magazin
15:45 Góóól!2
16:30 FIFA VB 2022 

magazin
17:00 Sporthíradó
17:15 Fradi Tv
17:45 Felvezető műsor:

Labdarúgás
18:00 OTP Bank Liga
19:45 Értékelő műsor:

Labdarúgás
20:00 Felvezető műsor: 

Kézilabda
20:30 Női kézilabda 

Európa-bajnokság
22:00 Értékelő műsor: 

Kézilabda

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

Kanadai vígjáték
12:00 Agymenő kávézó 
12:20 Fókusz
12:55 Everwood

Am. tévéfilmsor.
14:10 A mentalista

Amerikai krimisor.
15:20 A szerelem receptje

Török filmsor.
16:35 Elcserélt élet

Brazil drámasor.
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök

VIP
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:20 Praxis - Az egész-

ség és az igazság 
nyomában Erős 
Antóniával

23:50 Halálos fegyver
Amerikai akció-
film-sor.

01:05 Nyomtalanul
Amerikai 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

Osztrák-német-
olasz krimisor.

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

14:35 Válaszutak
Mexikói drámasor.

15:40 Testvérek
Török filmsor.

16:45 Összetört szívek
Török drámasor.

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

Török drámasor.
00:15 Dr. Csont

Amerikai krimisor.
01:15 Tények Este

05:00 Család-barát
05:56 Himnusz
05:58 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:38 Időjárás-jelentés
06:44 Kenó
06:45 Álmok álmodói
06:50 Hrvatska Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:40 Mesterember
08:05 Önök kérték!
08:35 Család-barát 

beharangozó
08:45 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

09:30 Család-barát
09:57 Időjárás-jelentés
09:58 A természet leg-

kreatívabb ott-
honteremtői

10:55 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:55 Főmenü mini: 

Sajt, Pusztazámor
13:00 Álmok álmodói
13:05 Lengyelország ízei
13:30 Almárium
14:25 Ízőrzők: 

Karancslapujtő
14:55 Almárium
15:19 Időjárás-jelentés
15:20 Önök kérték!
15:45 Ridikül
16:45 Almárium
16:55 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:50 Álmok álmodói

18:55 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

19:35 Mindennapi
19:50 Brown atya

Angol tévéfilmsor.
20:30 Főmenü mini: 

Palacsinta
20:40 SzerencsePerc
20:45 Skandináv Lottó
20:50 Bonifácia nővér 

rejtélyes esetei
Angol tévéfilmsor.

21:40 Agapé
22:35 Kenó
22:36 Időjárás-jelentés
22:40 Downton Abbey

Angol tévéfilmsor.
23:35 Magyar nők
00:10 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

01:05 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

01:50 Divat & dizájn

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek
05:25 Orosz nyelvű hírek
05:26 Édes anyanyelvünk
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'22
06:20 Élő egyház
06:50 Kárpát-medence
07:10 Mindennapi
07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Almárium
08:15 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

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

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

keresünk!
11:05 De őszintén!
11:20 Epeiosz akció - 

TV szatíra
Tévéjáték

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Hrvatska Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:20 Magyar gazda
14:45 Püspökkenyér
15:20 Itthon vagy!
15:40 Család-barát
16:35 Időjárás-jelentés
16:45 Hazajáró
17:15 Ízőrzők: Nézsa
17:50 OTP Bank Liga
19:50 OTP Bank Liga
22:15 Mária-nap

Magyar játékfilm
00:10 Hagyaték
00:40 Vers mindenkinek
00:41 Hetedhét kaland
00:50 M2 matricák – 

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

04:25 Női kézilabda
Európa-bajnokság

06:00 Rövidpályás 
gyorskorcsolya 
világkupa

07:00 Sporthíradó
07:30 OTP Bank Liga
09:25 Fradi Tv
10:00 Sporthíradó
10:15 Triatlon: Bermu-

da, Női verseny
11:35 Triatlon: Bermu-

da, Férfi verseny
13:00 Sporthíradó
13:30 Kosárlabda 

magazin
14:20 Női kézilabda

Európa-bajnokság
16:05 UEFA Bajnokok 

Ligája magazin
17:00 Sporthíradó
17:10 Aranyoroszlánok
17:45 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
18:15 OTP Bank Liga
20:00 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
20:30 Női kézilabda 

Európa-bajnokság
22:05 Góóól!

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

Kanadai vígjáték
12:00 Terápia
12:20 Fókusz
12:55 Everwood

Am. tévéfilmsor.
14:10 A mentalista

Amerikai krimisor.
15:20 A szerelem receptje

Török filmsor.
16:35 Elcserélt élet

Brazil drámasor.
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök 

VIP
22:35 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:05 Brandmánia
23:45 Nyomtalanul

Amerikai krimisor.
00:55 Az Év Hotele
01:40 A Konyhafőnök 

VIP

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

Osztrák-német-
olasz krimisor.

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

14:35 Válaszutak
Mexikói drámasor.

15:40 Testvérek
Török filmsor.

16:45 Összetört szívek
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 Dr. Csont

Amerikai krimisor.
01:15 Tények Este

05:00 Család-barát
05:57 Himnusz
05:59 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:44 Kenó
06:45 Álmok álmodói
06:50 Slovenski Utrinki
07:15 P'amende
07:40 Magyar nők
08:05 Önök kérték!
08:35 Család-barát 

beharangozó
08:45 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

09:30 Család-barát
10:01 Időjárás-jelentés
10:02 Európa menedéke
10:55 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:38 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:55 Álmok álmodói
13:00 Lengyelország 

ízei
13:30 Almárium
14:25 Ízőrzők: 

Dunakömlőd
14:55 Almárium
15:16 Egy Perc Híradó
15:17 Időjárás-jelentés
15:19 Önök kérték!
15:45 Ridikül
16:40 Almárium
16:50 SzerencsePerc
16:51 Don Matteo
Olasz tévéfilmsor.
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:37 Időjárás-jelentés
18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:35 Mindennapi
19:50 Brown atya

Angol tévéfilmsor.
20:34 Főmenü mini: 

Palacsinta
20:45 Bagi-Nacsa 

Orfeuma
21:45 Az izlandi vulkán

Filmvígjáték
23:13 Kenó
23:15 Időjárás-jelentés
23:22 Öt kontinens
23:55 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

00:45 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

01:40 Divat & dizájn

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 anyanyelvünk
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:55 Világ
07:15 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Almárium
08:20 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Vers mindenkinek
10:25 Új nemzedék
10:50 Világ-Vallás
11:05 Aki egy embert 

megment
11:25 Éjszaka

Tévéjáték
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Slovenski Utrinki
13:50 P'amende
14:20 Kék bolygó
14:45 Noé barátai
15:15 Itthon vagy!
15:40 Család-barát
16:35 Időjárás-jelentés
16:45 Szerelmes földrajz
17:15 Ízőrzők: Kisszékely
17:45 Ízőrzők: Zánka
18:15 Önök kérték!
18:50 OTP Bank Liga
21:30 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Amit csak a 

madár lát
23:05 Amit csak a 

madár lát
23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Igaz vagy hamis
00:50 M2 matricák – 

Igaz vagy hamis
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:16 Angol nyelvű hírek

05:20 Női kézilabda 
Európa-bajnokság

07:00 Sporthíradó
07:30 FIFA VB 2022 

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

Ligája magazin
13:00 Sporthíradó
13:30 Aranyoroszlánok
14:00 Góóól!
15:00 Skipper
15:30 Pecatúra
16:05 UEFA Európa 

Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

17:00 Sporthíradó
17:10 Sportlövészet
17:30 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:00 Női kézilabda 

Európa-bajnokság
19:30 Értékelő műsor: 

Kézilabda
20:00 Felvezető műsor:

Kézilabda



Szombat November 12.

Köszöntjük Jónás, Renátó nevű olvasóinkat!

Vasárnap November 13.

Köszöntjük Szilvia nevű olvasóinkat!

Péntek November 11.

Köszöntjük Márton nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

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

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!
FIZETETT hirdetés

Egyéb hirdetések:
elveszett iratok   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. 
november 2. 7Heti műsor

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

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

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

Kanadai vígjáték
12:00 Agymenő kávézó 
12:20 Fókusz
12:55 Everwood

Am. tévéfilmsor.
14:10 A mentalista

Amerikai krimisor.
15:20 A szerelem receptje

Török filmsor.
16:35 Elcserélt élet

Brazil drámasor.
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök 

VIP
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:20 Halálos fegyver

Amerikai akció-
film-sor.

00:30 PlayIT TV
01:15 Édes otthon
01:50 A Konyhafőnök

VIP

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

Osztrák-német-
olasz krimisor.

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

14:35 Válaszutak
Mexikói drámasor.

15:40 Testvérek
Török filmsor.

16:45 Összetört szívek
Török drámasor.

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

Török drámasor.
00:15 Dr. Csont

Amerikai krimisor.
01:15 Tények Este

04:59 Család-barát
05:56 Himnusz
05:59 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:38 Időjárás-jelentés
06:44 Kenó
06:45 Álmok álmodói
06:50 Rondó
07:15 Kárpát-medence
07:40 A Nagyok
08:05 Önök kérték!
08:35 Család-barát 

beharangozó
08:45 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

09:30 Család-barát
09:59 Időjárás-jelentés
10:00 Európa menedéke
10:55 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:38 Nemzeti 

Sporthíradó
12:46 Időjárás-jelentés
12:57 Főmenü mini: 

Gomba
13:00 Álmok álmodói
13:05 Lengyelország ízei
13:30 Almárium
14:25 Ízőrzők: 

Darnózseli
14:55 Almárium
15:18 Egy Perc Híradó
15:19 Időjárás-jelentés
15:20 Önök kérték!
15:45 Ridikül
16:40 Almárium
16:50 Don Matteo

Olasz tévéfilmsor.
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:37 Időjárás-jelentés
18:50 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:35 Mindennapi
19:45 Főmenü mini: 

Palacsinta
19:50 Brown atya

Angol tévéfilmsor.
20:45 A Yuma erőd aranya

Olasz westernfilm
22:21 Kenó
22:23 Időjárás-jelentés
22:30 Piłsudski

Lengyel életraj-
zi film

00:20 Magyar világ
00:50 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

01:40 A hegyi doktor
Német családi film-
sor.

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 anyanyelvünk
05:35 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:55 Kék bolygó
07:15 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Almárium
08:20 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Vers mindenkinek
10:21 Katolikus krónika
10:50 Jézus és...: 

Jézus és a pék
11:25 Zojka szalonja

Tévéjáték
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Rondó
13:50 Kárpát-medence
14:10 Magyarország 

Ma
14:35 Multiverzum
15:05 Itthon vagy!
15:30 Család-barát
16:25 Időjárás-jelentés
16:35 Kárpát-medence
17:00 Magyarország 

finom
17:15 Ízőrzők: Gyön -

gyöstarján
19:55 Kosárlabda Fér-

fi VB selejte-
ző Bosznia Her-
cegovina - Ma-
gyarország

21:55 Álmok álmodói
22:00 Ridikül
23:00 Szabadság tér ´89
23:40 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:35 Vers mindenkinek
00:40 Hetedhét kaland
00:50 M2 matricák – 

Igaz vagy hamis
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek

07:00 Sporthíradó
07:25 UEFA Európa 

Liga és Euró-
pa Konferencia 
Liga magazin

08:20 Női kézilabda 
Európa-bajnokság

10:00 Sporthíradó
10:15 Női kézilabda 

Európa-bajnokság
11:55 FIFA VB 2022 - 

A csapatok
13:00 Sporthíradó
13:30 OTP Bank Liga
15:25 Női labdarúgó 

magazin
15:50 FIFA VB 2022 - 

A csapatok
16:25 Forma-1 – 

1. szabadedzés
17:35 Boxutca
18:00 Női kézilabda 

Európa-bajnokság
19:45 M4 Stúdió: 

Forma-1
20:00 Forma-1 – 

Időmérő edzés
21:15 M4 Stúdió: 

Forma-1
21:20 Női kézilabda 

Európa-bajnokság

05:00 Meryem
Török drámaso-
rozat

06:20 Teleshop
06:45 Kölyökklub
09:00 PlayIT TV
09:35 Teleshop
10:25 Brandmánia
11:00 Praxis - Az egész-

ség és az igazság 
nyomában Erős 
Antóniával

11:35 Autogram
12:20 Bírónő, kérem!

Amerikai dráma-
sorozat

13:35 A nép szolgája
Ukrán vígjátékso-
rozat

14:45 Harry Potter és 
az azkabani 
fogoly
Angol-amerikai ka-
landfilm

18:00 RTL Híradó 
Esti kiadás

18:55 Fókusz Plusz
20:00 X-Faktor
22:50 Mátrix - 

Forradalmak
Amerikai-ausztrál 
akciófilm

01:30 Rampage: 
Tombolás
Amerikai akciófilm

06:10 Éljen Julien 
király!
Amerikai animációs 
sorozat

06:35 Timon és Pumbaa
Amerikai rajzfilm 
sorozat

07:00 101 kiskutya
Amerikai animációs 
sorozat

07:25 Kacsamesék
Amerikai animációs 
sorozat

07:50 A gumimacik
Amerikai animációs 
sorozat

08:15 Balu kapitány 
kalandja
Amerikai animációs 
sorozat

08:45 Trendmánia
09:25 Nagyító
10:00 Brandépítők
10:40 Innovátor
11:15 Poggyász
11:55 Értékteremtők
12:30 PénzÜgyesek - 

Provident Kupa
13:10 A zűr bajjal jár

Amerikai romanti-
kus 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 Rocketman
Angol, amerikai ze-
nés film

02:00 Védhetetlen
Amerikai, dél, af-
rikai, japán miszti-
kus film

05:04 MMA porté
05:57 Himnusz
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:48 Kenó
06:49 Magyar 

Krónika
07:20 Szerelmes 

földrajz
07:55 Itthon vagy!
08:20 Noé barátai
08:50 Divat & dizájn
09:25 Partitúra
10:19 Egy Perc 

Híradó
10:20 Időjárás-jelentés
10:25 A fantasztikus 

Róka úr
Animációs film

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

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

szól a nóta

13:25 Ízőrzők: 
Úrhida

13:55 Hosszú vágta
Játékfilm

15:25 Időjárás-jelentés
15:30 Csak színház 

és más semmi
Tévéfilmsorozat

16:20 Jézus és...: 
Jézus és a halász

17:00 Főmenü: 
Mariska

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:43 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:40 Szép remények

Angol játékfilm
21:35 A zsoldos

Angol játékfilm
23:20 Kenó
23:22 Időjárás-jelentés
23:30 Őrangyal

Német thriller
01:40 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

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 

anyanyelvünk
05:35 Itthon vagy!
05:55 Magyar 

gazda
06:20 Unió27
06:40 Itthon 

vagy!
07:00 Időjárás-jelentés
07:05 Opera 

Café
07:30 Püspökkenyér
08:00 Rejtélyes XX.

század - Kun 
Miklós műsora

08:30 Evangélium:
Lukács 
evangéliuma

09:00 Novum
09:25 Multiverzum
10:00 Hogy volt?!
11:00 Öt kontinens
11:30 Szerető fia, 

Péter
Magyar játékfilm

13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Múlt és jelen
14:00 M4 sport+
15:50 OTP Bank Liga
18:05 OTP Bank Liga
20:20 Női kézilabda 

Európa-
bajnokság

22:05 Bagi-Nacsa 
Orfeuma

23:05 Dokuzóna
00:05 Magyar világ
00:30 Püspökkenyér
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:16 Agapé

05:10 Múlt és Jelen
05:35 Aranyoroszlánok
06:05 Női kézilabda

Európa-bajnokság
09:45 Szabadidő
10:20 Forma-1 – 

Időmérő edzés
11:45 Női kézilabda Eu-

rópa-bajnokság
13:35 Építők
14:05 OTP Bank Liga
16:25 Forma-1 – 

2. szabadedzés
17:35 Bringasport
18:00 Női kézilabda 

Európa-bajnokság
19:35 FIFA VB 2022 - 

A csapatok
20:10 M4 Stúdió: 

Forma-1
20:30 Forma 1 – Futam
21:20 M4 Stúdió: 

Forma-1
21:45 Góóól!
22:40 OTP Bank Liga
00:40 OTP Bank Liga

05:00 Fókusz Plusz
06:05 Teleshop
06:35 Kölyökklub
09:05 Teleshop
09:55 A Muzsika 

TV bemutatja!
10:25 A dadus

Am. vígjátéksor.
11:05 Édes Otthon
11:50 Az Év Hotele
12:35 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

13:10 Házon kívül
13:45 Jackie, a jófiú

Am.i-hongkongi ak-
cióvígjáték

15:40 Szuperhekusok
Olasz akcióvígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Tehetség első 
látásra

20:40 Utazás a rejtélyes
szigetre
Am. kalandfilm

22:40 Rohanás
Amerikai akciófilm

06:10 Éljen Julien király!
Amerikai animációs 
sorozat

06:40 Timon és Pumbaa
Amerikai rajzfilm 
sorozat

07:05 101 kiskutya
Amerikai animációs 
sorozat

07:30 Kacsamesék
Amerikai animációs 
sorozat

07:55 A gumimacik
Amerikai animációs 
sorozat

08:20 Balu kapitány 
kalandja
Amerikai animációs 
sorozat

08:50 #KandászMamik 
- Szülőszoba és 
minden, ami 
család

09:25 Tűsarok

10:05 Több mint TestŐr
10:45 SuperCar
11:20 Életmódi
12:00 Az Álomotthon
12:35 Formula E 

magazin
13:15 Az a hülye szív

Vígjáték film
15:40 Lopott idő

Amerikai scifi film
18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:15 Sztárban sztár 

leszek!
22:45 Lejtmenet

Amerikai romanti-
kus film

00:40 A természet ereje
Am. krimi film

02:50 Elmosódott 
valóság
Am. horror film

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

Sporthíradó
06:38 Időjárás-jelentés
06:48 Kenó
06:50 Családi kör
07:50 Fabien koreai 

konyhája
08:00 Mindennapi
08:01 Neked szól!
08:05 Világ-Vallás
08:20 Mindennapi
08:24 De őszintén!
08:30 Keresztény köny-

nyűzenei 
koncertklipek

08:31 Isten kezében
09:00 Mindennapi
09:01 Lét-Ige - protes-

táns magazin
09:25 Aki egy embert 

megment
09:40 Mindennapi
09:45 Jó embert 

keresünk!
10:00 Mindennapi
10:01 Katolikus krónika
10:30 Időjárás-jelentés
10:31 Rome Reports - 

Vatikáni híradó

10:55 Agapé -
miniprogram

11:00 Teremtő erő
11:55 Álmok álmodói
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:15 Főmenü: Mariska
14:10 Déryné

Magy. életrajzi film
15:55 Időjárás-jelentés
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:10 Hogy volt?!
17:05 SzerencsePerc
17:06 Zenés Önök 

kérték válogatás
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:45 Családi kör
19:35 Főmenü mini: 

A fűszeres lány
19:45 Magyarország, 

szeretlek!
21:25 M.a.s.h

Angol filmvígjáték
23:18 Kenó
23:19 Időjárás-jelentés
23:25 Mindent vagy 

semmit?
Cseh filmvígjáték

01:15 A hegyi doktor
Német családi film-
sorozat

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:19 Német nyelvű hírek
05:20 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:28 Édes anyanyelvünk
05:30 Itthon vagy!
05:55 Magyar világ
06:25 Élő egyház
06:45 Esély
07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Világ
07:40 Noé barátai
08:10 Kontúr
08:55 Ízőrzők: Úrhida

09:30 Borbás Marcsi 
szakácskönyve

10:00 Főmenü: Erdély
11:00 Magyar világ
11:30 Szerelmes földrajz
12:00 Őseink nyomá-

ban a Dél-Urál 
vidékén

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

Ma
13:45 Álmok álmodói
14:00 M4 sport+
14:00 Jövünk!
14:30 Sportlövészet
17:50 OTP Bank Liga
19:55 Építők
20:25 Női kézilabda 

Európa-bajnokság
22:05 Kodály minden-

kié - A Kodály-
módszer nemzet-
közi adaptációi

23:35 A Nagyok
00:05 Hogy volt?!
00:55 Himnusz
01:00 Híradó

05:05 Női kézilabda 
Európa-bajnokság

06:40 OTP Bank Liga
08:40 Múlt és Jelen
09:15 Forma 1 – Futam
10:10 Góóól!
11:15 Merkantil 

Bank Liga
13:20 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
13:30 OTP Bank Liga
15:15 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
15:30 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
15:45 OTP Bank Liga
17:35 Értékelő műsor: 

Labdarúgás
18:00 Pilótaparádé
18:30 M4 Stúdió: 

Forma-1
19:00 Forma 1 – Futam
21:00 M4 Stúdió: 

Forma-1
21:20 OTP Bank Liga
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Az őszi virágszezon lecsengé-
sével teljes gőzzel vethetjük 
bele magunkat a tavaszi ütem-
terv elkészítésébe – normális 
esetben ezzel kezdeném cikke-
met, mellyel a kárpátaljai dísz-
növénytermelő társaimnak ad-
nék át ötletet, inspirációt, eset-
leg tudást. Viszont a jelenlegi 
kiszámíthatatlan és bizonyta-
lan helyzetben nagyon nehéz 
olyan tanácsot adni, amiben 
biztosak lehetünk, hogy meg-
valósul a termesztésen túl az 
értékesítés is. Ezért arra ké-
rem a kedves olvasót, hogy te-
kintsünk most el attól, hogy 
érdemes-e, okos dolog-e ilyen 
nagy rizikóval virágot termel-
ni és befektetni félévvel az ér-
tékesítés előtt, gondolatainkat 
helyezzük csak a növényre, 
annak termesztéstechnológi-
ájára, mi az az új információ, 
amellyel még jobb minőséget 
tudunk elérni munkánk során.

Mint minden hagymás virá-
got, a tulipánt is ősszel kell be-
szereznünk a tavaszi hajtatás, ér-
tékesítés idejére. Nálunk jellem-
zően nőnapkor adjuk el ebből a 
csodálatos és bájos virágból a 

A Kárpátaljai Pedagógus-to-
vábbképző Intézet Beregszá-
szi Tagozata (Filiál) 2022. ok-
tóber 30-án ünnepli fennállá-
sának 30. évfordulóját.  Az év-
fordulóra való méltó megem-
lékezés céljából a Beregszá-
szi Tagozat 2022. szeptember 
23. – október 28. között ünne-
pi rendezvénysorozatot szer-
vezett, amelynek keretében tu-
dományos-módszertani szemi-
náriumokra és konferenciákra 
került sor a kárpátaljai ma-
gyar tannyelvű oktatási intéz-
mények vezetői és pedagógu-
sai számára. Az ünnepségsoro-
zat a természettudományi tan-
tárgyakat oktató tanárok pro-
jektpedagógia tréningjével in-
dult útjára és összesen 12 ren-
dezvényt tartottunk, mintegy 
280 pedagógus részvételével.

A programsorozat zárása-
ként tudományos-módszertani 
konferenciát szervezett fennál-
lásának 30. évfordulója tisztele-
tére a Kárpátaljai Pedagógus-to-
vábbképző Intézet Beregszá-
szi Tagozata a magyar tannyel-
vű kárpátaljai oktatási intézmé-
nyek igazgatói, igazgató-helyet-
tesei, illetve a kistérségek oktatá-
si osztályainak munkatársai szá-
mára 2022. október 28-án „Ma-
gyar nyelvű oktatás Kárpátalján: 
kihívások, perspektívák Ukrajna 
Európa integrációs csatlakozásá-
nak tükrében”/«Угорськомовна 
освіта на Закарпатті: виклики та 
перспективи у світлі інтеграції 
України до Європейського 
Союзу» címmel. 

A konferencia résztvevőit 
Gabóda Béla, a beregszászi filiál 
tagozatvezetője és Taranyenko 
Marianna módszerész köszön-
tötte, majd a vendégek közül 
dr. Maruszinec Marjana, a Kár-
pátaljai Megyei Állami Admi-
nisztráció (ODA) Oktatási- és 
Kulturális Osztályának vezető-

30 éves a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző 
Intézet Beregszászi Tagozata

je, Szivohop Jaroszlav, a Kárpát-
aljai Pedagógus-továbbképző In-
tézet igazgatója, dr. Orosz Ildikó, a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Ma-
gyar Főiskola és a Kárpátaljai Ma-
gyar Pedagógusszövetség elnöke, 
Géczi Tihamér, a Beregszászi Já-
rási Tanács Oktatási és Humanitá-
rius Állandó Bizottságának elnöke, 
valamint Babják Edit, a Be-
regszászi kistérség Oktatá-
si és Kulturális Osztályának 
vezetője méltatta a filiál ed-
digi tevékenységét, kiemelve 
annak szerepét a nemzetiségi 
pedagógus-továbbképzésben, 
a pedagógiai innováció terén 
és az oktatási intézmények 
módszertani munkájának se-
gítésében, szervezésében.

 A köszöntő szavak után 
Gabóda Béla és Taranyenko 
Marianna bemutatták a Kár-
pátaljai Pedagógus-tovább-
képző Intézet Beregszászi Ta-
gozatának 30 éves történetét, 
részletesen ismertetve az in-
tézet munkáját, munkatársait, 
mindenkori feladatait és tevé-
kenységét.  Ebben többek kö-
zött elhangzott, hogy a filiál 
fontosabb feladatai közé tar-
tozik a szakmai továbbképzések 
szervezése és megtartása (folyama-
tosan), a nemzetiségi iskolák mód-
szertani munkájának koordinálása, 
felügyelete, tanterv és tankönyv-
írás a nemzetiségi iskolák számá-
ra, szakmai konferenciák, szemi-
náriumok szervezése.

 Az intézményben 2015–2022 
között 6428 pedagógus vett részt 
továbbképzésen, különböző for-
mában. Ebből 5918 magyar tan-
nyelvű oktatási intézményből, 510 
fő pedig ukrán, román és szlovák 
tannyelvű intézetekből. A bereg-
szászi tagozat munkatársai az el-
múlt hét évben 16 tankönyvet, 21 
tantervet írtak, részben önállóan, 
részben társszerzőként a magyar 
tannyelvű oktatás/iskolák számá-

ra (elsősorban az elemi oktatás te-
rületén, illetve magyar nyelvből és 
irodalomból).

Eredményesen működtek együtt 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskolával, illetve a Kár-
pátaljai Magyar Pedagógusszövet-
séggel, melynek köszönhetően a ta-
gozatnak többek között sikerült en-

gedélyeztetni az Ukrán Oktatási és 
Tudományos Minisztériumban a 
magyarországi magyar nyelv és ol-
vasás, illetve matematika tanköny-
vek (az 1–4. osztályok számára) 
használatát a magyar tannyelvű is-
kolákban, illetve részt venni a NUS 
keretén belül az 5–9. osztályos mo-
delltantervek megalkotásában, nép-
szerűsítésében. A filiál kitűnő mun-
kakapcsolatot ápol a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
Szakgimnáziumával és az Ungvári 
Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar 
Oktatási-Tudományos Intézete Ma-
gyar Filológiai Tanszékével. Mun-
kakapcsolatban áll magyarorszá-
gi, szlovákiai, romániai felsőokta-
tási intézetekkel és egyesületekkel.

A történeti áttekintés után a 

konferencia részvevői ünnepi mű-
sort hallgathattak meg Markó Ve-
ronika, a Tulipán Tanoda Magyar 
Népművészeti Iskola tanára nagy-
szerű előadásában.

Ezek után került sor a szakmai 
előadások meghallgatására. A dél-
utánig tartó szakmai konferenci-
án öt előadáson vehetett részt az 
51 résztvevő. A szakmai előadá-
sok sorát dr. Szivohop Jároszláv, a 
pedagógiai tudományok kandidá-
tusa, docens, a Kárpátaljai Peda-
gógus-továbbképző Intézet igaz-
gatója tartotta „A továbbképző in-
tézetek helye és szerepe a felnőtt-

képzésben (a folyamatos oktatás-
ban)” című előadása nyitotta meg. 
Előadásában részletesen kitért az 
ukrajnai pedagógus-továbbképzé-
si rendszerre, az elmúlt években 
bekövetkezett változásokra, illet-
ve a Kárpátaljai Pedagógus-to-
vábbképző Intézet képzési gya-
korlatára. Az előadás után kötet-
len beszélgetés alakult a témában 
felmerülő problematikus kérdé-
sekkel kapcsolatban, elsősorban 
milyen háttérrel, elképzelésekkel 
és elvárásokkal kerülnek megren-
dezésre az intézet által felkínált 
továbbképzések. Felkészült-e a 
Pedagógus-továbbképző Intézet 
a felmerülő egyéni és társadal-
mi igények kielégítésére és a po-
tenciális célcsoport megfelelő tá-

jékoztatására, motiválására és a 
felmerülő nehézségek kezelésé-
re? Milyen oktatástámogatási és 
hallgatókat motiváló, tájékozta-
tó módszereket alkalmaznak jel-
lemzően az intézetben? 

Dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fő-
iskola elnöke, a Kárpátaljai Ma-
gyar Pedagógusszövetség elnö-
ke soron következő: „A kárpát-
aljai magyar tannyelvű oktatás 
helyzete és problémái” előadá-
sában bemutatta a nemzeti ki-
sebbségek oktatásának raciona-
lizálásának folyamatát Ukrajná-
ban az 1991–2021 közötti idő-
szakban, kitérve a káros és pozi-
tív folyamatokra, majd az előadás 
második felében részletes össze-
hasonlító elemzésben mutatta be 
az 1991–2017 és a 2018–2021 
közötti időszakokat, ismertetve, 
hogy milyen megoldásokra tett 
javaslatot az állami szervek irá-
nyába a Kárpátaljai Magyar Pe-
dagógusszövetség a problémás 
kérdések megoldásának vonat-
kozásában.

A plenáris előadások köré-
ben még két érdekes szakmai 
előadásra került sor:  Soós Ka-
talin, a pedagógiai tudományok 
kandidátusa, a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főisko-
la Szakgimnáziumának igazgató-
ja „A II. Rákóczi Ferenc Kárpát-
aljai Magyar Főiskola Szakgim-
náziumának szerepe Kárpátal-
ján a szakmai-műszaki oktatás-
ban” címmel; végül Babják Edit, 
a Beregszászi kistérség Oktatási 
és Kulturális Osztályának veze-
tője a Beregszászi kistérség okta-
tási helyzetét és problémáit mu-
tatta be előadásában.

A konferencia szakmai része 
dr. Juhász Erika, a neveléstudo-
mányok doktora, a Debreceni 
Egyetem Művelődéstudományi 
és Humán Tanulmányok Tanszék 
tanszékvezetője „Felnőttoktatás, 
felnőttképzés Magyarországon” 
című videó előadásával zárult.

Zárszavában  Sz ivohop 
Jaroszlav, a Pedagógus-tovább-
képző Intézet igazgatója össze-
gezte a konferencia tanulságait.  

Gabóda Béla tagozatvezető

A tulipánhajtatás előnyei és 
hátrányai

legnagyobb mennyiséget, de egé-
szen májusig megfigyelhető volt a 
folyamatos igény rá, ezért a virág-
boltok készletei között megtalálha-
tó volt folyamatosan. A jó hír az, 

hogy ezek a virágok nagyrészt ha-
zai termelőktől származtak.

 Körülbelül 5-6 évvel ezelőtt 
kezdtek vidékünkön először tuli-
pánt hajtatni fóliasátorban, akkor 
már a piac készen állt a fogadá-
sára, mivel a holland tulipán már 
előkészítette a terepet. Azóta egy-

re többen próbálkoztak termeszté-
sével több kevesebb sikerrel. A mi-
nőség legfontosabb meghatározója 
természetesen ebben az esetben is a 
szaporítóanyag, amelynek tökéle-
tesnek kell lennie ahhoz, hogy első 
osztályú virágot tudjunk előállíta-
ni. Csakis kizárólag holland, steril 
hagymával dolgozhatunk, mely-
nek a körátmérője meg kell felel-
jen az általunk kiválasztott tech-
nológiának. 

Az internet segítségével min-
den elérhető a hajtatás menetét il-
letően, nem is erről szeretnék írni, 
inkább azokról a hibákról, melye-
ket gyakran vétünk, viszont nem 
figyelmeztet rá minket a szakiro-
dalom. Egyik ilyen fontos dolog, 
hogy határozzuk meg az idősza-

kot, mikor szeretnénk értékesíte-
ni, mert nem mindenki készül csak 
nőnapra, mivel annak a fűtési költ-
sége jóval nagyobb, tehát tervez-
hetünk áprilisi értékesítésre is. Eb-
ben az esetben a technológiát eh-
hez igazítjuk, tehát a hőmérsékletet 
és az öntözést ennek megfelelően 
adagoljuk. További fontos szem-
pont, hogy van-e kialakult vevőkö-
rünk, elsőéves termelők vagyunk 
vagy viszonteladók megrendelé-

séhez igazodunk a darab-
számot illetően. Senkinek 
sem ajánlom, hogy meg-
vegyen 5-6 ezer hagymát 
úgy, hogy nincs előre ter-
vezett piaca. Ha most haj-
tatunk először, csak ki-
sebb mennyiséget próbál-
junk, ugyanis nincs az a 
pontos leírás, ami alap-
ján tökéletesen sikerülhet 
a termesztés. Az első év 
mindig a tapasztalatszer-
zésről és tanulásról szól, 
ugyanúgy, mint bármilyen 
más növénynél. Követke-
ző szempont, hogy ismer-
jük-e a legkelendőbb szí-
neket, tudjuk-e a vásárlók 

igényét, esetleg a divatszínekkel 
tisztában vagyunk-e. Itt arra gon-
dolok, hogy míg régen a piros tu-
lipán volt a legkelendőbb, ma már 
ez váltott pasztell lilára, rózsaszín-
re stb… Ami pedig a legfonto-
sabb kérdés, hogy magam szeret-
ném értékesíteni vagy viszontela-

dók számára termelek. Nyilván 
egy nagyobb mennyiséget csak-
is viszonteladók segítségével tu-
dok értékesíteni, de azt is tudnom 
kell, hogy nekem kell-e vinnem 
piacra vagy megbeszélés alapján 
érte jönnek. 

Mivel ez szezonvirág, sze-
dés után maximum egy hétig tá-
rolhatjuk, érlelhetjük, tehát na-
gyon pontos időzítésre van szük-
ség. Elbukhat az egész értékesí-
tés azon, ha nem érik be időben 
a virág, pedig például 5000 dara-
bot nőnapra akartunk eladni. Te-
hát csak jól kidolgozott techno-
lógiával és annak szigorú betar-
tásával időzíthetünk pontosan, 
de mindezek mellett még mindig 
erősen meghatározó tényező az 
időjárás, amit előre nem tudunk 
kiszámítani (itt a napos órák szá-
mára gondolok). 

Ettől függetlenül a hagymás 
virág termesztése, legyen az já-
cint, krókusz, tulipán, liliom, 
olyan mint egy csodálatos vára-
kozás karácsony előtt, mert egy 
kertészben annyi izgalom, vá-
gyakozás van a virág iránt, mint 
egy kisgyerekben. Tudom, hogy 
sokan ismerik ezt a csodálatos 
érzést, és háború ide vagy oda, 
folytatni fogják a termelést, töb-
bek között én is, mert nem csak 
a profitért dolgozunk, hanem a 
szakma szeretetéért is.

Bucsela Enikő 
falugazdász, KMVSZ
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A fűszerkert egyik alappillére, 
akárcsak a petrezselyemzöld 
és a kapor. Pionírnövénynek is 
nevezhetném, mert – tapaszta-
latom szerint – aki kertészked-
ni kezd, először metélőhagy-
mát szokott vetni vagy ültetni.

Története
Nevezik pázsithagymának 

is, de a legtöbben a német ere-
detű nevén, snidlingként isme-
rik. Egyike a legegyszerűbben, 
problémamentesen termelhe-
tő, bár korántsem olyan nagyon 
igénytelen fűszernövényeknek.

Metélőhagyma
A metélőhagyma (Allium 

schoenoprasum) a liliomfé-
lék családjába tartozó növény, 
amelynek a föld felszíne alatt 
számos apró hagymája van. Ezek 
– felépítésüket tekintve – nagyon 
hasonlóak a snidling legközeleb-
bi rokonának, a vöröshagymá-
nak föld alatti részéhez. Föld fö-
lötti részén a hengeres hagyma-
levelek sűrűn, egymás mellett 
állva törnek elő a földből.

Két típusa van. Az egyik erő-
teljes növekedésű, és 60-70 cm 
magas levélzetet fejleszt. Ná-
lunk általában a finomabb leve-
lű (f. riparium) típust termelik, 
amelynek vékony levelei csupán 
20-30 cm magasságúak; sűrű ál-
lományban szinte egybefüggő 
gyepet képeznek.

A metélőhagyma igen kevés 
helyet vesz igénybe. Nemcsak 
a veteményeskertben termel-
hetjük, hanem a kertnek job-
ban szem előtt levő helyein is. 
Így felhasználhatjuk például az 
egynyári virágágyak szegélye-
zésére, de beültethetjük az éve-
lőágyakba is, hiszen tavasztól 
őszig szép, üde zöld, és június 
elején csinos gömbvirágzatot is 
fejlesztenek, amelyben hosszan 
nyíló kékeslila virágok ülnek. 

 Metélőhagyma, alias snidling
Ezeket a méhek is szívesen fel-
keresik. A magok június végére 
érnek be annyira, hogy össze le-
hessen gyűjteni őket a kővetkező 
évi vetés céljára.

A metélőhagyma keskeny le-
velei sokféle vitamint és az embe-
ri szervezet számára értékes ásvá-
nyi anyagot, továbbá illat- és za-
matanyagokat tartalmaznak.

Termesztése
A metélőhagyma hidegtűrő nö-

vény, amely még a kemény teleken 

sem károsodik számottevően. Ta-
vasztól őszig a kisebb árnyékot is 
elviseli, ezért nyugodtan ültethet-
jük a fiatal gyümölcsfák közé is. A 
tápanyagokkal jól ellátott talajok-
ban fejlődnek a levelei gazdagon, 
és különösen a gyorsan felvehető 
nitrogénműtrágyát hálálja meg bő-
séges levélhozamával. A fejlődés 
kezdeti szakaszán – a magvetés, il-
letve az ültetés után – bőséges vi-
zet igényel, de később már elviseli 
az időleges szárazságot, ezért több-
nyire öntözés nélkül termesztik.

Magvetésére már március vé-
gén, április elején kell gondolni. 
Gondozott, mélyen felásott talaj-

ba vessük, mert gyökerei mélyen 
helyezkednek el. Az apró, feke-
te magjából 2-3 grammra van 
szükség egy m2 elvetéséhez, én 
azonban rendszerint valamelyik 
veteményeságyás szélére ve-
tem, ahol külön helyet nem fog-
lal. Egy négytagú család számá-
ra két folyóméter vetés teljesen 
elegendő, de ha ez nincs, akkor 
hiányzik!

Mint a többi hagymaféle, a me-
télőhagyma is viszonylag lassan 
kel ki, a vetés után csak 3-4 hét 
múlva látjuk az első, vékony szik-
leveleket. A csírázás és a kelés ide-
jén bőséges vízellátást és sok táp-
anyagot igényel. Ezeknek a hiá-

nyában rosszul, hiányosan kel. Az 
ilyen állomány később is kevés le-
velet fejleszt, és a levélcsúcs gyak-
ran megbarnul, elszárad.

A magvetéstől számított 8-10. 
héten a növényeket átpalántázhat-
juk frissen felásott, lehetőleg laza 
szerkezetű talajba, egymástól 20-
25 cm távolságra. A kis, gyámol-
talan növénykéket nem egyesével, 
hanem kisebb csomókban emel-
jük ki a földből – lehetőleg teljes 
gyökérzettel, sőt a gyökérzetet kö-
rülvevő földdel együtt, mert így a 
legkevésbé sínyli meg a helyvál-
toztatást.

Az első évben a zöld ,,gyep,, 

megerősödését kell célul kitűz-
ni, ezért ebben az évben a lombját 
még nem nyírjuk. A második év-
től kezdve azonban egy idényben 
kétszer-háromszor is levághatjuk 
a zöld leveleket. Minél mélyebben 
vágjuk őket, annál erőteljesebben 
sarjadnak az újak!

A metélőhagyma évelő növény 
ugyan, de nem szeret sok évig egy 
helyen élni, ezért ajánlatos három-
négy évenként más helyet keresni 
számára a kertben.

A magvetésen kívül tőosztással 
is szaporíthatjuk, és ha már vannak 
erőteljes töveink, akkor a kiskertek 
művelői számára ezt a gyorsabb és 
egyszerűbb módszert javasolom.

A tövek rendszerint a máso-
dik évben érnek el olyan fejlettsé-
get, hogy szét lehet őket két-három 
részre ültetni. Ezt akár ősszel, akár 
tavasszal megtehetjük, de bizton-
ságosabb az őszi tőosztás, feltéve, 
hogy a fagyokig az átültetett növé-
nyek még gyökeret ereszthetnek az 
új helyükön.

A veteményeskertben vagy a 
kert más helyén ültetett metélő-
hagymával nem sok dolgunk van, 
legfeljebb a gyomnövényektől kell 
védeni, és időnként meg kell kapál-
ni, hogy a sokkal életrevalóbb gyo-
mok el ne nyomják őket.

Kártevő és betegség nem szok-
ta a metélőhagymát megtámadni.

Egy fontos felhasználási mód-
ja ennek a kedves növénynek 
a téli hajtatása. Ez már nyáron 
kezdődik, mert azokról a tövek-
ről, amelyeket hajtatni kívánunk, 
nem vágjuk le nyáron a leveleket, 
hogy a hagymáikban minél több 
tápanyagot raktározhassanak el. 
A kiszemelt, erős, dús lombú tö-
veket szeptemberben kiássuk a 
földből, és a hagymák közül ki-
szedjük az esetleges gyomnövé-
nyeket, füveket. A lombjukat rö-
vidre vágjuk, és cserépbe vagy 
műanyag pohárba, jó kerti föld-
be ültetjük őket. Október végéig 
tartsuk az edényt hűvös, árnyé-
kos helyen, és csak nagyon mér-
sékelten öntözzük, mert különben 
a levelek gyorsan felnyurgulnak, 

és a hagymák esetleg elrothad-
nak. Az edénybe ültetett egész-
séges növények ilyen körülmé-
nyek között – egyelőre még a 
szabadban – három hét alatt új, 
sötétzöld leveleket fejlesztenek.

Amikor az idő téliesre for-
dul, akkor a metélőhagyma leg-
jobb helye a napos ablak kért 
szárnya között van. Ha nagyon 
meleg szobában vagy konyhá-
ban tartjuk, akkor a levelek el-
vékonyodnak, és olykor a levél-
tetvek is megtelepszenek rajtuk, 
ami ellen nincs védekezés.

A friss zöldet ollóval és mi-
nél mélyebben vágjuk le. Ezután 
a tövek ismét új lombot fejlesz-
tenek úgy, hogy egy télen há-
romszor-négyszer ,,arathatunk,,.

A letermett tövek tovább-
nevelésével nem érdemes fára-
dozni, mert a téli hajtatás követ-
keztében a hagymácskák annyi-
ra kimerülnek, hogy azok rege-
nerálódásra vajmi csekély a re-
mény. A következő télre nevel-
jünk elő – tavaszi magvetéssel 
– új és friss erőben levő töveket!

Felhasználás
A metélőhagyma egész év-

ben fogyasztható, de a legérté-
kesebb télen. Leveleinek íze a 
vöröshagymáéra és ugyanakkor 
némileg a fokhagymáéra emlé-
keztet, étvágygerjesztő és gyo-
morerősítő hatása van. Csak 
nyersen szokták fogyasztani, 
apróra vágva. Nem szabad főz-
ni, mert akkor az íze és a zama-
ta elillan. Pikáns íze miatt a dié-
tás ételek egyik fontos fűszere-
zője, de egyben olcsó vitamin-
forrás is.

Szendvicsek díszítésére, 
burgonya-, bab-, borsó-, hús-
leves ízesítésére használha-
tó, és nagy lehetőséget kínál a 
háziasszonyi fantázia csapon-
gásának a hal- és tojásételek 
változatosabbá tételére. Túró-
ba, lágysajtokba és mártások-
ba is keverhető.

A szarvasmarha-állomány 
drasztikus lecsökkenése miatt 
szinte lehetetlen jó minőségű 
istállótrágyát beszerezni a fó-
liasátrak trágyázásához. Eh-
hez jött még a műtrágyák árá-
nak csillagászati szintre emel-
kedése, ami komoly 
fejtörésre készteti a 
gazdákat: hogyan 
lehetne hatékonyan 
és olcsón megvaló-
sítani a tápanyag-
utánpótlást a fólia-
sátrakban? Nagyon 
sok gazda gondolta 
úgy, hogy a zöldtrá-
gyázás jelentheti a megoldást.  

A fentiektől függetlenül úgy 
10-15 évenként végigsöpör a 
kárpátaljai magyar gazdák kö-
rében a zöldtrágyázás divatja. 
Sajnos csak divatról beszélhe-
tünk, hisz 1-2 évnyi fellobba-
nás után újabb 10 évre megfe-
ledkezünk róla. Ennek talán az 
az oka, hogy ehhez a kétségte-
lenül hasznos agrotechnikai el-
járáshoz túlzott reményeket fűz-
nek a termelők. Erre rásegítenek 
a zöldtrágya-vetőmag forgalma-
zói is, akik csodanövénynek pró-
bálják beállítani őket, sokszoro-
san eltúlozva az egyik vagy má-
sik kedvező hatását. Pedig ta-
lán jobban járnának, ha a cso-

A tavaszi szezon ősszel kezdődik! (3.)

Zöldtrágya a fóliasátorban
dák ígérete helyett a valós, reáli-
san elérhető eredményekre hívnák 
fel a figyelmet. Ezekből is van ép-
pen elegendő! Ugyanis a várt cso-
dák elmaradása miatti csalódott-
ságban már azt sem vesszük ész-
re, ami miatt tényleg megérné zöld-

trágyát vetni. Nem min-
denhol, nem mindenfé-
lét és nem akármikor, 
hanem az adott körül-
ményeket és lehetősé-
geket figyelembe véve.

A zöldtrágya növé-
nyekről általában
A szántóföldi körül-

mények között alkalma-
zott zöldtrágyanövények termesz-
tésének hatalmas szakirodalma 
van. Ebből megtudhatjuk, hogy a 
zöldtrágyának szánt gyors növeke-
désű és nagy mennyiségű biomasz-
szát adó növényeket azért termeszt-
jük, hogy a zöld részeket a talajba 
forgassuk. Ezek ugyanis a földbe 
forgatva javítják a talaj fizikai és 
biológiai állapotát, a tápanyag-gaz-
dálkodást, hozzájárulnak a szerves 
anyag mennyiségének növelésé-
hez, védik a talajfelszínt az erózi-
ótól. Intenzív gyökérnövekedésük 
révén biológiai lazító hatást is ki-
fejtenek. Másodvetésben termeszt-
ve – különösen csapadékos évjá-
ratban – mérséklik a tápanyagok 
kimosódását. Elsősorban a nitro-

gént veszik fel nagy mennyiség-
ben, amely az utónövény számára 
közvetlenül hasznosíthatóvá válik. 

Mivel a zöldtrágyázást elsősor-
ban a szántóföldi termesztésben al-
kalmazzák, ezért a termesz-
tési technológiák is erre let-
tek kidolgozva. Kezdve a le-
hetséges növények kiválasz-
tásától a vetési és betakarítá-
si időpontokon át a szükséges 
talajmunkálatokig. 

 Zöldtrágyázás
 hajtatásban

Azonban a fóliás zöld-
ségtermesztés feltételei me-
rőben eltérnek a szántóföldi 
növénytermesztésétől, ami 
miatt a zöldtrágyázás teljes 
technológiája is korrekcióra 
szorul. Míg a szántóföldi ter-
mesztésben a zöldtrágya nö-
vényeket a tarlóhántást követően, 
azaz a nyári időszakban vetjük, ad-
dig a fóliás zöldségtermesztésben 
október végétől szabadul fel a te-
rület. Azonban a zöldtrágya növé-
nyek nagy része úgynevezett hosz-
szúnappalos növény, azaz szeptem-
ber végétől leáll a lombozat növe-
kedése. Emiatt olyan növényeket 
kell keresnünk erre a célra, ame-
lyek a későőszi időszakban is meg-
felelő zöldtömeget (biomasszát) 
képesek termelni. Egykori mento-
runk, Klaas Plas erre a célra búza 
vagy rozs vetését ajánlotta, amely a 
későőszi-téleleji időszakban is szé-
pen fejlődik. Nem ártanak nekik az 
esetleges éjszakai fagyok, miköz-
ben a talajra kifejtett jótékony hatá-
sa nem marad el a klasszikus zöld-
trágya növényekétől.

A zöldtrágyázás buktatói a 
hajtatásban

Mint mindennek, a zöldtrágya 
növények használatának is meg-
vannak a maga előnyei és buktatói. 

Ha nem így lenne, akkor már sok-
kal szélesebb körben elterjedt vol-
na a termesztésben. 

Az első ok, ami miatt nem iga-
zán terjedt el a zöldtrágya növé-
nyek termesztése a fóliasátrakban, 
ez az időzítés kérdése. Mint már 
fentebb írtunk róla, a klasszikus 
zöldtrágya növények hosszúnap-
palosak, azaz még akkor el kelle-
ne vetni őket, amikor a fóliasátrak-
ban még javában tart a főnövények 
termesztése.

A következő probléma a le-
bomlás kérdése. A talajba bemun-
kált zöldtömeg lebomlása egy ki-
csit hasonlóan megy végbe, mint 
a melegágyakban a szalma le-
bomlása. A kezdeti heves lebom-
lást követően egy lassúbb, egyen-
letesebb bomlási folyamat zaj-

lik le. Csakhogy az a bizonyos 
kezdeti heves bomlási folya-
mat csak akkor indul be, ami-
kor a talaj hőmérséklete elérte 
az ehhez szükséges, megfelelő-

en magas értéket. Ez 
pedig általában egy-
be esik a palánták ki-
ültetésének idejével. 
A heves bomlási fo-
lyamat időszakában 
viszont olyan bom-
lási termékek kép-
ződnek, amelyek ve-
szélyesek a palánták 
gyökérzetére.

A fenti problé-
mák miatt a bio ter-
mesztésben azt ajánl-
ják, hogy 4-5 évente 
termesszenek a fólia-
sátorban zöldtrágyát 

a nyári vegetációs időszakban. 
Megoldás lehet még az a hibrid 
módszer is, amit szintén a hol-
land mentorunk, Klaas Plas aján-
lott. A technológia lényege az, 
hogy a zöldtrágyázáshoz szük-
séges zöld tömeget nem a fólia-
sátorban, hanem szabadföldön 
termesztjük meg. A fóliasátor ki-
takarításakor így már egyből be 
lehet munkálni azt a talajba, mi-
közben a zárt fóliasátorban a ta-
laj hőmérséklete még elég magas 
ahhoz, hogy az intenzív bomlási 
folyamat végbemenjen az ősz fo-
lyamán. Ez a téma azonban meg-
ér annyit, hogy egy külön cikk-
ben foglalkozzunk vele.

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány
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XVII. Kárpátaljai Tudományos 
Diákköri Konferencia

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Országos Tudományos 
Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjá-
val együttműködve a Miniszterelnökség és Nemzeti Tehet-
ség Program, valamint a Magyar Kormány, Miniszterelnök-
ség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap 
támogatásával meghirdeti a XVII. Kárpátaljai Tudományos 
Diákköri Konferenciát (XVII. KTDK).

A KONFERENCIA IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE:
2023. május 12., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola, Beregszász
A KONFERENCIA CÉLJA:
A KTDK konferenciasorozat eredeti célja, a kárpátaljai 

felsőoktatásban tanulók magyar nyelvű szakmai önképzé-
sének és kapcsolatépítésének ösztönzése.

A XVII. KTDK-t olyan, Kárpát-medencei hatókörű tu-
dományos-művészeti hallgatói fórumként szervezzük, amely 
segíti e teljes régióban az egyetemista-főiskolás fiatal kuta-
tók és befogadó műhelyeik között új tudományos és embe-
ri kapcsolatok megteremtését, a már létező kapcsolatok el-
mélyítését.

ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
A konferenciára a Kárpát-medence minden felsőoktatási 

intézményének osztatlan, alap- és mesterképzésben résztve-
vő hallgatója nevezhet pályamunkát.

Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevé-
kenységet dokumentáló pályamunkával lehet, amibe bele-
értendők az alapszakos diplomamunkák is.

A konferencia nyelve a magyar. Kivételt jelentenek az 
idegen nyelvű filológiai témájú munkák, amelyek a célnyel-
ven is bemutathatók.

A konferencia a kárpátaljai felsőoktatásban résztvevők 
számára a XXXVII. OTDK-ra delegáló első fordulós (intéz-
ményi) konferencia is.

A Szervezőbizottság kéri a pályázókat, hogy a pálya-
mű és az összefoglaló elkészítésénél tartsák be az Orszá-
gos Tudományos Diákköri Konferencia megfelelő szekci-
ójának formai követelményeit, melyek a https://otdk.hu/
otdk/palyamunkak-kovetelmenyei oldalon találhatók meg.

A KONFERENCIA TÉMÁI:
A konferencia szekciói lefedik a kárpátaljai magyar vo-

natkozású felsőoktatásban szereplő valamennyi szakterü-
letet, amelyek az OTDK szekciók sorrendjében a követke-
zők: agrártudomány, biológia, fizika, földtudományok, ma-
tematika; humán tudományok, informatika, kémia, vegy-
ipar, közgazdaságtudomány, műszaki tudományok, művé-
szetek és művészettudomány, orvos- és egészségtudomány, 
pedagógia, pszichológia, tanulás- és tanításmódszertan, tár-
sadalomtudomány.

E szakterületeken kívüli témák nevezése előtt, kérjük, 
egyeztessenek a szervezőkkel!

A NEVEZÉS:
A konferenciára nevezni az alábbi regisztrációs felüle-

ten van lehetőség:
https://forms.gle/UyrHawTJsR2CRE4E6
A nevezési laphoz csatolni kell elektronikus formában 

a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalóját (a hallgató 
és a vezetőtanár aláírásával ellátva), a munka eredetiségét 
(plágium kizárását) igazoló becsületbeli nyilatkozatot, va-
lamint az összes szerző hallgatói jogviszonyát igazoló do-
kumentumot.

A konferencia nevezési dokumentumait papíralapon is 
várjuk!

A nevezési lap letölthető „GENIUS” Jótékonysági Ala-
pítvány oldaláról, vagy személyesen igényelhető az Alapít-
vány irodájában.

A nevezési dokumentumokat legkésőbb 2023. március 
10., 09.00 óráig várjuk.

 A PÁLYAMUNKA BEKÜLDÉSE:
A bemutatásra szánt pályamunkát (dolgozat) kizárólag 

elektronikus formában legkésőbb 2023. március 10., 09.00 
óráig lehet feltölteni a regisztrációs felületre, illetve elküld-
hető a geniusja2019@gmail.com vagy a ktdk.info@gmail.
com címre.

A határidő után érkezett pályamunkák szakmai bírálta-
tására és bemutatására nincs mód!

A PÁLYAMUNKÁK SZAKMAI BÍRÁLATA:
Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatokat kap.
A bíráló szakértők és a konferencia zsűritagjainak felké-

rése az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok 
Nélkül (HTDK) programjának szakmai segítségével történik.

A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok elké-
szülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb a kon-
ferencia előtt egy héttel megkapják.

A pályamunkákat három opponens értékeli, akik pont-
számokkal látják el a munkákat. Minden hallgató az oppo-
nensek által adott pontszámokkal indulnak a konferencián.

A pályamunka és az előadás értékelési szempontjai 
megtekinthetőek a www.kmf.uz.ua és a www.genius-ja.
uz.ua honlapokon.

 RÉSZVÉTEL A KONFERENCIÁN:
A konferencián résztvevő előadók számára nevezési, re-

gisztrációs díj nincs.
 TOVÁBBI INFORMÁCIÓ AZ ALÁBBI ELÉRHE-

TŐSÉGEKEN KAPHATÓ:
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,
90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna
tel.: + 380-31-41-4-29-76
e-mail: geniusja2019@gmail.com
honlap: www.genius-ja.uz.ua

Потрібні гроші? Можу купити 
монети, нагороди, паперові 
гроші, документи, откритки, 
давні іграшки, значки, фото-
апарати, статуетки, годинники, 
старовинні речи і т.і. Можливий 
викуп колекції. Досить тримати 
вдома те, що може принести 
Вам гроші! 097-626-57-79.

Álláshirdetés
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Nemzetközi ECL Nyelvvizsgaközpontja teljes munkaidős 
állást hirdet asszisztensi munkakör betöltésére.

Elvárás: magyar, ukrán (legalább B1-es szint), an-
gol (legalább B1-es szint) nyelvtudás, jó kommunikáci-
ós készség, informatikai ismeretek (pl: videókészítés- és 
vágás, Excel-kezelése, dokumentumok szkennelése).

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, illetve végzett-
séget tanúsító 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
Pető módszeres szűrés Beregszászban!

November 16–18. között a Beregszászi Járási Máltai 
Szeretetszolgálatnál a budapesti Semmelweis Egyetem 
Pető András karának szakemberei Pető módszeres szű-
rést végeznek gyermekek számára.

Azon gyermekek, szülők jelentkezését várjuk, ahol a 
gyermekek központi idegrendszeri sérüléssel élik min-
dennapjaikat.

A szűrési napokon való részvétel regisztrációhoz kö-
tött. A jelentkezőknek a regisztráció sorrendjében tudunk 
időpontot biztostani.

Jelentkezni munkanapokon az alábbi telefonszámon 
lehet: +380 66 064 71 05.

Kérjük a jelentkezőket, hogy a leegyeztetett szűrési na-
pokra hozzák magukkal a korábban egészségügyi intézmé-
nyekben felállított diagnózist igazoló dokumentumokat.

A szűrés és a szűrést követő Pető módszeres trénin-
gek ingyenesek.

Jelentkezési határidő: november 10.

Részvétnyilvánítás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tel-
jes közössége együttérzését és őszinte részvétét fejezi ki 
Vass Ilona nyugalmazott rektorhelyettesnek és Orgován 
Csabának, a Kölcsey Ferenc Szakkollégium munkatár-
sának édesanyja elhunyta miatt. Osztozunk a gyászoló 
család fájdalmában.

Részvétnyilvánítás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola mély 
megrendüléssel értesült Prof. Dr. Kiss Éva a Főis-
kola Számvitel és Auditálás Tanszékének professzora, a 
történelemtudományok doktora haláláról. A tanárnőnek 
jelentős tudományos munkássága, pedagógusi pályafu-
tása nagyban hozzájárult a kárpátaljai magyar és ukrán 
felsőoktatás fejlődéséhez. A Rákóczi Főiskola saját ha-
lottjának tekinti a Számvitel és Auditálás Tanszék mun-
katársát, az intézmény teljes közössége együttérzését és 
őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak az őket 
ért súlyos veszteség miatt.  Osztozunk a gyászoló csa-
lád fájdalmában.

Nagybaktán két privati-
zált építkezési telek (15 ár/
szotek) 150 darab termő gyü-
mölcsfával és 300 db lugas 
csemegeszőlővel eladó. Ér-
deklődni Bodnár Istvánnál 
(Nagybakta, Akadémia u. 
5/1.). Mob.: 050-7102136. 
Beregszászban privatizált 
telek eladó a Csizaj út 40. 
szám alatt. Mob.: +38050-
6910617. 
Nagybaktán 2,5 emeletes 
összkomfortos családi ház 
eladó. Érdeklődni Bodnár 
Istvánnál, Akadémia u. 5/1. 
Telefon: 4-14-36. Mob.: 050-
7102136. 
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. 
Sürgősen eladó egy 2. emele-
tei 3 szobás lakás a Sztefanik 
u. 69. szám alatt. Alkuképes. 
Mob.: 099-9070381, 066-
2046548. 

B e r e g s z á s z b a n  a 
Muzsalyi út 54. szám 
alatt eladó egy három-
szobás lakás az 5. emele-
ten. Irányár 25 ezer f.e. 
Mob.: +38066-2910418, 
+38068-2126127. 

Egy Szaljut női összecsuk-
ható bicikli eladó. Mob.: 
+38066-5605813. 
Beregszászban eladó egy 
Volkswagen T5-ös személy-
szállító mikrobusz. Mob.: 
066-1085189. 

Eladó egy elektromos Kárpá-
ti sütő. Mob.: 095-3260426. 

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. 

Lapterjesztőt keresünk 
r é s z m u n k a i d ő b e n  a 
Kárpátinfo és a Naplo-
pó hetilapok kézbesítésé-
re Péterfalván, Bökényben. 

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

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

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

Szobabútor eladó Bereg-
szászban. Mob.: +38066-
8243778. 

Beregszászban eladó kézi 
fűrész, csákányok, kalapá-
csok, autóhoz való szerelő 
kulcsok. Mob.: +38099-
6608338, +38066-3967011. 
Eladó egy új ortopéd mat-
rac, méret 90/190/20. Mob.: 
095-3260426. 

Boros hordók eladók, ugyan-
itt boroshordóba való 10 lite-
res tölcsér (liu) Beregszász-
ban. Mob.: 066-3967011. 
Eladó 300 literes boroshor-
dó és 100 literes káposztás-
hordó Beregszászban. Mob.: 
+38066-8243778. 
Bulat minitraktor újszerű ál-
lapotban talaj frézerrel, ka-
szával eladó. Ár: 2600 f.e. 
Mob.: +38050-5515880. 

Növény

Hurma (datolyaszilva, grá-
nátalma), gyümölcsfa, szőlő-
oltványok, konténeres dísz-
növények és diófaoltványok 
nagy fajtaválasztékban el-
adók. Érdeklődni Bodnár Ist-
vánnál (Nagybakta, Akadémia 
u. 5/1.). Mob.: 050-7102136. 

Eladó egy nagyon megkímelt 
állapotban lévő összecsuk-
ható négykerekű babakocsi. 
Nagyon olcsó árban. Mob.: 
+38095-3260426. 

Szépkorú (70) pestmelléki 
nyugdíjas szívesen látna ottho-
nában egy nem nagyon szép-
korú (+- 60) Kárpátaljáról ér-
kező – lehetőleg magyar ál-
lampolgár, szeretetreméltó, 
egyedülálló, független – höl-
gyet. Forgatókönyv: a legele-
jén közös háztartás, aztán – 
ahogy a sors diktálja. Sose tud-
ni... Telefon: +3670-3564350.
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Halálos kimenetelű baleset történt az 
ungvári járási Felsődomonyán október 
25-én este, írja a pmg.ua.

A rendőrséghez 21.00 óra körül beje-
lentés érkezett, mely szerint egy férfi holt-
testére bukkantak az út szélén. A nyomo-

Cserbenhagyásos gázolás az Ungvári járásban
zás során kiderült, hogy az 56 éves áldo-
zatot egy MAN tehergépkocsi sofőrje gá-
zolta el, majd továbbhajtott.

A hatóságok elfogták a tettest és őri-
zetbe vették. Az elkövető egy 61 éves 
alsóapsai lakos.

Halálos kimenetelű baleset történt a 
Kijev–Csap autóúton, a Lemberg me-
gyei Szkoléban október 25-én, számol 
be a pmg.ua.

Előzetes információk szerint egy 
Volkswagen Polo személygépkocsi so-
főrje elvesztette uralmát a járműve felett, 

Halálos baleset a Kijev–Csap autóúton
áthajtott a szembejövő sávba, majd egy 
Mercedes-Benz teherautóval ütközött. A 
személyautót egy sztriji járási 51 éves la-
kos vezette. A sofőr azonnal belehalt sé-
rüléseibe.

A teherautót egy 26 éves kárpátaljai 
férfi vezette.

A nagybereznai rendőrség letartózta-
tott egy 29 éves fiatalembert, aki meg-
próbálta megölni élettársát, azonban a 
szomszédok sikeresen megakadályozták 
ebben. Az áldozatot kórházba szállítot-
ták, az ügyben eljárás folyik, számol be 
a karpat.in.ua.

Október 23-án a 102-es hívószámra be-
jelentés érkezett az ungvári járási Viharos-
ról (Viska), miszerint egy férfi rátámadt 27 

Felgyújtotta élettársát egy férfi megyénkben
éves élettársára. Bántalmazta, majd pedig 
gyúlékony folyadékkal öntötte le és meg-
gyújtotta. A szomszédok, akiket az áldozat 
gyermeke értesített a történtekről, elfogták 
a férfit, elsősegélyben részesítették a nőt, 
majd kórházba szállították. A fiatalasszony 
testének 40%-a megégett, harmadfokú égé-
si sérülései vannak.

Az ügyben folyik a nyomozás, a férfit 
előzetes letartóztatásba helyezték.

A kárpátaljai  járőrök hivatalos 
Facebook-oldalán közzétett videóban 
látható, hogyan mentettek meg egy fér-
fit, aki öngyilkos akart lenni, számol be 
a karpataljalap.net.

Az eset hétfőn történt Ungváron, a 
Spenik utcában. A járőrökhöz 12 óra körül 
érkezett bejelentés arról, hogy egy férfi ön-
gyilkos akar lenni. A rendőrök időveszteség 
nélkül a helyszínre siettek és megpróbálták 

Ungváron a radvánci hídról leugorva próbált 
meg öngyilkos lenni egy férfi

lebeszélni a férfit, de hiába. Majd miután az 
mégis leugrott a folyóba, azonnal lerohantak 
a partra, és egy járókelővel együtt kihúzták 
a férfit a vízből a partra. Mentőt is hívtak.

Szerencsére a férfi életben volt, és sza-
badon lélegzett. A rendőrök ellenőrizték, 
nem vérzik-e és vannak-e törései. A jár-
őrök az orvosok megérkezéséig figyelem-
mel kísérték az áldozat állapotát, akik azt 
követően ellátták.

Az eset Munkácson, a Prjasivszka utcá-
ban történt. A járőrök 2 óra körül megál-
lítottak egy Hyundai típusú személygép-
kocsit, amelynek első kereke defektes volt.

A járőrök a sofőrrel folytatott beszélge-
tés során alkoholos állapot jeleit észlelték. 
A férfi megtagadta az ittassági vizsgálatot. 
A rendőrök tájékoztatták a sofőrt, hogy a 
szabálysértésért adminisztratív felelősség-
re vonás jár. Ekkor egy utas kiszállt az au-
tóból, és azonnal felajánlotta, hogy „be-

Az autó utasa megpróbált „megegyezni” a 
járőrökkel

széljék meg”, hogy az apját ne vonják köz-
igazgatási felelősségre ittas vezetés miatt. 
A rendőrség visszautasította a kenőpénzt, 
de a férfi továbbra is ragaszkodott hozzá. 
Végül a készpénzt egy dossziéba tette az 
okmányokkal és átadta a járőröknek.

A rendfenntartók nyomozócsoportot 
hívtak a helyszínre, a sofőr ellen ittas jár-
művezetés miatt indult eljárás, az utas el-
len pedig vesztegetés miatt, adja hírül a 
pmg.ua.

Kigyulladt egy nyári konyha Taracköz 
(Tereszva) településen október 25-én – 
tudatták a Rendkívüli Helyzetek Állami 
Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kiren-
deltségének hivatalos oldalán.

A tűzesetben megsérült a ház tulajdo-
nosa, egy 1696-es születésű férfi: első- és 

Gázrobbanás a Técsői járásban
másodfokú égési sérüléseket szerzett a ke-
zén, a vállán és a hátán.

A helyszínre két tűzoltóegység érkezett 
ki. A lángok mintegy 35 négyzetméteren 
okoztak nagy kárt, az épület szinte meg-
semmisült. Előzetes információk alapján 
gázrobbanás történt, írja a Kárpátalja.ma

Kigyulladt egy családi ház október 25-én 
a técsői járási Szentmihálykörtvélyesen 
(Hrusovo).

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szol-
gálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsé-

Tűzesetben sérült meg egy nő a Técsői 
járásban

gének tájékoztatása szerint a tűzesetben 
elsőfokú égési sérüléseket szerzett egy 
1946-os születésű nő.

A helyszínre három tűzoltóegység ér-
kezett. A tűz okát még vizsgálják. 

Közlekedési szabálysértés miatt 132 gya-
logost büntettek meg október 17-e és 
23-a között Kárpátalján – tudatta a kár-
pátaljai járőrrendőrség sajtószolgálata.

A rendőrség munkatársai emlékez-
tettek: a gyalogosoknak a járdán, vagy a 
számukra kialakított úton, annak jobb ol-
dalán kell haladniuk. Ha erre nincs lehe-
tőség, akkor az úttest szélén, egy sorban 
közlekedhetnek, lakott területen lehető-
leg a menetirány szerint, lakott területen 

Egy hét alatt 132 gyalogost büntettek meg 
Kárpátalján

kívül mindig a járműforgalommal szem-
ben. A gyalog- és kerékpárúton a forgal-
mat nem akadályozhatják és nem veszé-
lyeztethetik.

A rendőrség munkatársai felhívták a 
figyelmet arra, hogy sötétedéskor, kö-
dös vagy esős időben, esetleg havazás-
kor legyünk óvatosak és figyeljünk oda 
egymásra. Viseljünk fényvisszaverő mel-
lényt vagy ruházatot, esetleg pántot vagy 
matricát. 

Az országos élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság 10. fordulójában érdekes for-
gatókönyv szerint zajlott a Vorszkla 
Poltava – Minaj FC találkozó, hiszen 
a poltavaiak pályaválasztása mellett a 
mérkőzést Minajban rendezték.

Egy jól eltalált lövésből Szeferi már 
korán megszerezte a vezetést a zöld-
mezes Vorszkla számára, és azt köve-
tően hiába egykapuzott a kárpátaljai 
együttes, hol a kapufa, hol a remekül 
védő poltavai kapus hiúsította meg az 
egyenlítést.

És ahogy az ilyenkor lenni szokott, a 
kimaradt lehetőségek megbosszulták ma-
gukat, a 64. percben egy ellentámadás vé-
gén Marliszon megszerezte a Vorszkla má-
sodik találatát, ami egyben el is döntötte 
a mérkőzést.

A listavezető Dnyipro-1 Ungváron 
győzte le a továbbra is nyeretlen Csor-
nomorecet, míg a Sahtar Donyeck Lvivben 
látta vendégül az Olekszandriját, és úgy 
játszott 2-2-es döntetlent, hogy a második 
félidő nagy részét Taylor kiállítása miatt 
tíz emberrel küzdötte végig.

A Dinamo Kijev ugyancsak Lem-
bergben fogadta a Krivbászt, és javuló já-
tékkal 3-1-re legyőzte ellenfelét.

Eredmények: Minaj FC – Vorszkla 

Megerősítette vezető helyét a Fradi

A Minajnak nem volt előny a 
hazai pálya

Poltava 0-2, Dnyipro-1 – Csornomorec 
Odessza 1-0, Sahtar Donyeck – Olek-
szandrija 2-2, Metaliszt 1925 Harkiv – 
Zorja Luhanszk 0-3, FK Lviv – Meatliszt 
Harkiv 1-1, Dinamo Kijev – Krivbász 3-1.

A Dnyipro 25 ponttal vezeti a tabellát a 
20 pontos Sahtar előtt. A 9 ponttal 11. he-
lyen álló Minaj FC a november 5-én ren-
dezendő 11. játéknapon a Dnyipro-1 ven-
dége lesz, ám erre a találkozóra ugyancsak 
Ungváron kerül majd sor.

***
Az Európa Ligában elért bravúros to-

vábbjutást követően a címvédő és listave-
zető Ferencváros a hazai bajnokságban is 
sikeres hétvégét produkált.

A 13. fordulóban az FTC hazai kör-
nyezetben felforgatott összeállításban is 
2-1-re nyert a ZTE ellen, és miután a köz-
vetlen riválisok közül a Kecskemét és a 
Puskás Akadémia is pontokat vesztett, 
így a zöld-fehérek a tabellán növelni tud-
ták előnyüket.

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

A többi csapathoz képest két mérkőzés-
sel kevesebbet játszó FTC 27 ponttal áll az 
élen a 24 pontos Kecskemét előtt.

Néhány sorban
Nem sikerült megállítani a Niva Buzova 
menetelését a husztiaknak az országos har-
madosztályú labdarúgó-bajnokságban, mi-
vel a vendégek egyetlen lőtt góllal elhoz-
ták a három pontot.

A 9. fordulóban a pontvadászatban ed-
dig hibátlan Kijev melletti csapat Husztra 
látogatott, és Anatolij Taran révén már a 12. 
percben megszerezte a vezetést. Ezt követő-
en a vendéglátók mindent megpróbáltak az 
egyenlítésért, de nem sikerült a pontszerzés.

A bajnokságban a Niva 8 mérkőzésből 
szerzett 8 győzelmével, 20-2-es gólarány-
nyal (!) 24 ponttal vezeti a 11 csapatos ta-
bellát. A 12 megszerzett ponttal 5. helyen 
álló husztiak a november 5-én sorra ke-
rülő 10. fordulóban a Niva Vinnicát lát-
ják vendégül.

***
A megszokottnál korábban, már a héten 
kezdetét veszi a 15. női kézilabda Euró-
pa-bajnokság, amelynek Észak-Macedó-
nia, Montenegró és Szlovénia ad otthont.

A 16 csapatos mezőnyben Ljubljaná-
ban lép parkettre a magyar válogatott, ahol 
az A-csoportban sorrendben Svájc, Hor-
vátország, és a címvédő Norvégia lesz az 
ellenfele Golovin Vlagyimir csapatának.

A csoportokból az első három helye-
zett jut a középdöntőbe, a magyar csapat 
célként az első nyolc közé kerülést tűzte 
ki maga elé.

Mindenesetre, az Eb-főpróbák meg-
lehetősen felemásra sikeredtek a magya-
rok számára, hiszen Tatabányán előbb 
az ugyancsak Eb-résztvevő Romániát si-
került legyőzni 33-28-ra, majd a szintén 
kontinensbajnokságra hangoló németek-
től 31-20-ra kaptak ki Klujberék.

***
Az utolsó előtti forduló már sok mindenre 
választ adott az európai labdarúgó kupákban.

A Bajnokok Ligájában a Sahtar 
Donyeck 1-1-re végzett a Celtic vendége-
ként, így az utolsó csoportkörben Varsóban 
mindenképpen győznie kell a német RB 
Leipzig ellen ahhoz, hogy a már biztosan 
továbbjutó Real Madrid mögött kiharcol-
ja a nyolcaddöntőbe kerülést. A lipcseiek 
egyébként 3-2-re nyertek a címvédő ellen.

Az Európa Ligában az FTC a hajrá-
ban szerzett Zachariessen-találattal 1-1-re 
mentette a Monaco elleni hazai meccsét, és 
mivel a másik párharcban a Crvena Zvezda 
2-1-re nyert a Trabzonspor ellen, így a záró 
forduló előtt biztossá tette a sorozatban a 
legjobb 16 közé jutását.

Az ugyanitt szereplő Dinamo Kijev 
először szerzett pontot, miután 3-3-ra vég-
zett a ciprusi AEK Larnaca ellen, de ez-
zel egyben biztossá vált, hogy a 4. hely-
nél már nem léphet előrébb, ami a kiesést 
jelenti számára.

Az Európai Konferencialigában a 

Dnyipro-1 egygólos győzelmet aratott a 
ciprusi Apollon ellen, ezzel biztossá tet-
te továbbjutását.

***
A Beregszászi Járási Labdarúgó-bajnok-
ságban a hétvégén az elődöntőket bonyo-
lították le.

Nagybégány szoros meccsen 1-0-ra bi-
zonyult jobbnak az FC Bukove ellen, míg a 
másik párharcban az Onoki Csillag 3-0-ra 
győzte le a Nagyszőlősi Teszlát.

Mindez azt jelenti, hogy a hétvégén sor-
ra kerülő helyosztókon Onok – Nagybégány 
döntőt rendeznek, míg a bronzmeccsen a 
Teszla a Bukove együttesével találkozik.

Együtt ünnepelt a Fradi-család!
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 kocka

Plusz egy vicc

2022. 43. szám meg    -
fej  tése: Az ember 
nem változtathat 
meg mindent egyet-
len ötlettel, bármi-
lyen jó is. 

Plusz    egy vicc:  – 
Aput megharapta az 
autó. 

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

Diós-mézes kocka
Tészta: 40 dkg liszt, 40 g szódabikarbóna, 1 evőkanál kakaó, 

2 evőkanál méz, 2 db tojás, 5 dkg margarin, 20 dkg porcukor;
Krém: 1/2 l tej, 6 evőkanál liszt, 2 csomag vaníliás cukor, 20 

dkg margarin, 20 dkg porcukor, 10 dkg darált dió, 15 ml rumaroma.
Elkészítése: A tészta elkészítéséhez egy tálban a lisztet a szó-

dabikarbónával elkeverjük. Egy másik tálba tesszük a kakaót a mé-
zet, a tojásokat, a margarint és a porcukrot. Ezt jól kikeverjük, és 
mikrohullámú sütőbe teszük 1 percre, majd habosra keverjük. A 
masszát a liszthez adjuk, és kanállal addig keverjük, míg a kanál 
bírja. Lisztezett deszkára öntjük és átdagasztjuk. Mindig egy kis 
liszttel megszórjuk a tésztát. Puha állagú, jól sodorható legyen . Há-
rom bucit csináljunk belőle. Egyenként megsütjük a három lapot, 
egy 30x30 cm-es, kivajazott tepsi hátán. Megnézzük az ujjunkkal 
a lapot, ha már nem puha, akkor jó. Amikor kivesszük megkemé-
nyedik. Amíg a lapok sülnek, a krémet elkészítjük. A tejet, a lisz-
tet, a vaníliás cukrot sűrűre főzzük, és langyosra hűtjük. Eközben 
kikeverjük a margarint a porcukorral és hozzáadjuk a házilag elké-
szített pudingot. Alaposan összekeverjük és mehet hozzá a darált 
dió, valamint rum aroma. Még egyszer elkeverjük alaposan a kré-
met és megtöltjük vele a lapokat a lapok tetejét és tetszés szerint 
lehet díszíteni. Egy éjszakára a hűtőbe tesszük és másnap szeletjük.

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

Egy fiatalember megkérdi lelkipásztorától, hogy 
megnősüljön-e vagy sem.

– Tedd, ahogy jónak látod, de meglásd, …!
Kétbetűsek: AE, ÁD, DL, 

IB, KC, KD, MA, OÓ, RC, 
RE, SÁ, TB, TE, TL, VT, YE.

Hárombetűsek: ADI, ALT, 
ATV, ÁTA, DŐL, ENI, GEA, 
HET, ICS, IDA, MÁL, NÉL, 
OTI, OVI, POE, RÁG, SAS, 
SIV, SOS, TKV, VÉN, VSK.

Négybetűsek: ACAT, 
ARAD, CSAP, DOGA, 
EREZ, IZOM, LIDL, NAIV.

Ötbetűsek: ALAKI, BA-
SEL, CIVIL, CSIBE, GÁ-
ZOK, GYÚLÓ, HÚROZ, 
INDEK, NOLAN, ÓNTÁL, 
PEDIG, SIKLÓ.

Hatbetűsek: ADÉLKA, 
ASCOTI, AVARKA, ÁGAZIK, 
ELODÁZ, KÉSŐBB, NÓRI-
KA, SÁROSI, ZOKOGÓ.

Hétbetűsek:  AKNA-
ZÁR, DÖNTESZ, EMELE-
TI, ESETLEG, EZ IDÁIG, 
KITAPOS, LŐRINCZ.

Nyolcbetűsek: ASPIRÁNS, 
ELVESZIK, MEGBÁNOD, 
OLAJTANK, SZERETÉS.

Kilencbetűsek: BÁR-
HOGYAN, KÉZIKOCSI, 
NONSZENSZ.

Tízbetűsek:  BÉCSI 
CSATA, IDEKOCOGÁS. 

Ti z e n e g y  b e t ű s e k : 
ODASEREGLIK, TAPO-
GATÓZIK.

Tizenkét betűsek: KA-
KAÓS KALÁCS, SZI -
VACSKABÁT.
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ZABSZEM ! ZORRO JELE LETT VÁROS MÉTER
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LENMAG !

VISSZHANG

ABLAKKERET!

FLUOR
MOZIBAN 

VETITIK

FÁZNI KEZD!
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ÍRÁSBAN 
RÖGZÍT

NOBELIUM ÉS 
JÓD

AKTINIUM
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AZ AIDA 

NYITÁNYA!
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FÉLSZ !
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MÁKSZEM !

Mostanában mintha 
jóval türelmetlenebb 
lennél, ami pedig köz-

rejátszik majd abban, hogy 
egyre gyakrabban értitek fél-
re egymást a környezeteddel. 
Ennek okán sajnos konfliktu-
sokra kell készülni a baráta-
iddal, kollégáiddal. Próbáld 
meg őket meghallgatni, de 
anélkül, hogy mindenáron be-
folyásolni akarnád őket. Úgy 
érzed, valami nem stimmel a 
párkapcsolatodban. 

Jogi, ingatlan, költö-
zéssel, illetve utazás-
sal kapcsolatban most 
segítségre számíthatsz. 

De légy óvatos mindenféle hi-
vatalos irattal és dokumentum-
mal, olvass el mindent alapo-
san, hogy később ne érhesse-
nek meglepetések vagy neta-
lántán kellemetlenségek. Illet-
ve bármi titkod is legyen, job-
ban teszed, ha elárulod a meg-
felelő személyeknek, semmint, 
ha magától derülne ki.

Mostanában minden 
erőddel azon fáradozol, 
hogy elkerüld a konflik-

tusokat. A héten azt fogod érez-
ni, hogy mindenki a terhedre 
van, és semmi örömödet nem 
leled a másokkal történő beszél-
getésekben. Talán történt vala-
mi, amit most emésztesz meg 
és ezért sem kívánod a társasá-
got. Ám ezt a többiek nem tud-
ják, ezért mindenki megtalál a 
problémájával, próbálj meg tü-
relmesen állni hozzájuk.

A teremtőerőd eléri 
csúcsát a napokban. 
Szinte bármi, ami-
re csak gondolsz, 

vágysz, az egy csapásra meg-
jelenik, megtörténik. Ám ezzel 
légy óvatos, mert nem biztos, 
hogy minden olyan lesz, mint 
amilyennek elképzelted, ezért 
is kellene megtanulnod job-
ban kezelni ezt a képességedet. 
Továbbá új barátokra tehetsz 
szert a napokban, csak arra 
ügyelj, hogy önmagad maradj.

Igazán szerencsés hét 
előtt állsz! Tele vagy 
energiával, tetterővel és 
készen állsz arra, hogy 

megvalósítsd az erre a hétre 
szánt ötleteidet és terveidet. Ha 
esetleg nem akarna minden úgy 
elsőre elsülni, ahogyan azt te 
szeretnéd, akkor se ess kétség-
be, hanem légy kitartó és állha-
tatos. A hét végére kissé magá-
nyosnak és elesettnek érezheted 
magad, de a hétvégére minden 
rendeződni fog.

Mivel jól telt a hétvé-
géd, kiegyensúlyozot-
tan, kipihenten és ener-

gikusan vágsz majd bele a hétbe. 
Ám a céljaid idővel megváltoz-
nak, akárcsak a gondolkodás-
módod, így ne lepődj meg ma-
gadon és azon, hogy egyes régi 
ideákat, elveket nyugodt szív-
vel elengedsz, hogy helyet ad-
hass az újjaknak. Kifejezetten 
érezni fogod a napokban, hogy 
lélekbeli megtisztuláson esel át!

Kezdetben fantaszti-
kus hét elé nézel, úgy 
érzed majd, hogy bár-

mire képes vagy. Olyan le-
szel, mint egy hős, rettenthe-
tetlen lovag, akit a hét köze-
pén már a magányos farkas 
vált fel, és inkább egyedül 
szeretnél majd lenni a gon-
dolataid között. Úgy érzed 
eljött az idő, amikor szem-
be kell nézned bizonyos fé-
lelmeiddel és a csillagok azt 
üzenik: sikerrel fogsz járni!

Mostanában kissé bo-
rúsan ítéled meg az 
embereket a tapaszta-
lataid alapján. Megle-

hetősen negatív képet kezdtél 
el formálni a környezetedről 
és a világodról, de be kell lát-
nod, nem lehet úgy élni, hogy 
közben mindenkit az ellensé-
gednek tartasz és kár is a vi-
selkedésük miatt örökös csa-
lódottságot érezned. Munka-
helyeden összetűzésbe keve-
redhetsz egy kollégáddal. 

Mostanában ragyogó 
formában vagy és ki-
vételesen jó hangulat-

nak örvendesz, ami pedig még 
jobb, hogy erre hasonlóképpen 
reagál a környezeted és osztoz-
nak a derűs jó kedvedben. Sza-
badságvágyad és színes ötleteid 
hajtják a véredet, ami által fan-
tasztikus élményekben lehet ré-
szed. Kezd egy kicsit egyolda-
lúvá válni a kapcsolata, ami ta-
lán annak is köszönhető, hogy 
minden mással foglalkozik.

Több időt kellene szán-
nod a kapcsolataid 
ápolására, mert csalá-
dod és barátaid is elha-

nyagolva érzik magukat. Mind-
emellett vissza kellene venned 
abból az őrült tempóból, amit 
diktálsz magadnak, és le kelle-
ne ülnöd gondolkodni, hogy az 
élet minden területén bölcs dön-
téseket tudj hozni. Végre eljutott 
arra a szintre, hogy a párkapcso-
latodban megmutasd érzékeny, 
finom lelkedet.

A héten még inkább 
rád tör az önzetlen, a 
szeretetteljes, a min-
denkinek segíteni 

akarsz éned. Sokan csak azt 
hiszik, hogy ez mind művi-
ség és álca, emiatt egy bará-
toddal még bajuszakasztás is 
van kilátásban. Te csak add 
tovább önmagad, ne törődj 
másokkal, mert akik hisz-
nek benned, úgyis ott lesznek 
melletted és szívesen fogad-
ják majd el a segítségedet!

A héten mintha el-
szaladna veled a ló 
olyan értelemben, 

hogy mindenben részt akarsz 
venni, mindenütt ott akarsz 
lenni és természetesen min-
denkivel ott lennél. Emiatt 
a szerepeidet is úgy váltod, 
mint más a ruháját, ám ez-
zel a magatartással nem csak 
másokat, de magadat is sike-
rül megzavarnod. Ha nem ve-
szel vissza, csalódás fog érni!


