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Folytatás az 5. oldalon

Lelkészbeiktatás Badalóban

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!

Különleges helyet 
foglal el a magyar 

szentek sorában Imre 
herceg, államalapító Ist-
ván királyunk fia. Aki 
ugyan fiatalon, 24 éves 
korában halt meg, még-
is teljes életpályát tud-
hat magáénak. Tisz-
ta, a bűnöktől távoli, 
imádságos életet élt, akit 
tündöklő ifjúságában 
emelt magához a Min-
denható. Azért, hogy 
ott fenn, a magyar em-
berek közbenjárója, se-
gítője legyen, hangzott 
el a beregardói teme-
tőben álló ódon kápol-
nában, ahol a névadó, 
Szent Imre búcsúünne-
pét tartották. 

Ezen  a  bo rongós 
őszi napon szívünk tele 
van melegséggel, hisz a 
nehéz, háborús körül-
mények ellenére ilyen 
sokan együtt lehetünk – 

Templombúcsú Beregardóban

Verbőc református 
népe mindig is 
erősen ragaszko-

dott templomához, hité-
hez. Ez jelentette a meg-
tartó erőt a legnehezebb 
időkben is. Példaértékű 
az az összefogás, mely-
nek köszönhetően felújí-

Hálaadás Verbőcön a megújult templomért

tották a szovjet érában el-
vett, s 1989-ben romos ál-
lapotban visszakapott iste-
ni hajlékot. S most, a há-
borús időkben is bizony-
ságot tettek arról, hogy 
Isten mindenkor a jó ügy 
mellé áll. Az ő gondviselés-
ének köszönhetően, a ma-

gyar kormány támogatása 
révén és a hívek önkéntes 
munkájával 2022-ben si-
került teljes egészében fel-
újítani a tetőszerkezetet, s 
felfrissült a templom festé-
se is. Mindezért hálát adni 
gyűltek össze az elmúlt va-
sárnapon. 

A hálaadó istentisz-
teleten Hunyadi Attila, 
Máramaros-Ugocsa Egy-
házmegye esperesének 
lekcióját követően a Kár-
pátaljai Református Egy-
ház püspöke hirdette az igét. 

Milyen a jó lelkipász-
tor? Milyen lelkészt 

szeretnénk? Ezeket a kér-
déseket minden gyüleke-
zet, annak presbitériuma 
felteszi magának, amikor 
meghívja, megválasztja 
lelkészét. A legfontosabb 
elvárás talán az, hogy 
mindenkor tisztán hir-

desse az igét, az örömhírt, 
hogy az Isten szereti ezt 
a világot, és szeretné az 
embert a nyomorúsága-
iból, a bűneiből megsza-
badítani, békességet, örö-
möt adni az életébe. És 
hirdesse ezt megélt hittel. 



Híreink2022. 
november 9.2

Öt stratégiai jelentőségű vál-
lalatot államosítottak Ukraj-
nában, az ukrán védelmi mi-
nisztérium felügyelete alá he-
lyezték őket – közölte Olekszij 
Danyilov, az ukrán Nemzet-
biztonsági és Védelmi Tanács 
(RNBO) titkára hétfői sajtó-
tájékoztatóján.

A tisztségviselő megerősítette, 
hogy az Ukrnafta, az Ukrtatnafta, 
a Motor Szics, az AvtoKrAZ és a 
Za porizs transzformator vállala-
tokról van szó. Kifejtette, hogy az 
öt cég elidegenítése a haditanács 
november 6-i ülésén született ha-
tározat alapján és katonai szük-
ségből történt. „A lefoglalt eszkö-
zök katonai vagyonstátust kaptak, 
kezelésük az ukrán védelmi mi-
nisztériumhoz került” – mondta 
Danyilov. Hozzátette, hogy a hadi-
állapot lejárta után ezek a vagyon-
tárgyak visszaadhatók tulajdono-
saiknak, költségük megtéríthető.

Denisz Smihal miniszterel-
nök hétfői kijevi sajtótájékozta-
tóján úgy fogalmazott, hogy az 
öt stratégiai vállalat a hét min-
den napján 24 órában dolgozik 
majd, hogy kielégítse az állam 
védelmi szükségleteit. Az öt cég 
részvényei katonai tulajdonba és 
a védelmi minisztérium irányítá-
sa alá kerültek – erősítette meg. 
Hangsúlyozta, hogy a részvé-
nyek kényszerelidegenítéses ál-
lami tulajdonba vétele kizárólag 
a hatályos jogszabályok normái 
szerint történt.

Smihal rámutatott arra, hogy 
ennek az öt stratégiailag fontos 
vállalkozásnak olyan termékei 
vannak, amelyekre az ukrán had-

Államosítottak több stratégiai 
jelentőségű ukrán vállalatot

seregnek elengedhetetlenül szük-
sége van. Biztosított afelől, hogy 
több lesz az államtól a megrende-
lés és a garancia, a vállalatokban 
rejlő lehetőségeket teljes mérték-
ben ki fogják aknázni.

Az Ukrajinszka Pravda hír-
portál ismertetése szerint az 
Ukrnafta Ukrajna legnagyobb 

olajtermelő vállalata, amely-
ben Ihor Kolomojszkij üzletem-
ber eddig a részvények mint-
egy 42 százalékát birtokolta. Az 
Ukrnaftának a Naftohaz állami 
gázvállalat volt a többségi tulaj-
donosa 50 százalék és egy rész-
vénnyel, a többi részvény kisbe-
fektetők kezében volt.

Az Ukrtatnafta vállalat leg-
fontosabb eszköze a kremencsuki 
olajfinomító, amelyet május-
ban orosz rakétatámadások tet-
tek működésképtelenné. Részvé-
nyeinek mintegy hatvan százalé-
kát Kolomojszkij és Hennagyij 
Boholjubov birtokolta, a többit a 
Naftohaz.

A Motor Szics a világ egyik 
legnagyobb repülőgép- és he-
l ikopter-hajtóműveket, va-
lamint erőművi gázturbiná-
kat  gyártó vál lalata ,  köz -
pontja Zaporizzsjában talál-
ható. Egészen a közelmúl-
tig a Motor Szics tulajdonosa 
Vjacseszlav Bohuszlajev volt, 
aki 2017-ben eladta a cég 56 
százalékos részesedését a kí-
nai Beijing Skyrizon Aviation 
Industry Investment vállalat-
nak. A jogsértések, különösen 
a monopóliumellenes jogsza-
bályok megsértése miatt a Mo-

tor Szics részvényeivel folyta-
tott tranzakciókat blokkolták, 
majd Bohuszlajevet idén októ-
ber végén letartóztatták haza-
árulás gyanújával.

Az AvtoKrAZ cég a szökés-
ben lévő Kosztyantin Zsevaho 
oligarcha pénzügyi és hitelcso-
portjának része. A cég nehéz-
gépjárművek gyártásával fog-
lalkozik.

A Zaporizstransformator 
egy csődbe ment transzformá-
tor- és reaktorberendezéseket 
gyártó vállalkozás. Tulajdonosa 
Kosztyantin Hrihorisin volt – írta 
a hírportál.

MTI

Ukrajna áramfogyasztását har-
madával csökkenteni kell, kü-
lönben összeomlik az elektromos 
hálózat – erre figyelmeztetett az 
ország egyik legnagyobb áram-
szolgáltatója, hozzátéve, hogy 
még így is összeomolhat a háló-
zat, amelyet október tizedike óta 
ötször ért rakétatalálat. A célzott 
orosz csapások miatt Kijevben 
és környékén most is négy és fél 
millióan vannak áram nélkül. A 
főváros vezetése azt kéri, hogy 
aki tud, a télre költözzön vidékre.

Az ukrán fővárosban és hat 
vidéki megyében négy és fél mil-

Harmadával kell csökkenteni Ukrajna 
áramfogyasztását

lióan vannak villany nélkül, mi-
után az elmúlt hetekben több ta-
lálat érte az ország áramhálóza-
tát. „Értesüléseink szerint Orosz-
ország összevonja erőit, hogy 
újabb tömeges csapást mérjen 
az infrastruktúránkra. A villa-
mosenergia-hálózatunk a fő cél-
pont” – figyelmeztetett az ukrán 
elnök. Éjszakai videóüzenetében 
Volodimir Zelenszkij elmondta: 
vasárnap újabb dróntámadások 
érték az ország kritikus infrast-
ruktúráját. Ukrajna válaszlépé-
sekre készül – tette hozzá.

hirado.hu/Kárpátinfo

Összefognak a legfejlettebb 
iparú demokráciákat összefo-
gó G7 csoport tagjai az orosz 
támadás alatt álló ukrajnai 
civil infrastruktúra védelmé-
ben – jelentették be pénteken 
a németországi Münsterben, a 
hetek külügyminiszteri tanács-
kozása után.

Annalena Baerbock, a soros 
elnök Németország külügymi-
nisztere a kétnapos tanácskozás 
után tartott tájékoztatóján ki-
emelte, hogy az országcsoport 
egységesen elítéli az ukrajnai 
polgári infrastruktúra ellen ra-
kétákkal és önmegsemmisítő 
drónokkal mért orosz csapáso-
kat. Mint mondta, a Hetek kü-
lön „koordinációs mechaniz-
must” szerveznek az ukrán la-
kosság energia- és vízellátá-
sát szolgáló „kritikus infrast-
ruktúrában okozott károk el-
hárítására, a helyreállításra és 
védelmére”. Rámutatott, hogy 
a 2022-es német soros elnök-
séget szinte teljes egészében 
az Ukrajna elleni orosz táma-
dó háború határozta meg, így 
már jelentős rutinjuk van az 
újabb és újabb válsághelyze-
tek kezelésében. Most éppen 
„téli csomagokat” állítanak ösz-
sze Ukrajnának, bennük a töb-
bi között lakókonténerekkel és 
áramfejlesztő berendezések-
kel – mondta a német diplomá-
cia vezetője.

Összefognak a G7 csoport tagjai az ukrajnai 
infrastruktúra védelmében

A tanácskozást azért tartot-
ták Münsterben, mert az Észak-
Rajna-Vesztfália tartománybeli 
város volt az Európa jelentős ré-
szét földig romboló harmincéves 
háborút lezáró 1648-as vesztfá-
liai béke kidolgozásának egyik 
fő helyszíne. A vesztfáliai béke-
rendszer „a modern nemzetközi 
jog egyik születésének tekinthe-
tő, itt tárgyaltak először egy jelen-
tős békeszerződésben olyan alap-
vető fogalmakról, mint az államok 
egyenlősége és szuverenitása” 
– húzta alá Annalena Baerbock 
még a tanácskozást megnyitó 
sajtónyilatkozatában, hozzátéve, 
hogy meg kell őrizni a vesztfáliai 
béke örökségét.

A találkozó végére kiderült, 
hogy a helyszínéül választott 
városházi nagyteremből – ahol 
1648-ban aláírták a békerend-
szert megalapozó szerződések 
egyikét – a szervezők egy keresz-
tet áthelyeztek az épület egy má-
sik helyiségébe. Ezzel kapcso-
latban Annalena Baerbock tá-
jékoztatóján kérdésre válaszol-
va aláhúzta, hogy ez a terem 
konferenciaberendezésével fog-
lalkozó stáb „sajnálatos” lépése, 
amely azonban „nem tudatos dön-
tés volt, és végképp nem politikai”.

A Hetek külügyminiszterei 
az ukrajnai háború mellett egy sor 
további témát, köztük az iszlám 
vezetés elleni iráni tiltakozó moz-
galom ügyét is felölelő tanácsko-

zásuk eredményeit összefogla-
ló nyilatkozatban hangsúlyoz-
ták, hogy „tántoríthatatlanul” ki-
állnak Ukrajna mellett, és válto-
zatlanul megadnak minden le-
hetséges „pénzügyi, humanitári-
us, védelmi, politikai, technikai 
és jogi” segítséget az orosz tá-
madás ellen védekező országnak.

Azt is kiemelték, hogy „elfo-
gadhatatlan Oroszország felelőt-
len nukleáris retorikája”, és „sú-
lyos következményekkel járna, 
ha Oroszország vegyi, biológi-
ai vagy nukleáris fegyvereket” 
vetne be.

Ezzel kapcsolatban Annalena 
Baerbock elmondta: a Hetek 
„fontos jelzésnek” tartják, hogy 
Kína is elítéli a fenyegetőzést az 
atomfegyverek bevetésével.

A G7 csoport informális 
egyeztető fórumként működik, 
az Egyesült Államokat, Fran-
ciaországot, Japánt, Kanadát, 
Nagy-Britanniát, Németorszá-
got és Olaszországot, valamint 
az Európai Uniót mint nemzetek 
feletti intézményt fogja össze.

A fórum 1975 óta műkö-
dik, és 1998-ban tagjai közé fo-
gadta Oroszországot, így átala-
kult G8 csoporttá. Azért műkö-
dik mégis G7 csoportként, mert 
Oroszország tagságát 2014-ben 
a Krím félsziget nemzetközi jo-
got sértő bekebelezése miatt 
felfüggesztették.

MTI

Az Európai Bizottság havi 1,5 
milliárd eurós, összesen legfel-
jebb 18 milliárd eurós pénzügyi 
támogatási csomagot javasol 
Ukrajna 2023-as finanszírozási 
szükségleteinek fedezésére – kö-
zölte Ursula von der Leyen, az 
Európai Bizottság elnöke.

A brüsszeli testület Ursula von 
der Leyen és Volodimir Zelenszkij 
ukrán elnök vasárnapi telefonbeszél-
getésének részleteit ismertetve kö-
zölte: az uniós pénzügyi támogatás 
Ukrajna számára alapvető fontossá-
gú az állami feladatok kiszámítha-
tó és rendszeres finanszírozásához.

A bizottsági tájékoztatás szerint 
a rendkívül kedvezményes, hosszú 
lejáratú hitelek formájában nyúj-
tandó támogatás a kamatköltségek 
fedezése mellett Ukrajna reformja-
it és az uniós tagság felé vezető út-
ját is segítené. Az uniós pénzügyi 
csomagot más adományozók tá-
mogatásával szükséges kiegészíte-
ni – írták. A támogatási csomagról 
szóló javaslatot az uniós bizottság 
már a jövő hét folyamán ismertet-
ni fogja – tették hozzá.

Az EU 18 milliárd euróval támogatná 
Ukrajnát

A telefonhívás alkalmával Von 
der Leyen megerősítette, hogy az 
EU továbbra is azonnali humanitá-
rius támogatást nyújt Ukrajnának, 
különösen a tél folyamán. Megis-
mételte továbbá az EU azon ígé-
retét, hogy a közösség mindaddig 
támogatja Ukrajnát, amíg a had-
ban álló országnak arra szüksé-
ge van – tájékoztatott az Európai 
Bizottság.

Közölték azt is, hogy a két ve-
zető egyetértett az ukrán gabona-
export fenntartásának fontosságá-
ban, ahogy abban is, hogy támogat-
ják a Fekete-tengeri Kezdeménye-
zés keretében a gabona szállítására 
kijelölt biztonsági folyosó helyre-
állítását célzó ENSZ-erőfeszítése-
ket. Leszögezték, hogy az Orosz-
országgal szemben bevezetett uni-
ós szankciókat szigorítani kell, va-
lamint eszmecserét folytattak ar-
ról, miként reagáljon az EU arra, 
hogy ,,Irán negatív szerepet játszik 
az ukrajnai orosz agresszió támo-
gatásával” – tájékoztatott az Euró-
pai Bizottság.

MTI

Kijev vezetése felkészült az ukrán 
főváros kiürítésére, azaz a teljes 
lakosságnak, mintegy hárommil-
lió embernek az evakuálására ab-
ban az esetben, ha teljesen meg-
szakadna az áramellátás – közöl-
te Roman Tkacsuk, a városi köz-
igazgatás biztonsági osztályveze-
tője a New York Times amerikai 
lapnak adott nyilatkozatában, 
amelyből az Ukrajinszka Prav-
da hírportál idézett.

A tisztségviselő kijelentette: a 

főváros vezetése tisztában van az-
zal, hogy ha Oroszország folytatja 
Ukrajnában a polgári infrastruktúra 
elleni támadásokat, Kijev elveszít-
heti a teljes áramellátó rendszert. 
„Ha nincs áram, nem lesz víz sem és 
a szennyvízcsatornák sem működ-
nek” – tette hozzá. Tkacsuk ugyan-
akkor úgy vélte, egyelőre nincs ok 
arra, hogy az emberek elhagyják Ki-
jevet, a helyzet ellenőrzés alatt áll. 
„A kormány és a városvezetés min-
den lehetséges intézkedést megtesz 
az áramellátó rendszerünk védelme 
érdekében” – hangsúlyozta.

A kijevi városvezetés felkészült 
hárommillió lakos evakuálására az 

áramellátás teljes leállása esetén
Vitalij Klicsko kijevi polgármes-

ter ezt megelőzően nem zárta ki, hogy 
a fővárosban teljesen megszűnhet az 
áramellátás, ennek következtében pe-
dig a víz- és távhőszolgáltatás is leáll, 
ezért arra kérte a kijevieket, fontolják 
meg a városból történő ideiglenes ki-
költözés lehetőségét. „Mindent meg-
teszünk, hogy ez ne fordulhasson elő. 
Legyünk viszont őszinték: ellensége-
ink mindent megtesznek annak ér-
dekében, hogy a város hő, áram, víz 
nélkül maradjon, és általában azért, 

hogy mi mindannyian meghaljunk. 
Különféle forgatókönyvekel szá-
molunk, hogy kitartsunk, felkészül-
jünk” – fogalmazott Klicsko egy hét-
végi tévéműsorban. Felhívta a kijevi-
eket, gondoskodjanak arról, hogy le-
gyen otthon ivóvízkészletük, feltöl-
tött akkumulátoruk, némi élelem és 
meleg ruha.

A polgármester emlékeztetett 
arra, hogy mintegy ezer melegedő-
pont telepítését tervezik Kijevben, 
de megjegyezte, hogy ez nem elég 
egy hárommilliós városnak.

MTI/Kárpátinfo 
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Déd- és nagyszüleink, de még 
a mai hatvanas-hetvenes, fa-
lun felnőtt emberek közül is bi-
zony keveseknek adatott meg, 
hogy zeneiskolába járjanak. 
Ám nem maradtak „hangsze-
rek” nélkül mert a nagyapák, 
az édesapák, a nagyobb fiú-
testvérek „fűből-fából”, ter-
mésekből készítettek például 
fűzfasípot, fűzfacsörgőt, lopó-
tökdudát, cirok- vagy kuko-
ricaszárból nádi hegedűt stb. 
S bizony felejthetetlen emlék-
ként él bennük, amikor az ilyen 
hangszereket megszólaltatták. 

A szomszéd gyerekek még ze-
nekart is alakítottak! A lányok 
többsége meg almamagból fű-
zött „gyöngykalárist” magá-
nak, vagy éppen színes sza-
lagokból, fonálból font, eset-
leg csomózott karkötőt. A Pro 
Cultura Subcarpathica többek 
között a Nagyberegi Tájház-
ban szervezett kézműves fog-
lalkozásai keretében segít át-
örökíteni a múltból a mai kor-
ba ezeket a régi magyar kultu-
rális kincseket.

A legutóbbi foglalkozásukon 
például Somi István nagyberegi 
pedagógus, fafaragó vezetésé-
vel diósípot készítettek az ezúttal 
Mezőkaszonyból és Beregszász-
ból érkezett iskolások. Ehhez a 
hangkeltő eszközhöz mindössze 
egy fél dió és némi fa szükséges. 
Az elkészítése több munkafázis-

Kézműves foglalkozás a Nagyberegi Tájházban

Diósípot fújtak, karkötőt 
csomóztak

ból áll: a fakorongok és a fúvó-
ka csiszolása, a dió kettéválasz-
tása és kitisztítása, a fúvóka elhe-
lyezése mind precizitást igényel. 
Ám a gyerekek nagyon ügyesen 
dolgoztak, s végül mindenkinek 
sikerült megszólaltatni a saját ke-
zűleg készített hangszert. 

A tájház foglalkoztató termé-
ben pedig a lányok szorgoskod-
tak Markó Veronika vezetésé-
vel. Itt a csomózás, a makramé-
zás alapjaival ismerkedtek, s ez-
zel a módszerrel karkötőt készí-
tettek, amit mindnyájan büszkén 
viseltek aztán.

Természetesen most sem ma-
radt el a tájházzal való ismerke-
dés. Gál Adél programfelelős be-
mutatta az egykori falusi portát a 
csűrrel, mesélt a lakóház beren-
dezési tárgyairól, a tiszta szoba 
szerepéről, a konyhai eszközök 
használatáról, s az itt élő embe-
rek mindennapjairól. Nagy vára-
kozás kísérte a kemence bemuta-
tását, no meg az abban sülő ka-
kaós csiga elkészültét! Míg ké-
szült a finom édesség, a gyere-
kek sétát tettek a tájház mögött 
kialakított Szikura József Bota-
nikus Kertben, illetve nagy lel-
kesedéssel próbálták ki a tájház-
ban fellelhető népi játékokat is.

A program a Csoóri Sándor 
Alap, valamint a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. támogatásával 
valósult meg.

Kósa Eszter

Az Ukrajnát érintő több mint 
nyolc hónapja dúló háború kitö-
rése óta először ülésezett a Kár-
pátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség (KMKSZ) választmánya, 
így érthető, hogy a november 
5-én, szombaton, a jánosi Heli-
kon Hotel konferenciatermében 
sorra kerülő eseményen a felszó-
lalások során sokszor szóba ke-
rültek a kárpátaljai magyarsá-
got is nagyban érintő békétlen-
ségi fejlemények következmé-
nyei. A 96 választmányi tagból 
85-en a helyszínen vettek részt 
az érdekvédelmi szervezet mun-
kájában, míg Brenzovics László 
KMKSZ-elnök, Bocskor And-
rea európai parlamenti képvise-
lő és Molnár László, a KMKSZ 
kulturális titkára online csatla-
koztak a fórumhoz.

Bár Ukrajna elmúlt három 
évtizede egyáltalán nem nevez-
hető sikertörténetnek, de a gaz-
daság hanyatlása, az életszínvo-
nal csökkenése, a szociális jutta-
tások alacsony mértéke ellenére 

mégis lehetett itt élni, mert béke 
volt – kezdte elnöki beszámoló-
ját Brenzovics László.  Egészen 
február 24-ig tartott ez, ami-
kor Oroszország háborút indí-
tott Ukrajna ellen. Ennek apro-
póján egyperces néma főhajtás-
sal adóztak a harcokban elesett 
áldozatok emlékének…

A KMKSZ első embere be-
szélt arról, hogy becslések sze-
rint 300-tól 400 ezerig tehető 
azoknak a száma, akik a hábo-
rús övezetből Kárpátaljára ér-
keztek, és azt is csak megsaccol-
ni lehet, hogy a kárpátaljai ma-
gyarság mintegy húsz százalé-
ka távozott külföldre, elsősor-
ban az anyaországba. A szülő-
földjük mellett kitartóknak sem 
könnyű az élet, mivel a háborús 
időszakban is tovább folytatód-
nak a magyarellenes megnyilvá-
nulások, elsősorban a határátke-
lések során pedig ismét tapasz-
talható a magyarság vegzálása, 
nem beszélve az állandóan fenn-
álló behívási fenyegetettségekről. 
Az utóbbi hetek kétségkívül leg-
nagyobb port kavart újabb ma-
gyarellenes intézkedése pedig a 
munkácsi vár bástyájáról barbár 
módon eltávolított Turul-emlék-
mű likvidálása volt, amely ügy-
ben a KMKSZ tiltakozását fejez-
te ki, és az ügyészséghez is for-
dult. Brenzovics László elmond-
ta, a Turul-emlékmű 1896-os fel-
állítása óta egy kicsit jelképezte a 
magyarság elmúlt száz éves sor-
sát is, hiszen többször is eltávo-
lították már a helyéről, de vissza-
került, és most is abban remény-
kedünk, hogy idővel újra elfog-
lalhatja majd méltó helyét.

A háború kitörése óta először ülésezett a KMKSZ választmánya

Ezt az időszakot túl kell élni, és 
reménykedni a mielőbbi békében

Ami a kárpátaljai magyarság 
helyzetét illeti, az elmúlt három év-
tized legnagyobb sikerének azt le-
het elkönyvelni, hogy megmaradt 
a közösség, még a mostani háborús 
időszakban sem csökkent jelentős 
mértékben a magyar iskolába be-
iratkozott gyermekek száma, mű-
ködik a főiskola, a színház, a líce-
umok, a média, megújult a helyi 
magyarság humáninfrastruktúrá-
ja. Mindezért persze köszönet il-
leti Magyarország kormányát, az 
anyaország kiállását a kárpátaljai 
magyarság megmaradásáért.

Elnöki beszámolója végén 
Brenzovics László arról beszélt, 
hogy még a mostani nehéz körül-
mények ellenére is élni kell, és le-
hetőségek szerint felvállalni a kár-
pátaljai magyarság érdekképvise-
letét, amihez azonban a béke meg-
teremtése lenne a legfontosabb fel-
tétel. ,,A remény hal meg utoljára, 
reménykedjünk!”.

Barta József, a KMKSZ alel-
nöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács 
képviselője a ,,KMKSZ” – Ukraj-

nai Magyar Párt megyei frakci-
ójának munkájáról tartott beszá-
molót. Példaértékűnek nevezte a 
megyei tanács hét frakciójának 
állásfoglalását és együttműködé-
sét a háború kitörését követően, 
amelyet azonban egyetlen politi-
kai erőnek – későbbi kérdésre ki-
derült, hogy Andrij Baloga csapa-
táról van szó – a destabilizálásra 
irányuló hozzáállása árnyékolt be. 
Abban azonban továbbra is egyet-
értés van a többiek részéről, hogy 
háború idején nem lehet többség és 
ellenzék, nem politizálni kell, ha-
nem támogatni Ukrajnát.

Beszámolójában érintette még 
a megyére hatalmas feladato-
kat hárító menekültkérdést, az 
összukrajnai erdészeti ágazatot 
érintő reformot, szólt az elsősor-
ban Magyarország irányából érke-
ző segélyszállítmányok jelentősé-
géről, és kitért a magyar érdekelt-
ségű kistérségek működésére is, 
amelyek közül az utóbbi hetekben 
elsősorban a beregszásziban és az 
újlakiban adódtak a velünk nem ép-
pen szimpatizáló frakciók által ge-
nerált feszültségek.

A KMKSZ másik alelnöke, 
Gulácsy Géza, a KMKSZ JA igaz-
gatója az érdekvédelmi szerve-
zet által működtetett Jótékonysá-
gi Alapítvány munkájáról tartott 
beszámolót, amely ebben a ne-
héz helyzetben is végezte a dol-
gát. Mint mondta, az idén minden 
megszokott pályázat kiírása egy ki-
csit csúszott, így a pedagógusok, az 
egészségügyi dolgozók és a többi 
kulturális szférában dolgozók pá-
lyázata csakúgy, mint a nemrég zá-
ruló oktatási-nevelési pályázat is. 
Ez utóbbiban egyébként 19 167 

gyermek érintett, ami 11 %-kal 
kevesebb az elmúlt évihez ké-
pest. Elhangzott, a KMKSZ JA 
az idén eddig összesen 31 ezer 
pályázatot fogadott be, amelyek 
az elkövetkezendő napokban 
még a jelenleg is zajló gyermek-
étkeztetési pályázatok beadásá-
val bővülhetnek. 

Gulácsy Géza kitért arra is, 
hogy a KMKSZ gyűjtést kezde-
ményezett azoknak a súlyos be-
tegséggel küzdő, illetve fogya-
tékkal élő embereknek a meg-
segítésére, akik a háború miatt 
a korábbinál is nehezebb hely-
zetbe kerültek. Ebből a célból 
az érdekvédelmi szervezet lét-
rehozta a Verecke Alapítványt, 
amelyet az anyaországban és 
máshol élő segítőkész magya-
rok is támogathatnak, illetve 
Magyarország támogatását is 
kérték az alapítvány pénzügyi 
forrásainak megteremtése ér-
dekében.

Bocskor Andrea, a FIDESZ-
KDNP európai parlamenti kép-
viselője rövid bejelentkezésében 
örömét fejezte ki annak kapcsán, 
hogy a KMKSZ és a kárpátaljai 
magyar közösség ebben az em-
bert próbáló háborús időszakban 
is kitart és élni akar. Mint mond-
ta, Brüsszel figyelme jelenleg in-
kább a háborúra és az Ukrajnába 
irányuló fegyverszállítmányokra 
irányul, ahelyett, hogy inkább a 
béke feltételeinek megteremtésén 
fáradoznának. ,,Mi minden fóru-
mon azt hangsúlyozzuk, hogy a 
béke és a stabilitás megteremté-
se lenne a legfontosabb feladat, és 
minden erőnkkel azon vagyunk, 
hogy az otthon maradottak hely-
zetén is segíteni tudjunk” – hang-
súlyozta a politikus.

Az elhangzott beszédek után 
ismertetésre került a jövő év első 
felére tervezett, ezúttal tisztújí-
tó közgyűlések menetrendje. Az 
előzetes tervek szerint az alap-
szervezetekben a közgyűlése-
ket február 1-től március 19-ig 
tartanák, a középszinteken már-
cius 25-től április 2-ig bonyo-
lítanák le a fórumokat, míg a 
KMKSZ megyei közgyűlésének 
időpontjául április 22-ét jelölték 
ki, amennyiben az aktuális sza-
bályok ezt lehetővé teszik.

A fórum munkájába ugyan-
csak online bejelentkező Molnár 
László kulturális titkár felvázolta 
a KMKSZ következő évi rendez-
vényeinek tervezetét. Jakab La-
jos badalói alapszervezeti elnök 
javaslatára a megyei rendezvé-
nyek sorába bekerült a Tisza-par-
ti településen sorra kerülő Petőfi 
Sándor 200 éves születésére való 
megemlékezés eseménye is.

Zárszavában Brenzovics 
László köszönetét fejezte ki 
azon képviselőknek, polgármes-
tereknek, pedagógusoknak, or-
vosoknak és mindenkinek, akik 
ilyen nehéz körülmények között 
is teszik a dolgukat és kitarta-
nak szülőföldjük mellett. Mint 
mondta, a különböző médiafe-
lületeken egyre inkább elterje-
dő rágalmaknak, provokációk-
nak nem szabad felülni, ezeket 
higgadt fejjel el kell viselni, hi-
szen ebben a kritikus időszak-
ban a legfontosabb a türelem. 
,,Ezt az időszakot túl kell élni, 
és reménykedni benne, hogy mi-
előbb béke lesz!”

-felvégi-

Az Egyesült Államok katonai se-
gítségnyújtási parancsokságot lé-
tesít Németországban az ukraj-
nai fegyverszállítások és katonai 
kiképzés koordinálására – jelen-
tette be az amerikai védelmi mi-
nisztérium.

A Pentagon szóvivője kö-
zölte, hogy emellett újabb 400 
millió dolláros katonai segély-
ről is döntés született Ukraj-
na javára. Sabrina Singh új-
ságírók előtt elmondta, hogy 
az új németországi katonai irá-
nyítási hely, az Ukrajnai Biz-
tonsági Támogató Csoport 
(Security Assistance Group 
Ukraine) jelzés arra is, hogy 
a Kijevnek nyújtott segítség 
az Oroszország elleni harchoz 
„állandóbbá” válik és „hosszú távú 
programot” jelent.

A bejelentett 400 milliós kato-
nai segély tartalmaz a többi között 
1100 Phoenix Ghost drónra vo-
natkozó szerződést, valamint 45 
tank felújításának anyagi fedezetét, 

Németországi parancsnokságot hoz 
létre az amerikai hadsereg az ukrajnai 

segítségnyújtás koordinálására
emellett vízijárműveket és egyéb 
rendszereket – közölte a Pentagon 
illetékese.

A szállítás a beszerzési eljá-
rás lebonyolítása után válik lehet-
ségessé – jegyezte meg a Penta-
gon szóvivője, hozzátéve, hogy 

az Ukrajnai Biztonsági Támogató 
Kezdeményezés (Ukraine Security 
Assistance Initiative) keretében 
nyújtott fegyverzetet hosszú távú 
ipari szerződések keretében bizto-
sítják és nem az amerikai hadsereg 
készleteiből vonják el.

MTI
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„Harcold meg a hitnek szép 
harcát, nyerd el az örök éle-
tet, amelyre hivattál, és szép 
vallástétellel vallást tettél sok 
bizonyság előtt.” (1Tim 6, 12)

„Ama nemes harcot meghar-
coltam, futásomat elvégeztem, 
a hitet megtartottam: Végezetre 
eltétetett nékem az igazság ko-
ronája, amelyet megád nékem 
az Úr ama napon, az igaz bíró.” 
(2Tim 4, 7–8)

 Mi az élet értelme? Van-e ér-
telme? Gondolkodjunk és keres-
sük a választ erre a nagy kérdésre. 

Sokan tántorogva, fuldokol-
va ájuldoznak megkeseredésük-
ben, mert elhagyta a szerelmük, 
megcsalta házastársa, megbukott 
a bankban a pénze, elvesztette a 
munkáját, a pozícióját, a gyerme-
két, az orvosa halálos diagnózis-
sal lepte meg… Ebben a nehéz 
és kilátástalan állapotban felme-
rül a kérdés azonnal: mi értelme 
van az életnek így!?

Van értelme az életnek még 
akkor is, ha elvesztetted a sze-
med világát, ha agyvérzés után 
megbénultál, ha elhagytak, ma-
gadra maradtál.

Gondolkodjunk erről a ko-
moly kérdésről, érdemes!

Nekem feladatom van! Azt 
szeretném szépen elvégezni. 
Szeretném betölteni a küldeté-
semet. Mert van küldetésem eb-
ben a világban! Nem véletlenül 
születtem és nem is céltalanul. 
Feladatom végzése közben ér-
telmet kap az életem, s már örül-
ni tudok.

Szolgálatunk van ebben a vi-
lágban! S az ige azt mondja, hogy 
szolgálatodat teljesen betöltsd!

Minden cselekedetemnek, 
döntésemnek van jelentősége, 
értelme. Igyekszem a terveimbe, 
döntéseimbe bevonni, beavatni 
Istent. Akarja-e, helyesli-e dön-
tésemet, választásomat?

Ha érzékenyen és engedel-
mesen figyelek, Ő ad választ. 
Lelkemben a csendes benső 
hang, és a Szentírás igéjén ke-
resztül minél közelebb kerülök 
Istenhez, annál több és szebb fel-
adatot kapok. Ha dolgozom, vég-
zem a rám bízott munkát, felfe-
dezem, hogy közelebb kerülök 
Istenhez, s még több feladatot, 
munkát kapok. A feladat, a mun-

Van értelme az életednek!
ka örömmel tölt el. Élek! Érde-
mes élnem!

Minél közelebb kerülök Is-
tenhez, annál inkább látom, hogy 
van értelme életemnek, hiszen vi-
gasztalni, segíteni tudok. Meglá-
tom, hogy az élet szép és jó! Így 
megszületik bennem az imádat.

Az élet harc, küzdelem, de a 
hívő ember számára ez nem véres, 
gyilkos, foggal-körömmel történő 
harc. Nemes harc az életért, a ne-
mesebb, a tisztább és szebb életért.

Sokan elfáradnak, megke-
serednek, értelmetlennek tart-
ják az életet, mert hasonlítgat-
ják magukat valakihez. Ilyenkor 
megszületik a keserű megállapí-
tás: „Bezzeg, milyen jó annak!” 
„Neki könnyű, pedig nem ér-
demli meg!”

A harcot csak nemesen sza-
bad harcolni, és tudnunk kell, 
hogy a győztes jutalma nem egy 
szép ház, új autó, szerelmes férj 
vagy feleség, egészséges szép 
család... A győző odaát koro-
náztatik meg! Isten fogja meg-
koronázni életedet. A te koro-
nádat nem kell védeni a tolva-
joktól, árvíztől, mert ott, az Úr-
nál nem lesz többé veszedelem, 
nem fenyeget többé a szenve-
dés és a kár.

Érdemes nemesen küzdeni, 
érdemes hittel járni a göröngyös 
utat is. Mert veled vándorol Jé-
zus, elkísér még a halál völgyé-
be is. Soha nem hagy magadra. 
Hívhatod Őt segítségül, és Ő jön. 
Nem feledkezik el rólad soha. 

Érdemes élni! Érdemes küz-
deni Jézussal, imádattal, hálás 
szívvel.

Térdre hullva áldom neved, 
Megváltóm. Nélküled mit sem 
érne az életem. Köszönöm, hogy 
harcaimban velem vagy. Pán-
cél és oltalom a Te neved, ami-
kor a sátán támad. Mert támad. 
Őrizz meg a kétségbeeséstől, a 
csüggedéstől! Reménységet adj 
szívembe és örömöt, Lelked ál-
dott örömét.

Őrizd hitemet és erősítsd, 
hogy én is tudjam erősíteni a 
csüggedőket!

Imádom, magasztalom drága 
nevedet. Ámen!

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

Imre herceg, magyaroknak 
pajzsa

Templombúcsú Beregardóban

Beregardó római katolikus népe 
együtt a szomszédos települések-
ről ide érkező zarándokokkal em-
lékezhet a magyar ifjúság védő-
szentjére, Imre hercegre, hang-
súlyozta köszöntőjében Molnár 
János püspöki helynök. 

A szentmisét  bemutató 
Weinrauch Márió királyházi plé-
bános tanulságos történetben mu-
tatott rá az emberi élet tünékeny-
ségére, annak mulandóságára. 
Hisz bármennyire is nagyra tart-
juk azt, hogy elhunyt szeretteink 
földi pályájuk során mennyi szé-
pet alkottak, hány jó cselekede-
tet vittek véghez, milyen benső-
séges viszonyuk volt a családtag-
jaikhoz, fejfájukon többnyire csu-

pán a nevük, valamint születésük és 
haláluk dátuma szerepel. A két év-
szám között pedig egy gondolatjel. 

És mégis! Ha csupán ennyi jel 
marad itt az árnyékvilágban töltött 
időről, akkor is van értelme az imád-
ságos életnek, a jó cselekedeteknek, 
és legfőképpen annak, hogy Jézus 
kezét fogva tisztességgel végig men-
jünk a Mindenható által kijelölt úton.

Születése pillanatában a csecse-
mő felsír, miközben a szomszéd szo-
bában feszülten várakozó családta- 
gok boldogan örvendeznek… Pró-
báljuk úgy leélni életünket, hogy 
amikor eljön a végső óra, mi a meg-
tett utat szemlélve derűsek marad-
junk, miközben szeretteink búcsú-
könnyeket ejtenek, hangsúlyozta az 
igehirdető. 

Itt, a temetőben álló kápolná-

ban, amelynek közelében szeret-
teink nyugszanak, még inkább át-
érezzük az élet mulandóságát. Ám 
a több mint kétszáz éve álló iste-
ni hajlék arról is tanúskodik, hogy 
eleink sok-sok imádságos órát 
töltöttek itt, bízva a Mindenha-

tó kegyelmében, s abban, hogy az 
örök értékekhez való ragaszkodás 
– ilyen az istenhit, a jámborság, a 
bajba jutottak felkarolása, a szen-
vedőkkel való együttérzés – éle-
tünk zsinórmértéke kell hogy le-
gyen. Méghozzá minden időkben. 

Ne feledjük a Szentírás szavait: 
az Istent szeretőknek minden a 
javukra van, fejezte be szentbe-
szédét Wenrauch Márió.

A templombúcsú agapéval 
ért véget. 

Kovács Elemér

Kősziklára épült ház – 
Jézusra alapozott élet

Hálaadás Verbőcön a megújult templomért

Zán Fábián Sándor a Máté 7, 
24–27 alapján arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy nem elég meghal-
lani Isten igéjét, de cselekedni is 
kell azt. Most, amikor recseg-ro-
pog körülöttünk a világ, nekünk 
a megváltó Krisztusra kell építeni 
életünket. A példázatbeli bolond 
ember homokra építette a házát. 
Lehet, hogy az nagyon szép lett, 
és valószínű, hogy gyorsabban el-
készült, mint az, aki a sziklára épí-
tett. A homokos parton ugyanis le 
kell ásni ahhoz, hogy a sziklaala-
pig eljusson a házépítő. Aki ezt el-
mulasztja, és alap nélkül építke-
zik, nem számol a következmé-
nyekkel. Háza ki van téve a zord 
időjárásnak. „És ömlött a zá-
por, és jöttek az árvizek, fel-
támadtak a szelek, és beleüt-
köztek abba a házba; az ösz-
szeomlott, és teljesen elpusz-
tult.” (Mt 7, 27) Az okos el-
lenben sziklára épít, és jöhet-
nek árvizek, szelek, az nem 
omlik össze, mert „kősziklá-
ra volt alapozva”. (Mt 7, 25). 
Erre az erős kősziklára, Jé-
zusra kell nekünk is alapoz-
ni az életünket, mert vannak 
próbák a keresztyén ember 
életében is. S csak akkor van 
megmaradásunk, ha Jézushoz 
megyünk és cselekedjük az 
Úr akaratát, mondta a püspök. 

Az igehirdetést követően 
Molnár Zsolt helyi reformá-
tus lelkész köszöntötte a ven-
dégeket, majd ismertette a közel 
500 éves református gyülekezet, 
illetve a sok próbát megélt temp-
lom történetét. Mint megtudtuk, 
a szovjet hatóság által 1961-ben 
bezárt templom megnyitásá-
ért 1988-ban a gyülekezet tag-
jai még Moszkvába is elmentek, 
de rájöttek, hogy ebben az ügy-
ben csak az imádság segíthet. És 
Isten megmutatta, hogy az a ha-
talom, amely nem rá épül, ha-
nem egyenesen gyűlöli őt, úgy 
elbukik, hogy alig emlékeznek 
rá, viszont az ő ügye fennma-
rad és győz. Nagy összefogással 
akkor helyreállították a templo-
mot, s az évek során mindig ja-
vítottak állapotán. 2004. június 

11-én azonban hatalmas vihar és 
jégeső verte el a falu termését, és 
a vihar megrongálta a templomtor-
nyot is. Ideiglenesen megerősítet-
ték, rendbehozták a tetőszerkeze-
tet, ám az teljes felújításra szorult. 
2021-ben pályázatot nyertek, ám 
csak 2022-ben kezdhettek a tény-
leges munkához, amit a háború 
ellenére – sokak buzgó imádsága 
mellett – sikerült befejezni. Isten-
nek hála és dicsőség ezért.

Gyebnár István, Magyarország 
Beregszászi Konzulátusának ideig-
lenes ügyvivője felolvasta a Magyar 
Országgyűlés elnökének a gyüle-
kezethez írott levelét. Ebben Kö-
vér László megköszönte a verbőci 
és a kárpátaljai magyarság helyt-
állását és újra megerősítette, hogy 

a kárpátaljai magyarok mindig és 
mindenben számíthatnak az anyaor-
szág és a magyar nemzet támogatá-
sára. Kifejtette, hogy Magyarország 
szomszédként egy szuverén, erős és 
demokratikus Ukrajna létrehozásá-
ban érdekelt, amely képes biztosí-
tani polgárai számára a szülőföl- 
dön való boldogulás lehetőségét. 
„A kárpátaljai magyar ügy megol-
dásra váró európai ügy is”, fogal-
mazott a házelnök. Aki a jelenleg 
Ukrajnában lőfegyverekkel, illetve 
egész Európában szellemi és gaz-
dasági fegyverekkel zajló háború 
kimenetelével kapcsolatban hang-
súlyozta, hogy nem azok fognak 
nyerni, akiknek erősebb a fegyve-
rük, hanem azok, akiknek erősebb 

a hitük. A hitből fakadó áldozat 
és kitartás győzelemre fogja se-
gíteni a kárpátaljai magyarság és 
az európai nemzetek ügyét, fo-
galmazott Kövér László.

Megmaradásunk záloga volt 
és marad mindenkor a hitünk. 
Aki bízik Istenben, azt a leg-
nehezebb időkben sem hagyja 
el az Úr, fogalmazott köszön-
tőjében Hubai Imre, a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Köz-
gyűlés elnöke. Kiss Antal teoló-
gus, fejlesztéspolitikus – aki a 
Vizsolyi Biblia hasonmás kiadá-
sát ajándékozta a gyülekezet-
nek – a verbőciek jó lelkiisme-
rettel végzett munkáját emelte 
ki köszöntőjében: Isten itt nem-
csak a tempomban, de a fóliasát-
rakban is ott van, mondta. A ne-
héz időket templom és hit nélkül 
nehéz átélni, fogalmazott Re-
zes Károly, a Beregszászi Járá-
si Tanács elnöke. Ha megőrzöd 
Krisztus-hited, Jézus is megőriz 
téged, fogalmazott Fodor Gusz-
táv lelkipásztor, a Tisza Tavi 
Polgári Kör alapítója. A továb-

biakban a hálaadó istentisztele-
ten résztvevő lelkészek köszön-
tötték egy-egy igével a gyüleke-
zetet – Nagy Béla főgondnok 
egészségügyi okok miatt – le-
vélben küldte el köszöntését –, 
majd a hittanos gyerekek vers-
ben, énekben adtak hálát a meg-
újult templomért, Isten megtar-
tó kegyelméért. 

Végezetül Molnár Zsolt ab-
béli reményének adott hangot, 
hogy 2044-ben, amikor 500 
éves lesz a verbőci reformá-
tus gyülekezet, a repedt harang 
helyett egy új, szép hangú fog-
ja majd hívogatni Isten akkori 
gyülekezetét. 

Marton Erzsébet
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Ugyan mindmáig Munkácsy 
Mihály a Latorca-parti város leg-
ismertebb szülötte, de utána min-
denképpen Lehoczky Tivadar kö-
vetkezik. Aki ugyan nem itt látta 
meg a napvilágot, de több mint 
félévszázados, igen termékeny és 
sokoldalú munkássága ehhez a te-
lepüléshez kötődik, hangsúlyoz-
ta köszöntőjében Tarpai József, 
a Munkácsy Mihály Magyar Ház 
igazgatója. Aki arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a polihisztor pél-
daképül szolgálhat mindannyiunk 
számára: ma is csak a hiteles törté-
nelmi forrásokra támaszkodva jut-
hatunk el az igazsághoz. 

Vida László, Magyarország 
Ungvári Főkonzulátusának kon-
zulja beszédében a következő-
ket hangsúlyozta: Lehoczky Ti-
vadar munkássága mindnyájunk 

számára példát mutat a tudás és 
a megismerés iránti elkötelezett-
ségből, szakmai alázatból, a kö-
zösség önzetlen szolgálatából, a 
haza, a nemzet és a szűkebb pát-
ria szeretetéből is. Szerencsére a 
kárpátaljai magyar értelmiség áll-
hatatosságának és a magyar kor-
mány támogatásnak köszönhető-
en létrejöttek és fejlődnek a ma-
gyar nyelvű tudományosságnak 
azok a műhelyei, amelyek meg-
őrizték és tovább viszik a nagy 
előd gazdag szellemi örökségét. 

Csatáry György, a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főis-
kola történelmi tanszékének ve-
zetője nagyívű, Lehoczky Tiva-
dar munkásságát teljes egészé-
ben átfogó előadásában arra mu-
tatott rá, hogy az 1848/49-es ma-
gyar forradalom és szabadság-
harcban tüzérhadnagyként szol-
gáló Lehoczkynak sikerült az 
osztrákok bosszúját elkerülnie, 
és a továbbiakban igencsak sike-
res életutat járt be. Jogi diplomá-
jának köszönhetően már 25 éves 
korában a munkácsi uradalom 
főügyésze lett, s ez pedig anya-
gi biztonságot jelentett számára. 
Szabad idejében többek között a 
helyi ruszinság néprajzával, régé-
szettel, numizmatikával és nem 
utolsó sorban a vidékünk törté-
nelmével foglalkozott, méghoz-
zá igen magas szinten. Munka-
bírása bámulatos: tizenkét köny-

Lehoczky-emléktáblát avattak Munkácson

Polihisztor, lokálpatrióta és 
példakép

Lehoczky Tivadarra, aki kitartással, odaadással, a tudomány 
iránti kellő alázattal igazi polihisztorrá nőtte ki magát, nemcsak 
az itt élő, szülőföldjükhöz minden megrázkódtatás ellenére mély 
elszántsággal ragaszkodó magyarok lehetnek büszkék, hanem 
nemzetiségétől függetlenül valamennyi kárpátaljai, akik tudatá-
ban vannak a vidék különlegesen gazdag történelmi és kulturá-
lis sokszínűségének. Most, a háború viharában igencsak fontos-
sá válnak közös értékeink: az egymás iránti tolerancia és tiszte-
let, az elfogadás, a szolidaritás, a párbeszédre való nyitottság, a 
kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés, hangzott el azon a 
Munkácsy Mihály Magyar Házban megtartott ünnepségen, me-
lyen halálának évfordulóján Lehoczky Tivadar munkásságát mél-
tatták, s leleplezték az intézmény bejárati részén elhelyezett em-
léktáblát. (A rajta látható dombormű Ortutay Zsuzsa alkotása.) 

vet jelentetett meg, rengeteg tu-
dományos konferencián vett 
részt, kora tudóskiválóságai kö-
zül igen sokakat mondhatott ba-
rátjának. Az 1880–1882-ben ki-
adott Bereg vármegyéről szóló 
háromkötetes monográfiája máig 
felülmúlhatatlan pontossággal és 
aprólékossággal mutatja be a ma 
Kárpátaljának nevezett terület je-
lentős részét. Az 1860-as évektől 
Lehoczky olyan régészeti ásatá-
sokat végzett, amelyek megala-
pozták Északkelet-Magyaror-
szág történetírását. Ma is hiteles 
kútfő azok számára, akik ennek 
a régiónak a történelmi múltját, 
néprajzát, mező- és erdőgazdasá-
gát, iparát, ásványkincseit, szőlő-
termesztését, településeinek tör-
ténetét és az egykoron ezen a vi-
déken tevékenykedő kiválóságok 

életrajzát és munkásságát szeret-
nék alaposabban megismerni. 
Lehoczky sokat tett annak érde-
kében, hogy a múlt feltárt kincse-
it közgyűjteményekben helyez-
zék el, hogy az a nagyközönség 
számára is megismerhetővé vál-
jon. Jelmondata: harag és indulat 
nélkül kell értékelni a múlt tör-
ténéseit, a tudományban pedig a 
magasfokú objektivitás, az alázat 
alapvető követelmény. 

Csatári György előadásának 
végén jóleső érzéssel nyugtázta, 
hogy Lehoczky Tivadar emlékét 
a Kárpátalján élők méltóképpen 
őrzik, nevét 2015 óta a megyei 
honismereti múzeum viseli, a 
Rákóczi Főiskolán intézetet ala-
pítottak tiszteletére, Munkácson 
és Beregszászon utcát neveztek 
el róla, mindkét városban emlék-
táblája is megtalálható. 

Az emlékülés után sor ke-
rült az emléktábla felavatására. 
Az emlékjel leleplezését köve-
tően Vida László a következőket 
hangsúlyozta: Lehoczky Tiva-
dar emléktáblájának a felavatása 
nem csupán tisztelgés a nagy tu-
dós, a polihisztor előtt, azt is üze-
ni, hogy a kárpátaljai magyar ki-
sebbség az előtte tornyosuló ne-
hézségek dacára változatlan élni 
akarással ragaszkodik önazonos-
ságához, féltve őrzi múltja emlé-
keit és hagyományait. 

Kovács Elemér

Krisztust hirdetni mindenkor
Lelkészbeiktatás Badalóban

S ahogyan a jó Pásztor – Jézus 
Krisztus – nemcsak a nyájá-
val, hanem a nyájon kívül kó-
borló juhokkal, sőt a ragado-
zó farkasokkal is foglalkozott, 
ugyanúgy a lelkipásztor szol-
gálata se csak a templom fala-
in belül valósuljon meg, hanem 
azon kívül is, és erősítse a gyü-
lekezet Istennel való kapcsola-
tát. A badalóiak minderre kész-
nek találták az immáron tizen-
két éve a gyülekezetben szolgá-
ló Sápi Zsoltot, ezért hivatalos-
sá kívánták tenni a kapcsolatu-
kat, szövetségre léptek, így ke-
rült sor az elmúlt vasárnapon 
lelkészbeiktatásra a Tisza-par-
ti településen. 

Zán Fábián Sándor, a Kárpát-
aljai Református Egyház püspö-
ke intő beszéde és reménységre 
biztató igehirdetése a kősziklá-
ra és a homokra épített ház pél-
dázata alapján arra figyelmezte-
tett, hogy ha életünket Jézusra 
alapozzuk, akkor kibírjuk a vi-
harokat, a megpróbáltatásokat, 
akkor lesz jövőnk, s a miénk az 
örök élet ígérete. A gyülekezet-
nek immáron beiktatott lelkésze 
lesz. Akinek – a presbitérium-
mal együtt – az a feladata, hogy 
itt mindig tisztán hirdettessék az 
ige, hogy az emberek felkészül-
jenek a próbákra, hogy ne hagy-
ják ki életükből Istent, a biztos 
alapot, figyelmeztetett a püspök. 
Ehhez meg kell hallani és csele-
kedni az Úr üzenetét. „Aki tehát 

hallja tőlem ezeket a beszédeket, 
és cselekszi azokat, hasonló lesz 
az okos emberhez, aki kősziklá-
ra építette a házát.” (Mt 7, 24) Le-
gyen kősziklára alapozott a gyüle-
kezet élete, mert csak így lesz jö-
vője, zárta gondolatait Zán Fábi-
án Sándor.

„Okos istentiszteletként szánjá-
tok oda magatokat élő, szent, Isten-
nek tetsző áldozatul, és ne igazod-
jatok e világhoz, hanem változza-
tok meg értelmetek megújulásával, 
hogy megítélhessétek, mi az Isten 
akarata, mi az, ami jó, ami neki tet-
sző és tökéletes” – kezdte köszön-
tőjét Pál rómabeliekhez írott levele 
(12, 1-2) üzenetének tolmácsolásá-
val a beiktatást végző Zsukovszky 
Miklós esperes. Háború idején, 
amikor sokak menekülnek, kétsé-

gek között hánykódnak, nem iga-
zán szoktak lelkészt beiktatni. Mert 
hát ki tudja, mit hoz a jövő! Okos 
dolog-e ilyen helyzetben maradni? 
– teheti fel a kérdést akár egy meg-
választásra, beiktatásra váró lelkész 
is. Emberek szerint talán nem, de 
Isten szerint az ő szolgájának min-
dig ott a helye, ahol a legnagyobb 
szükség van rá, hangsúlyozta az 
esperes. S hogy ezt Sápi Zsolt el-
fogadta, jelzi, hogy ő elkötelezte 
magát a gyülekezet felé, a mara-
dás mellett döntött. Ez a döntés egy 
okos istentisztelet. Mert aki Isten-
ben bízik, aki az ő kezébe tette éle-
tét, az tudja, hogy semmi sem tör-
ténik véletlenül, és az ő tudta nél-
kül „senkinek sem esik le egyetlen 
hajszál sem a fejéről” (ApCsel 27, 
34). Nekünk, lelkipásztoroknak itt, 

az itthon maradottak mellett a he-
lyünk, fogalmazott Zsukovszky 
Miklós. Aki a prófétálás ajándé-
kát kapta, az a hit szabálya sze-
rint prófétáljon, mert a hit hallás-
ból van, a hallás pedig Isten igéje 
által, mondta. Az igétől hát soha 
ne térj el! Csak az Istennek tet-
szését keresd, annak lesz jutalma, 
s az ő jutalma megmarad örökké. 
Erre az örvendező hitre tanítsd a 
gyülekezetet, s a nyomorúságban 
legyetek kitartóak, mert nekünk 
van reménységünk – fordult a be-
iktatandó lelkész és a gyülekezet 
felé az esperes. Majd átadta Sápi 
Zsoltnak a gyülekezet pecsétjét 
és a templom kulcsát, s Isten ál-
dását kérte az immáron beikta-
tott lelkész életére, szolgálatára. 

„Hirdesd az igét, állj elő vele, 
akár alkalmas, akár alkalmatlan 
az idő, feddj, ints, biztass teljes 
türelemmel és tanítással” (2Tim 
4, 2) – köszöntötte levelében a 
beiktatott lelkészt Nagy Béla, a 
Kárpátaljai Református Egyház 
főgondnoka. Az ünneplő gyü-
lekezetet pedig Pál filippiekhez 
írott levelének (Fil 2, 29) üzene-
tével kérte: „Fogadjátok az Úr-
ban teljes örömmel, és becsül-
jétek meg az ilyeneket…” A to-
vábbiakban a Badalóban szüle-
tett Halász Balogh Zita és Jakab 
Attila lelkészek köszöntötték a 
szolgatársat és a gyülekezetet.

„…legyen gondod rá, hogy 
betöltsed azt a szolgálatot, 
amelyet átvettél az Úrban!” 
(Kol 4, 17) Ezt az igét válasz-
totta székfoglaló beszéde alap-
jául Sápi Zsolt. Ma már úgy ér-
zem, el bírom hordani ennek a 
felelősségnek a terhét, mond-
ta, s megköszönte Zán Fábián 
Sándornak (tőle vette át a gyü-
lekezetet) a mentorálást. Ed-
dig is Isten dicsőségét szeret-
tem volna beragyogtatni min-
den szolgálatomban, s Krisz-
tust szeretném hirdetni min-
denkor, ő a mi erőforrásunk, 
fogalmazott Sápi Zsolt. 

A továbbiakban Székely 
Ádám a badalói és Homoki At-
tila a macsolai gyülekezet gond-
noka köszöntötte lelkipásztorát, 
majd Szalay Imre, a Tisza-parti 
település elöljárója mondott ün-
nepi beszédet. A hittanosok ne-
vében Orosz Viktória versben, 
Sápi Anna, a lelkész kislánya pe-
dig énekben kérte Isten áldását a 
beiktatott lelkész életére.

Kovács Erzsébet

A Tulipán Tanoda Magyar Nép-
művészeti Iskola – a Csoóri 
Sándor Alap és a Kulturális és 
Innovációs Minisztérium támo-
gatásával – a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolán 
november 10-én és 11-én újabb 
szakmai továbbképzést tartott 
a pedagógusok számára. Mint 

Szakmai továbbképzés a Tulipán Tanoda szervezésében

Az autentikus népi kultúra őrzői
megtudtuk, az idei évtől jelentő-
sen bővült a tanoda, hiszen a há-
rom alapfokú művészeti iskola és 
a négy Tulipán Tanoda mellett 70 
kárpátaljai településen indítottak 

kihelyezett szakköröket, így még 
több pedagógus számára nyílt le-
hetőség arra, hogy csatlakozhas-
son a gyerekek képzésébe.

A hétvégi képzés megnyi-
tóján Orosz Ildikó, a főisko-
la és a Kárpátaljai Magyar Pe-
dagógusszövetség elnöke ki-
emelte, hogy ezt a képzést az-
zal a céllal szervezték, hogy az 
oktatók a gyökereinkhez visz-
szanyúlva megismerjék és to-
vábbadják az autentikus népi 
kultúrát, amit az iskolai tan-
órákon nem tudnak elsajátíta-
ni a gyerekek. 

Kepics Andzselika, a Tuli-
pán Tanoda Magyar Népművé-
szeti Iskola igazgatója a sajtó-
nak nyilatkozva elmondta, hogy 
feladatuknak tekintik a magyar 
népi értékek, hagyományok, a 
magyar népzenei kultúra ápolá-
sát, megőrzését és továbbadá-
sát a felnövekvő nemzedéknek. 
A szakmai képzéseik során pe-
dig ehhez a munkához igyekez-
nek segítséget nyújtani a peda-
gógusoknak. 

Ezen a hétvégén néptánc és 
népi játékok oktatására került 
sor, illetve a fúvósokat és a ci-
teraoktatókat képezték. Ezút-
tal is neves pedagógusok adták 
át szakmai tudásukat a pedagó-
gusoknak.

-kósa-



Csütörtök November 17.

Köszöntjük Hortenzia, Gergő nevű olvasóinkat!

Hétfő November 14.

Köszöntjük Aliz nevű olvasóinkat!

Kedd November 15.

Köszöntjük Albert, Lipót nevű olvasóinkat!

Szerda November 16.

Köszöntjük Ödön, Eduárd nevű olvasóinkat!

2022. 
november 9 .6 Heti műsor

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:00 Teleshop
11:00 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
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:10 XXI. század - a 

legendák velünk 
élnek

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

01:05 Autogram
01:50 A Konyhafőnök 

VIP

05:00 Családi titkok
06:05 Tűsarok 2022 mini
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.
13:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.
14:35 Válaszutak

Mexikói telenovella 
sor.

15:40 Testvérek
Török dráma sor.

16:45 Összetört szívek
Török romanti-
kus sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Ázsia Expressz
21:20 Bachelor - A Nagy Ő
23:00 A csodadoktor

Török dráma sor.
00:15 A rezidens

Am. dráma sor.
01:15 Tények este

04:55 Család-barát
05:55 Himnusz
05:59 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:40 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
09:50 Egy perc hírek
09:55 Időjárás-jelentés
09:56 Japán madár-

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

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:55 Álmok álmodói
13:00 Lengyelország ízei
13:30 Almárium
14:25 Ízőrzők: Regöly
14:55 Almárium
15:15 Főmenü mini: 

A fűszeres lány
15:20 Időjárás-jelentés
15:22 Önök kérték!
15:45 Ridikül
16:45 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 tévéfilmsor.
20:45 Kékfény
21:35 Agatha Christie 

2 - ABC-
gyilkosságok
Angol krimisor.

22:20 Kenó
22:22 Időjárás-jelentés
22:30 Kánikulai délután

Angol bűnügyi film
00:35 Mesterember
01:05 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
05:29 Édes anyanyelvünk
05:30 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:25 Summa
06:50 Család'22
07:10 Mindennapi
07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Almárium
08:15 Élő népzene
08:40 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
09:40 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:17 Vers mindenkinek
10:19 Agapé
11:15 Halálos tavasz

Magyar játékfilm
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: Súr
17:50 Férfi kosárlabda 

világbajnoki 
selejtező

20:00 Rocklexikon: 
Presser Gábor

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

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

05:05 OTP Bank Liga
07:00 Nemzeti 

Sporthíradó
07:30 Építők
08:00 OTP Bank Liga
10:00 Nemzeti 

Sporthíradó
10:15 Forma 1 – Futam
12:30 Szabadidő
13:00 Nemzeti 

Sporthíradó
13:30 Női kézilabda 

Európa-bajnokság
15:15 Női kézilabda 

Európa-bajnokság
17:00 Nemzeti 

Sporthíradó
17:15 Boxutca
17:45 Felvezető műsor:

 Kézilabda
18:00 Női kézilabda 

Európa-bajnokság
19:30 Értékelő műsor: 

Kézilabda
19:45 Góóól!2
20:30 Női kézilabda 

Európa-bajnokság
22:05 Értékelő műsor:

Kézilabda

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

Kanadai vígjáték
12:00 Agymenő kávézó 
12:25 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
23:10 Házon kívül
23:40 White Lines - To-

tál szívás Ibizán
Angol-spanyol 
krimisor.

01:05 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

05:00 Családi titkok
06:05 Tűsarok 2022 mini
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.
13:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.
14:35 Válaszutak

Mexikói telenovella 
sor.

15:40 Testvérek
Török dráma sor.

16:45 Összetört szívek
Török romanti-
kus sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Ázsia Expressz
21:20 Bachelor - A Nagy Ő
23:00 A csodadoktor

Török dráma sor.
00:15 A rezidens

Am. dráma sor.
01:15 Tények este

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:40 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
09:55 Időjárás-jelentés
09:56 Japán madár-

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

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:55 Álmok álmodói
13:00 Lengyelország ízei
13:30 Almárium
14:25 Ízőrzők: Gyön -

gyös solymos
14:55 Almárium
15:17 Időjárás-jelentés
15:19 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.
20:30 Főmenü mini: 

A fűszeres lány
20:35 SzerencsePerc
20:45 Jelizaveta

Történelmi 
kalandfilmsor.

21:45 A rózsa neve
Angol történelmi 
filmsor.

22:35 Kenó
22:45 Időjárás-jelentés
22:46 Rejtélyes XX.

század - Kun 
Miklós műsora

23:10 Hogy volt?!
00:10 A Nagyok
00:40 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 Esély
06:20 Kék bolygó
06:50 Magyar gazda
07:10 Mindennapi
07:18 Időjárás-jelentés
07:21 Almárium
08:20 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:22 Vers mindenkinek
10:25 Lét-Ige - protes-

táns magazin
10:50 Isten kezében
11:25 Mire a levelek 

lehullanak
Magyar tévéfilm

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!
15:35 Család-barát
16:30 Időjárás-jelentés
16:40 Magyar világ
17:10 Ízőrzők: Csókakő
17:50 Ízőrzők: Kiskun-

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

szól a nóta
20:00 Nevetni kell, 

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

délidőben
23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:33 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz

05:05 OTP Bank Liga
07:00 Nemzeti 

Sporthíradó
07:30 Múlt és Jelen
08:00 OTP Bank Liga
10:00 Nemzeti 

Sporthíradó
10:15 Női kézilabda 

Európa-bajnokság
12:00 FIFA VB 2022 - 

A csapatok
13:00 Nemzeti 

Sporthíradó
13:30 Jövünk!
14:00 OTP Bank Liga
16:00 Boxutca
16:30 Fradi Tv
17:00 Nemzeti 

Sporthíradó
17:10 Góóól!2
18:00 Női kézilabda 

Európa-bajnokság
19:35 Női labdarúgó 

válogatott felké-
szülési mérkőzés

20:30 Női kézilabda 
Európa-bajnokság

22:05 Nemzeti 
Sporthíradó

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

Kanadai vígjáték
12:00 Buli hajnalig
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
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 Praxis - Az egész-

ség és az igazság 
nyomában Erős 
Antóniával

23:45 Halálos fegyver
Am. akciófilm-sor.

01:00 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

05:00 Családi titkok
06:05 Tűsarok 2022 mini
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.
13:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.
14:35 Válaszutak

Mexikói telenovella 
sor.

15:40 Testvérek
Török dráma sor.

16:45 Összetört szívek
Török romanti-
kus sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Ázsia Expressz
21:20 Bachelor - A Nagy Ő
23:00 A csodadoktor

Török dráma sor.
00:15 A rezidens

Am. dráma sor.
01:15 Tények este

04:55 Család-barát
05:55 Himnusz
05:59 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:40 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
09:55 Időjárás-jelentés
09:56 Japán madár-

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

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
13:00 Álmok álmodói
13:05 Lengyelország ízei
13:30 Almárium
14:25 Ízőrzők: Tarhos
14:55 Almárium
15:15 Időjárás-jelentés
15:16 Önök kérték!
15:40 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.

19:35 Mindennapi
19:45 Főmenü mini: 

A fűszeres lány
19:50 Brown atya

Angol tévéfilmsor.
20:40 SzerencsePerc
20:45 Skandináv Lottó
20:50 Bonifácia nővér 

rejtélyes esetei
Angol tévéfilmsor.

21:40 Agapé
22:35 Kenó
22:40 Időjárás-jelentés
22:45 Downton Abbey

Angol tévéfilmsor.
00:05 Magyar nők
00:35 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

01:25 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 Család'22
06:20 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Mindennapi
07:17 Időjárás-jelentés
07:20 Almárium
08:15 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:29 Vers mindenkinek
10:30 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:50 Neked szól!
11:00 Jó embert 

keresünk!
11:15 De őszintén!
11:30 A Molitor-ház

Tévéfilm
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Hrvatska Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:25 Magyar gazda
14:45 Folkudvar
15:15 Itthon vagy!
15:40 Család-barát
16:35 Időjárás-jelentés
16:45 Hazajáró
17:15 Ízőrzők: Gomba
17:55 Ízőrzők: 

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

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

Magyar játékfilm
00:55 Vers mindenkinek
00:57 Himnusz

05:05 OTP Bank Liga
07:00 Nemzeti 

Sporthíradó
07:30 Jövünk!
08:00 Női labdarúgó

válogatott felké-
szülési mérkőzés

10:00 Nemzeti 
Sporthíradó

10:15 Női kézilabda Eu-
rópa-bajnokság

11:55 Pecatúra
12:25 Boxutca
13:00 Nemzeti 

Sporthíradó
13:30 Női kézilabda Eu-

rópa-bajnokság
15:15 Felvezető műsor: 

Kézilabda
15:30 Női kézilabda Eu-

rópa-bajnokság
17:00 Értékelő műsor: 

Kézilabda
17:15 Kerékpártúra
17:45 Felvezető műsor: 

Kézilabda
18:00 Női kézilabda Eu-

rópa-bajnokság
19:30 Értékelő műsor: 

Kézilabda
19:45 Fradi Tv
20:15 Felvezető műsor: 

Kézilabda

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:00 Teleshop
11:00 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 sors játéka

Török filmsor. 
16:35 Elcserélt élet

Brazil drámasor.
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök 

VIP
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:05 Brandmánia
23:45 Nyomtalanul

Amerikai krimisor.
01:00 Az Év Hotele
01:45 A Konyhafőnök 

VIP

05:00 Családi titkok
06:05 Tűsarok 2022 mini
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.
13:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.
14:35 Válaszutak

Mexikói telenovella 
sor.

15:40 Testvérek
Török dráma sor.

16:45 Összetört szívek
Török romanti-
kus sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Ázsia Expressz
21:20 Bachelor - A Nagy Ő
23:00 Tények gazdasá-

gi különkiadás
23:05 A csodadoktor

Török dráma sor.
00:15 A rezidens

Am. dráma sor.
01:15 Tények este

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

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

Adria
07:15 P'amende
07:40 Magyar nők
08:05 Önök kérték!
08:35 Család-barát 

beharangozó
08:45 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

09:25 Család-barát
09:55 Időjárás-jelentés
09:56 Japán madár-

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

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:55 Álmok álmodói
13:00 Lengyelország ízei
13:30 Almárium
14:25 Ízőrzők: Budajenő
14:55 Almárium
15:15 Időjárás-jelentés
15:20 Önök kérték!
15:45 Ridikül
16:40 Almárium
16:45 SzerencsePerc
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.

19:35 Mindennapi
19:45 Brown atya

Angol tévéfilmsor.
20:30 Főmenü mini: 

A fűszeres lány
20:45 Fábry
22:05 Lidérces órák

Angol játékfilm
23:35 Kenó
23:45 Időjárás-jelentés
23:46 Öt kontinens
00:15 A hegyi doktor

Német családi film-
sor.

01:50 Hazajáró

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 Novum
06:25 Summa
06:50 Világ
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:23 Almárium
08:15 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:15 Álmok álmodói
10:28 Vers mindenkinek
10:29 Önkéntesek
10:55 Világ-Vallás
11:10 Aki egy embert 

megment
11:25 Templomaink
11:35 Ingyenélők

Tévéjáték
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Alpok-Duna-

Adria
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: Mözs
17:55 Ízőrzők: Csolnok
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Szenes Iván em-

lékkoncert 2013
21:00 Egy Perc Híradó
21:01 Időjárás-jelentés
21:04 A nagyok
21:35 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Együttlét - (Ro-

kon nyelvrokon)
23:30 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák -

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz

05:15 Női kézilabda 
Európa-bajnokság

07:00 Nemzeti 
Sporthíradó

07:30 Góóól!2
08:20 Női kézilabda

Európa-bajnokság
10:00 Nemzeti 

Sporthíradó
10:15 Női kézilabda 

Európa-bajnokság
11:55 Kerékpártúra
12:30 Fradi Tv
13:00 Nemzeti 

Sporthíradó
13:30 Rövidpályás úszó 

Országos 
Bajnokság

14:50 Vívás
15:25 Pecatúra
15:55 Napos Oldal -

DVTK
16:30 Dvsc
17:00 Nemzeti 

Sporthíradó
17:15 K&H férfi 

kézilabda liga
19:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 Labdarúgó felké-

szülési mérkőzés
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Köszöntjük Erzsébet, Zsóka nevű olvasóinkat!

Vasárnap November 20.

Köszöntjük Jolán nevű olvasóinkat!

Péntek November 18.

Köszöntjük Jenő nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

sának jogát minden 
tévéadó fenntartja!

Lapalapító-főszerkesztő: Szoboszlai István. Felelős szerkesztő: Kovács Erzsébet. 
Cím: Beregszász, Kossuth tér 2. Mob.: 066-2850283. E-mail: karpatinfo.hetilap@gmail.com
Lapengedély száma: ZT 301 Kelt: 2003.07.01. Példányszám: 2 370 Rendelési szám: 1413
Készült: Podillja-Ter Kft. (Ternopol, Teksztilna u. 28.). Telefon: (0352)-52-27-37, (067)352-18-51. 

Карпатінфо (на угорській мові) Засновник і головний редактор: Сoбослай Степан Карлович. 
Адреса: пл. Кошута 2. м. Берегово, Закарпатської обл., Україна  Моб.: 066-2850283  

Реєстраційне свідоцтво ЗТ № 301 від 01.07.2003.  Газета віддрукована у ТОВ "Поділля-Тер" 
Україна  м. Тернопіль, вул. Текстільна, 28. тел. (0352)-52-27-37, (067)3521851. Сайт: www.a-print.com.ua   

Номер замовлення: 1413  Тираж: 2 370

– 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 9. 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
11:00 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 sors játéka

Török filmsor.
16:35 Elcserélt élet

Brazil drámasor.
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök

VIP
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:10 Halálos fegyver

Am. akciófilm-sor.
00:15 PlayIT TV
01:00 Édes otthon
01:35 A Konyhafőnök 

VIP

05:00 Családi titkok
06:05 Tűsarok 2022 mini
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
10:45 Csapdába csalva
11:15 Tények Plusz
12:00 Tények délben
12:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.
13:30 Rex felügyelő

Osztrák krimi sor.
14:35 Válaszutak

Mexikói telenovella 
sor.

15:40 Testvérek
Török dráma sor.

16:45 Összetört szívek
Török romanti-
kus sor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Ázsia Expressz
21:20 Bachelor - A Nagy Ő
23:00 A csodadoktor

Török dráma sor.
00:15 A rezidens

Am. dráma sor.
01:15 Tények este

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:40 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.

09:25 Család-barát
09:54 Időjárás-jelentés
09:55 Japán madár-

távlatból
10:50 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:55 Álmok álmodói
13:00 Lengyelország ízei
13:30 Almárium
14:25 Ízőrzők: Bölcske
14:55 Almárium
15:15 Időjárás-jelentés
15:20 Önök kérték!
15:45 Ridikül
16:40 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

19:45 Brown atya
Angol tévéfilmsor.

20:30 Főmenü mini: 
A fűszeres lány

20:45 Virtuózok V4+
22:00 Kenó
22:05 Időjárás-jelentés
22:10 A bostoni fojtogató

Angol bűnügyi film
00:05 Magyar világ
00:35 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 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:50 Kék bolygó
07:10 Mindennapi
07:15 Időjárás-jelentés
07:20 Almárium
08:15 Élő népzene
08:40 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Vers mindenkinek
10:22 Katolikus krónika
10:45 Jézus és...: Jézus 

és a földműves
11:25 Buborékok

Tévéfilm
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Rondó
13:50 Kárpát-medence
14:15 Magyarország 

Ma
14:45 Multiverzum
15:15 Itthon vagy!
15:40 Család-barát
16:35 Időjárás-jelentés
16:50 Kárpát-medence
17:15 Ízőrzők: 

Ceglédbercel
17:50 Ízőrzők: 

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

szól a nóta
20:00 Üdítő: Burleszkek
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:22 V4 híradó
21:35 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Szabadság tér ́ 89
23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:31 Vers mindenkinek
00:33 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák -

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó

07:00 Nemzeti 
Sporthíradó

07:30 Napos Oldal - 
DVTK

08:00 Labdarúgó felké-
szülési mérkőzés

10:00 Nemzeti 
Sporthíradó

10:20 Dvsc
10:55 Forma-1 – 

1. szabadedzés
12:00 Futsal magazin
12:30 Forma-2
13:05 Nemzeti 

Sporthíradó
13:25 Mtk tv
13:55 Forma-1 – 

2. szabadedzés
15:05 Boxutca
15:30 Női kézilabda 

Európa-bajnokság
17:10 Nemzeti 

Sporthíradó
17:15 Felvezető műsor: 

Kézilabda
17:45 Női kézilabda 

Európa-bajnokság
19:15 Értékelő műsor: 

Kézilabda
19:30 Rövidpályás úszó 

Országos 
Bajnokság

20:15 Felvezető műsor: 
Kézilabda

20:30 Női kézilabda 
Európa-bajnokság

22:00 Értékelő műsor: 
Kézilabda

05:00 Meryem
Török filmsorozat

06:15 Teleshop
06:45 Kölyökklub
08:55PlayIt TV
09:30 Teleshop
10:20 Brandmánia
10:55 Praxis - Az egész-

ség és az igazság 
nyomában Erős 
Antóniával

11:30 Autogram
12:05 Bírónő, kérem!

Amerikai krimisor. 
13:20 A nép szolgája

Ukrán vígjátéksor. 
14:50 Harry Potter és a 

Főnix rendje
Amerikai-angol ka-
landfilm 

18:00 RTL Híradó - 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 X-Faktor
23:30 Joker

Amerikai 
pszichothriller 

02:15 Négy esküvő és
egy temetés
Amerikai filmsor. 

05:00 Teleshop
06:10 Éljen Julien király!

Amerikai animáci-
ós sor.

06:35 Hupikék törpikék
Belga animáci-
ós sor.

07:05 Magyar népmesék
07:15 Timon és Pumbaa

Am. rajzfilm sor.
07:40 101 kiskutya

Amerikai animáci-
ós sor.

08:05 Kacsamesék
Amerikai animáci-
ós sor.

08:30 A gumimacik
Amerikai animáci-
ós sor.

08:55 Balu kapitány 
kalandja
Amerikai animáci-
ós sor.

09:25 Trendmánia
10:05 Nagyító
10:40 Brandépítők
11:20 Innovátor
11:55 Poggyász
12:35 Értékteremtők
13:10 PénzÜgyesek - 

Provident Kupa
13:50 Las Bandidas

Fr., mexikói, ameri-
kai western film

15:50 Columbo
Amerikai krimi film

18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
19:30 Dancing With 

The Stars - Min-
denki táncol

22:50 Jack Reacher: 
Nincs visszaút
Amerikai, kínai kri-
mi film

01:25 Terminátor 3
Am., német, brit 
fantasztikus film

05:00 Öröménekes -
Portréfilm 
Rohonyi Anikó 
operaénekesről - 
MMA porté

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Magyar Krónika
07:20 Hazajáró
07:55 Itthon vagy!
08:20 Noé barátai
08:55 Divat & dizájn
09:30 Partitúra
10:23 Időjárás-jelentés
10:30 Felhőfiú

Családi film
11:45 Álmok álmodói
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

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

szól a nóta
13:25 Ízőrzők: 

Nagyhegyes

14:00 Dandin György
vagy a megcsú-
folt férj
Magy. filmvígjáték

15:15 Főmenü mini: 
A fűszeres lány

15:22 Időjárás-jelentés
15:30 Csak színház 

és más semmi
Tévéfilmsorozat

16:20 Jézus és...: Jézus 
és a fazekas

17:00 Főmenü: Fűszeres
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:40 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:40 Segítség, felnőttem!

Angol filmvígjáték
21:30 Alice már 

nem lakik itt
Angol játékfilm

23:15 Kenó
23:20 Időjárás-jelentés
23:25 Nobel végakarata

Filmdráma
01:00 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 Magyar gazda
06:20 Unió27
06:40 Itthon vagy!
07:08 Időjárás-jelentés
07:11 Opera Café
07:40 Folkudvar
08:10 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

08:35 Evangélium: 
Lukács 
evangéliuma

09:05 Novum
09:30 Multiverzum
10:00 Szentmise közve-

títése a gyimes-
felsőloki Szent Er-
zsébet Római Ka-
tolikus Líceumból

11:10 Öt kontinens
11:35 A harapós férj

Magyar romanti-
kus film

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Múlt és Jelen
14:00 M4 sport+
15:50 Szabadidő
20:45 Rövidpályás úszó 

Országos 
Bajnokság

22:05 Fábry
23:30 Dokuzóna
00:30 Magyar világ
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 Agapé

06:05 Rövidpályás úszó 
Országos 
Bajnokság

07:25 Női kézilabda
Európa-bajnokság

09:10 Női kézilabda 
Európa-bajnokság

10:55 Boxutca
11:25 Forma-1 – 

3. szabadedzés
12:35 Forma-2
13:15 Forma-2
14:20 Bringasport
14:45 M4 Stúdió: 

Forma-1
15:00 Forma-1 – 

Időmérő edzés
16:15 M4 Stúdió: 

Forma-1
16:25 Kékek
17:00 Rövidpályás úszó 

Országos 
Bajnokság

19:05 E.ON férfi 
vízilabda OB I.

20:30 Labdarúgó 
VB 2022 előtt

21:30 Forma-1 – 
Időmérő edzés

22:50 Labdarúgó felké-
szülési mérkőzés

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

TV bemutatja!
10:35 Édes Otthon
11:15 Az Év Hotele
12:00 XXI. század - a 

legendák velünk 
élnek

12:35 Házon kívül
13:10 Utazás a rejtélyes 

szigetre
Am. kalandfilm 

15:15 Bűnvadászok
Olasz akcióvígjáték 

18:00 RTL Híradó - 
Esti kiadás

19:00 Tehetség első látásra
20:40 Anyád napja

Amerikai-német 
vígjáték 

22:50 Kőgazdag ázsiaiak
Amerikai vígjáték 

01:30 A katasztrófa-
művész
Am. életrajzi film 

05:00 Teleshop
06:10 Éljen Julien király!

Am. animációs sor.
06:35 Hupikék törpikék

Belga animáci-
ós sor.

07:05 Magyar népmesék
07:15 Magyar népmesék
07:25 Timon és Pumbaa

Am. rajzfilm sor.
07:50 101 kiskutya

Am. animációs sor.
08:15 Kacsamesék

Am. animációs sor.
08:40 A gumimacik

Am. animációs sor.
09:05 Balu kapitány 

kalandja
Am. animációs sor.

09:30 Balu kapitány
kalandja
Am. animációs sor.

10:00 Tűsarok

10:40 Több mint TestŐr
11:20 SuperCar
11:55 Életmódi
12:35 Életmódi
13:10 Az Álomotthon
13:50 Bridget Jones

naplója
Angol, fr., am., ír 
vígjáték film

15:55 Megjött Apuci
Am. vígjáték film

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

leszek!
22:45 Női szervek

Am. vígjáték film
01:20 Becstelen 

Brigantyk
Amerikai, német 
dráma film

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:55 Családi kör
07:50 Fabien koreai 

konyhája
08:00 Neked szól!
08:05 Világ-Vallás
08:20 Mindennapi
08:25 De őszintén!
08:30 Isten kezében
08:55 Mindennapi
09:00 Lét-Ige - protes-

táns magazin
09:25 Aki egy embert 

megment
09:40 Mindennapi
09:45 Jó embert 

keresünk!
10:00 Katolikus krónika
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Október 24. – a járványos 
gyermekbénulás elleni küz-
delem világnapja. A napok-
ban ennek apropóján rendez-
tek nemzetközi továbbkép-
ző konferenciát Ungváron az 
Egészségügyi Világszervezet 
(WHO), az UNICEF, és Uk-
rajna Egészségügyi Miniszté-
riumának képviselői szerve-
zésében, amelyen Kárpátal-
járól családorvosok, ideggyó-
gyászok, infektológusok és más 
szakemberek is részt vettek.

A járványos gyermekbénulás 
a poliovírus által okozott megbe-
tegedés, amely egyes esetekben 
bénulást és akár halált is okozhat.

A XXI. század elején már 
úgy tűnt, hogy Európában vég-
leg sikerült likvidálni ezt a kórt, 
de az utóbbi években – elsősor-
ban az alacsony átoltottság mi-
att – újra felütötte a fejét a be-
tegség. Ukrajnában 2015-ben 
két esetet regisztráltak (mind-
kettőt Kárpátalján: a rahói és 
técsői járásokban), tavaly pe-
dig újra két megbetegedés for-
dult elő, amelyek közül az egyik 
Rivne megyében, a másik pedig 
Kárpátalján került diagnosztizá-
lásra. Mivel a betegség előfor-
dulásában Ukrajna, azon belül 
pedig szűkebb pátriánk fokozot-
tan érintett, így érthető, hogy en-
nek a nemzetközi konferenciá-
nak is a kárpátaljai megyeszék-
hely adott otthont.

Az esemény egyik fő szóno-
ka, Raymond Dankoli, a WHO 
képviselője – aki egyben az uk-
rajnai gyermekbénulás kitörése 

Nemzetközi orvoskonferencia Ungváron

A gyermekbénulás ellen egyedül a védőoltás 
nyújt teljes körű védelmet

miatti reagálás koordinátora – be-
szédében elmondta, hogy ez az 
egyik legsúlyosabb gyermekbe-
tegség, ami gyakran gyógyítha-
tatlan bénuláshoz is vezethet, és 

amelynek az egyedüli megelőzése 
a gyermekek immunizálása.

Ukrajnában két- és négyhóna-
pos korban injekciós formában, 
úgynevezett inaktív vakcinával 
(IPV) történik az oltás, majd hat-
hónapos korban és másfél évesen 
szájon át kivitelezett (Sabin-csepp) 
(OPV) védőoltás van előirányoz-
va, amelyeket 6 és 14 éves korban 
is meg kell ismételni.

Egy gyermekpopuláció ak-
kor számít biztosan védettnek, ha 
a kór elleni átoltottsága legalább 
95 százalékos (az átoltottság leg-
alább két IPV és egy OPV oltást je-
lent). Ez a mutató az, ami Ukrajná-
ban – különböző okok miatt – az 
utóbbi években nagy mértékben 
csökkent, és még az 50 százalékot 
sem érte el.

A különféle migrációs fo-
lyamatok, a Covid-járvány és 
a vakcinahiány miatt Kárpát-
alján ez a mutató 2020-ban 
71, 2021-ben 69 százalékot 

tett ki, de az idén még ennél 
is rosszabb, 53 százalékos át-
oltottsággal rendelkezik a me-
gyénk, amihez nyilván az év 
eleje óta tartó háborúnak is 
volt némi köze.

A szakemberek hangsúlyoz-
ták, hogy különösen fontos a 
krónikus betegségben szenve-
dő gyermekek védőoltása, mi-
vel ők fokozottan érzékenyek a 
fertőzésre.

A WHO képviselői kárpátal-
jai vizitjük során ellátogattak a 
munkácsi gyermekkórházba, va-
lamint a térség roma közösségét 
is felkeresték, ahol a gyermekbé-
nulás elleni védettséget biztosító 
vakcináció fontosságára hívták 
fel a szülők figyelmét.

(jakab)

Beregszászi járási családorvosok egy csoportja 
a WHO és az UNICEF képviselőivel

A Vadvölgy Panzió negyedik alkalommal várta a nagycsaládo-
sokat családi hétvégére. Ez a program népszerű lett a családok 
körében, mivel igazi feltöltődést nyújt. A családi hétvége célja, 
hogy kiszabadulhassanak a nagycsaládok a mindennapi gon-
dokból, nehézségekből, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a pihe-
nésre, beszélgetésekre, kirándulásokra. A beszélgetések lelki fel-
töltődést, a természet gyönyörű látványa igazi megnyugvást ad 
a kirándulóknak.  

A résztvevők egyre inkább otthonosan érzik magukat Viharoson. 
Arra is jó lehetőség egy ilyen alkalom, hogy hasonló helyzetben élő 

családok megismerkedhessenek egymással, tanácsokkal láthassák 
el egymást. Az alábbiakban olvashatják a legutóbbi családi hétvége 
egyik résztvevőjének az élménybeszámolóját:

A KMNE szervezésében október 21-től 23-ig csodálatos hétvé-
gét tölthettünk el a gyerekekkel a Vadvölgy Panzióban, Pocsai Éva 
vezetésével. Nagyon élveztük az egészet, közös busszal érkeztünk, 
szívélyes fogadtatásban volt részünk. Meleg vacsorával vártak min-
ket, amit ismerkedős beszélgetés követett.

Az esti program, a gyerekek nagy örömére, fürdőzés volt a medencé-
ben. Szombaton reggeli után gombázni, hegyet mászni indultunk, aztán 
ebéd után a jól megérdemelt pihenés, beszélgetés következett. Családi 
filmet is néztünk, aztán vacsora, szauna meg ismét fürdőzés következett. 

A vasárnapot természetesen reggeli áhítattal kezdtük, majd csalá-
di játékokkal folytattuk. Ebéd után pedig indultunk haza. Feltöltőd-
tünk, de sajnáltuk, hogy már vége, hiszen olyan jó volt, hogy kisza-
kadtunk kicsit a hétköznapi gondokból és önfeledten szórakozhattunk 
a családjainkkal. Mondhatom, életre szóló élményeket szereztünk.

Köszönjük KMNE-nek ezt a lehetőséget!
A program a magyar kormány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

támogatásának köszönhetően valósulhatott meg.
Komári Katalin résztvevő

Negyedik családi hétvége a 
Vadvölgyben

A juh, ismertebben a birka az 
egyik legrégibb háziállat. Bár 
az elsők között háziasították, 
mégis nagyon kötődik a termé-
szetes környezethez. Megfele-
lő tartásához a kiterjedt lege-
lő nélkülözhetetlen. Napjaink-
ban is leginkább haszonállat-
ként tartják, de terjedőben van 
a hobbiállatként való tartása is.    

Könnyen megkedveli a csa-
lád a kedves, jámbor, igényte-
len birkát, amelyet a béketűrés, 
az alázat és az önfeláldozás jel-
képeként ismerünk. Kisgazdasá-
gokban, nagygazdaságokban és 
a háztájiban is egyaránt elterjedt 
a tartása és tenyésztése. A kez-
dő állattartók is könnyen elbán-
nak a juhok körüli teendőkkel. 
A juh könnyen és jól szaporo-
dik a természetes körülmények 
között is. Jól hasznosítja az ab-
szolút takarmányokat. Legelés-
kor mélyen legel, a finom szálú 
fűvet szinte leborotválja. A ház 
körül önműködő fűnyíróként is 
jól bevált hobbiállat. 

A juh táplálóanyag – 
szükséglete

A többi gazdasági állathoz 
hasonlóan a juh is csak akkor 
tudja termelőképességét kibon-
takoztatni, ha kellő mennyisé-
gű és minőségű takarmányhoz 
jut. A juh élelmes, nem váloga-
tós állat, de ez nem azt jelen-
ti, hogy a gazdaságos termelés 
gyenge minőségű takarmányok-
kal megoldható.

A juhok nyári és téli 
takarmányozása, legeltetése

A juh táplálóanyag-szükségle-
tének kiszámításakor az életfenn-
tartó és a gyapjútermelő hányadot 
nem választják külön, azaz a gya-
korlatban használt életfenntartó 
szükséglet a gyapjútermelés szük-
ségletét tartalmazza. Az élőtömeg 
szerinti táplálóanyag – szükség-
let kiszámításkor tekintettel kell 
lenni arra, hogy a juhok 
élőtömege gyorsan vál-
tozik. Ajánlatos ezért a 
szükségletet eggyel ma-
gasabb élőtömeg-cso-
port alapján kiszámíta-
ni. A normális életmű-
ködéshez a juh igényli 
a konyhasót. Nagyobb 
a sóigény a friss legelőn 
és a szalmafélék eteté-
se esetén. Szénaetetés-
kor mérsékelni lehet a 
só adagolását. Leghe-
lyesebb sóadagolás a 
sózólámpázás, amelyből 
az állat igény szerint fogyaszthat. 
Mész-, foszfor-kiegészítésre álta-
lában a vemhes és szoptató anyák 
takarmányozása során van szük-
ség. A juh fehérjeszükségletének 
nagyobb mennyiségét képes kar-
bamidból fedezni, mint a szarvas-
marha, emellett kisebb mérgezési 
kockázattal jár a karbamid etetése. 

A juh takarmányai 
A juhtakarmányozásában dön-

tő szerepet játszanak a tömegta-
karmányok. Ezen belül a zöldta-
karmányok olcsó és természetsze-
rű takarmányai, amelyeket első-

sorban legelő formájában haszno-
sítanak. Arra kell törekedni, hogy 
a juhok kora tavasztól késő őszig a 
legelőn találják meg táplálékukat, 
vagyis a cél az, hogy 210-250 na-
pot töltsenek a legelőn.

A szilázsok a téli tartás idején 
fontos tömegtakarmányok. Lénye-
ges azonban, hogy a juhoknak is jó 
minőségű szilázsokat adagoljunk. 
A szálas takarmányok közül a réti 
széna és a pillangós szénák a leg-
elterjedtebbek. A szalmaféléket a 
juh értékesíti a legjobban. A gyö-
kér- és gumós takarmányok jó ét-
rendi hatásúak és vitamintartalmuk 

is kedvező. Az abrakfélék közül a 
juhok takarmányozására a gabo-
nadarák és a különböző tápok jö-
hetnek szóba. 
A juhok nyári takarmányozása 

 A nyári takarmányozást alap-
vetően a legeltetés jelenti. A legel-
tetés előnyei olyan területeken mu-
tatkoznak meg, ahol a fűállományt 
jó minőségű füvek alkotják. Éppen 
ezért napjainkban a juhok legelte-
tése is döntően mesterséges lege-
lőkön történik, bár az is igaz, hogy 
az alkalmi legelőket (kukoricatar-
lót, hüvelyesek tarlóit, burgonya-, 

répatarlókat) gazdasági állataink 
közül legjobban a juhok képesek 
hasznosítani. A juh naponta négy-
szer annyi vizet fogyaszt, mint szá-
razanyagot. A kifejlett juh napi víz-
fogyasztása 4-8 liter. A vízfogyasz-
tás hatással van a gyapjú és a tejter-
melésre. Ezért fontos, hogy etetés 
után a juhok tetszés szerinti meny-
nyiségű vizet fogyaszthassanak. 

A juhok téli takarmányozása
A gazdaságos termelés elen-

gedhetetlen feltétele, hogy a téli 
időszakban is változatos, táplá-
lóanyagokban gazdag takarmány 
kerüljön a juhok elé. Ez részben 

történhet téli legeltetés-
sel. Erre azok az őszi ve-
tésű növények alkalma-
sak, amelyek jelentős nö-
vényzetet növesztenek, és 
kifagyás nélkül áttelelnek. 
Ilyen pl. az augusztus vé-
gén vetett rozs-rece keve-
rék. A juhra a hideg, fa-
gyos növényi részek sem 
károsak, mivel azokat las-
san fogyasztja el. A téli 
legeltetés 5-15%-kal nö-
velheti a gyapjútermelést, 
valamint az anyák ivar-
zása és termékenyülése 

is kedvezőbben alakul. A téli idő-
szakban döntően azonban erjesz-
tett takarmányokra alapozunk. A 
juhok számára kukoricából, zöld 
lucernából, répakoronából és szu-
dáni fűből szoktak szilázst készí-
teni. Kifejlett juhokkal 2-3 kg szi-
lázs etethető naponta. A gyökér és 
gumós takarmányok nagy vegetá-
ciós víztartalma kedvező hatással 
van a tejtermelésre. Ezekkel a ta-
karmányokkal helyettesíthető a le-
geltetés. Répafélékből 2-5 kg, ned-
ves répaszeletből 2-3 kg etethető. 
A szénaféléknek legeltetés hiányá-

ban van nagy jelentősége. Ilyen-
kor, ha nincs jó minőségű szilázs, 
akkor mindenképpen kell etetni 
napi 0,5 kg szénát. Emellett szá-
razanyag-kiegészítésre használ-
hatunk szalmaféléket. Abrakfé-
lék etetésére akkor kerül sor, ha 
a tömegtakarmányok nem fede-
zik a juh táplálóanyag-szükség-
letét. Ilyenkor leginkább gabona-
darákat etetünk, amelyeket legin-
kább dercés formában tudnak fel-
venni az állatok. Intenzív bárány-
nevelés és hizlalás esetén gyá-
ri keveréktakarmányokat hasz-
nálunk, amelyeket granulált for-
mában etetünk. 

A legeltetés
A legeltetés a juhtakarmá-

nyozás jelentős technológiai ele-
me, amelynek fontos szabályai 
vannak:

– A bárányokat az anyáktól 
elkülönítve legeltessük

– Távol eső legelőn éjszakai 
tartózkodásra rekesztő rácsokkal 
alkalmi karámot kell készíteni

– A tömegesen előforduló és 
káros gyomnövényeket folyama-
tosan irtani kell

– Nyáron a déli órákban nem 
szabad legeltetni, ilyenkor árnyé-
kos széljárta helyen deleltessünk 

– Mélyen fekvő, vízállásos 
legelőket juhokkal, különösen 
bárányokkal nem szabad legel-
tetni a parazitás fertőzések (máj-
métely, bélférgesség) elkerülé-
se végett. 

Ha a legeltetés megkezdése-
kor a legelőfű szárazanyag-tar-
talma még nem éri el a 20 %-ot, 
akkor célszerű nagy szárazanyag-
tartalmú szalma, széna etetése a 
hasmenés elkerülésére.

Szakadáti Rozália, 
a KMVSZ falugazdásza
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Az utóbbi években jócskán 
megritkult a családi házak 
kertjeinek a gyümölcsfa ál-
lománya. Ennek egyik oka a 
fák természetes elöregedése, 
amit a fák pótlásával lehet el-
lensúlyozni.

Miért ültessünk gyümölcsfát 
a kertbe?

Az egészséges táplálko-
zás fontos és igencsak kedvelt 
élelmiszerei a különféle, hazai 
gyümölcsök, de mi – és külö-
nösen a gyerekek – viszony-
lag kevés gyümölcsöt fogyasz-
tunk. Pedig milyen egészséges 
volna, ha a fiatalok, a javakor-
beliek és az idősek is minden 
nap hozzá juthatnának egy tá-
nyérnyi friss, vitaminokban, 
szerves savakban és egyéb 
élettanilag fontos vegyületek-
ben gazdag üdítő és étvágy-
gerjesztő gyümölcshöz, amely 
védelmet nyújt az őszi megfá-
zástól, megelőzi a fertőző be-
tegségeket és erőt ad a tanulás-
hoz, a munkához és a nehéz-
ségek elviseléséhez. 
Többek között ezért 
is  kell  most  több 
gyümölcsfa cseme-
tét ültetni a családi 
kertekbe.

Sokan úgy vélik: 
nem érdemes a kert-
ben gyümölcsöt ter-
melni, mert egysze-
rűbb az áruházban, 
a zöldségesnél vagy 
a piacon beszerez-
ni a napi szükségle-
tet. Meg különben 
is – mondják beszél-
getőtársaim – a fák 
csak 5-6 évi gondo-
zás után kezdenek te-
remni, a toronyma-
gasra nőtt fákról ne-
hézkes a gyümölcs 

Ha gyümölcsfát ültetünk
leszüretelése, a permetezés igen 
költséges a vegyszerek között ke-
véssé járatos ember számára, a 
metszés pedig csak magas létrá-
kon állva vagy a fák ágain egyen-
súlyozva végezhető el. A további-
akban arra adunk javaslatot, hogy 
miként lehet ezeket a nehézsége-
ket csökkenteni, vagy – jobb eset-
ben – elkerülni.

Mikor ültessünk?
November még alkalmas arra, 

hogy gyümölcsfa csemetéket (sző-
lőoltványt, rózsabokrot, díszfát, 
virágzó bokrot is) ültessünk, mert 
a nagyobb fagyok beálltáig még 
van lehetőség arra, hogy a cseme-
ték sebei, amelyek a faiskolából 
való kitermelés közben keletkez-
tek, beparásodjanak és a felszívó 
hajszálgyökerek kialakulása meg-
kezdődjék, tavasszal a csemete len-
dületesen lombosodjék ki, gyor-
san növekedjék és mielőbb termő-
re forduljon.

Hogyan ültessük?
A már korábban kiásott ültető- 

gödör talaját érett istállótrágyá-
val, dúsított tőzeggel vagy kom-
poszttal kell gazdagítani, mert a 
frissen ültetett csemete még gyá-

moltalan, segíteni, gyorsítani 
kell a tápanyagok felvételét. Ezt 
két-három évig folytatni kell az-
zal, hogy nyáron két-három alka-
lommal lombtrágyázzuk a cseme-
te koronáját és öntözéssel javítjuk 
a vízellátását.

A gyümölcsfáknak határozott 
területigényük van, amit már az 
ültetésnél figyelembe kell venni; 
a kiültetett csemete olyan szegé-
nyes, mintha csupán egy seprő-
nyél volna, de az évek múltával 
terebélyes fává fejlődik, a szom-
szédokkal egymás hegyén-há-
tán állnak, nem jutnak elég nap-
fényhez, légmozgáshoz. És ak-
kor nincs más orvosság csak a 

csákány és a fejsze. A különbö-
ző jellegű gyümölcsfák terület-
igénye és termőre fordulási ide-
je a következő: 

Hogyan neveljük?
Lehetőleg törpe vagy karcsú 

orsó fákat neveljünk, mert ezek 
korábban fordulnak termőre, 
igaz, hogy rövidebb életűek, 
de sokkal könnyebben és egy-
szerűbben kezelhetőek, mint a 
nagyra növő fák, a gyümölcsük 
pedig a legjobb érési időben, 
egészségesen, törődés mente-
sen kerülhet a család asztalára!

Az ültetés felelősségteljes fo-
lyamata már a faiskolában kezdő-
dik, ahol ki kell választani a meg-
felelő alanyú és fajtájú csemetét, 
és itt lehetőség nyílik arra, hogy 
ki-ki a személyes ízlésének meg-
felelő színű, ízű, érési idejű stb. 
fajtára tegyen szert. Ügyelni kell 
arra, hogy a csemete ne legyen ki-
száradva, amit arról lehet felismer-
ni, hogy a törzsének vagy a vesz-
szőinek a kérge ráncos, szikkadt! 
A megvásárolt csemetéket gondo-
san becsomagolva kell szállítani, a 
kertbe érkezés után pedig egy nap-
ra vízzel telt vödörbe kell állítani, 
hogy az elveszített nedvességet pó-
tolni tudja. Ha a csemetét nem tud-
juk azonnal elültetni, akkor nyirkos 
homokban, lehetőleg pincében le-
het néhány napig tárolni.

Amikor  pedig az ül te tés 
fennkölt pillanata elérkezik, 
végezzük a munkát óvatosan 
és gondosan. A gödör megjaví-
tott földjét vissza kell tölteni és 
kapával csak annyi földet kell 
kiemelni, hogy a megmetszett 
gyökérzet elférjen benne. Csak 

a vastagabb és a roncsolt, tö-
rött gyökérágakat kell vissza-
metszeni, a vékony, felszívó 
gyökereket ne bolygassuk! 

Ahol sok talajlakó kártevő 
(cserebogár pajor, drótféreg, 
százlábú stb.) él, ott ajánla-
tos a megmetszett gyökérze-
tet talajfertőtlenítő szerrel 
kevert agyagpépbe mártani, 
majd úgy állítani a gödör kö-
zepébe, hogy a szemzés he-
lye éppen a talaj felszíne fe-
lett, a gyökérzet pedig a talaj-
ban legyen. Ezt úgy érjük el, 
hogy ültetés közben a talajt 
néhányszor, óvatosan megta-
possuk és a földet a környe-
ző talajszintig feltöltjük. Szá-
raz időben ajánlatos a cseme-
tét kétszer-háromszor alapo-
san beöntözni. Karózni csak 
a gyenge suhángokat kell, a 
koronás csemeték megállnak 
a saját lábukon! Ezt követő-
en a csemeték tövét fel kell 
kupacolni, ami a kiszáradás-
tól és az elfagyástól nyújt vé-
delmet. Ahol mezei nyúl, őz, 
szarvas, vagy vaddisznójá-
rásra kell számítani, ott be-
kötözéssel kell a csemetéket 
megvédeni. A frissen ültetett 
csemeték vesszőit majd csak 
kora tavasszal kell vissza-
metszeni.

És végül két megszívlelendő 
figyelmeztetés:

Fagyos talajba semmi esetre 
se tessék ültetni!

Három-négy évesnél idősebb 
csemeték átültetésével nem érde-
mes kísérletezni!

 Területigény (m2) Termőre fordulás (év)

Magas fa (dió, gesztenye)    60-70    6-14

Közepes (alma, kajszi stb.)   30-40    5-6

Törpe fa   10-12   3-4

Karcsú orsó   4-6   1-2

Az utóbbi években ugrássze-
rűen megnőtt azoknak a gaz-
dáknak a száma, akik az ubor-
ka tőhervadásának a kivédésé-
re az izolált bakhá-
tas módszert válasz-
tották. A módszer lé-
nyege, hogy „iszap” 
és istállótrágya ke-
verékéből alakítanak 
bakhátakat a fólia-
sátrakban, amelye-
ket rendszerint fe-
kete fóliával válasz-
tanak (izolálnak) el a fertő-
zött talajtól. („Iszap” alatt 
értjük azt a homokos üledé-
ket, amit a folyók, elsősorban 
a Tisza árteréről termelnek 
ki.) Sajnos ezeken a bakháta-
kon csak egy évig tudunk biz-
tonságosan termeszteni, a má-
sodik évben már nagy a való-
színűsége a tőhervadás fellé-
pésének. Több gazda is meg-
keresett azzal, hogyan lehetne 
meghosszabbítani a bakhátak 
élettartalmát, mivel azok cse-
réje nagy kiadással és fáradt-
sággal jár. Számukra jelent-

A tavaszi szezon ősszel kezdődik! (4.)

Az izolált bakhátak 
fertőtlenítése formalinnal

het megoldást a formalinos fer-
tőtlenítés, amivel kapcsolatban 
már vannak pozitív eredmények.

Miért éppen a formalin?
Különböző totális 

talajfertőtlenítő szerek 
vannak forgalomban. 
Van, ami már eleve gáz 
halmazállapotú, azon-
ban ennek kijuttatásá-
hoz speciális gépekre 
van szükség, és csak 
megfelelő szakmai kép-
zettséggel rendelkező 

személy végezheti. A szilárd hal-
mazállapotú Basamid G kijuttatá-
sa már sokkal egyszerűbb, a meg-
felelő védőeszközök (gázálarc, 
gumikesztyű, esetleg szemüveg) 
használatával szinte bármely gaz-
da megteheti. Nem csoda, hogy en-
nek a talajfertőtlenítőnek a haszná-
lata terjedt el leginkább vidékün-
kön, a megfelelő feltételek (a ta-
laj nedvessége, hőmérséklete, ta-
karása) biztosítása esetén nagyon 
jó eredményeket tudunk vele el-
érni. Azonban az izolált bakhátak 
estében nem sikerült működőképes 
technológiát kidolgozni a Basamid 

G-vel történő talajfertőtlenítésre. 
A szer bedolgozásakor a motorka-
pa széttúrja a keskeny bakhátakat, 
összevágja az elválasztó fóliaréte-
get. Itt jön képbe a folyékony hal-
mazállapotú formalin, mint totális 
talajfertőtlenítő. Ugyanis fertőtle-
nítendő területet csak be kell ön-
tözni a formalinos oldattal és leta-
karni, nincs szükség a motorkapá-
val történő bedolgozásra. 

Hogyan végezzük el?
1. A fóliasátorban végezzük 

el a szokásos nagytakarítást! Tel-
jesen ki kell üríteni a fóliasátrat, 
nem maradhat benne semmilyen 
növény, amit nem szeretnénk el-
pusztítani (szamóca, saláta, dísz-
növények stb.)!

2. Ellenőrizzük le, hogy a bak-
hátak eléggé nedvesek-e, nem szá-
radtak ki túlságosan! Egy-két nap-
pal a formalin kijuttatása előtt aján-
latos tiszta vízzel átnedvesíteni a 
bakhátakat, hogy majd a kijuttatott 
oldatot ne csak a felső száraz ré-
teg igya be, hanem minél egyenle-
tesebben jusson le a bakhátak bel-
sejébe is.

3. Az izolált bakhátak felüle-
tét kézi kapával lazítsuk fel, hogy 
a későbbi beöntözéskor a kijutta-
tott oldat ne folyjék le róla, ha-
nem igya be, tudjon bejutni a bak-
hát belsejébe!

4. Készítsük elő a fóliacsíkokat 
a bakhátak letakarásához! Ha új, 
sérülésmentes fóliát használunk, 
akkor elegendő egy réteg a taka-

ráshoz, de ha már használt fóliát, 
amin esetleg lyukak, szakadások 
is lehetnek, akkor mindenképpen 
kétrétegű takarást ajánlunk.

5. Elkészítjük a talajfertőtlení-
tő oldatot. 100 liternyi 2%-os oldat 
elkészítéséhez 5 liternyi 40%-os 
formalin szükséges. Egy négyzet-
méternyi felületre kb. 10 liternyi 
oldatot kell számolnunk. Ha fi-
gyelembe vesszük, hogy az izolált 
bakhátak átlagos szélessége 60-70 
cm, akkor ez azt jelenti, hogy fo-
lyóméterenként 6-7 liternyi oldat-
tal számolhatunk. Ezt a számot 
beszorozzuk a bakhátak hosszá-
val, és megkapjuk, hogy mennyi 
oldatra van szükség egy-egy bak-
hát lekezeléséhez. Az egyenletes-
séget szolgálja, hogy mindig csak 
annyi oldatot készítünk el, ameny-
nyi egy-egy bakhát fertőtlenítésé-
hez szükséges. 

6. Amennyiben csepegtető sza-
laggal fogjuk kijuttatni a formali-
nos oldatot, akkor mindenképen új 
szalagokat használjunk. A bakhá-
tak szélességétől függően bakhá-
tanként 3-4 szál csepegtetőszag-
ra van szükség, hogy biztosítani 
tudjuk a vegyszer minél egyenle-
tesebb kijuttatását. A csepegtető-
szalagos kijuttatás esetében a bak-
hátakat már a vegyszer kijuttatása 
előtt letakarjuk.

7. Amennyiben a szóró-rózsá-
val ellátott slangos kijuttatás mel-
lett döntünk, akkor fokozottan kell 
ügyelni a biztonságunkra, egészsé-

günkre! Ebben az esetben mér-
cével ellátott tartályt kell hasz-
nálnunk, valamint előre felosz-
tani a bakhátat kisebb, példá-
ul 3 m-es szakaszokra. Szükség 
lesz egy segítőre, aki vagy figye-
li a vegyszer fogyását a tartály-
ból, vagy pedig az időt, ameny-
nyi szükséges az adott szakasz-
ra előirányzott mennyiség kijut-
tatásához. Ehhez a módszerhez 
jól beváltak a kisebb teljesítmé-
nyű búvárszivattyúk. 

8. Ha végeztünk egy-egy 
bakhát fertőtlenítésével, azon-
nal takarjuk le a már előkészített 
fóliával, és csak ezután kezdjünk 
neki a következő bakhátnak!

9. Hőmérséklettől függően 
1-3 hétig kell letakarva tartani a 
bakhátakat. A takarófóliák eltá-
volítása után néhány napig nyi-
tott szellőztetők mellett hagyjuk 
szellőzni a fóliasátrat, és ha már 
nem érződik a tömény formalin-
szag, csak akkor szabad kézi ka-
pával átdolgozni a bakhátakat, 
hogy távozzon a még a talajban 
rekedt formalingáz. 

10. Mielőtt kiültetnénk az ál-
lományt, érdemes néhány palán-
tát próbaként kiültetni a fólia-
sátor különböző részeire, hogy 
meggyőződjünk róla, teljesen 
kiszellőzött-e már a bakhátak 
talaja, nem maradt-e vegyszer 
benne.

Gál István falugazdász,
Pro Agricultura Carpatika
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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

Втрачений військовий квіток  № 712767 від 25.02. 
2020 р. виданий Берегівським РВК Закарпатської 
обл. на ім’я Фодор Іштван Борисович, вважати 
недійсним.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (KFMA) 

a „Magyar Kultúráért Kárpátalján Alap” bevételéből pá-
lyázatot hirdet a Kárpátalján működő vagy alakuló ma-
gyar gyermek- és ifjúsági néptánccsoportok támogatásá-
ra. A pályázaton intézmény és magánszemély egyaránt 
részt vehet.

Pályázni lehet:
– működő gyermek- és ifjúsági néptánccsoport támo-

gatására,
– új gyermek- és ifjúsági néptánccsoport létrehozására.

 A pályázat beérkezési határideje: 
2022. november 14. 24.00 (közép-európai idő szerint)
A kitöltött pályázati űrlapot a következő címre kérjük 

eljuttatni: iroda@ferences.hu 
 A nyertes pályázatok támogatásának átadására 2022. 

decemberében kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket
az iroda@ferences.hu címere lehet elküldeni. 
A pályázat részleteiről a www.ferences.hu címen olvashat.

Szavazz Te is kedvenc 
pedagógusodra!

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány (KFMA) 
keretén belül Kiss Gyula tanár által létrehozott „Kárpát-
aljai Magyar Kultúráért Alap” Kedvenc tanárom címmel 
honlapot hozott létre abból a célból, hogy díjazza a sza-
vazás alapján kiválasztott pedagógusokat.

A honlap címe: www.kedvenctanarom.org.ua.
Az az óvónő, tanító és tanár nyer, aki 2022. decem-

ber 4. 24.00 óráig a legtöbb szavazatot kapja. A verseny 
nyílt, mindenki javasolhatja kedvenc pedagógusát, és joga 
van a benevezettekre egy szavazatot leadni.

A nyertes pedagógusok díjazásra számíthatnak, vala-
mint az erre a díjazásra beérkezett céladományok összegét 
is egyenlően osztjuk el a három nyertes között.  A verseny 
keretén belül lehetőség lesz határon inneni és túli anyagi 
felajánlások révén növelni a díjazásra szánt alapösszeget.

Загублене свідоцтво про базову загальну се редню 
освіту Б № 986215 на ім’я Лейнарт Олек сандр 
Олександрович, виданий Косоньською загаль-
но освітньою школою І-ІІІ ст.  з угорською мовою 
навчання Закарпатської області вважати недійсним.

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. Alkuké-
pes. Mob.: 099-9070381, 
066-2046548. 

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

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

Eladó egy e lektromos 
Kárpáti 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 rész-
munkaidőben a Kárpátinfo 
és a Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Nevetlenben. Fi-
zetés teljesítmény szerint. 
Minden 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. 
Eladó egy gázkonvektor – 
F8.50F, 6,3 KW – olcsón. 
Mob.: 066-5605813. 

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 
Istvánnál (Nagybakta, Aka-
démia u. 5/1.). Mob.: 050-
7102136. 

Eladó egy nagyon megkímélt 
állapotban lévő összecsuk-
ható, négykerekű babakocsi. 
Nagyon olcsó áron. Mob.: 
+38095-3260426. 

Szépkorú (70) pestmellé-
ki nyugdíjas szívesen látna 
otthonában egy nem nagyon 
szépkorú (+- 60) Kárpátal-
járól érkező – lehetőleg ma-
gyar állampolgár, szeretetre-
méltó, egyedülálló, függet-
len – hölgyet. Forgatókönyv: 
a legelején közös háztartás, 
aztán – ahogy a sors dik-
tálja. Sose tudni... Telefon: 
+3670-3564350.
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November 3-án reggel balesetet szenve-
dett egy Ford személygépkocsi vezető-
je a técsői járási Bustyaháza (Bustino) 
központjában.

A 19 éves lány, eddig tisztázatlan okok 
miatt, a betonkerítésnek csapódott, számol 
be a goloskarpat.info. A felismerhetetlen-
ségig összetört roncsból vágóeszközök se-

A 19 éves balesetező lányt az autó roncsaiból 
szabadították ki

gítségével a tűzoltóság embereinek sikerült 
kiszabadítani a sérültet. A helyszíni elsőse-
gélynyújtást követően a mentősök kórház-
ba szállították a fiatal nőt.

A hatóságok vizsgálják a baleset 
pontos körülményeit – közölte a Rend-
kívüli Helyzetek Állami Szolgálata 
(DSZNSZ).

Az eset Beregszászban történt, a 
Csernisevszkij és Dózsa utca között. 
A hatóságokat az orvosok értesítették, 
akik elmondták, hogy három kiskorút 
szállítottak be a kórházba, akik egy bal-
eset során sérültek meg.

A helyszínre kiérkezett a rendőrség, 
azonban ekkor a járművezetőt már nem ta-

Árokba sodródott egy 18 éves sofőr, három 
kiskorú is megsérült

lálták ott. Kiderült, hogy a VAZ gépkocsit 
egy 18 éves fiatal vezette, aki elvesztette 
uralmát a jármű felett és az árokba hajtott. 
A közlekedési balesetben egy 13, egy 14 
és egy 17 éves kiskorú sérült meg, írja a 
mukachevo.net.

A sofőrt sikerült letartóztatni, vérében 
1,3 promille alkoholszintet mutattak ki.

A kárpátaljai járőröket november 5-én 
este értesítették, miszerint lövések dör-
dültek a Mikola Ogarjov utcában – kö-
zölte a Kárpátaljai Járőrrendészet saj-
tószolgálata.

A helyszínre kiérkező rendőrök egy 

Lövöldözés Ungváron
gyanúsan viselkedő férfit találtak. A férfi 
beismerte, hogy több lövést is leadott, de 
tettének okát nem tudta megmagyarázni.

A hatóság munkatársai nyomozócso-
portot hívtak a helyszínre. Személyi sérü-
lés nem történt.

Tűz ütött ki a napokban egy lakóházban 
a beregszászi járási Nagypaládon, szá-
mol be a mukachevo.net.

A tűzoltók elmondása szerint a tűz 
az egyik szobában keletkezett, ahon-
nan a lángok rendkívül gyorsan át-
terjedtek a tetőrészre. Kiérkezésük-

Kigyulladt egy ház Nagypaládon
kor 120 négyzetméteren égett a tető.

A helyszínen a nagyszőlősi, a pé-
terfalvai és a nagypaládi tűzoltóság dolgo-
zott, akiknek másfél órába telt, míg meg-
fékezték a lángokat.

A tűz kitörésének okát és az általa oko-
zott kár értékét még vizsgálják.

A hatóságok letartóztattak egy bereg-
szászi járási férfit, aki szándékos gyil-
kosságot akart elkövetni, adja hírül a 
mukachevo.net.

Az eset november 2-án történt. A rend-
őrséget arról értesítették, hogy robbanás 
történt egy munkácsi lakos udvarán. A 

Gránátot dobott egy beregszászi járási férfi egy 
munkácsi lakos udvarára

helyszínre kiérkezett az operatív csoport, 
akik megállapították, hogy egy ismeret-
len személy gránátot dobott fel az udvarra.

Az 52 éves tettest letartóztatták, s bün-
tetőeljárást indítottak ellene szándékos 
gyilkossági kísérlet és illegális fegyver-
használat ügyében.

Az eset Ungváron történt. A járőrök 
november 2-án hajnali 1 óra körül a 
KRESZ szabályának megsértése miatt 
megállítottak egy Peugeot típusú sze-
mélygépkocsit a Borogyin utcában.

A sofőrrel folytatott beszélgetést kö-
vetően a rendfenntartók megállapították, 
hogy ismételten autót vezetett, miközben 
egy éve megfosztották vezetési jogától. 
Emellett a járőrök a sofőrnél kábítószeres 
befolyásoltságra utaló jeleket észleltek, de 
a férfi nem volt hajlandó vizsgálatot végez-
ni, írja a pmg.ua.

A sofőr ellen egy éven belül harmad-
szor bódult állapotban történő járműve-

Több mint 90 ezer hrivnyára büntették a sofőrt
zetés miatt indítottak közigazgatási eljá-
rást a rendfenntartók, valamint azért, mert 
vezetési jogától megfosztott személyként 
vezetett járművet. A bírság teljes összege 
91 800 hrivnya.

Az autóban egy utas volt, aki jogel-
lenes juttatást kezdett ajánlani a járőrök-
nek, hogy ne vonják a sofőrt adminisztra-
tív felelősségre a fent említett szabálysér-
tések miatt. A rendfenntartók többször is fi-
gyelmeztették őt a büntetőjogi felelősség-
re, de az állampolgár továbbra is ragasz-
kodott hozzá, és készpénzt tett a szolgála-
ti autó utasterébe. A járőrök nyomozócso-
portot hívtak a helyszínre.

Egy embert kimentettek, további 12-t 
evakuáltak a tűz oltása közben. A tűz 
egy társasház harmadik emeletén lévő 
lakásban keletkezett, írja facebook hír-
re hivatkozva a karpataljalap.net.

Az égés szagát először egy szomszéd 
érezte meg, aki a fenti emeleten lakik. A 
kiérkező tűzoltók azonnal megkezdték az 
emberek evakuálását a felső, füstös eme-
letekről. Két embert a 4. emeletről egy ki-
húzható létrán engedtek le, 10 embert pe-

Társasházban volt tűz Nagyszőlősön
dig lépcsőházakon keresztül evakuáltak. 
A lángoló lakásban a tűzoltók megtalál-
ták a lakás tulajdonosának 21 éves roko-
nát, akit azonnal kivezettek a veszélyzó-
nából. Később az égéstermékek által oko-
zott mérgezés jeleivel a nagyszőlősi kór-
házba szállították.

A tüzet egy óra alatt sikerült teljesen el-
oltani. A tűzben kiégett a konyha és rész-
ben a folyosó, valamint megrongálódtak a 
bútorok és a háztartási gépek.

Október 27-én Kárpátalján tűzesetben 
meghalt egy 43 éves nő.

A munkácsi  járási  Bagolyháza 
(Bilaszovica) településen kigyulladt egy 
fa lakóház. A lángok a konyhában csaptak 
fel, ahonnan átterjedtek az egész házra. A 
tulajdonosok közül csak a 43 éves feleség 
tartózkodott a házban, a férj a kertben dol-

Tűzesetben vesztette életét egy nő, férje 
próbálta kimenteni

gozott. Amikor a férfi meglátta a füstöt, 
azonnal rohant a nő mentésére, a szom-
szédok pedig hívták a tűzoltókat.

A helyszínre kiérkező tűzoltóknak egy 
óra alatt sikerült eloltaniuk a 70 négyzet-
méteren tomboló tüzet. Sajnos a nő nem 
tért magához, és az orvosok nem tudták 
újraéleszteni. (facebook/karpataljalap.net)

A 11. játéknapot rendezték a hétvégén 
az ukrán élvonalbeli labdarúgó-pontva-
dászatban, és a forduló egyetlen várat-
lan eredményt sem hozott.

Az Európai Konferencialigában a ta-
vaszt is megérő, és listavezető Dnyipro-1 
az otthoni mérkőzéseinek helyt adó ung-
vári Avangard stadionban látta vendégül 
a Minaj FC-t.

Jó egy órán keresztül érintetlenek ma-
radtak a hálók, a hajrában aztán beindult 
a gólözön.

Előbb a 64. percben Vorobcsak ré-
vén a Minaj szerezte meg a vezetést, de 
még mielőtt még reménykedhettünk vol-
na a pontszerzésbe, alig tíz perc leforgá-
sa alatt a Dnyipro háromszor is mattolta a 
kárpátaljai védelmet. A 67. minutumban 
Szarapij egyenlített, majd a középkezdést 
követően Huculjak góljával már vezettek 
a ,,vendéglátók”.

A 76. percben Amas találatával ala-
kult ki a 3-1 arányú Dnyipro-sikert jelen-
tő győzelem.

A másik, tavasszal is európai kupasze-
replő ukrán együttes, a Sahtar Donyeck a 
még mindig nyeretlen Inhulec Petrovo el-
len nyert nagyon simán, és a Dinamo Ki-
jev is ugyanilyen arányban győzte le a me-
zőny másik nyeretlenjét, a Csornomorec 
Odesszát.

A forduló rangadóján a Zorja gólok-
ban gazdag mérkőzésen nyert a Metaliszt 
Harkiv ellen.

Meglepetések nélküli forduló

Az utolsó percben mentett pontot a 
Fradi ellen a Fehérvár

Eredmények: Dnyipro-1 – Minaj FC 
1-3, Sahtar Donyeck – Inhulec Petrovo 
3-0, Csornomorec Odessza – Dinamo Ki-
jev 0-3, Vorszkla Poltava – FK Lviv 1-0, 
Zorja Luhanszk – Metaliszt Harkiv 3-2, 
Olekszandrija – Kolosz Kovalivka 4-1, 
Metaliszt 1925 Harkiv – Veresz Rivne 1-4, 
Ruh Lviv – Krivbász 2-1.

A Dnyipro 28 ponttal vezeti a mezőnyt 
az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó 23 
pontos Sahtar, illetve a 22 pontjával har-
madik Zorja előtt.

A 9 pontjával a 12. helyre visszacsúszó 
Minaj a hétközben sorra kerülő 12. forduló-
ban javíthat pozícióján, amikor is a sereg-
hajtó Csornomorec Odesszát látja vendégül.

***
Az OTP Bank Liga már a 14. forduló-

nál tart, és itt a Fehérvár – FTC számított 
a játéknap rangadójának.

A Fradi kétszer is vezetett ugyan, és 
egy sor helyzetet is elhibázott, a végén 
azonban a hazaiak egyenlíteni tudtak.

Eredmények: Mezőkövesd – Kecs-
kemét 2-1, Puskás Akadémia – Kisvárda 
0-1, ZTE – UTE 1-0, Vasas – Debre-
cen 0-3, Paks – Honvéd 5-0, Mol Fehér-
vár – FTC 2-2.

A Fradi 28 ponttal vezeti a mezőnyt a 
25 pontos Kisvárda és 24 pontjával har-
madik Kecskemét előtt. A tabella utolsó 
három helyén nagy múltú budapesti csa-
patok – UTE, Honvéd és a Vasas – sora-
koznak…

Néhány sorban
Az országos harmadosztályú labdarúgó-
bajnokságban a 10. fordulót rendezték a 
hétvégén, ami az 
idén már az utol-
só játéknapnak 
számít a 11 csa-
patot felvonultató 
pontvadászatban.

A Huszt FC 
a Niva Vinnicát 
látta vendégül, és 
1-1-es döntetlent 
ért el.

A bajnokság-
ban a még min-
dig hibátlan Niva 
Buzova vezet fö-
lényesen 9 mér-
kőzésből meg-
szerzett 27 pont-
jával, míg a 13 
pontos Huszt a 
hatodik.

***
A Kárpátaljai Megyei Labdarúgó-bajnok-
ság négy regionális csoportjában befeje-
ződtek a csoportküzdelmek, és a hétvé-
gén már a negyeddöntőket rendezték meg. 

Az A-csoport első két helyezettje a 
B-csoport első két helyén végző együttesé-
vel találkozott, míg a másik két párharcban 
a C és a D-csoport éllovasai vívták meg az 
elődöntőbe kvalifikáló meccset.

A legnagyobb küzdelmet az Onokóci 
Medea – FC Polena találkozó hozta, ahol 
a szolyvai együttes már két góllal is veze-
tett, ám a hazaiaknak sikerült az egyenlítés. 
Büntetők következtek, amelyben Onokóc 
5-4-re bizonyult jobbnak, így ők jutottak 
a legjobb négy közé.

A további párharcokban viszonylag 
sima mérkőzések döntöttek a győztes ki-
létéről.

Eredmények: Kincsesi Szokil – Nagy-
szőlős 0-3, Máramarosi Szlatina – Irhóc 
1-3, Técső – Rahói Kárpáti 0-2.

Az elődöntőkben Nagyszőlős – 
Onokóc, illetve Rahó – Irhóc párharcokat 
rendeznek majd.

***
A női vízilabda Világliga szuperdöntőjé-
ben a magyar válogatott 11-11-es döntet-
lent követően szétlövéssel 8-7 arányban 

alulmaradt a házigazda Spanyolország el-
len, így ezüstérmes lett (a képen).

Az elődöntőben Bíró Attila lányai nagy 
bravúrt aratva, 10-9-re nyertek a világ- és 

olimpiai bajnok Egyesült Államok csa-
pata ellen.

***
A női kézilabda Európa-bajnokság ljub-
ljanai csoportjában a magyar válogatott 
előbb 33-28-ra nyert az Eb-újonc Svájc 
ellen, majd 21-18 arányú vereséget szen-
vedett Horvátországtól.

A keddi folytatásban a torna esélyesé-
nek tartott Norvégia ellen nagy formaja-
vulásra lesz szükség még a tisztes helyt-
állásért is, de a legrosszabb esetben még a 
középdöntőbe kerülés is kicsúszhat a ma-
gyarok kezéből.

***
Izgalmas mérkőzésekkel folytatódik a lab-
darúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntője, 
hiszen már a legjobb nyolc közé kerülé-
sért megmérkőzik egy mással a Real Mad-
rid és a Liverpool. A forduló másik sláger-
összecsapása a Paris SG. – Bayern Mün-
chen párharc lesz.

A három magyar játékost is foglalkoz-
tató RB Leipzig a Manchester City ellen 
kísérelheti meg a negyeddöntőbe kerülést.

Az Európa Liga nyolcaddöntőjének a 
csúcsmeccse a Barcelona – Manchester 
United párharc lesz, a Sahtar Donyeck el-
lenfele a francia Rennes lesz.
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Plusz egy vicc

2022. 44. szám meg    -
fej  tése: A szavak fi-
noman szőtt pók-
hálók egy gránitke-
ménységű világban. 

Plusz    egy vicc: ...bár-
hogyan döntesz, ké-
sőbb megbánod. 
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A nyolc megmaradó szóból a következő vicc csatta-
nóját állíthatja össze:

– Nézze, talán enyhíthetné az ítéletet, ha a felesége 
szívszakasztó zokogásban törne ki a tárgyalás alatt – 
tanácsolja az ügyvéd a vádlottnak.

– Azt könnyen elérhetjük! Menjen oda hozzá, …

Kétbetűsek: CO, DI, 
EB, EK, ÉS, KU, LI, ME, 
NE, NR, ÓI, ÓU, PL, SZ, 
TG, ÜE, VÓ, YZ, ZK.

Hárombetűsek: AAB, 
AMO, AZT, FEL, NEK, 
ŐSZ, RAJ, SÁP, TRE, TRI.

Négybetűsek: AZZÁ, 
ELÁS,  HERR,  HOGY, 
KRÓM, LOLI ,  MICK, 
MUTI, NASA, NEKI, NILE, 
NYÍR, ÓMEN, RUDI, SZIA, 
ZITI.

Ötbetűsek:  ANTAL, 
AVASI, GILDE, GRIER, 
KASUB, KIIRT, LEÍRÓ, 
METSZ, ŐSELV, SPURI, 
ÜTLEG, ZOLTI.

Hatbe tűsek:  ARC -
VÍZ, BEATTY, BENING, 
B O R H A B ,  B Ű D Z S É , 
ECSEDI, FOGNAK, IKA-
RUS, JÓSLÁS, KIINAL, 
LIGETI, MILTON, MOND-
JA, PEKARI, REZGÉS, 

SLEMIL, TERÜLŐ, TIP-
PAN.

Hétbetűsek:  ALMA-
SAV, ANYAMÉH, CHICA-
GO, CSERDÍT, ELPIRUL, 
ÉLETLEN, GERECSE, 
KARCOLÓ, KUTCHER, 
KUVAITI ,  LEVAKAR, 
MENTENI, NAGYEVŐ, 
SZÁZEGY, TÓSZTOZ.

Ti z e n h é t  b e t ű s e k : 
HEGYIKERÉKPÁROZÁS, 
TÁMASZTÓSZERKEZET.

Tészta: 38 dkg finomliszt, 1/2 csomag sütőpor, 10 dkg cu-
kor, 1 tk. szárított citromhéj, 7,5 dkg hideg vaj, 2 db egész to-
jás, 70 ml tej;

Krém: 7,5 dl tej, 3 csomag vanília pudingpor, 10 dkg cu-
kor, 15 dkg puha vaj, 1 citrom leve;

Máz: 20 dkg porcukor, 1 citrom leve. 
Elkészítése: A krémmel kezdjük... A tejben a cukorral meg-

főzzük a pudingokat. A vajjal habosra keverjük a kissé meg-
hűlt pudingot. Végül a citrom levét is beledolgozzuk. Betölté-
sig gyakran megkeverjük. Ezt akár robotgéppel is lehet. 

A tésztához a lisztben elkeverjük a száraz hozzávalókat, 
majd elmorzsoljuk benne a hideg vajat. Hozzáadjuk a tojáso-
kat, a tejet és egynemű tésztává gyúrjuk. Az elkészült tésztát 
négy egyenlő részre osztjuk és kb. 20x30 cm-es lapokat nyúj-
tunk. Tepsi hátuljára helyezzük papírral együtt a tésztát és 180 
fokra előmelegített sütőben, hőlégkeveréssel, kb. 10 perc alatt 
világosra sütjük.

Amíg a lapok meghűlnek, a mázat is elkészítjük. A por-
cukrot megszitáljuk és a citrom levével alaposan elkeverjük. 
A krémet három részre osztjuk és betöltjük a lapokat.

A tetejét bevonjuk a mázzal. Hűtőbe tesszük egy éjszaká-
ra. Másnap remekül szeletelhető.

Valamit hiányol az 
életéből, csak még 
nem jött rá, hogy mi 

az. Terelje el a figyelmét és 
kezdjen új projektek megva-
lósításába! Tanuljon tovább, 
képezze magát, válasszon új 
hobbit, vágjon bele, amibe 
csak akar, mert az ilyen jel-
legű terveknek kedvez ez a 
hét. Ha valamit sikerül ezek 
közül megvalósítania, óriási-
ra növekszik az önbizalma és 
tele lesz pozitivitással.

Szinte mindennap bal 
lábbal kel és nyugta-
lan, feszült egész nap. 
Minden jó dolog tá-

volinak tűnik, ráadásul a borús, 
szürke hétköznapok is sokszor 
csak lehúzzák. Ha ez nem lenne 
elég, még a barátok, ismerősök 
is piszkálják a keresetlen jó ta-
nácsaikkal. A csillagok azt üze-
nik Önnek, hogy figyeljen oda 
jobban a kommunikációra, illet-
ve hogy a sikerei titka nem más, 
mint a jó döntések meghozatala.

Ha már az ősz kel-
lős közepén járunk és 
nyakunkon a tél, ide-

je lenne nagyobb hangsúlyt 
fektetnie otthona légkörére. 
Kezdje mondjuk egy nagy-
takarítással, majd fejezze be 
a dekorálással és varázsoljon 
magának hangulatos otthont. 
Továbbá egy meglepő tele-
font, esetleg meghívást kap-
hat a napokban, de kivétele-
sen jobb lenne, ha inkább le-
mondaná.

Felbukkan egy Ön 
számára kellemet-
len alak a múltból. 
Mégis, érdemes len-

ne félre tennie a régi érzéseit 
vele kapcsolatban és adni egy 
esélyt annak, hogy beszélje-
nek, mert érdekes dolgokat 
tudhat meg tőle! Mostaná-
ban mindenáron szórakozni 
akar, ami sok kicsapongás-
sal teli éjszakát hozhat, de le-
gyen ezzel óvatos, mert a bu-
lizást is túlzásba lehet vinni. 

Mostanában boron-
gós hangulatban van 
és egyik napról a má-
sikra változik a kedé-

lye. Érzi, hogy valami nem 
stimmel, de egyelőre még nem 
tudná megmondani, mi okoz-
za Önben az érzelmi hullám-
vasutazásokat. De kétségkívül 
könnyen összeveszik mások-
kal, néha egészen apró dolgo-
kon és nehezen jön ki a környe-
zetével. Úgy látszik megoldód-
nak a párkapcsolati problémái.

Minden erejével arra 
törekszik, hogy hasz-
nosan töltse az idejét, 

még otthon is. Kiváló alka-
lom ez arra is, hogy megala-
pozza a jó közérzetét, éppen 
ezért megpróbálhatná medi-
tálásra, jógára, vagy más lé-
lekerősítő gyakorlatokra adni 
a fejét. Szánjon minél több 
időt a lelke karbantartására, 
mert hamarosan eljöhet az 
idő, amikor hálás lesz érte.

Fel kellene frissíte-
nie a ruhatárát, vagy 
beugrania a fodrász-

hoz, de mindenképpen cél-
szerű volna valamilyen kül-
ső változtatást véghezvin-
nie magán, hogy megjöjjön 
az önbizalma és jobb kedv-
re derüljön. Most fordítson 
több időt külsője és belseje 
ápolására, mert aztán eljö-
het az idő, amikor nem lesz 
ezekre lehetősége vagy ép-
pen ideje! 

Kissé kedvtelen és kö-
zömbös a környeze-
tével szemben. Álta-
lános rossz hangulata 

miatt nincs is kedve kimoz-
dulni otthonról. Mindemellett 
olyanokon gondolkodik, hogy 
senki sem foglalkozik Önnel 
és senkit sem érdekel. Pedig 
tudja jól, hogy csak a borúlá-
tása diktálja ezt. Találnia kel-
lene egy kis örömforrást a hét-
köznapokban, ami helyreállí-
taná a kedvét.

Bármilyen kudarc, 
csalódás is érje, ne 
hagyja, hogy elvegye 

a kedvét! És ne is engedjen 
olyan kicsinyes érzéseknek, 
mint az irigység, ami mások 
sikere láttán tör fel Önből. 
Inkább rázza meg magát, és 
próbálja meg újra! Engedjen 
bátran a kalandvágyának is, 
ami most új és üdítő élmé-
nyekkel szolgálhat. Érzi a lá-
bában, hogy mehetnéke van. 
Vigye magával a párját is!

Annyira túlzásba vi-
szi mostanában a 
munkát, és az egyéb 
mindennapos felada-

tokat, hogy nem csak testileg 
és lelkileg is kimerült, de a 
szervezete is elkezdte megelé-
gelni ezt az életmódot. Éppen 
ezért ne csodálkozzon azon, 
ha szabadságra kell mennie, 
hogy végre kipihenhesse ma-
gát. Ne sajnálja sem az időt, 
sem a pénzt arra, hogy jobb 
legyen a kedve és a közérzete.

Napjai a káosz jegyé-
ben telnek, és azt sem 
tudja, hol áll a feje vagy 

mit kellene tennie. Éppen ezért, 
ha ingatlant készül vásárolni, 
akkor mindenképpen halassza 
el ez irányú terveit, mert ez a 
hét ilyen tekintetben nem sok 
jóval kecsegtet. Ráadásul most 
egy másik lehetősége is elúszik, 
aminek sikerében korábban na-
gyon reménykedett, de fel a fej-
jel, mert az égiek nem hagyják, 
hogy szomorkodjon!

Ön is érezni fogja, 
hogy ezen a héten szin-
te minden klappol! Az 

univerzum érezhetően ellátja 
Önt áldásával, az élet több te-
rületén is szerencsésnek mond-
hatja majd magát. Erős és élet-
tel teli, csupa energia és vidám-
ság, amit sikerül is másokra át-
ragasztani. Élvezze a jól megér-
demelt bőséget és áldást anélkül, 
hogy folyton azon agyalna, mi-
lyen következményei lehetnek!


