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Folytatás a 4. oldalon

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!

Adventi ajándék az 
MRSZ-től

A Magyar Reformá-
tus Szeretetszol-

gálat (MRSZ) szívü- 
gyének tartja a legnehe-
zebb sorban élő magyar 
nemzetrész támogatá-

sát, mindig az elsők kö-
zött érkezik a kárpátal-
jaiak segítésére, vallva és 
hirdetve, hogy jobb adni. 

Kö z e l  t í z  é v e , 
hogy a Nemzet-
stratégiai Ku-

tatóintézet felelősség-
gel és hűséggel elkészí-
ti és elhozza karácso-
nyi ajándékcsomagja-
it Kárpátaljára. Rend-
hagyó ötletük az volt, 

Az NSKI Mikulása Váriban járt

hogy az egységes élel-
miszercsomagok mellett 
száz gyereknek személye-
sen, névre szólóan teljesí-
tik kívánságát. Kis előké-
születtel a kicsik Mikulás-
hoz írt levelét eljuttatták 
az intézet munkatársai-
hoz, akik maguk gondos-

kodnak arról, hogy a le-
vélben leírtak szóról szó-
ra teljesüljenek… 

Amikor annak idején 
az intézet vezetői felvették 
a kapcsolatot a Kárpátal-
jai Református Egyházzal, 
volt kit megajándékozni, és 
a tíz év alatt sokan örülhet-

tek már. De azok köré-
ben, akik vállalták a szü-
lőföldön maradást min-
den nehézségével együtt, 
az ajándékozás, a szemé-
lyes jelenlét most még in-
kább felértékelődött. 

Vannak időszakok, 
mikor a hitnek és a 

reménynek még a józan, 
bölcs, de még a máskor 
mindent felülíró racio-
nalista gondolatoknál is 
nagyobb ereje van. Most 
ilyen hónapokat élünk. 
Ennyi megpróbáltatás 
mellett csak a remény-
be vetett hit az, ami erőt 
adhat a mindennapi ki-
hívásokkal teli életünk-
ben, hangzott el vasár-
nap délután Beregszász 
főterén, amikor is az 
adventi koszorún meg-
gyújtották a reménysé-
get szimbolizáló máso-
dik gyertyát. 

Tavaly ilyenkor a har-
mincnál is több beregszá-
szi polgártársunk lelki üd-
véért imádkoztunk, akiket 
egy láthatatlan ellenség-
gel, a koronavírussal vívott 
harcban veszítettünk el. 

Beregszász: az adventi koszorún meggyújtották a második gyertyát

A zene nyelve a béke hangja
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Viktor Mikita, a Kárpátaljai 
Megyei Katonai Közigazgatás ve-
zetője vasárnap tanácskozást tar-
tott a Zakarpattyaoblenerho veze-
tőivel. A megyei áramszolgáltató 
központi hivatalában tartott meg-
beszélésen a kormányzó mellett a 
járási közigazgatási hivatalok ve-
zetői, valamint a rendőrség, a Biz-
tonsági Szolgálat és több kistérség 
vezetője vett részt. Viktor Mikita 
elmondta, hogy a lakosságtól 
hozzá érkező panaszok túlnyomó 
többsége a rendszertelen áram-
szünetekkel kapcsolatosak. Mint 
fogalmazott, az emberek készek 
takarékoskodni és az áramszüne-
teket is elfogadják, ugyanakkor 
mindenkinek jogában áll megtud-

Kárpátalja kormányzója tárgyalt a 
megyei áramszolgáltató vállalat vezetőivel

ni, hogy mikor kerül sor az újabb 
kikapcsolásra, hogy ennek meg-
felelően tudja alakítani a saját és 
családja életét. Ami a vállalkozá-
sokat illeti, a kormányzó azt java-
solja a számukra, hogy szerezze-
nek be áramfejlesztőket. Mint fo-
galmazott: mindenkinek egyenlő 
feltételek mellett kell felkészül-
nie a nehéz téli időszakra. A me-
gye üzemanyagellátását illetően 
Viktor Mikita hangsúlyozta, hogy 
ezt a kérdést folyamatos felügyelet 
alatt tartják, miként mostantól már 
a megyei áramszolgáltató munká-
ját is koordinálni fogják, hogy se-
gítsék azt a kötelezettségei haté-
konyabb elvégzésében.

karpat.in.ua

Kárpátalján betiltják a külté-
ri reklámok, fényfüzérek, kiraka-
tok fényeinek használatát, vala-
mint az utcai világítást, közölte 
Viktor Mikita, a Kárpátaljai Me-
gyei Katonai Adminisztráció ve-
zetője hivatalos közösségi olda-
lán. Mint fogalmazott, az erre vo-
natkozó határozattervezet decem-
ber 5-én a megye védelmi tanácsá-
nak ülésén lett előterjesztve. A kor-
mányzó kiemelte, hogy mivel az 
országban háború van, ezért idén 
télen nem lesz ünnepi kivilágítás. 
„Csak az otthonokban és a kritikus 
infrastrukturális létesítményekben 

Betiltják az utcai világítást, a kültéri 
reklámok, kirakatok fényeinek használatát

hagyjuk égve a fényt. Minden mást 
kikapcsolunk, amíg stabilizálódik 
az ország energiaellátási helyze-
te” – írta a Katonai Adminisztrá-
ció vezetője. Hozzátette, a rendőr-
ség, a Biztonsági Szolgálat, a járá-
si katonai közigazgatás és a kistér-
ségek vezetői a hét minden napján 
24 órában ellenőrzik majd a szabá-
lyok betartását. „Hálás leszek a la-
kosoknak, amennyiben operatívan 
tájékoztatnak majd a megyei vé-
delmi tanács határozatának esetle-
ges megsértéséről” – közölte Vik-
tor Mikita.

karpat.in.ua

Véres csomagot kapott több 
ukrán külképviselet a spanyol-
országi levélbombás terrortá-
madás után – hozta nyilvános-
ságra pénteken közleményben 
Oleh Nyikolenko ukrán kül-
ügyi szóvivő.

A diplomata szavai szerint 
folytatódik az ukrán nagykövet-
ségek és konzulátusok fenyege-
tése. „A spanyolországi terror-
támadás után véres csomagok 
érkeztek a magyarországi, hol-
landiai, lengyelországi, horvát-
országi, olaszországi, ausztri-
ai ukrán nagykövetségre, a ná-
polyi (Olaszország) és krakkói 
(Lengyelország) főkonzulátus-
ra, valamint a brünni (Csehor-
szág) konzulátusra. A csomagok-
ban állati szemek voltak. Magu-
kat a csomagokat jellegzetes szí-
nű folyadékba áztatták, és en-
nek megfelelő szaga volt. Tanul-
mányozzuk ennek az üzenetnek 
a jelentését” – írta a szóvivő a 
Facebookon közzétett közlemé-
nyében.  Hozzátette, hogy ezen 
felül Ukrajna vatikáni nagyköve-
te rezidenciájának bejáratát meg-
rongálták, a kazahsztáni ukrán 
nagykövetségre egy később ha-

Ukrán külügyi szóvivő: folytatódnak az 
ukrán külképviseleteket érő fenyegetések

misnak bizonyuló bombabejelen-
tés érkezett, az egyesült államok-
beli ukrán nagykövetségre pedig 
egy Ukrajnát bíráló cikk fénymá-
solatát küldték el.

„Okkal feltételezhetjük, hogy 
az ukrán nagykövetségek és kon-
zulátusok jól megtervezett terro-
rizálása és megfélemlítése zajlik. 
Mivel nem tudják megállítani Uk-
rajnát a diplomáciai fronton, meg-
próbálnak megfélemlíteni min-
ket. Azt viszont azonnal kijelent-
hetem, hogy ezek a próbálkozá-
sok hasztalanok. Továbbra is ha-
tékonyan fogunk dolgozni Ukraj-
na győzelméért” – idézte a szóvi-
vő Dmitro Kuleba ukrán külügy-
miniszter szavait. 

A hivatalos külügyi közle-
mény szerint az ukrán diploma-
ták továbbra is sikeresen dolgoz-
nak Ukrajna védelmi képességei-
nek megerősítésén és az ukránok 
számára a tél túléléséhez szüksé-
ges energetikai eszközközök be-
szerzésén. Az ukrán fél együttmű-
ködik külföldi országok rendfenn-
tartó szerveivel minden fenyege-
tési eset kivizsgálásában, az elkö-
vetők azonosítása és bíróság elé 
állítása érdekében.

Kuleba csütör tökön az 
EBESZ külügyminiszteri taná-
csának Lódzban tartott ülése 
alatt az Ukrinform hírügynök-
ségnek adott nyilatkozatában 
elmondta, hogy két ukrán kül-
képviselet is kapott levelet „na-
gyon konkrét fenyegetésekkel” 
ugyanazon a napon, amelyen a 
bombát tartalmazó csomagot el-
küldték Ukrajna spanyolországi 
nagykövetségére. A madridi uk-
rán nagykövetségre érkezett le-
vélbomba miatt a követség egyik 
munkatársa könnyebben megse-
besült a kezén, amikor a bomba 
felrobbant. Spanyolország ter-
rorcselekménynek minősítette 
az esetet. 

A külképviseleteket csütör-
tökön Kuleba még nem nevezte 
meg, mondván, hogy a külügyi 
tárca hivatalos álláspontját az 
incidensekkel kapcsolatosan ké-
sőbb hozzák nyilvánosságra. A 
miniszter egy csütörtök esti tévé-
műsorban még annyit elmondott, 
hogy addigra már nem kettő, ha-
nem három külképviselet kapott 
fenyegetőlevelet, amelyeket „vö-
rös folyadékkal itattak” át.

MTI

Az EU- és a NATO-tagálla- 
mok „közös érdeke és köteles-
sége” Ukrajna további kato-
nai és pénzügyi támogatása az 
e szervezetekben vállalt köteles-
ségek teljesítéseként – hangsú-
lyozta Giorgia Meloni olasz kor-
mányfő az Európai Konzervatí-
vok és Reformerek európai par-
lamenti frakció Varsói Csúcs 
(Warsaw Summit) című konfe-
renciáján szombaton lejátszott 
videoüzenetében.

A háború gazdasági követ-

Olasz kormányfő: Az EU és a NATO 
érdeke és kötelessége Ukrajna további 

támogatása
kezményeit említve a szállítási 
láncok lerövidítését, a vállalko-
zások „túlzott szabályozásának 
és megadóztatásának” lazítását 
szorgalmazta.

Arra szólította fel a konferen-
cia résztvevőit, hogy védjék meg a 
közösen vallott értékeket. „Ne fél-
jetek a józan ész hangján beszélni, 
védeni országaink szabadságát és 
jólétét” – hangoztatta. Meggyőző-
dését fejezte ki, hogy „Európa jö-
vője konzervatív lesz”.

hirado.hu

Árverésre bocsátanak egy kö-
rülbelül 200 millió dollár érté-
kű szuperjachtot, amely Viktor 
Medvedcsuk oroszbarát ukrán 
politikus tulajdonában áll.

A Putyinnal is jó barátságot 
ápoló Medvedcsuk jachtját Horvát-
országban foglalták le az oroszel-
lenes szankciók életbe lépése után. 
Egy horvát bíróság most arról ho-
zott döntést, hogy a 92,5 méter 
hosszú, Royal Romance nevű hajót 
átadják egy ukrán kormányszerv-
nek – egy ügynökségnek –, amely 
a háborús károsultak megsegítésé-
ért felel, ez az ügynökség pedig ár-
verésre bocsátja a luxusjárművet.

Elárverezik Medvedcsuk 200 millió 
dolláros szuperjachtját

A The Guardian megjegyezte: 
ez az első alkalom, hogy egy le-
foglalt szuperjachtot Ukrajna nevé-
ben eljárva bocsátanak árverésre. 
Szeptemberben egy másik lefoglalt 
jachtot más módon már eladtak egy 
árverésen: Dmitrij Pumpjanszkij 
orosz oligarcha 72,5 méteres ha-
jója 37,5 millió dolláros áron ta-
lált új gazdára. 

A most árverésre bocsátott hajó 
tulajdonosát, Viktor Medvedcsukot 
áprilisban elfogták az ukrán hatósá-
gok, majd szeptemberben egy fo-
golycsere-egyezmény részeként át-
adták az oroszoknak.

(MTI)

A kommunális szolgáltatások 
díjai a kormány ígéretei sze-
rint ezen a télen változatlanok 
maradnak, jelentette ki Denisz 
Smihal ukrán miniszterelnök a 
kormány pénteki ülésén – közöl-
te az Ukrinform.

„Ígéretünknek megfelelően a 
közüzemi szolgáltatások díjai ezen 

Smihal: A kommunális szolgáltatások 
díjai ezen a télen nem változnak

a télen változatlanok maradnak” – 
mondta Smihal.

Elmondása szerint a hatósá-
gok elegendő forrást különítettek 
el, hogy teljes mértékben finan-
szírozzák mindazokat a támogatá-
sokat, amelyeket mintegy három-
millió család kap majd.

karpat.in.ua

Ennek oka az üzemanyag irán-
ti kereslet növekedése, ami a 
generátorok tömeges haszná-
lata, valamint az importtal 
kapcsolatos problémák miatt 
alakult ki.

Ukrajnában megismétlőd-
het az üzemanyagválság: ben-
zin- és gázolajhiány, hosszú so-
rok a benzinkutakon és emel-
kedő árak várnak a lakosságra. 
Az első vészharang a legutóbbi, 
ukrán energetikai infrastruktú-
rát ért nagyszabású orosz raké-
tatámadás idején kondult meg, 
amikor is hosszú sorok torlód-
tak fel a benzinkutakon, majd 
néhány töltőállomáson elfogyott 
a benzin.

Olekszandr Melnicsuk, a 
BRSM Nafta marketing-igaz-
gatója kifejtette, az üzemanyag 
iránti kereslet 35 százalékkal 
nőtt, ezért szükség van a logisz-
tika „felgyorsítására”. Hasonló-
an vélekedik Dmitrij Leuskin, a 
Prime töltőállomás-hálózat tu-
lajdonosa, aki szerint egyre fe-
szültebb az üzemanyaghelyzet. 
Elmondása szerint ennek több 
oka is van. Először is, dízelvál-
ság van kibontakozóban Euró-
pában. December 5-én ugyanis 
életbe lép az orosz olajársapka, 
amelyre felkészülve a keres-
kedők felvásárolják az elérhe-
tő készletet. Emiatt kevesebb 
a kínálat a piacon, nőtt értük a 
verseny.

Egyes források szerint Euró-
pában korlátozott a dízel üzem-
anyag kínálata, ami máris meg-
növelte a logisztikai költsége-
ket, ezért az árak emelkedésnek 
indultak.

Az ukrán vásárlók megnöve-
kedett kereslete miatt a lengyel 
kereskedők tonnánként 30–40 
dollárral emelik a tarifáikat. De-
cemberben pedig akár 160–180 
dollárra nőhetnek a díjak.

A válság kialakulásának má-
sik oka, hogy a dunai kikötők 

Újabb üzemanyagválság 
fenyegeti Ukrajnát

„kiszáradtak”, ugyanis szinte meg-
szűnt a tengeren keresztül történő 
üzemanyag-szállítás, így a hiány 
akár 2-3 hónapig is eltarthat. Elő-
rejelzése szerint a fenti okok mi-
att várható üzemanyagválság Uk-
rajnában.

„Nem lesz elég üzemanyag-
szállító teherautó, képtelenek le-
szünk megbirkózni a helyzettel a 
tenger és a vasút nélkül. Három 
hetet kell kibírnunk, aztán lecsilla-
podik a válság, azonban nem mú-

lik el, nagy valószínűséggel már-
ciusban visszatér… Nincsenek 
készleteink és tartalékjaink. Csak 
annyit tehetünk, hogy rugalma-
sak vagyunk, és átirányítjuk a te-
herautókat egyik helyről a másik-
ra” – mondta a szakértő.

Dmitrij Leuskin kifejtette, a 
gázolaj és a benzin ára átlago-
san két hrivnyával emelkedik lite-
renként – egy hrivnya a beszerzé-
si árak és a logisztika növekedése 
miatt, egy hrivnya a generátorok, 
starlinkek stb. használata okán.

Az ukrán gazdasági miniszté-
rium szerint azonban nem valószí-
nű, hogy Ukrajnának üzemanyag-
hiánytól kell tartania a tömeges ge-
nerátorhasználat miatt. A statisz-
tikák azt mutatják, az elmúlt 5-6 
évben mintegy 500 ezer generá-

tort importáltak Ukrajnába, az 
országban ugyanakkor mintegy 
12 millió háztartás van. Ez azt 
jelenti, hogy a lakosság legfel-
jebb 3–5 százaléka rendelkezik 
generátorral.

Az A-95 tanácsadó csoport 
szerint már most is az üzem-
anyagárak emelkedése tapasz-
talható a nagy- és a kiskereske-
delemben egyaránt. A benzin no-
vember 28-tól a benzinkutakon 
átlagosan 51,27 hrivnyába  ke-
rült literenként, a gázolaj 54,65 
hrivnya. 

Hennagyij Rjabcev, a Pszic-
heja tudományos-technikai köz-
pont speciális projektjeinek ve-
zetője szerint valóban probléma 
van az üzemanyaggal.

De sok tekintetben maguk a 
kereskedők is öntenek olajat a 
tűzre, akik megpróbálnak páni-
kot kelteni bevételeik növelése 
érdekében.

A szakértő szerint a nyeresé-
gük már „meghaladja a literen-
kénti 20 hrivnyát”.

Minden bizonnyal ezért jutott 
Ukrajna Monopóliumellenes Bi-
zottsága (AMKU) arra a követ-
keztetésre, hogy az ukrán kor-
mány a válság elkerülése érdeké-
ben állítsa vissza az ellenőrzést 
az üzemanyagpiac felett. Szerin-
tük ugyanis az üzemanyag irán-
ti megnövekedett kereslet bár-
mikor a 2022. április–május kör-
nyékén kialakult helyzet megis-
métlődéséhez vezethet.

(vg.hu/Bujdosó Ivett)
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Egymásba kapaszkodva átkarolhatjuk az 
egész Kárpát-medencét

Az NSKI Mikulása Váriban járt

Az idei adventben a név-
re szóló csomagok egy részét a 
Mezővári II. Rákóczi Ferenc Lí-
ceum elsősei kapták.  December 
2-án a gyerekek tanáraik kísére-

tében nagy izgalommal várták 
a Mikulás érkezését a település 
központi részén található közös-
ségi helyen, a Nemzet Házban.

A helyi és távolról érkezett 

vendégeket Zán Fábián Sándor kö-
szöntötte. Név szerint Szász Jenő 
urat, a Nemzetstratégiai Kutató-
intézet elnökét, Szalipszki End-
re korábbi beregszászi főkon-
zult és Gyebnár István beregszá-
szi konzult.

A KRE püspöke rövid igei üze-
netében a Krisztus-követésről be-
szélt. Mindenki Krisztus-követő, 
aki ajándékozni tud, mondta. Az ad-
vent is arra emlékeztet minket, hogy 

az isteni szeretet az egész világot 
megajándékozta. Isten minket is 
erre kér. Olyan örömszerzésre, 
ami rá, az Atyára mutat.

A felelősség és a hűség le-
het az ember válasza az Isten-
től kapott szeretetre – mond-
ta Szász Jenő, az NSKI elnöke 
köszöntőjében. Mint fogalma-
zott, e kettő jegyében érkeztek 
idén is Kárpátaljára, és ehhez 
igazodva folytatják majd kül-
detésüket az elkövetkező évek-
ben is. Az elnök megköszönte a 
református egyház vezetőségé-
nek azt a munkát, amit a rászo-
rulók körében végez szüntele-
nül. Ha minden magyar egymás-
ba kapaszkodik, átkarolhatjuk a 
Kárpát-medencét, fogalmazott.

A köszöntéseknek a Miku-
lás érkezése vetett véget, akit a 
gyerekek énekkel és versekkel 
fogadtak. A jókedv természe-
tesen akkor bontakozott ki iga-
zán, amikor a kívánságok is va-
lóra váltak…

Az NSKI idén 400 kárpátal-
jai gyereknek hozott ajándékot 
8 millió forint értékben.

Fábián Katalin

Az éltető remény
Beregszász: az adventi koszorún meggyújtották a második gyertyát

Idén pedig február 24-e óta hat jó-
ravaló, életerős férfi halálhíre ren-
dítette meg közösségünket. Őket 
egy másfajta ellenség vette el tő-
lünk, kezdte beszédét Babják Zol-
tán, a Beregszászi kistérség pol-
gármestere. Aki a továbbiakban 
annak a meggyőződésének adott 
hangot, hogy sem a légvédelmi 
szirénák hangja, sem az energia-
válság, sem az általános bizony-
talanság nem tör meg bennünket, 

mert az adventi gyertyák fénye re-
ményt ad és hitünkben erősebbé 
tesz bennünket. Köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik áldozatos, 
kitartó munkájukkal ezt a reményt 
erősítik a szívünkben.

Meg kell tanulni várakozni 
arra, ami biztosan be fog követ-
kezni, hangsúlyozta beszédében 
Bárdos István, a Kossuth Lajos 
Líceum tanára. Ilyen a napfel-
kelte, de ilyen az első hó érkezé-
se is. Most a Megváltó születésé-
re várunk, aki elhozza számunk-
ra az olyannyira óhajtott békét.

Köztudott, hogy az advent a 
várakozás ideje, ám messze nem 
a tétlen várakozásé, figyelmez-
tetett Molnár János, a Beregszá-
szi Római Katolikus Egyházköz-

ség plébánosa. Ilyenkor az a fel-
adatunk, hogy tisztítsuk meg Jé-
zus útját lelkünk felé. Hogy vég-
re belépjen az életünkbe és sor-
sunkat ő formálja. 

Ha a gödröket, a buktatókat el-
kerülendő, szemünket állandóan 
lefelé szegezzük, akkor valószí-
nű, hogy sok bajtól megmenekü-
lünk, ám biztos, hogy közben el-
tévelyedünk, mondta Marosi Ist-
ván görögkatolikus parochus. Mert 
időről időre fontos, hogy az égre te-
kintsünk, hisz onnan, Jézustól kap-

juk az életünk számára legjelentő-
sebb útmutatásokat. Advent ide-
jén ennek különös jelentősége van.

Az adventi várakozásban, a 
karácsonyra való készülődésben 
olykor a legfontosabbról feled-
kezünk meg: ez pedig a lelki el-
mélyülés, mutatott rá Taracközi 
Ferenc, a Beregszászi Reformá-
tus Egyházközség vezető lelké-
sze. Pedig enélkül a Megváltó 
nem tud életünk nélkülözhetet-
len részévé, tetteink legfonto-
sabb irányítójává válni. 

A gyertya meggyújtását kö-
vetően a Beregszászi Kodály 
Zoltán Művészeti Iskola kórusa 
előadásában karácsonyi éneke-
ket hallhattunk. 

Kovács Elemér

Maradj velünk a hosszú éjsza-
kákon, Uram, és világíts ne-
künk ígéreteiddel!

Gyertyáink elégtek és szét-
folytak, akkumulátoraink me-
rülőben, nincs térerőnk, sem 
internetünk – imádságunk van, 
míg magába zár a sötét. Vissza-
emlékezünk a széthulló világ ko-

rábbi állapotára. A régi, fényes 
napokra, mikor mindig jött víz a 
csapból, a kapcsoló fényt csiholt 
a szobákban, működött a fűtés, 
és nem kellett feszült aggódásban 
kelnünk és feküdnünk. Mikor ké-
zen fogtál, néven szólítottál, ígé-
retet adtál és próbát ígértél. Kö-
szönjük, hogy előre szóltál.

Hosszúak a napok és észre-
vétlenül telünk meg panasszal 

Maradj velünk, Uram!
és feszültséggel, Uram. Van, aki 
stresszevővé vált, mások kórosan 
lefogytak közülünk. Sokan köny-
nyű vigasztalást remélnek az ital-
tól, észrevétlenül csúsznak bele a 
függőségbe. Férfiainkat a csendes 
kétségbeesés kergeti önpusztítás-
ba, feleségeiket a félelem. Halál 
vár azokra, akiknek sem pásztora, 

sem reménysége nincsen. Maradj 
velünk a hosszú éjszakákon, Uram, 
találd meg és vezesd vissza az el-
tévedteket, a magukra maradtakat!

Gyermekeink nyirkos, sötét 
pincékben ülnek légiriadó alatt. 
Templomainkban gyertyákat gyúj-
tunk, lángjuknál melengetjük a ke-
zünket. Éneklés közben összefoly-
nak előttünk a betűk, ezért isme-
rőseket éneklünk. Inkább szívből, 

mint énekeskönyvből. Szemünk 
és lelkünk fáradt a megerőltetés-
től, hiszékenyen hallgatjuk a bo-
rúlátó híreket. Olyanokat is tudni 
vélünk, amiket nem tudhatunk, 
aggódva figyeljük az első szál-
lingózó hópelyheket. Maradj ve-
lünk a hosszú éjszakákon, Uram, 
mert jön a tél!

Várunk téged, Uram, mint a 
virrasztók a reggelt, a sötétben 
ülők az első fénysugarakat. Vá-
runk, hogy szólj, cselekedj, ve-
zess minket.

Köszönjük, hogy a te ígére-
teid semmit sem veszítettek ere-
jükből, bízunk bennük.

Köszönjük, hogy kitartást ta-
nulhattunk őseinktől, és kitartást 
taníthatunk utódainknak.

Köszönjük az összébb húzó-
dó családokat, Urunk, add, hogy 
valóban közelebb vigye embert 
az emberhez a próba!

Köszönjük, hogy vannak tar-
talékaink, nem rombolták le a há-
zunkat, és tervezhetjük a jövőt.

Köszönjük, hogy a Te kezed-
ben vannak az idők és az alkal-
mak, királyokat emelsz fel és ta-
szítasz le. Benned bízunk, mert 
nálad van a kegyelem és meg 
tudsz váltani – meg is váltasz 
minden bűnből.

Maradj velünk a hosszú éj-
szakákon, Uram, és vége lesz az 
éjszakának, biztosan vége lesz.
Laskoti Zoltán (TeSó Blog)

Van, ahol már december ötödikén 
este megérkeznek a csomagok, más 
családoknál viszont csak hatodikán 
reggel jár a Mikulás. Örök kérdés, 
mikor jön a Mikulás. Van, aki sze-
rint december ötödikén este, van, 
aki szerint 6-án – sőt van, aki sze-
rint ötödikéről hatodikára virradó 
reggel. Persze elég, ha a Mikulás 
tudja, hogy mikor jön, de azért ér-
demes erre felkészülni. A Debrecen 
Televízió Esti Közelkép című műso-
rában Lovas Kiss Antal etnográfus 
felidézte, hogy a Mikulás hagyomá-
nya a titokban ajándékot vivő Szent 
Miklóshoz kapcsolódik.

– A legtöbb szentnek a halálát 
ünnepeljük, viszont Miklósnak nem, 
ő nem vértanú szent. Nagyon sokféle 
legenda kapcsolódik Szent Miklós-
hoz. Van olyan, ahol gyerekeket tá-
maszt fel, van, ahol fiatalokat ment 
meg a kivégzéstől, azaz megjelenik, 
mint gyereket óvó szent. A legfon-
tosabb legenda szerint egy ember 
annyira elszegényedik, hogy lánya-
it kell áruba bocsátania, de ezt meg-
hallja Szent Miklós, ezért három al-
kalommal titokban egy pénzes zsá-
kot vagy aranygolyót ajándékoz a 
családnak. Ez azért is érdekes, mert a 
titkos ajándékozás gesztusa is benne 
van, ahogy a Mikulással sem mindig 
szoktunk találkozni – hangsúlyozta 
Lovas Kiss Antal.

Az etnográfus arra is rámutatott, 
hogy az Amerikából ismert joviális 
vidám öregúr nagy szakállal, pocak-
kal főleg a reklámokban tűnik fel, ám 
az eredete nem világos.

– Vannak, akik szerint a híres 
üdítőitalt gyártó cég a reklám készí-
tése során hozta létre. Mások viszont 
azt mondják, hogy a már kialakuló fi-
gurára találtak rá, és tették világhí-
rűvé. Annyi biztos, hogy a Mikulás 
külső megjelenése is kisebb-nagyobb 
eltérésekkel van jelen az amerikai és 

Mikor jön a Mikulás?
magyar kultúrában – jelentette ki Lo-
vas Kiss Antal.

A szakember a beszélgetés-
ben azt is kiemelte, hogy nem min-
denhol a Mikulás és a Jézuska hoz-
za az ajándékot, és nem mindenhol 
ugyanakkor.

– Az, ami Magyarországon ki-
alakult, hogy a Mikulás inkább édes-
séget hoz, a Jézuska pedig ajándékot, 
az egy sajátos szokás. A kezdeti idő-
szakban, mintegy száz évvel ezelőtt, 
inkább a gyümölcsajándékozás volt 
a jellemző. Később persze a fogyasz-
tó társadalom rárakodta a saját dol-
gait, így például a Mikulásnál mára 
az édesség kiegészült komolyabb 
ajándékokkal – mondta.

Természetesen a technika fej-
lődése is hatással volt a Mikulással 
kapcsolatos népszokások átalakulá-
sára, így lett a rénszarvas által hú-
zott szánból repülő.

– Az ajándékozásra épül az ösz-
szes koncepció világszerte. Hollan-
diában a 17. század végén, az eme-
letes házak megjelenésekor felme-
rült a kérdés, hogy miként tud a Mi-
kulás bejutni a házba. Így keletkezik 
a kéményen keresztül érkező Miku-
lás szokása, aki a zokniba rak aján-
dékot. Ma pedig már normális dolog-
nak számít, hogy a Finnországból ér-
kező Mikulás repülővel jön és a gye-
rekek a repülőtéren várják – magya-
rázta Lovas Kiss Antal.

A beszélgetés során az etnográ-
fus azt is elárulta, hogy valójában 
mikor jön a Mikulás. Ez persze az-
zal is összefüggésben van, hogy mi-
ként történik az ajándékozás.

– A hagyomány szerint a Mikulás 
6-án reggelre érkezik meg, így 5-én 
este kell a csizmákat kirakni az ab-
lakba, de vannak például olyan csa-
ládok, ahol még 5-én este megtalál-
ja a gyermek a csomagot a cipőben.

dehir.hu

Tiltott vegyi fegyvereket, K-51-
es típusú aeroszolgránátokat 
használnak az ukrán fegyve-
res erők ellen az országot táma-
dó orosz erők – állította az uk-
rán haditengerészet vasárnap 
a Telegram üzenetküldő alkal-
mazáson.

A közlés szerint klórpikrin 
gázt tartalmazó gránátokat vet-
nek be Ukrajna keleti részén az 
ukrán erők ellen. A gránátból 
kiáramló gáz füstje légzési ne-
hézségeket okoz, emiatt az uk-
rán katonák védőfelszerelésben 
kénytelenek tartózkodni az ál-

Ukrán haditengerészet: tiltott vegyi 
gránátokat használnak az orosz erők

lásaikon – tette hozzá a hadi-
tengerészet.

Szerhij Hajdaj, Luhanszk me-
gyei kormányzó az Eszpreszo te-
levízió műsorában arról beszélt, 
hogy az időjárás kedvez az ukrán 
erőknek Szvatove és Kreminna 
települések irányban. “A közel-
jövőben kedvező híreket várunk 
az ukrán fegyveres erők sikerei-
ről” – fűzte hozzá. Megjegyezte, 
hogy a régióban “partizánok” is 
segítik az ukrán tüzérséget az el-
lenség tartózkodási helyének meg-
állapításában.

Az ukrán vezérkar vasárnapi 

összesítése szerint eddig hozzá-
vetőleg 91 150 orosz katona halt 
meg Ukrajnában, közülük 550 most 
szombaton. Az orosz erők elveszí-
tettek egy újabb repülőgépet, ösz-
szesen már 281-et. Ezenfelül az uk-
rán erők megsemmisítettek 2922 
orosz harckocsit, 5892 páncélo-
zott harcjárművet és 1908 tüzérsé-
gi rendszert.

Az Ukrajinszka Pravda hír-
portál helyi kormányzók beszá-
molóiból készített összefoglaló-
jában azt írta, hogy az elmúlt na-
pon az ország nyolc megyéjét lőt-
ték az orosz erők, a donyecki ré-
gióban az ágyúzások következ-
tében egy helyi lakos meghalt, öt 
megsebesült.

Forrás: mti.hu
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Elejét lásd az 1. oldalon

„Hát nem tudod-é, és nem  
hallottad-é, hogy  örökké való 
Isten az Úr, Aki teremté a 
föld határait? Nem fárad és 
nem lankad el, végére mehe-
tetlen bölcsessége. Erőt ád a 
megfáradottnak, és az erőt-
len erejét megsokasítja.” (Ézs 
40, 28–29)

Baleset az utcán... Elgázolt 
fiú, vérben fekszik, mindenki 
elsiet mellette, elvérzik, magára 
hagyva... Meghal. 

Meg lehetett volna menteni! 
Sietős, fontos dolga volt minden-
kinek, nem volt szánalom senki-
ben! Az emberek csak magukkal 
vannak elfoglalva! Belefárad-
tak az életbe, közönyössé vál-
tak. Nincs szánalom, együttér-
zés a szívekben. Túl sokat hallot-
tak Istenről, nem kérnek belőle. 
„Hinném, ha Ő kirendelné, ne-
kem adná a lottófőnyereményt.”

Nincs csend, ellazulás, béke. 
Fut, rohan mindenki. Csak az ön-
erejében bízik a rohanó ember. 
„Nekem kell megteremteni!” 

Keserűvé váltak az emberek. 
Belső elégedettlenség, görcs kí-
nozza. Gőg. „Amit én nem tu-
dok megoldani, azt még Isten 
sem, és más sem tudja megol-
dani!” Anyagi gondok, házasság, 
gyermek, betegségek, öregség. 
Legyőz a nyomorúság, tönkre-
megy az élet, de akkor sem kell 
az Isten! 

Tántorgó nemzedék va-
gyunk! Nem hiszünk Istenben, 
keserű szívvel, reménytelenül, 
dühöngve vonszoljuk  magun-
kat, tántorgunk! A XXI. század 
embere materialista, csak a kéz-
zelfoghatóban hisz.

Minden ember epekedik, 
hogy szeressék! De a szerető Isten 
nem kell! Pedig Isten szemmel 
tartja az életedet! Követ téged! 

Nincs bizalom, nincs hit, és 
kihalt a remény, pedig a szerető 
Isten segíteni akar, azért követ, 
keres és szólongat. Kínálja szere-
tetét, segítségét, de nem kell! Mi 
csak lefelé nézünk, csak a port, a 
szennyet látjuk, süllyedünk a re-
ménytelenség mocsarába. Szeny-
nyessé lettünk, utáljuk magunkat 
is, az életet is, de nem tudunk ki-

Az Úr vár rád
lábalni a sárból.

Isten ismer, jól tudja, hogy 
fáradt, tántorgó ember vagy. 
Nem ostoroz, nem fenyeget, nem 
ver, nem büntet. Nem! Magához 
hív, csalogat és kérlel. Fel akar 
emelni, meg akar tisztítani, erőt 
akar adni fáradt lelkedbe, tested-
be. Miért felejtjük el, amit ígért, 
hogy még a halál völgyében is 
velünk van?! Ott jár veled, fog-
ja a kezed, nem hagy magadra.

  Egy 23 éves fiatalember le-
ukémiával küzd, szenved. A kór-
házi ágyon tölti napjait, s a láto-
gatóknak ezt mondja: „Soha nem 
voltam ilyen szabad, ilyen közel 
Istenhez, mint itt, ezen a kórházi 
ágyon. Soha nem volt ilyen bol-
dog a szívem, mint most… Be-
teggé kell lenni, hogy  megis-
merjem Isten szeretetét, közel-
ségét? Miért nem értettem, is-
mertem Őt hamarabb? Milyen 
szép és boldog lett volna az éle-
tem eltelt 23 éve!”

Miért félsz Istennel találkoz-
ni? Miért félsz Istentől? Vagy 
nem is félsz, csak haragszol rá? 
Ha nem hiszel Benne, miért ha-
ragszol rá? Mi tart vissza, hogy 
elfogadd a feléd kínált szerete-
tét? Gőgös, büszke vagy?

Isten emelni akar téged! 
Szárnyakat akar adni, hogy szár-
nyalj magasba. Rendezni akar-
ja megromlott életedet. Ha en-
geded, hogy Ő rendezze, mássá 
lesz minden. 

Isten csak egy lottó főnye-
reménytől lenne tekintély előt-
ted? Szomorú dolog a tiltakozá-
sod, de Isten nem vág nyakon. Ő 
türelmesen vár rád, mert szeret! 

Uram, kérlek, emelj fel, kö-
zel magadhoz, hogy megértsem 
hívó hangodat. Rejts el szárnya-
id alá! Adj védelmet a kísérté-
seim idején! Hinni taníts, kér-
lek! Segíts, hogy egészen átad-
jam életemet Néked! Szolgál-
ni, imádni, magasztalni vágyom 
szent neved. Mert méltó vagy, 
Istenem a dicsőítésre. Te vagy a 
legfőbb jó és a legnagyobb ér-
ték, Uram. Ámen.

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

Segítség a segítőknek
Adventi ajándék az MRSZ-től

Az orosz-ukrán háború kitöré-
se óta a karitatív szervezet több 
mint nyolcszáz tonna adomány-
nyal támogatta a háború me-
nekültjeinek és befogadóinak 
ellátását, ennek jelentős része, 
mintegy 500 tonna segély vi-
dékünkre került. Az adventi 
várakozás időszakába érve is 
Kárpátaljára látogattak, hogy 
ebben a nehéz helyzetben meg-
ajándékozzák az ittenieket. 

Ezúttal  Juhász Márton, 
az MRSZ ügyvezető igaz-
gatója és Katona Viktória 
ügyvezetőhelyettes, a kárpátal-
jai szolgálatokért felelős lelki-
pásztor ezer, tartós élelmiszert 
tartalmazó egységcsomagot ho-
zott mintegy ötmillió forint ér-
tékben a Kárpátaljai Reformá-
tus Egyház (KRE) azon munka-
társai részére, akik a háború el-
lenére is helyben maradtak, vég-

zik áldozatos munkájukat az intéz-
ményekben, a rászorulók, a bete-
gek körében. Ezzel az ajándékkal 
szeretnék elősegíteni, hogy a min-
dennapokban másoknak segítők a 
háborús krízist néhány pillanat ere-
jéig maguk mögött hagyhassák és 
a közelgő ünnepre készülhessenek 
testben és lélekben, hangsúlyozták 
az adományozók. 

Anyaországi támogatóknak, il-
letve a magyar államnak a jóvoltá-
ból tudtuk most ezt az ezer élelmi-
szercsomagot elhozni, mondta Ju-
hász Márton ügyvezető igazgató. 
Aki kiemelte: ez az ezer csomag 
elsősorban az itt maradottakat se-
gítőket célozza. „A segítőket se-
gítjük, azokat, akik sokat tesznek 
az itteni magyarság megmaradásá-
ért, szociális szakembereket, peda-
gógusokat, hitoktatókat, idős lelké-
szeket. Nagyon örülünk, hogy az 
anyaországban továbbra is nyitot-
tak az emberek arra, hogy a Kár-
pátalján élő magyarságot támogat-

ni tudjuk, elsősorban az ő segítsé-
gük az, amit most célba juttattunk”, 
mondta Juhász Márton. 

A szeretetcsomagok átvétele-
kor Zán Fábián Sándor, a KRE 
püspöke köszönetet mondott az 
MRSZ-nek, hogy nem csupán 
együtt érez a kárpátaljai test-
vérekkel, nem csupán saj-
nálja azt a munkaközössé-
get, amelyik Kárpátalján a 
nehéz körülmények ellené-
re végzi szorgalmasan áldo-
zatos munkáját, hanem segíti 
is őket. Ezzel az adománnyal 
szeretnénk kifejezni megbe-
csülésünket azoknak, akik a 
hétköznapokban felkarolják, 
segítik a legelesettebbeket, 
szervezik az egyházkerület 
munkáját. Így most a támo-
gatottak célcsoportjába tar-
toznak többek között a reha-
bilitációs központok munka-
társai, a házibeteggondozói 
szolgálatot végzők, egyhá-
zi tűzoltók, intézményeink 
hűséges pedagógusai, a hit-
oktatók, hivatalaink dolgo-
zói stb. – mondta a püspök. Hálás 
vagyok, hogy van ezer emberünk, 
akik nap mint nap a kárpátaljai re-

formátus közösségért, az itt élő el-
esett emberekért tevékenykednek. 
Szeretnénk éreztetni velük, hogy a 
segítőkkel is törődnek. Ezekkel a 
csomagokkal szeretnénk tovább-
adni az MRSZ által hozott szere-
tetet, megerősítve, hogy ebben a 

nehéz adventi időszakban Isten 
így is itt van közöttünk – fogal-
mazott Zán Fábián Sándor. 

Mint megtudtuk, a mos-
tani látogatás alkalmával az 
MRSZ együttműködési meg-
állapodást kötött a KRE-vel, 
hogy a jelenlegi és jövőbeni 
segítő programjaikat össze-
hangoltan, a tervezés és meg-

valósítás során is együttműkö-
désben végezzék.

K. M. E.

Az alkalom áhítattal kezdő-
dött, amit Fodó Anett hitoktató 
tartott, aki Mózes történetéből 
Jókebed, Mirjám és a fáraó lá-
nyának cselekedeteit kiemelve 
világított rá az anya, nővér és nő 
nehéz helyzetére az ószövetségi 
korban, párhuzamot vonva a ne-

hézségekkel küszködő, hétköz-
napokkal egyedül megbirkózni 
kényszerülő mai anyák, asszo-
nyok között. Az áhítatban meg-
érthettük, hogy egy hívő, Krisz-
tusban bízó nő a szorult helyzet-
ben is, a háború okozta minden-
napi gondokkal küzdve is, Isten 
felé kell, forduljon és az Ő tenye-
rére kell, helyezze életét, hittel, 
bizalommal.

Az áhítat után közös ének-
léssel készültünk az előadásra, 
melynek témája volt a hitünk, az 
Úr Jézus által megváltott életünk 
valódi megléte, vagy „műanyag-
hit” fitogtatása. Barta-Nyíri No-
émi lelkipásztornő tolmácsolá-
sában hallhattuk az igére ala-
pozott előadásból, hogy meny-
nyire más a megélt hit, a napi 
kapcsolat Istennel, mint a val-
lásosság, a Krisztus nélküli hét-
köznapok. Hallani, és cseleked-
ni, mint hívő keresztyén, hogy a 
sötétségben – ami manapság jól 

Nőszövetségi alkalom Somban

Szolgálni Isten dicsőségére
December 4-én különleges alkalom megszervezésére került sor 
Beregsomban, aminek keretén belül az évek óta egy-egy gyüleke-
zetben csendesen működő nőszövetségi tagokat, nőtestvéreket egy 
számukra tartott csendesdélutánnal, igei üzenetekkel és a közösség 
fontosságával szerettük volna erősíteni. Hangsúlyossá vált ezen a 
délutánon, hogy milyen nagy szükség van az asszonyok szolgálatá-
ra, imádságára ebben a mostani helyzetben is.

ismert számunkra – fényleni, vi-
lágítani tudjunk, mint Isten meg-
váltottai.

A program további részében 
Orbán Erzsébet hitoktató, a püs-
pöki hivatal munkatársa ismertet-
te a jelenlévőkkel, hogy 2004 óta 
a Kárpát-medence területein mű-

ködő nőszövetségi tagok számá-
ra minden év december 5-e ima-
közösségi nap. A mozgalom és a 
buzgó imák ez évben értünk, kár-

pátaljai reformátusokért szólnak. 
Szervezetten, igei tanítással, gon-
dosan összeállított imákkal készül-
nek az asszonytestvérek erre az 

imaközösségi alkalomra, mely-
hez jövőre már mi is szeretnénk 
csatlakozni.

Az ének dallammá formált 
fohász, mely közelebb hozza a 
mennyet, egy csöppnyi menny-
országot láttat velünk. Hallgat-
va a Máté házaspár három éne-
két, ez a gondolat, érzés járta át 
elménket, szívünket. Réka csen-
gő énekhangja, Rihárd aláza-
tos zongorakísérete színesebbé, 
meghittebbé tette programunkat.

Az alkalom záróakkordja-
it – Ézsaiás próféta szavaival és 
a nap összegzésével – főtiszte-
letű Zán Fábián Sándor püspök 
úrtól hallhattuk. Püspök úr el-
mondta, milyen rég várja, hogy 
élettel teljen meg a kárpátaljai 
gyülekezetekben is a nőszövet-
ség, hogy ne csak egy üres foga-
lom legyen ez az egyesület, ha-
nem hívő asszonyok, hölgyek, 
lányok közössége, akik szol-
gálni készek Isten dicsőségé-
re és megteszik a tőlük telhető 
legtöbbet, legfontosabbat, hogy 
imádkoznak. Egy akarattal fo-
hászkodnak népünkért, egymá-
sért, olyan hittel, ami kitart a ve-
szedelem, nyomorúság idején is, 
mert bíznak az Úrban, aki re-
ményteljes jövőt ígért övéinek. 
Püspök úr imádsággal és áldás-
sal bocsátotta útjára a jelenlévő 
gyülekezetet.

A szorgos, vendégszerető 
somi asszonyok szendvicsek-
kel, süteményekkel és forró te-
ával kedveskedtek az alkalmon 
résztvevőknek.

Áldott legyen az Úr, aki min-
den rettentő körülmény ellené-

re megengedte, hogy ennyi nő-
testvér együtt imádja, dicsérje 
az Ő nevét!

Jakab Krisztina
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Az immár tizedik hónapja 
tartó orosz-ukrán háború embe-
rek millióinak változtatta meg 
életét, írta át mindennapjait. A 
Lehoczky Tivadar Társadalom-
tudományi Kutatóközpont 2022 

nyarán egy olyan kutatást indított 
el, amelynek célja, hogy feltérké-
pezze azon menekültek számát, 
helyzetét, akik hosszabb vagy rö-
videbb ideig Kárpátalján tartóz-
kodtak, számolt be Molnár D. Er-
zsébet, a kutatóközpont igazga-
tója. Az igazgató asszony abbéli 
reményének adott hangot, hogy 
ez a rendezvény, ha csak egy kis 
lépéssel is, de közelebb visz a 
körülöttünk lévő, felfordult vi-
lág megismeréséhez.

Molnár D. István az Ukraj-
na lakosságszáma és a migráci-
ós helyzet 2022-ben c. előadá-

Egy kutatás eredményeinek bemutatása a Rákóczi Főiskolán

Kelet-ukrajnai menekültek 
Kárpátalján

sában Ukrajna lakosságának szá-
máról és a 2022-es migrációs hely-
zetről számolt be. A háború kez-
dete óta az Európai Unió irányá-
ba több mint 12 millió fő határát-
lépését jegyezték fel (ENSZ-ada-

tok szerint), míg Ukrajnába közel 
8 millióan léptek be. A külföldre 
menekültek száma közel 8 millió 
fő, a belső menekülteké 6,5 mil-
lió. Ukrajnában 3,45 millió belső 
menekültet regisztráltak. A Me-
gyei Katonai Adminisztráció ada-
tai szerint 390 ezren tartózkod-
nak Kárpátalján, ebből az ENSZ 
Nemzetközi Migrációs Szerveze-
te szerint közel 155 ezren regiszt-
rált menedékkérők. 

Darcsi Karolina főiskolai ta-
nár, a kutatóközpont munkatársa 
a „Kárpátaljai kistérségek szerep-
vállalása a Kelet- és Közép-Ukraj-

nából érkezett menekültek ellá-
tásában” című prezentációban 
arról számolt be, hogy a belső 
menekülteket két csoportba le-
het sorolni: a vidékünkön átuta-
zók, valamint a tartósan itt ma-
radók. A háború kitörése óta a 
menekültek jelentős része cse-
rélődött, de nem csökkent a szá-
muk, az utóbbi hetekben pedig 
újabb menekülthullám tapasz-
talható. A felmérés során kide-
rült, hogy a kistérségek és ön-
kormányzatok jelentős szerepet 
vállaltak a menekültek elszál-
lásolásában és ellátásában, ám 
önerőből ezt nem tudták volna 
megoldani, hatalmas segítsé-
get kaptak a szomszédos orszá-
goktól, testvértelepülésektől. A 
felmérés fontosságáról szólva 
Darcsi Karolina kiemelte: fel 
tudtuk mérni, hogy milyen erő-
forrásokkal és kapacitással ren-
delkeznek az újonnan megala-
kult kistérségek, s hogyan tud-
nak egy válsághelyzetben sze-
repet vállalni. Ebben a helyzet-
ben jól vizsgáztak, a menekül-
tek ellátásában erejük felett tud-
tak teljesíteni. 

Pallay Katalin annak a kérdő-
íves felmérésnek az eredményei-
ről szólt, amelyet a Beregszászi 
járásban végeztek az orosz–ukrán 
háború menekültjeivel kapcso-
latosan. A felmérésből kiderült, 
hogy az említett régióban elszál-
lásolt menekültek döntő többsé-
ge nő, és magas a diplomával ren-
delkezők aránya. A megkérdezett 
menekültek döntő többsége elége-
dett a helyi körülményekkel, s je-
lentős részük a háború befejezté-
vel tervezi a hazatérést. 

A találkozó résztvevői meg-
tekintették a Debreceni Ka-
milla, Balla Béla, K. Debrece-
ni Mihály, Vass Tamás, Simon 
Dávid által készített Kárpátalja 
napjainkban című rövidfilmet, 
amely azt mutatja be, hogyan 
változott meg az élet vidékün-
kön a háború árnyékában, ho-
gyan telnek a Kárpátaljára me-
nekültek mindennapjai.

Marton Erzsébet

Idén a háború és az áramki-
maradások miatt sokkal szeré-
nyebb keretek között, zseblám-

pák fénye mellett adták át az in-
tézet mikuláscsomagjait, azon-
ban a gyerekek annál nagyobb 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet idén is elhozta ajándékait

Hálával, hittel, bátorítással 
érkeztek

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet 2013 óta minden év adventjében 
Kárpátaljra érkezik, hogy elhozza munkatársai és a jószívű em-
berek Mikulás-ajándékait. A Beregszászi 6. Számú Horváth Anna 
Gimnázium a kiemelt célcsoportba tartozik. Itt korábban sokat 
segítettek abban is, hogy megfelelő körülmények között tanulja-
nak a gyerekek. 

örömmel fogadták azokat. És az is-
kola pedagógusainak, illetve a kise-
gítő személyzetnek is sikerült szeb-

bé tenni a mostani, sok-sok gond-
dal terhelt mindennapjait, illetve a 
karácsonyi ünnepét.

Ha van kellő hitünk, egymás-
ba és a Jóistenbe kapaszkodunk, 
akkor a karácsony elhozza min-
denkinek a békességet és a sze-
retetet. Ezzel a szeretettel, hálá-
val és biztatással jöttünk, hogy 
megköszönjük az itt élők kitartá-
sát – mondta Szász Jenő, az NSKI 
elnöke. – Hálával, bátorítással, 
biztatással érkeztünk, és megkö-
szönjük azt a kitartást, amit itt ta-
núsítanak a kárpátaljai testvére-
ink. Csak imádkozni tudok, hogy 
ezt a hitet megtartsák, és Isten ke-
gyelmét kérem, hogy megtartson 
bennünket és egymásba kapasz-
kodásunkat megerősítse – fogal-
mazott Szász Jenő. Aki elárulta, 
hogy idén négyszáz gyereknek 
hoztak ajándékot mintegy nyolc-
millió forint értékben, amiből 
egymillió forintot az NSKI mun-
katársai gyűjtöttek össze annak 
érdekében, hogy egy kis megle-
petést, örömet lophassanak a kár-
pátaljai gyerekek szívébe. Vége-
zetül az intézet elnöke abbéli re-
ményének adott hangot, hogy a 
sötét után világosság jön. „Ebből 
mi most egy gyertyafénynyi lán-
got hoztunk magukkal”, mondta.

Az iskola diákjai és munka-
társai nevében Tóth Edit igazga-
tónő mondott köszönetet az aján-
dékozóknak, s kívánt számukra is 
békés, boldog ünnepet. 

Bár az NSKI Mikulása visz-
szatért Magyarországra, de meg-
ígérte, hogy jövőre is újra eljön 
majd a kárpátaljai gyerekekhez.

Kósa Eszter

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tiva-
dar Társadalomtudományi Kutatóközpontja a Történelem- és Tár-
sadalomtudományi Tanszékkel együttműködve november 30-án 
tartotta a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozathoz tarto-
zó rendezvényét, melyen bemutatták a Kelet-ukrajnai menekültek 
Kárpátalján c. kutatás eredményeit. Az eseménynek a beregszá-
szi magyar főiskola Apáczai Csere János Könyvtára adott otthont.

Mert talán sohasem volt 
szükség oly nagy mértékben a 
mostaninál boldogabb jövőbe 
vetett hitre, mint ezekben az 
emberpróbáló időkben, hang-
zott el a Rákóczi Főiskolán a 
Pro Cultura Subcarpathica és 
Magyarország Kijevi Nagy-
követsége által megrendezett 
hangversenyen. Melyen Ko-
vács Zalán László tubaművész 
és Vitalij Dvorovij zongoramű-
vész az általuk közösen előa-
dott zeneművekkel segítették 

ráhangolódni a nagyszámú kö-
zönséget a közelgő szeretetün-
nepre. Megtudtuk, hogy a mos-
tani előadás egy koncertsoro-
zat része, amelyet Magyaror-
szág Kijevi Nagykövetsége 
indított el azzal a céllal, hogy 
felhívja a figyelmet az Ukraj-
nában szükséget szenvedők-
re, a számos problémával küz-
dő kulturális-oktatási szférára, 
arra, hogy milyen fontos e terü-
letek támogatása. Ennek egyik 
kiváló példája a Magyaror-

szág által indított Stipendium 
Hungaricum program, amely 
ösztöndíjasképzést biztosít 
500 ukrán állampolgárságú és 
500 Ukrajnában tanult harma-
dik országbeli diák számára 3,5 
milliárd forint értékben. 

M e g n y i t ó  b e s z é d é -
ben Orosz Ildikó, a Rákó-
czi Főiskola és a Pro Cultura 
Subcarpathica elnöke arról 
szólt, hogy az általa irányított 
mindkét szervezet azért jött 
létre, hogy Kárpátalján bizto-
sított legyen a magyar oktatás 
fejlődése és minden arra fogé-
kony kárpátaljai magyar szá-

Adventi koncert a Rákóczi Főiskolán

A zene nyelve a béke hangja
Szimbolikus jelentőséggel bír az a tény, hogy az adventi várako-
zás második hetében, amikor az elmúlt vasárnap az adventi ko-
szorún meggyújtották a reményt szimbolizáló második gyertyát, 
egy magyar és egy ukrán zeneművész koncertjére került sor itt, 
Beregszászon.

mára elérhetővé váljanak a 
magyar és a világkultúra ki-
emelkedő alkotásai és hely-
ben tudják megélni a magyar 
néphagyományokat. A mostani 
alkalom is lehetőséget teremt 
arra, hogy ízelítőt kapjunk ab-
ból a magaskultúrából, amely 
végső soron egybeköti Európa 
valamennyi népét. 

Vallás és művészet teszi az 
embert emberré, idézte Beetho-
ven szavait Gyebnár István Ma-
gyarország beregszászi külkép-

viseletének irányítója, aki a to-
vábbiakban arra emlékeztetett, 
hogy a zene feloldja a feszült-
séget, harmóniát sugározva se-
gít kibékíteni az egymásnak fe-
szülő indulatokat.

A koncert során számos 
Liszt-, Liszenko- és Beetho-
ven-mű csendült fel a két ki-
váló művész tolmácsolásában, 
majd a koncert végén elhang-
zott Brahms V. Magyar tánca. 
Az ikonikus Csendes éj című 
művet a közönség már együtt 

énekelte a művészekkel. Az 
adventi koncertnek helyet biz-
tosító Rákóczi Főiskola a há-
ború kitörésétől az elsők kö-
zött nyújtott segítséget a me-
nekülőknek szállással, étke-
zéssel, anyagi és tárgyi segít-
ségnyújtással. A koncert részt-
vevőinek a kijáratnál elhelye-
zett adományládába volt le-
hetőségük felajánlásaikat el-
helyezni. A szervezők min-
denkinek békés, nyugodt, re-
ménnyel teli adventi idősza-
kot kívánva köszöntek el a kö-
zönségtől.

Kovács Elemér



Csütörtök December 15.

Köszöntjük Valér nevű olvasóinkat!

Hétfő December 12.

Köszöntjük Gabriella nevű olvasóinkat!

Kedd December 13.

Köszöntjük Luca, Otília nevű olvasóinkat!

Szerda December 14.

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

Kanadai 
kandikamerás sor.

12:00 A dadus
Am. vígjátéksor.

12:25 Fókusz
13:00 Everwood

Amerikai filmsor.
14:10 A mentalista

Am. krimisor.
15:25 A sors játéka

Török filmsor.
16:40 Az örökség ára

Török filmsor.
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök 

VIP
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:05 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

23:40 CSI: New York-i 
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

00:50 Autogram
01:35 A Konyhafőnök 

VIP

05:00 Családi titkok
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 Farm VIP
21:20 Szerencsekerék
23:00 A csodadoktor

Török dráma sor.
00:15 A rezidens

Am. dráma sor.
01:15 Tények este

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

Sporthíradó
06:38 Időjárás-jelentés
06:43 Kenó
06:44 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
09:56 Egy Perc Híradó
09:58 Időjárás-jelentés
09:59 A mediterrán 

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

Sporthíradó
12:46 Időjárás-jelentés
12:55 Álmok álmodói
13:00 A világ egy 

terített asztal
13:30 Almárium
14:25 Ízőrzők: Aldebrő
14:55 Almárium
15:20 Főmenü mini: 

Gesztenye
15:23 Egy Perc Híradó
15:24 Időjárás-jelentés
15:25 Önök kérték!
15:50 Ridikül
16:50 Almárium
16:55 Don Matteo

Bűnügyi tévéfilmsor.
17:45 Embermesék
18:00 Híradó
18:29 Nemzeti 

Sporthíradó
18:37 Időjárás-jelentés
18:40 Hójelentés
18:50 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:41 Mindennapi
19:45 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
20:45 Kékfény
21:35 Sherlock

Angol krimisor.
23:05 Kenó
23:07 Időjárás-jelentés
23:10 Téboly

Angol bűnügyi film
01:10 Mesterember: 

Porfestő

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek
05:24 Orosz nyelvű hírek
05:25 Édes anyanyelvünk
05:30 Kínai nyelvű hírek
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:25 Summa
06:55 Család'22
07:15 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Almárium
08:25 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:25 Vers mindenkinek
10:30 Agapé
11:20 Álmok álmodói
11:35 Zápor

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
17:20 Ízőrzők: Gátér
17:55 Ízőrzők: 

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

szól a nóta
20:00 Rocklexikon: 

Zalatnay 
Sarolta

20:56 Embermesék
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:22 V4 híradó
21:35 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Dokuzóna
23:35 Hazajáró
00:05 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés

05:25 Női kosárlabda 
Euroliga

07:25 Ökölvívó Orszá-
gos bajnokság

08:25 Műkorcsolya 
Grand Prix

10:45 Góóól!2
11:45 Atlétika - Mezei 

Futó Európa-
bajnokság, Női 
8000 m, Férfi 
10000 m

12:55 Építők
13:20 Férfi vízilabda

Magyar Kupa
14:50 Merkantil Bank 

Liga
16:50 FIFA Labdarúgó 

Világbajnokság 
2022 – Katar

21:00 FIFA Labdarúgó 
Világbajnokság 
2022 – Katar

23:00 FIFA Labdarúgó 
Világbajnokság 
2022 – Katar

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

Kanadai 
kandikamerás sor.

12:00 A dadus
Am. vígjátéksor.

12:25 Fókusz
13:00 Everwood

Amerikai filmsor.
14:10 A mentalista

Amerikai krimisor.
15:25 A sors játéka

Török filmsor.
16:40 Az örökség ára

Török filmsor.
18:00 RTL Híradó –

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök 

VIP
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:15 Házon kívül
23:45 CSI: New York-i 

helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

01:00 CSI: New York-i 
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

05:00 Családi titkok
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 Farm VIP
21:20 Szerencsekerék
23:00 A csodadoktor

Török dráma sor.
00:15 A rezidens

Am. dráma sor.
01:15 Tények este

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

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

beharangozó
08:45 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

09:30 Család-barát
09:55 Egy Perc Híradó
10:00 A mediterrán 

erdők története
10:50 Időjárás-jelentés
10:55 Család-barát
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:38 Nemzeti 

Sporthíradó
12:46 Időjárás-jelentés
12:55 Álmok álmodói
13:00 A világ egy 

terített asztal
13:30 Almárium
14:25 Ízőrzők: Jenő
14:55 Almárium
15:15 Egy Perc Híradó
15:16 Időjárás-jelentés
15:19 Önök kérték!
15:45 Ridikül
16:35 Almárium
16:45 Don Matteo

Bűnügyi tévéfilmsor.
17:49 Embermesék
18:00 Híradó
18:29 Nemzeti 

Sporthíradó
18:37 Időjárás-jelentés
18:40 Hójelentés
18:45 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:35 Mindennapi
19:45 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
20:39 SzerencsePerc
20:45 Jelizaveta

Történelmi 
kalandfilmsor.

21:45 Elveszett idők – 
Történelmi 
apokrif

22:10 Briliáns barátnőm
Tévéfilmsor.

23:10 Kenó
23:11 Időjárás-jelentés
23:20 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

23:45 Hogy volt?!
00:40 A Nagyok

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
06:45 Magyar gazda
07:05 Mindennapi
07:17 Időjárás-jelentés
07:20 Almárium
08:15 Élő népzene
08:40 Élő népzene
09:15 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:15 Vers mindenkinek
10:17 Lét-Ige - protes-

táns magazin
10:40 Isten kezében
11:10 Önkéntesek
11:45 Szávitri, az asz-

szonyi hűség di-
csérete
Tévéjáték

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

Dánszentmiklós
17:55 Ízőrzők: 

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

szól a nóta
20:00 Ötvenből huszon-

öt - Schütz-kabaré
20:55 Embermesék
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
00:35 Vers mindenkinek
00:36 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Ha nagy leszek…
00:55 Himnusz

05:25 Tippmix női ko-
sárlabda NB I.

07:25 FIFA Labdarú-
gó Világbajnok-
ság 2022 – Katar

09:30 Rövidpályás úszó 
világbajnokság

12:15 Góóól!2
13:10 Merkantil 

Bank Liga
15:10 Rövidpályás úszó 

világbajnokság
18:00 Góóól!2
19:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 FIFA Labdarú-

gó Világbajnok-
ság 2022 – Katar

21:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

22:15 Fradi Tv

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

Kanadai 
kandikamerás sor.

12:00 A dadus
Am. vígjátéksor.

12:25 Fókusz
13:00 Everwood

Amerikai filmsor.
14:10 A mentalista

Amerikai krimisor.
15:25 A sors játéka

Török filmsor.
16:40 Az örökség ára

Török filmsor.
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök 

VIP
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:20 Praxis - Az egész-

ség és az igazság 
nyomában Erős 
Antóniával

23:50 Halálos fegyver
Amerikai akcióvíg-
játék-sor.

01:00 CSI: New York-i 
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

05:00 Családi titkok
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 Farm VIP
21:20 Szerencsekerék
23:00 A csodadoktor

Török dráma sor.
00:15 A rezidens

Am. dráma sor.
01:15 Tények este

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

Sporthíradó
06:38 Időjárás-jelentés
06:43 Kenó
06:44 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.

09:25 Család-barát
09:54 Egy Perc Híradó
09:56 Időjárás-jelentés
09:57 A mediterrán 

erdők története
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 A világ egy 

terített asztal
13:30 Almárium
14:25 Ízőrzők: 

Örményes
14:55 Almárium
15:19 Főmenü mini: 

Gesztenye
15:22 Egy Perc Híradó
15:23 Időjárás-jelentés
15:25 Önök kérték!
15:50 Ridikül
16:45 Almárium

16:55 Don Matteo
Bűnügyi tévéfilmsor.

17:47 Embermesék
18:00 Híradó
18:29 Nemzeti 

Sporthíradó
18:37 Időjárás-jelentés
18:40 Hójelentés
18:50 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:35 Mindennapi
19:45 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
20:44 SzerencsePerc
20:45 Skandináv Lottó
20:50 Értelem és érzelem

Tévéfilmsor.
21:50 Agapé
22:42 Kenó
22:51 Időjárás-jelentés
22:52 Camille

Fr. filmvígjáték
00:45 Magyar nők

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
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát-medence
07:00 Mindennapi
07:10 Időjárás-jelentés
07:13 Almárium
08:05 Élő népzene
08:35 Élő népzene
09:05 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:05 Vers mindenkinek
10:08 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:30 Neked szól!
10:40 Jó embert 

keresünk!
10:50 De őszintén!
10:55 Önkéntesek
11:30 Házikoszt
Tévéfilm
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Hrvatska Kronika
13:50 Ecranul nostru
14:25 Magyar gazda
14:50 Folkudvar
15:20 Itthon vagy!
15:45 Család-barát
16:40 Időjárás-jelentés
16:50 Hazajáró
17:20 Ízőrzők: 

Gyöngyöspata
17:55 Ízőrzők:

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

szól a nóta
20:00 Hogy volt?!
20:55 Embermesék
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:22 V4 híradó
21:35 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Házasságtörés

Magyar tévéfilm
23:50 Hagyaték
00:20 Magyar történel-

mi arcképcsarnok
00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Baltazár bazár

06:00 Múlt és Jelen
06:30 Sportlövészet
06:45 Tollaslabda
08:55 Fradi Tv
09:30 Rövidpályás úszó 

világbajnokság
12:20 Góóól!2
13:20 Kerékpártúra
13:50 FIFA Labdarúgó 

Világbajnokság 
2022 – Katar

16:00 Góóól!2
17:00 Felvezető műsor: 

Kézilabda
17:30 K&H női 

kézilabda liga
19:00 Értékelő műsor: 

Kézilabda
19:15 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
20:00 FIFA Labdarúgó 

Világbajnokság 
2022 – Katar

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

Kanadai 
kandikamerás sor.

12:00 A dadus
Am. vígjátéksor.

12:25 Fókusz
13:00 Everwood

Amerikai filmsor.
14:10 A mentalista

Amerikai krimisor.
15:25 A sors játéka

Török filmsor.
16:40 Az örökség ára

Török filmsor.
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

Amerikai akcióvíg-
játék-sor.

00:15 CSI: New York-i 
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

01:30 Az Év Hotele

05:00 Családi titkok
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 Farm VIP
21:20 Szerencsekerék
22:50 Tények gazdasá-

gi különkiadás
22:55 Propaganda
23:30 A csodadoktor

Török dráma sor.
00:40 Orville

Am. vígjáték sor.

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

Sporthíradó
06:38 Időjárás-jelentés
06:44 Kenó
06:45 Álmok álmodói
06:50 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
10:02 Egy Perc Híradó
10:03 Időjárás-jelentés
10:04 Szlovákia 

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

Sporthíradó
12:46 Időjárás-jelentés
12:55 Álmok álmodói
13:00 A világ egy 

terített asztal
13:30 Almárium
14:25 Ízőrzők: Legénd
14:55 Almárium
15:19 Egy Perc Híradó
15:20 Időjárás-jelentés
15:22 Önök kérték!
15:45 Ridikül
16:45 Almárium
16:50 SzerencsePerc
16:55 Don Matteo

Bűnügyi tévéfilmsor.

17:50 Embermesék
18:00 Híradó
18:29 Nemzeti 

Sporthíradó
18:37 Időjárás-jelentés
18:40 Hójelentés
18:50 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:35 Mindennapi
19:45 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
20:45 Fábry
22:03 Kenó
22:04 Időjárás-jelentés
22:10 Lady L.

Angol filmvígjáték
00:00 Öt kontinens
00:30 Minden 

rendben lesz
Lengyel filmdráma

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
06:55 Világ
07:15 Mindennapi
07:23 Időjárás-jelentés
07:26 Almárium
08:20 Élő népzene
08:50 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Vers mindenkinek
10:25 Az utódok 

reménysége
10:50 Világ-Vallás
11:05 Aki egy embert 

megment
11:20 Templomaink
11:30 Remetekan

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

Adria
13:50 P'amende
14:20 Kék bolygó
14:45 Noé barátai
15:20 Itthon vagy!
15:45 Család-barát
16:40 Időjárás-jelentés
16:50 Szerelmes földrajz
17:25 Ízőrzők: Kisbajom
17:55 Ízőrzők: 

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

szól a nóta
20:00 Szenes Iván em-

lékkoncert 2014.
20:56 Embermesék
21:00 Egy Perc Híradó
21:01 Időjárás-jelentés
21:04 A nagyok
21:35 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:40 Boldog Scheffler 

János, Szatmár 
vértanú püspöke

23:50 Hazajáró
00:25 Ybl 200
00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés

05:30 Merkantil Bank
Liga

07:30 Rövidpályás úszó 
világbajnokság

08:50 Pecatúra
09:30 Rövidpályás úszó 

világbajnokság
12:35 K&H női 

kézilabda liga
14:15 LEN - Vízilabda 

Bajnokok Ligája
15:30 Napos Oldal - 

DVTK
16:00 FIFA Labdarú-

gó Világbajnok-
ság 2022 – Katar

20:05 Góóól!2
21:05 Rövidpályás úszó 

világbajnokság
00:25 Fradi Tv
01:00 Rövidpályás úszó 

világbajnokság



Szombat December 17.

Köszöntjük Lázár, Olimpia nevű olvasóinkat!

Vasárnap December 18.

Köszöntjük Auguszta nevű olvasóinkat!

Péntek December 16.

Köszöntjük Etelka, Aletta nevű olvasóinkat!

A műsor és a kezdési 
időpont megváltoztatá-

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

– különböző szolgáltatások 
nyúj tása;

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

kel, berendezésekkel és alap-
anyagokkal történő műveletek.

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

a kategóriába tartozó tárgyat/
eszközt szeretne meghirdetni;

– köszöntők, képes hirdetések;
– részvétnyilvánítás.

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

Hirdessen nálunk, megéri!
FIzEtEtt hirdetés

Egyéb hirdetések:
elveszett iratok   2 0 0  h r . ;
részvétnyilvánítás  5 0  h r . ;
társkereső   3 0  h r . ;
köszöntő   3 0  h r . ;
4 sor vers+köszöntő  5 0  h r . ;
képes köszöntő   4 0  h r . ;
kép+4 sor vers    5 5  h r . ;
megkezdett 4 soronként 5 hr.;

Fizetett hirdetések árai
Egyszerű 

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

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

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

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

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

Minden  kereskedelmi hirdetés 
100 %-os felárral jelenik meg.

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

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

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

2022. 
december 7. 7Heti műsor

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

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

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

Kanadai 
kandikamerás sor.

12:00 A dadus
Am. vígjátéksor.

12:25 Fókusz
13:00 Everwood

Amerikai filmsor.
14:10 A mentalista

Amerikai krimisor.
15:25 A sors játéka

Török filmsor.
16:40 Az örökség ára

Török filmsor.
18:00 RTL Híradó – 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
20:00 A Konyhafőnök 

VIP
22:40 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:05 Halálos fegyver

Amerikai akcióvíg-
játék-sor.

00:10 PlayIt TV
01:00 Édes Otthon
01:35 A Konyhafőnök 

VIP

05:00 Családi titkok
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 Farm VIP
21:20 Szerencsekerék
23:00 A csodadoktor

Török dráma sor.
00:10 Orville

Am. vígjáték sor.
01:45 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.

09:30 Család-barát
10:00 Egy Perc Híradó
10:03 Időjárás-jelentés
10:04 Szlovákia 

felfedezése
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 A világ egy 

terített asztal
13:30 Almárium
14:25 Ízőrzők: Andocs
14:55 Almárium
15:10 Főmenü mini: 

Gesztenye
15:17 Egy Perc Híradó
15:18 Időjárás-jelentés
15:20 Önök kérték!
15:45 Ridikül
16:40 Almárium
16:50 Don Matteo

Bűnügyi tévéfilmsor.
17:45 Embermesék
18:00 Híradó
18:29 Nemzeti 

Sporthíradó
18:37 Időjárás-jelentés
18:40 Hójelentés
18:50 Álmok álmodói
18:55 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:35 Mindennapi
19:45 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
20:45 Virtuózok V4+
22:50 Kenó
22:51 Időjárás-jelentés
22:55 A maffia ügyvédje

Angol bűnügyi film
00:40 Magyar világ
01:10 A világ fölmérése

Német filmdráma

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
06:46 Kék bolygó
07:05 Mindennapi
07:12 Időjárás-jelentés
07:15 Almárium
08:10 Élő népzene
08:35 Élő népzene
09:05 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:06 Vers mindenkinek
10:09 Katolikus krónika
10:35 Jézus és...: Jézus 

és a vámszedő
11:10 Önkéntesek
11:45 A tanítvány

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

Ma
14:45 Multiverzum
15:15 Itthon vagy!
15:45 Család-barát
16:40 Időjárás-jelentés
16:50 Álmok álmodói
16:55 Kárpát-medence
17:20 Ízőrzők: 

Nagytevel
17:55 Ízőrzők:

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

szól a nóta
20:00 Üdítő: 

Bajor Imre
20:40 Mókatár
20:55 Embermesék
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
00:30 Kék bolygó
00:34 Vers mindenkinek
00:36 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák –

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:20 Angol nyelvű hírek
01:25 Remetekan

Tévéfilm

05:45 Asztalitenisz 
magazin

06:15 LEN - Vízilabda 
Bajnokok Ligája

07:25 FIFA Labdarú-
gó Világbajnok-
ság 2022 – Katar

09:30 Rövidpályás úszó 
világbajnokság

12:30 FIFA Labdarú-
gó Világbajnok-
ság 2022 – Katar

14:30 Pecatúra
15:00 K&H női 

kézilabda liga
16:40 Futsal magazin
17:15 Góóól!2
21:30 Rövidpályás úszó

világbajnokság
00:30 Napos Oldal -

DVTK
01:00 Rövidpályás úszó 

világbajnokság

05:00 Meryem
Török filmsorozat

06:10 Teleshop
06:45 Kölyökklub
09:05 PlayIt TV
09:50 Teleshop
10:50 Praxis - Az egész-

ség és az igazság 
nyomában Erős 
Antóniával

11:35 Autogram
12:25 Viharzóna

Amerikai kataszt-
rófafilm

15:15 A tenger szívében
Am. kalandfilm

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 A mi kis falunk

Magy. vígjátéksor.
21:20 A minden6ó

Amerikai vígjáték
23:20 Az - Második 

fejezet
Amerikai-kanadai 
horrorfilm

03:00 21 híd
Am. akciókrimi

05:00 Teleshop
06:10 Éljen Julien király!

Amerikai animációs 
sorozat

06:35 Székelyföldi 
Legendárium
Magyar, román ani-
mációs sorozat

06:45 Székelyföldi 
Legendárium 
Magyar, román ani-
mációs sorozat

06:50 Timon és Pumbaa
07:15 Timon és Pumbaa
07:40 101 kiskutya

Am. animációs sor.
08:05 Kacsamesék

Am. animációs sor.
08:30 A gumimacik

Am. animációs sor.
08:55 Balu kapitány 

kalandja
Am. animációs sor.

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

Provident Kupa
13:50 Gru 2.

Am. vígjáték film
15:55 Columbo

Amerikai krimi film
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Nagyfiúk

Am. vígjáték film
22:20 Lucy

Francia, német 
misztikus film

00:10 Szerelem 
második látásra
Angol, amerikai ro-
mantikus film

05:00 Vannak utak - 
Portréfilm 
Móser Zoltán 
fotóművészről - 
MMA portré

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:49 Magyar Krónika
07:20 Hazajáró
07:45 Álmok álmodói
07:55 Itthon vagy!
08:20 Noé barátai
08:55 Divat & dizájn
09:25 Partitúra: Tata
10:25 Egy Perc Híradó
10:29 Időjárás-jelentés
10:30 Tess és én - Éle-

tem legfurcsább 
hete
Családi film

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

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

szól a nóta
13:20 Ízőrzők: Siójut
13:45 Embermesék

13:50 Mese a 12 
találatról
Magy. filmvígjáték

15:25 Egy Perc Híradó
15:26 Időjárás-jelentés
15:30 Csak színház és

más semmi
Tévéfilmsorozat

16:20 Jézus és...: Jézus 
és az építőmester

17:00 Főmenü: 
Aranyalma

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:40 Hójelentés
18:44 SzerencsePerc
18:45 Szerencse Szombat
19:35 Csináljuk a 

fesztivált!
21:45 Szerelem 

első vérig
Magyar játékfilm

23:17 Kenó
23:19 Időjárás-jelentés
23:25 A komédia 

királya
Filmvígjáték

01:15 Testvérem, 
Szimpli
Német filmdráma

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!
07:09 Időjárás-jelentés
07:10 Opera Café
07:40 Folkudvar
08:05 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

08:30 Evangélium: 
Lukács 
evangéliuma

09:00 Novum
09:35 Multiverzum
10:10 Hogy volt?!
11:05 Öt kontinens
11:35 Házasság

Magyar játékfilm
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Múlt és Jelen
14:00 M4 sport+
14:00 Férfi röplabda 

Extraliga
16:10 Szabadidő
16:35 Napos Oldal - 

DVTK
17:05 K&H női 

kézilabda liga
19:05 Tippmix férfi ko-

sárlabda NB I.
21:15 Bringasport
21:35 Kékek
22:00 Embermesék
22:05 Fábry
23:30 Dokuzóna
00:30 Magyar világ
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:18 Angol nyelvű hírek
01:20 Virtuózok V4+

06:00 Góóól!2
06:55 Szabadidő
07:25 FIFA Labdarú-

gó Világbajnok-
ság 2022 – Katar

09:30 Rövidpályás úszó 
világbajnokság

12:20 Rövidpályás 
gyorskorcsolya 
világkupa

15:00 Felvezető műsor: 
Labdarúgás

16:00 FIFA Labdarú-
gó Világbajnok-
ság 2022 – Katar

17:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

20:30 Rövidpályás úszó 
világbajnokság

21:55 FIFA Labdarú-
gó Világbajnok-
ság 2022 – Katar

23:55 Kékek
00:25 Pecatúra
01:00 Rövidpályás úszó 

világbajnokság

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

bemutatja!
10:25 A dadus

Am. vígjátéksor.
11:10 Édes Otthon
11:55 Az Év Hotele
12:40 XXI. század – a 

legendák velünk 
élnek

13:15 Házon kívül
13:50 Bújj, bújj, szőke!

Amerikai vígjáték
15:55 Dumb és Dumber 

- Dilibogyók 2.
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 A Séf meg a többiek
19:35 A Séf meg a többiek
20:25 Wonder Woman 

1984
Amerikai 
akciókalandfilm

23:45 A feleségem 
története
Magyar-német-
olasz-francia ro-
mantikus film

05:00 Teleshop
06:10 Éljen Julien király!

Am. animációs sor.
06:35 Magyar népmesék
06:45 Magyar népmesék
06:55 Magyar népmesék
07:00 Timon és Pumbaa
07:30 Timon és Pumbaa
07:55 101 kiskutya

Am. animációs sor.
08:20 Kacsamesék

Am. animációs sor.
08:45 A gumimacik

Am. animációs sor.
09:10 Balu kapitány 

kalandja
Am. animációs sor.

09:35 Tűsarok
10:10 Több mint TestŐr

10:50 SuperCar
11:25 Életmódi
12:05 Az Álomotthon
12:40 Nagy Vagy- Grá-

nit Family App 
Kupa

13:20 Johnny English 
újra lecsap
Am., angol, fr., kí-
nai vígjáték film

15:15 Alkonyat
Am. romantikus film

18:00 Tények
18:55 Halálos iramban 7.

Amerikai, japán ak-
ció film

22:00 A belleville-i zsaru
Am., fr., kolumbiai 
vígjáték film

00:35 Páncélba zárt 
szellem
Angol, kínai, indiai, 
hong, kongi, ameri-
kai scifi film

05:00 Rövid utazás
Kunkovács 
Lászlóval - 
MMA portré

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:50 Fabien koreai 

konyhája
07:00 Neked szól!
07:09 Mindennapi
07:10 Világ-Vallás
07:25 De őszintén!
07:30 Mindennapi
07:34 Isten kezében
08:00 Lét-Ige - protes-

táns magazin
08:25 Mindennapi
08:30 Jónak lenni jó 2022
09:25 Aki egy embert 

megment
09:40 Jó embert 

keresünk!
09:55 Mindennapi
10:00 Katolikus krónika
10:25 Időjárás-jelentés
10:29 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:50 Mindennapi
11:00 Római katolikus 

szentmise közve-
títése a nagyková-
csi Római Katoli-
kus templomból

11:55 Jónak lenni jó 2022
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Jónak lenni jó 2022
13:30 Hanuka
14:20 Embermesék
14:25 Semmelweis

Magy. életrajzi film
15:45 Édes anyanyelvünk
15:50 Egy Perc Híradó
15:52 Időjárás-jelentés
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:10 Jónak lenni jó 2022
17:15 SzerencsePerc
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
17:50 Jónak lenni jó 2022
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:40 Hójelentés
18:45 Jónak lenni jó 2022
19:40 A csend zenéje

Életrajzi film
21:40 Jónak lenni jó 2022
22:30 Családi kör
23:25 Főmenü mini: Nyúl
23:28 Kenó
23:29 Időjárás-jelentés
23:30 Párizs királya

Filmdráma
01:10 A teremtés 

koronája
Cseh filmvígjáték

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 világ
06:25 Élő egyház
06:50 Esély
07:10 Időjárás-jelentés

07:13 Világ
07:40 Noé barátai
08:10 Kontúr
09:00 Református is-

tentisztelet 
közvetítése 
Bánffyhunyadról

10:00 Jónak lenni jó 2022
10:30 Hangok háza

Ifjúsági tévéfilm
10:50 Magyar világ
11:20 Hazajáró
11:55 Mi svábok, min-

dig jó magyarok 
voltunk...

12:45 Történelem az 
Olt sodrásában

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

Ma
13:45 Álmok álmodói
13:55 Embermesék
14:00 M4 sport+
14:00 Rövidpályás 

gyorskorcsolya 
világkupa

16:40 Múlt és Jelen
17:15 Jónak lenni jó 2022
19:50 K&H női 

kézilabda liga
21:30 Futsal magazin
22:05 Aranycipellő
23:05 A Nagyok
23:35 Hogy volt?!

06:50 Kékek
07:20 FIFA Labdarúgó

Világbajnokság 
2022 – Katar

09:30 Rövidpályás úszó 
világbajnokság

12:30 Góóól!2
15:00 Felvezető műsor: 

Labdarúgás
16:00 FIFA Labdarúgó 

Világbajnokság 
2022 – Katar

17:50 Értékelő műsor: 
Labdarúgás

18:30 Rövidpályás úszó
világbajnokság

21:45 FIFA Labdarúgó 
Világbajnokság 
2022 – Katar
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A mikulásvirág a téli ünne-
pek, a mikulás és a karácsony 
kedvelt virága. Első ránézés-
re mindenkinek ezek a kedves 
ünnepek jutnak eszébe róla, 
így szívesen választják aján-
dékként vagy otthonok de-
korációjához is. Talán nincs 
is olyan, aki ne kedvelné, hi-
szen meleg színe hangulatos-
sá és ünnepélyessé teszi a kör-
nyezetét.

A növény őshazája Mexi-
kó, ahol 4 méteres cserjeként 
találkozhatunk vele. Európá-
ba a 60-as években került be, 

Mikulásvirág, a karácsony dísze
ahol a nemesítőknek köszönhető-
en 60-100 cm magas szobanövény 
vált belőle. Az alapszíne piros, de 
ma már találkozhatunk fehér és ró-
zsaszínű változataival is, ritka eset-
ben bordó és sárga darabokkal. Vi-
rágát a beszíneződött fellevelei al-
kotják, melyek sötétítés hatására 
bepirosodnak. 

Vidékünkön is megtalálható ka-
rácsony közeledtével szinte min-
den virágboltban. Ezek a növények 
lehetnek helyi termelésű vagy im-
port virágok, melyek többek között 
kedvező áruk miatt igen kedvelt 
ajándékvirágok lettek. Mindemel-

lett fontos ismernünk néhány alap-
vető igényét, hogy otthonunkban 
sokáig gyönyörködhessünk benne.

A legfontosabb, hogy már vá-
sárláskor figyeljünk oda, hogy a 
növényünk egészséges, sötétzöld 
levelű legyen, ne legyenek rajta 
sárga foltok vagy levélszélek, ne 
hervadozzon, mert ez utalhat meg-
fázásra vagy egyéb betegségre is. 
Mivel ez a növény erősen hideg- és 
huzatérzékeny, sose vásároljuk 
meg utcai árustól, és a hazafelé 
vezető úton is vigyázzunk rá, ne-
hogy megfázzon. Viszont a csoma-
golást vagy műanyag zacskót ott-
honunkban minél előbb távolítsuk 
el, mert a levél megfulladhat, nem 
jut levegőhöz, így a párában elin-
dulhatnak a gombás megbetegedé-

sek. Napfényes, világos helyre te-
gyük, ahol elegendő fényhez jut-
hat a növény. 20 foknál magasabb 
hőmérsékletet nem nagyon szeret, 
de a hideget sem tűri. Vízigénye 
közepes, de sose hagyjuk teljesen 
kiszáradni, valamint a pangó vi-
zet feltétlenül távolítsuk el a cse-
rép alól. Tehát igyekezzünk kiala-
kítani az egyenletességet minden 
tekintetben és növényünk meghá-
lálja virágzó pompájával nekünk a 
gondoskodást.  

Általában februárig virágoz-
nak, aztán szép lassan kezdik ledo-
bálni virágait, majd leveleit is el-
engedheti, ekkor a növény pihenni 
megy. Tavasszal jelenhetnek meg 
friss hajtások, ekkor a növény újra 
kilevelezik. Ha szeretnénk szaporí-

tani, levághatjuk a friss hajtáso-
kat és azokat vagy vízben, vagy 
földben gyökereztethetjük. Eb-
ben az esetben azonban legyünk 
óvatosak, ugyanis a növény tej-
szerű nedve mérgező, gyerme-
kektől és állatoktól tartsuk távol. 

Szerencsésnek érezheti ma-
gát, akinél több évig is él és vi-
rágzik a mikulásvirág, hiszen 
csak tényleg keveseknek adatik 
meg, hogy a következő évben is 
megjelenjenek a piros levelek, 
de nem lehetetlen. Ha megtalál-
juk a neki megfelelő helyet a la-
kásban, ahol jól érezheti magát, 
igazán ünnepélyessé teheti ott-
honunkat.

Bucsela Enikő, 
a KMVSZ falugazdásza

Lengyel János történész, író, 
újságíró, humoralista Bereg-
szászon született 1973-ban, je-
lenleg Budapesten él. Eddig tíz 
önálló kötete jelent meg. Tagja 
a Magyar Írószövetségnek, a 
Magyarországi Pen Clubnak, 
az Unitárius Alkotók Közös-
ségének, a Magyar Újságírók 
Közössége (MÚK) elnökségi 
tagja. 2019 óta tagja a Magyar 
Múzsa szerkesztőségének.

– 2017-ben indult a folyó-
irat, az év szeptemberében je-
lent meg az első szám. Miért 
van szüksége egy újságíró szer-
vezetnek egy szépirodalmi fo-
lyóiratra?

– Igen, valóban 2017-ben 
indult a folyóirat, idén lettünk 
ötévesek, én akkor még csak 
szerzőként voltam jelen. A Ma-
gyar Múzsa kiadója a MÚK, 
1992-ben alakult meg Kósa 
Csaba vezetésével, amikor is a 
konzervatív, a nemzeti, mond-
juk úgy, a jóérzésű újságírók ki-
váltak a MÚOSZ-ból, ami kép-
telen volt megújulni, nem tu-
dott leszámolni a kommunis-
ta múlttal. De nem akarok most 
belemenni ezekbe a kérdések-
be, a tény, hogy az idők során a 
MÚK több lett mint egy szak-
mai szervezet, az újságírókon 
kívül rengeteg másirányú író, 
alkotó ember csatlakozott a kö-
zösséghez. Azt is mondhatnám, 
hogy a szakmai szervezet egy 
gondolkodó, értelmiségi, alko-
tó közösséggé alakult át. Napja-
inkban a tagok között, az újság-
írókon kívül, vannak képzőmű-
vészek, szépírók, előadóművé-
szek, társadalomtudósok stb. A 
képzőművészeti tagozatot példá-
ul Mártonfi Benke Márta vezeti, 
aki egyben újságíró és festőmű-
vész. Szóval, Kósa Csaba halála 
után a jelenlegi elnökünk, dr. Lo-
vas Dániel élesztette újjá a szer-
vezetet, aki egy év után úgy gon-
dolta, hogy szükség van egy al-
kotói térre, egy folyóiratra, ahol 
a tagjaink, és persze más tehet-
séges alkotók, megmutathatják 
magukat. A kérdésedben az áll, 
hogy a Magyar Múzsa szépiro-
dalmi folyóirat, de ez csak rész-
ben igaz. Igaz, hogy túlnyomóan 
szépirodalmi műveket, novellá-
kat, verseket közlünk, de emel-
lett a szerkesztők teret engednek 
a történelmi, a társadalomtudo-
mányi, a régészeti, a néprajzi, 
a zenei, a képzőművészeti stb. 
tanulmányoknak, esszéknek is. 
Külön rovatunk van, ahol már 
az említett Benke Márta neves 
képzőművészeket szólaltat meg.

Ötéves a Magyar Múzsa

Beszélgetés Lengyel János íróval, 
a folyóirat szerkesztőjével

– Sok embertől hallottam, 
hogy tetszetős a lap kinézete, igé-
nyes, képzőművészeti alkotások-
kal díszített, ugyanakkor vannak 
olyan vélemények, amelyek sze-
rint nem túl modern, túlzottan 
konzervatív. Te, hogy látod ezt?

– Ízlések és pofonok, hozhat-
nám ide az ismert mondást. Mint 
említettem, anno a MÚK politikai, 
ha úgy tetszik, nemzeti okok miatt 
alakult meg. Dr. Lovas Dániel, a 
folyóirat főszerkesztőjeként meg-
fogalmazta, hogy a lap nyitott min-
den műfajra, minden irányzatra, de 
alapvetően nemzeti konzervatív 
irányzatú. Ugyanakkor ez nem azt 
jelenti, hogy a folyóiratban 
teret engedünk a direkt poli-
tizálásnak vagy a pártpoliti-
kának. Szóval ez a konzerva-
tív szemlélet tükröződik a fo-
lyóirat küllemében is. Egyéb-
ként, mint megrögzött Fradi 
szurkolónak, nekem nagyon 
is bejön a zöld alapszín.

– Milyen gyakran és 
hány példányban jelenik 
meg a folyóirat, és hol lehet 
megvásárolni?

– A Magyar Múzsa az in-
dulásától kezdve ezer pél-
dányban jelenik meg, 92 
két oldalon, évente ötször. 
Nemrég, október 28-án mutattuk 
be a jubileumi 25. számot. A fo-
lyóirat kereskedelmi forgalom-
ban, újságárúsoknál nem kapha-
tó, a szerkesztőségben lehet meg-
vásárolni, illetve előfizetni. Saj-
nos a jövő évre egyelőre nem si-
került állami támogatást nyernünk, 
ezért minden előfizetőre szüksé-
günk van. Országszerte majd’ száz 
könyvtár fizette elő a Múzsát, és 
szerencsére egyre több magánsze-
mély is jelentkezik. Az egyik hölgy 
például több családtagjának fizetett 
elő ajándékként. Magyarországon 
kívül előfizetőink vannak Romá-
niából, Szlovákiából, Ausztriából, 
Németországból, Dániából és Ka-
nadából is.

– Említetted, hogy egyelőre 
nincs a lapnak állami támogatá-
sa, hogyan folyik a reklámozás és 
a terjesztés?

– A reklámozásra már semmi-
lyen pénz nem jut, ezért minél ha-
tékonyabban próbáljuk kihasznál-
ni az internet, a közösségi média 
lehetőségeit, na és a klasszikus 
marketing fogásokat is bevetjük. 
A pénzhiány miatt nem tudunk fi-
zetni a szerzőinknek, éppen ezért 
több tiszteletpéldányt adunk, ame-
lyeket szétoszthatnak a barátaik 
és a rokonaik között. Szerintem a 
szerzők a Magyar Múzsa leghaté-
konyabb reklámozói. Néhány éve 

Lovas Dániel mondta, hogy a fo-
lyóirat terjesztését gerilla módsze-
rekkel oldjuk meg. Folyóirat-be-
mutatókat, író-olvasó találkozókat 
szervezünk, könyvtárakba és egyéb 
kulturális intézményekhez juttatjuk 
el a lapot. Az irodalmi műsorok-
kal eljutottunk már Magyarorszá-
gon kívül Kárpátaljára, Erdélybe, 
a Felvidékre, Ausztriába, Németor-
szágba, Dániába és Grönlandra is. 
Külön öröm számomra, hogy Ma-
gyarországon kívül először Kárpát-
alján mutattuk be a Múzsát, még-
pedig Beregszászon. Aztán több-
ször is, ma is igyekszünk megta-
lálni a módját, hogy eljuttassuk 
az újabb számokat a szülőföldem 
könyvtáraiba, a kárpátaljai magyar 
olvasókhoz. Idén pedig megalakult 
a Magyar Múzsa Baráti Társaság, 
Facebook oldalunk is van, aminek 
tagjai segítik a lap terjesztését, rek-
lámozását!

– Ha már itt tartunk, te hogyan 
kerültél a folyóirathoz?

– Még 2001-ben csatlakoztam 
a Magyar Újságírók Közösségé-
hez, aztán valahogy elkeveredtem, 
nagyképűen azt is mondhatom, el-
sodortak minket egymástól a tör-
ténelem viharai. Aztán 2017-ben 
megújítottam a tagságomat, az im-
már szintén megújult vezetés alatt. 
Kezdetben mezei szerzőként vet-
tem részt a Magyar Múzsa mun-
kájában, aztán 2019-ben kitalál-
tam, hogy a folyóiratot népszerű-
sítendő, ezentúl bárhol járok is a 
világban, az utamba kerülő embe-
reket megajándékozom a régebbi 
számok példányaival. A kezdemé-
nyezésnek nevet is adatam: A Ma-
gyar Múzsával Magyarországon! 
Ahogy a kör bővült, többször is 
meg kellett változtatnunk a címet, 
Grönland után ma így hangzik: A 
Magyar Múzsával a Nagyvilág-
ban! Erre a kezdeményezésre fi-
gyelt fel Lovas Dániel, és így kap-
tam meghívást a szerkesztőségbe. 
2020-ban pedig az az újabb meg-
tiszteltetés ért, hogy tagja vagyok 
a MÚK elnökségének is.

– A szerkesztői munkád nem 
merül ki csupán a folyóirat ter-
jesztésében, ha jól tudom, te hoz-
tál a folyóirathoz számos új szer-
zőt, többek között a kárpátaljai 
irodalmárokat is!

– Igen, ez így van. A Múzsa 
szerkesztősége rendhagyó, nincse-

nek rovatok, a képzőművészetin 
kívül, és értelemszerűen nincsenek 
rovatvezetők sem. Vannak olyan 
szerzőink, akik maguk jelentkez-
tek, de a többséget a szerkesz-
tők keresik meg és kérik fel, hogy 
küldjenek műveket. Nagyon örü-
lök annak, hogy az én felkérésemre 
csatlakozott a szerkesztőséghez dr. 
Csontos Márta irodalomtörténész. 
Az adott szerkesztő gondozza az 
általa felkért szerző műveit, és ő 
terjeszti fel közlésre a főszerkesz-
tőhöz, aki a végső döntést meg-
hozza. Csontos Márta hívó szavá-
ra számos ismert és elismert irodal-
már csatlakozott a Múzsa szerzői 
gárdájához, mint Fellinger Károly, 
Kállay Kotász Zoltán, Csáji László 
Koppány, Bak Rita, Diószegi Sza-
bó Pál, Péter Erika stb.

– Jó, de te is hoztál új szerző-
ket, ismertebbeket és kevésbé is-
merteket is.

– Igen, igyekszem olyan szer-
zőket felkutatni, megnyerni, akik-

nek a művei emelik a fo-
lyóiratunk nívóját, eme-
lik az értékét. Ilyen példá-
ul Bánki Éva, A. Túri Zsu-
zsa, Jóna Dávid, Balázs F. 
Attila, Aranyi László, Mar-
csák Gergely, Kopriva Ni-
kolett, Kégl Ildikó, Bánfai 
Zsolt, Z. Németh István, 
Oros László, Nagy Tímea 
és még sokan mások. Azt 
tudni kell, hogy kárpátal-
jai szerzők már azelőtt is 
publikáltak a lapban, mi-
előtt én szerkesztő lettem 
volna, mint a Kossuth-dí-
jas Vári Fábián László és 

a József Attila-díjas Finta Éva. 
Kétségtelen, hogy én sem tudok 
kibújni a bőrömből és különleges 
figyelmet fordítok a szűkebb ha-
zám szerzőire. Én hívtam a Mú-
zsához a már említett Marcsák 
Gergelyen és Kopriva Nikoletten 
kívül, dr. Dupka Györgyöt, Sz. 
Kárpáthy Katát, Gerzsenyi Gab-
riellát, Kenyeres Máriát, a nem-
rég elhunyt Bartha Gusztávot és 
Orémus Kálmánt.

– Az ismert, már úgymond be-
futott szerzők mellett a szerkesz-
tőség teret ad a pályakezdő, szár-
nyaikat bontogató szerzőknek is.

– Igen, ez így van. Meglátá-
som szerint szerencsés lenne egy 
debüt rovatot létrehozni erre a cél-
ra. E tekintetben felmerült, hogy 
az idősebb, tapasztaltabb szerzők 
részvételével indítunk egy mentor-
programot, amely csak félig való-
sult meg, mert a szerkesztőknek, 
és persze a szerzőknek is, számos 
elfoglaltságuk van, a megélhetés-
hez szükséges feltételek megte-
remtése mellett. A másik említés-
re méltó dolog, hogy a szerkesz-
tőség tagjai nem mindig értenek 
egyet egy-egy mű, vers vagy pró-
za megítélésében, de gondolom, ez 
más lapoknál is így van.

– Mikor jelenik meg az új 
szám?

– Általában december közepén 

szokott kijönni az év utolsó szá-
ma. Hagyomány a MÚK-ban, 
hogy a Magyar Múzsa minden 
megjelenő számát egy ünnep-
ség keretében mutatjuk be, sok-
szor ezt összekötjük a nemzeti 
ünnepekkel, mint március 15-e, 
vagy október 23-a, a decembe-
ri számot a karácsonyi ünnep-
séggel kötjük össze. Fontosak 
ezek a rendezvények a tagság és 
a szerzők számára is, az össze-
tartás, az összetartozás tekinte-
tében mindenképpen, ugyanak-
kor ilyenkor bemutatkozhatnak 
a MÚK új tagjai és a folyóirat 
új szerzői is.

– Mikor és hol lesz A Ma-
gyar Múzsával a Nagyvilág-
ban! programsorozat legújabb 
állomása?

– Köszönöm, hogy ezt meg-
kérdezted, mert nagy öröm a 
számunkra, hogy együttműköd-
hetünk a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtárral, november 16-án 
tartunk folyóirat-bemutatót Rá-
kospalotán, a FSZEK Eötvös 
utcai Könyvtárában. Ezen kí-
vül meghívásunk van a keszthe-
lyi könyvtártól, több felvidéki 
bibliotékától, továbbá a német-
országi kasseli és az oberndorfi 
magyar közösségtől is. Emel-
lett folyik egy temesvári fellé-
pés szervezése, továbbá azt ter-
vezzük, hogy a nyáron állandó 
szerzőnk, Ambrus József székely 
költő vezetésével egy többnapos 
irodalmi hadjáratot tartunk Szé-
kelyföldön.

– Tudom, hogy most éppen 
milyen események zajlanak Uk-
rajnában, de óhatatlanul felme-
rül bennem a kérdés, mikor és 
egyáltalán lesz-e még Magyar 
Múzsa-bemutató Kárpátalján?

– Sajnos a háború a kultúrá-
nak, az irodalomnak sem ked-
vez. Sajnálatos és szörnyű ese-
mények zajlanak Ukrajnában, 
az viszont némi vigaszt ad, 
hogy Kárpátalján nem robban-
nak a bombák, nem dörögnek 
a fegyverek. Én nagyon remé-
lem, hogy hamarosan vége lesz 
ennek az őrületnek és újra béke 
lesz. Bízom benne, hogy hama-
rosan újra találkozunk a kárpát-
aljai olvasókkal. Varga Éva, a 
beregszászi járási könyvtár ve-
zetője biztosított, hogy ők min-
dig szeretettel várnak minket. A 
végére még hadd mondjam el, 
hogy a Magyar Múzsát nem csu-
pán Beregszászon olvashatják 
az érdeklődők, hanem Visken, 
Borzsován, Nagymuzsalyban, 
Nagyberegen, Beregújfaluban és 
Nagydobronyban is. Akihez pe-
dig nem jut el a folyóirat papír-
alapú változata, az elolvashatja 
a világhálón, a Magyar Újság-
írók Közössége oldalán.

– Köszönöm a beszélgetést!
– Én köszönöm, hogy mind-

ezt elmondhattam.
A beszélgetést lejegyezte: 

Katzler Hilda
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Cikksorozatunk elején írtunk 
róla, hogy minden hajtatá-
si szezonkezdés előtt ajánla-
tos leellenőrizni a fóliasátrunk 
talaját, hogy minden 
rendben van-e vele, 
megfelelő-e a kém-
hatása (savanyúsá-
ga), valamint hogy 
milyen szintet ért el 
a káros só-felhalmo-
zódás (szikesedés).  
Az elmúlt időszak-
ban elvégzett méré-
seink alátámasztották ennek 
a műveletnek a fontosságát, s 
azt mutatják, hogy a fenti pa-
raméterek értékei széles hatá-
rok között változnak, sok eset-
ben már a megengedett hatá-
rokat átlépve. Ilyen esetben 
feltétlenül lépni kell a gazdá-
nak, s korrigálnia a kialakult 
helyzetet. Ebben a cikkünk-
ben a talaj kémhatásával, azaz 
a pH- fogalmával fogunk fog-
lalkozni.

Mi is az a pH-érték?
Amikor az interneten rákere-

sünk a pH-érték jelentésére, na-
gyon sokféle módon próbálják 
elmagyarázni annak értelmét. 
Ha szigorúan kémiai szempont-
ból vizsgáljuk, akkor a pH-ér-
ték azt mutatja, hogy mekkora 
a hidrogén ionok koncentrációja 
az adott oldatban. De a tudósok 
mindent megtettek azért, hogy 
ez ne legyen ilyen egyszerű. A 
meghatározás szerint ugyanis a 
pH nem egyszerűen a hidrogén 
ionok koncentrációját mutatja, 

A tavaszi szezon ősszel kezdődik!

Talajhibák korrigálása: a talaj-pH 
szabályozása a hajtatásban

hanem annak negatív logaritmu-
sát. Hogy ennek mi értelme van, 
miért kellett így megcsavarni, ne 
kérdezzék…

A tiszta víznek a 
pH-értéke szobahőmér-
sékleten 7 egységnyi. 
Ezt az értéket, azaz a 
pH 7-et vesszük semle-
ges kémhatásúnak. Mi-
nél kisebb a pH-érték, 
annál savasabb kémha-
tásról beszélünk, míg 
értelemszerűen minél 

magasabb, annál lúgosabbról. A 
kémhatás 0 és 14 között változ-
hat, s egy egységnyi változás a 
meghatározásból eredően 10-sze-
res különbséget jelent! Tehát, ami-
kor a talajunk vagy öntözővizünk 
pH-értékéről beszélünk, akkor an-
nak kémhatásáról (savas vagy lú-
gos) kapunk információt.

A termesztett növényeink több-
sége a semleges kémhatású, azaz 
pH 7 értékhez közeli, attól egy ki-
csit alacsonyabb pH-értékű talajo-
kon érzi jól magát, fejlődnek a leg-
szebben. Ennek az oka az, hogy az 
ennél sokkal savanyúbb talajokon a 
makro- és mezoelemek (nitrogén, 
foszfor, kálium, kalcium, magnézi-
um) felvétele válik nehezebbé, míg 
a lúgos talajukon a mikroelemek 
felvétele korlátozott. Ideálisnak az 
enyhén savanyú, pH 5,5-6,5 értékű 
talajok számítanak, de néhány nö-
vény az ettől eltérő kémhatást ked-
veli. Például a paradicsom és a bur-
gonya a pH 5,2 kémhatást kedve-
li, míg a lucerna vagy az árpa a pH 
7,5 értékű, lúgos kémhatású talajo-
kon fejlődik a legszebben.

Ha nagyon leegyszerűsítve kel-
lene a pH szerepét meghatározni, 
akkor azt mondhatnánk, hogy míg 
az EC-érték a felvehető tápanya-
gok mennyiségét mutatja meg, ad-
dig a pH érték a tápanyagok felve-
hetőségére van hatással, azaz, hogy 
a növények fel tudják-e venni a ta-
lajban lévő tápanyagokat.

Kárpátalján jellemzően a sava-
nyú kémhatású talajok vannak túl-
súlyban. Azonban ez vidékenként 
változik, például Nagydobronyban 

ellenkezőleg, a talaj magas pH-ér-
tékével küszködnek. De az is elő-
fordul, hogy egy településen belül 
az egyik gazda földje túl savanyú, 
míg néhány házzal odébb már a 
magas pH okoz gondot. Az ubor-
ka vályús termesztésénél használt 
homokos iszap jellemzően lúgos 
kémhatású, amit feltétlenül figye-
lembe kell venni!

A pH mérése
Ma már viszonylag olcsón be-

szerezhetők azok a kézi mérő mű-
szerek, amelyek segítségével na-
gyon egyszerűen és gyorsan elvé-
gezhető a pH mérése. Az öntöző-
víz vagy a tápoldat pH értéke köz-
vetlenül mérhető, csak bele kell he-
lyeznünk a pH mérőt, s azonnal le-
olvasható annak pH-értéke. A ta-
laj pH-értékének méréséhez vi-
szont hasonló oldatot kell készíte-
nünk, mint az EC mérésénél, s en-
nek az oldatnak a pH-értékét mér-
jük. Mivel a termelő számára mind 

az EC-, mind a pH-érték mérése 
fontos, ezért ezeket a méréseket 
egyszerre szoktuk elvégezni. Már 
vannak forgalomban olyan kombi-
nált mérő műszerek is, amelyekről 
egy méréssel leolvashatjuk mind 
az EC-, mind a pH-értéket. Azon-
ban ezek ára sokkal magasabb, s 
az esetleges javításuk is költsége-
sebb. Hétköznapi használatra prak-
tikusabb a külön EC, és külön pH 
mérő beszerzése. 

A talaj-pH mérésének pontos 

menetével a következő cikkünk-
ben fogunk foglakozni.

A pH szabályozása
Amennyiben a talaj kémha-

tása savanyú, azaz a pH-értéke a 
kívánt érték alatt van, akkor ezt 
a jól bevált meszezéssel orvo-
solhatjuk. Vidékünkön elméle-
tileg beszerezhető nyers mész-
kő-őrlemény, az úgynevezett 
„izvesztnyák” azonban annak 
minősége, sajnos, sokszor két-
séges, miközben az ára kis té-
telben irreálisan magas. A kijut-
tatandó mennyiség pontos meg-
határozásához ugyan laboratóri-
umi vizsgálatra lenne szükség, 
de jól bevált gyakorlati tapasz-
talat az, hogy 100 m2-re (1 árnyi 
területre) 50 kg darált mészkő-
por kijuttatásával kb. 1 egység-
nyivel tudjuk a talaj pH-érté-
két növelni. Ugyanennek a ha-
tásnak az eléréséhez az építő-
anyag boltokban beszerezhető 
égetett (oltatlan) mészporból 25 
kg szükséges.

 A lúgos, magas pH-értékű 
talajok kémhatásának csökken-
tésében, sajnos, még nincs ak-
kora gyakorlatunk, a szakiroda-
lom is meglehetősen szűkszavú 
e kérdésben. Az orosz és ame-
rikai gyakorlatról szóló cikkek 
alapján az őrölt kénpor kijut-
tatását tudjuk ajánlani. Ebből a 
pH érték 1 egységnyivel történő 
csökkentéséhez 100 m2-re (1 ár-
nyi területre) 5 kg-ot kell kijut-
tatni. Szerencsére az őrölt kén-
por az interneten keresztül vi-
szonylag olcsón és gyorsan be-
szerezhető. Az első próbálko-
zások e módszer meghonosítá-
sára már vidékünkön is meg-
történtek, várjuk a tapasztala-
tokat a hosszú távú hatások te-
kintetében.

Gál István,
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány

A fagyöngy és a fakín az embe-
reknek sok hasznot hozó növé-
nyek, amelyek számtalan mó-
don hasznosíthatók.

Aki kirándulás vagy séta 
közben nem csak az utat és a 
szem magasságában lévő tárgya-
kat kíséri figyelemmel, az gyak-
ran láthat a nagy fák koronájá-
ban egy sokágú bokornak tet-
sző képződményt, amelyet fe-
hér, vagy sárga bogyók tömege 
díszít. A természet sokszínűsé-
gét ismerő ember tüstént felis-
meri a jelenséget: a fán élőskö-
dő fagyöngy, illetve fakín tele-
pedett meg.

A fagyöngy (Viscum album) 
a fűz, a nyár, az akác, a juhar, a 
kőris és a fenyőfák ágait támadja 
meg; ék alakú felszívó gyökerei 
áttörik a vékony kérget, az alatta 
levő, feldolgozott tápanyagokat 
(asszimilátákat) szállító háncsré-
teget és behatolnak a vizet felfe-
lé szállító fatestbe, majd az on-
nan kiszívott vizet használják fel 
a táplálkozásukhoz.

Ez a növény hosszú éveket 
megél, örökzöld lombozatú, fe-
hér színű, enyves bogyókat te-
rem, amelyekből valamikor ma-
dárlépet készítettek, de légyir-
tásra és betegségek gyógyításá-
ra is használták.

Rengeteg legenda és babo-
na keletkezett róla. Csak sze-
melvényként: Hermész (a görög 
mitológiában a kereskedelem is-
tene), az alvilág kapuját egy fa-
gyöngy ággal nyitotta meg. A 
druidák (kelta papok) aranysar-

Melyik bokor púp a fa hátán?
lóval vágták le a fák ágáról, a bo-
gyók húsát fehér kelmébe göngyöl-
ték és varázslatokra használták. A 
római C. Plinius Secundus a go-
nosz szellemek és a villámcsapás 
elleni védelemre ajánlja. Egyes po-
gány népek azt tartották, hogy a fa-
gyöngy – mágikus hatásánál fog-
va – lépre csalja a boszorkányokat. 
A kereszténységben a fagyöngy a 
béke jele. A népi gyógyászat ízü-
leti fájdalmak, magas vérnyomás 
és étvágytalanság ellen javallotta 
a használatát.

A bogyók kis mértékben mér-
gezőek, de a madarak szívesen fo-
gyasztják; az enyves bogyók ma-
radványait a fák ágaira ürítik, ahol 
azok megtapadnak, kihajtanak és 
bokorrá terebélyesednek. A fa-
gyöngy hajtásait manapság is rend-
szeresen gyűjtik és gyógyszerek, 
kozmetikumok gyártására hasz-
nálják fel.

A leveles, bogyós fagyöngy 
ágak kiválóan alkalmasak a szo-
bák karácsonyi díszítésére. Angol 
nyelvterületen pedig karácsony 
este, a csillárra akasztott fagyöngy 
alatt szabad a csók; és a csók nem 
csupán a kedvesnek, de a közöm-
bösnek, sőt az ellenfélnek is jár!

A fakín (Loranthus europaeus) 
a fagyöngy közeli rokona, de 
számos tulajdonságában külön-
bözik attól! Jellegzetesen a ke-
mény fákon, különösen a tölgy és 
a bükkfa-féléken telepedik meg. 
Lombhullató növény, amelynek 
egymagvú, szőrös felületű, élénk-
sárga színű álbogyói októberben 
érnek be.

Olykor előfordul – a kertbará-
tok legnagyobb bosszúságára, 
hogy a szép tűlevelű örökzöl-
dek csúcsrügye valamilyen ok 
következtében elpusztul, nem 
hajt ki. Ennek oka legtöbbször a 
téli fagy, esetleg valamilyen me-
chanikus hatás, de nem ritka az 
sem, hogy a rügyet madár csípi 

Fenyőortopédia: hogyan 
gyógyítsuk a gerincferdülést?

ki, vagy maró hatású ürülékével 
pusztítja el.

A csúcsrügy helyett ilyenkor 
több mellékrügy hajt ki és nevel 
oldalhajtásokat. Szerencsés eset-
ben előfordul, hogy az egyik ol-
dalhajtás átveszi a csúcshajtás 
szerepét, de a legtöbbször eh-
hez emberi kéz segítségére van 

szükség. Ha valamelyik ol-
dalhajtás erőteljesebbnek lát-
szik vagy éppen ferdén fölfe-
lé törekszik, akkor elegendő 
ezt egy erősebb pálcához rög-
zíteni. A pálcát először leg-
alább két helyen kössük a fe-
nyő törzsének felső részéhez, 
majd húzzuk melléje óvatosan 
a megfelelő hajtást, és két he-
lyen kössük a pálcához.

Munkánkat eredményeseb-
bé teszi, ha a többi oldalhajtás 
közül az erősebbeket levágjuk, 
és csak egy-két oldalhajtást ha-
gyunk meg biztosíték gyanánt.

A gyümölcsfák törzsét mésztej-
jel bekenni az egyik legegysze-
rűbb és leghatékonyabb módszer 
a házikertben.

A régi szakkönyvek melegen 
ajánlották a gyümölcsfák törzsé-
nek és vastagabb ágainak a beme-
szelését a fagysebek keletkezése 
ellen. Ez a módszer sajnálatosan 
kiment a divatból, pedig különö-
sen a fagyra érzékeny mandula-, 
kajszi- és őszibarackfáknál elő-
nyös lenne.

Persze, a vastag mészkéreg 
sem kívánatos, mert ez alatt 
sok kártevő tojásai és betegsé-
gek spórái találnak téli mene-
déket. Ezzel szemben a törzs 
és a vastag ágak bepermetezé-
se mésztejjel megakadályozza, 
hogy a fa szövetei a napsüté-
ses téli órákban felmelegedje-

Ha félti a tavaszi fagytól a gyümölcsfáit, 
akkor most még tehet ellene

nek. A fehér felület visszaveri 
a napsugarakat.

Ennek következtében az éj-
szakai lehűlés és a nappali fel-
melegedés között kisebb lesz a 
hőingadozás, amely az edény-
nyalábok roncsolódását idézi 
elő. Emellett a fehér törzsű fák 
nedvkeringése tavasszal 4-8 nap-
pal később indul meg, tehát ke-
vésbé vannak kitéve az átmene-
ti talaj menti fagyok károsító ha-
tásának.

Hogyan kell meszelni?
A gyümölcsfák törzsének me-

szelésére 2-3 százalékos mésztej 
alkalmas. A mésztej (kalcium-hid-
roxid, oltott mész) felhordására 
szórópisztoly és egyszerű ecset is 
megfelelő. Élelmezés-egészség-
ügyi várakozási idővel egyik keze-
lési módnál sem kell számolni, mi-

vel a kijuttatás ideje a vegetáci-
ós perióduson kívül esik.

A mésztejnek gombaölő 
hatása is van. A NÉBIH aján-
lása szerint az almatermésű 
és csonthéjas gyümölcsfáknál 
nektriás kéregrák (Neonectria 
galligena) és egyéb, fás része-
ket megbetegítő kórokozók el-
len a metszési sebek, illetve a 
rákos sebek kezelésére a mész-
tej szuszpenzióját ecseteléssel 
szükséges kijuttatni közvetle-
nül a metszési sebek felületére, 
illetve az előzetesen megtisztí-
tott rákos sebekre 1-2 alkalom-
mal, a kezelések között három 
hetes időközt beiktatva. A ke-
zelés során a szuszpenzió kis-
mértékű hígítása megengedett 
az egyenletes felvitel biztosítá-
sa érdekében.

A kerti mész akár 1 kg-os 
kiszerelésben is kapható a ker-
tészetekben és gazdaboltokban. 
Meszeljünk esőmentes napon 0 °C 
feletti hőmérsékletnél.
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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

Álláshirdetés
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

Nemzetközi ECL Nyelvvizsgaközpontja teljes munkaidős 
állást hirdet asszisztensi munkakör betöltésére.

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

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, illetve végzett-
séget tanúsító okirattal az alábbi e-mail címen lehet: 
kmf.ecl@gmail.com

A jelentkezést követően személyes megbeszélésre 
kerül sor.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Nemzetközi ECL Nyelvvizsgaközpontja

Felhívás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

munkatársat keres a Rákóczi Médiacentrum igazgatói ál-
lásának betöltésére.

Olyan személyek jelentkezését várjuk, akik felsőfokú 
végzettséggel, valamint ukrán, magyar, és angol nyelvis-
merettel rendelkeznek.

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

A pályázatokat a reiplik.gabriella@kmf.org.ua 
e-mail címre vagy személyesen a II. RF KMF személy-
zeti osztályára várjuk 2022. december 10-ig.

További tájékoztatásért hívja a 050 91 44 300 tele-
fonszámot.

Álláshirdetés
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

könyvtáros munkatársat keres. 
Olyan személyek jelentkezését várjuk, akik szakirá-

nyú (könyvtáros, könyvtári asszisztens) végzettséggel, 
vagy egy évnél hosszabb szakirányú gyakorlattal, va-
lamint ukrán és magyar nyelvismerettel rendelkeznek.

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

A pályázatokat a reiplik.gabriella@kmf.org.ua 
e-mail címre vagy személyesen a II. RF KMF Személy-
zeti osztályára várjuk 2022. december 15-ig.

További tájékoztatásért hívja a 050 91 44 300 tele-
fonszámot.

Részvétnyilvánítás
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tel-
jes közössége együttérzését és őszinte részvétét fejezi 
ki Répásy Ildikónak, az Apáczai Csere János Könyvtár 
Központi Olvasóterme részlegvezetőjének édesanyja el-
hunyta miatt. Osztozunk a gyászoló család fájdalmában.

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. 

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

Beregszászban privatizált 
telek eladó a Csizaj u. 40. 
szám alatt. Mob.: +38050-
6910617. 

Beregszászban eladó egy 
Volkswagen T5-ös személy-
szállító mikrobusz. Mob.: 
066-1085189. 

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

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

Utcáról, kertből, udvarból 
veszélyes fa kivágását válla-
lom Beregszászban és kör-
nyékén. Több év tapasztalat-
tal, garanciát is vállalok. Még 
vállalok betonozást, hegesz-
tést, építkezést és fa felaprí-
tását. Mob.: 050-1948976. 

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

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

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

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

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

Beregszászban eladó kézi 
fűrész, csákányok, kalapá-
csok, autóhoz való szerelő 
kulcsok. Mob.: +38099-
6608338, +38066-3967011. 
Eladó egy új ortopéd matrac, 
mérete: 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. 

Szépkorú (70) pestmellé-
ki nyugdíjas szívesen lát-
na otthonában egy nem 
nagyon szépkorú (+- 60) 
Kárpátaljáról érkező – le-

hetőleg magyar állampol-
gár, szeretetreméltó, egye-
dülálló, független – höl-
gyet. Forgatókönyv: a leg-
elején közös háztartás, az-
tán – ahogy a sors diktál-
ja. Sose tudni... Telefon: 
+3670-3564350.
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KrIMI SpOrt

November 29-én 18 óra körül közleke-
dési baleset történt a Huszti járásban. A 
Munkács–Rohatin–Lviv gépkocsiúton 
Szeklence (Szokirnicja) község közelé-
ben egy kamion kivilágítatlan szekér-
nek ütközött.

Egy DAF márkájú kamion 61 éves so-
főrje a településen kívül haladt Huszt irányá-
ba, amikor belehajtott egy fényvisszaverő 

Kivilágítatlan szekérnek ütközött egy kamion a 
Huszti járásban: ketten meghaltak

elemek nélkül haladó lovasszekérbe, amely 
ugyanabban az irányban haladt. A baleset kö-
vetkeztében a helyszínen meghalt a 35 éves 
fogatos és a szekér 38 éves utasa, mindketten 
Husztbaranya (Boronyavo) község lakosai.

A kamion sofőrje józan volt. Az ügy-
ben számos vizsgálatot fognak végezni a 
baleset okainak és körülményeinek feltá-
rására, írja a zakarpattya.net.ua.

Közúti baleset történt Beregkisfalud 
(Szilce) közelében december 1-jén haj-
nalban – közölte a Kárpátaljai Járőrren-
dészet sajtószolgálata hírre hivatkozva 
a mukachevo.net.

A közlemény szerint egy Volkswa-
gen típusú személygépkocsi vezetője el-
vesztette uralmát a gépjárműve felett és 

Ittas sofőr szenvedett balesetet a Beregszászi 
járásban

az árokba borult. A balesetben senki nem 
sérült meg.

A helyszínre kiérkező rendőrök a sofő-
rön alkoholos befolyásoltságra utaló jele-
ket észleltek. Kiderült, hogy ittasan ült vo-
lán mögé. A sofőr 17 850 hrivnya pénzbír-
ságra számíthat, mert ittas állapotban oko-
zott balesetet.

Egy 55 éves férfi meghalt egy tűzvész-
ben az ungvári járási Tiszasalamon köz-
ségben, írja Facebook-hivatkozással a 
karpataljalap.net.

A lakóházban keletkezett tűzről a tűz-
oltókat a szomszédok értesítették, akik 
reggel palarecsegésre ébredtek. Kimen-
tek az udvarra és lángokat láttak a szom-

Tűzben vesztette életét egy 55 éves férfi
szédos házban. A csapi, nagydobronyi és 
kisgejőci tűzoltók másfél óra alatt eloltot-
ták a tüzet. A lángokban a lakóház tetőze-
te, valamint a szoba és a háztartási tárgyak 
megsemmisültek.

Az oltási munkálatok közben a tűzol-
tók megtalálták az 1967-es születésű tulaj-
donos holttestét.

November 30-án 18 óra 20 perckor egy 
férfi hívta a 102-es vonalat a técsői járá-
si Pelesalja (Pidplesa) faluból és jelentet-
te, hogy 4 éves lányát néhány percre a 
háza udvarán hagyta, de a gyerek eltűnt.

Az aggódó apa úgyszintén elmondta, 
hogy a hozzátartozók eleinte egyedül pró-
bálták megtalálni, de fél óra múlva besöté-
tedett, a levegő hőmérséklete hirtelen csök-
kenni kezdett, és rájöttek, hogy a rendfenn-
tartók segítsége nélkül nem tudják megta-
lálni a gyereket. A rendőrség munkatársai 
azonnal a helyszínre érkeztek, az egész fa-
lut átkutatták, a kislányt a külterületen, az 

A rendőrök megtalálták a négyéves kislányt, aki 
összeveszett unokabátyjával és az erdőbe szökött

erdő közelében találták meg. A gyerek nem 
sérült meg, elmagyarázta a rendőröknek, 
hogy 9 éves unokatestvére jött hozzájuk, 
játék közben veszekedtek, ő megsértődött 
és elszaladt, számol be a zk.npu.gov.ua.

A rendőrök elmagyarázták neki, hogy 
ilyenkor hozzátartozóitól kell segítséget 
kérnie, mert az otthonról való szökés na-
gyon veszélyes és helytelen. A kislány 
megígérte, hogy többet nem csinál ilyet. 
A gyermek hozzátartozóival is elbeszél-
gettek, és elmagyarázták nekik, hogy kis-
korú gyerekeket még rövid időre sem le-
het egyedül hagyni.

A kárpátaljai kiberbűnözés elleni osz-
tály munkatársai a hálózat ellenőrzése 
közben rosszindulatú tartalom letölté-
sére mutató hivatkozásokat fedeztek fel 
az egyik fórumon, adja hírül a pmg.ua.

 Az ellenőrzés során kiderült, hogy en-
nek a szoftvernek a segítségével a támadó 

Pénzügyi információkat tulajdonított el és 
közösségi oldalakat tört fel

hozzáférhet mások fiókjaihoz, elektronikus 
címeihez, és rosszindulatú célokra használ-
hatja fel mások számítógépét.

A hatóságok azonosították a tettest, egy 
31 éves huszti járási lakost. A férfit értesí-
tették az ellene indult eljárásról, akár há-
rom év szabadságvesztésre is számíthat.

Huszton tűzben életét vesztette egy idős 
nő, írja a dzerkalozakarpattya.com.

A tűzeset a Hrusevszkij utcában ta-
lálható egyik lakóépületben keletkezett. 
A tűzoltók az oltási munkálatok közben 

Tűzben lelte halálát egy nő
a ház egyik helyiségében holtan talál-
tak rá a tulajdonosra, egy 1938-as szü-
letésű nőre.

A lángokban mintegy 2 négyzetméte-
ren kiégett a berendezés.

 A Kárpátalja Megyei Állami Fogyasztó-
védelmi Szolgálat Főosztálya szakembe-
reinek jelentése szerint az eset egy ma-
gánportán történt a Szolyva közeli Mal-
mos (Sztrojno) településen, ahová beté-
vedt egy vadállat.

Az udvart őrző kutya verekedés köz-
ben megsebesítette a rókát, így a gazdának 
sikerült semlegesítenie az állatot. Mikola 
Risko, a Szolyvai Járási Állami Állator-
vosi Kórház osztályvezető főorvosa sze-
rint a kórház szakemberei azonnal a hely-
színre érkeztek, és begyűjtötték a szüksé-
ges mintákat. A Kárpátaljai Megyei Álla-
mi Fogyasztóvédelmi Szolgálat laborató-
riumában a patológiai (biológiai) anyagok 
vizsgálata során veszettséget mutattak ki. A 

Újabb veszettségi esetet jegyeztek Kárpátalján
szakemberek azonnal megkezdték a meg-
előző intézkedéseket: ebben a háztartásban 
minden veszélyeztetett állatot beoltottak.

A veszettség lokalizációjával kapcso-
latos munka összehangolása érdekében a 
Szolyvai Városi Tanács ülést tartott, ame-
lyen elfogadták a település területén a ve-
szettség terjedésének megakadályozását cél-
zó intézkedési tervet. Jelenleg a megfigyelé-
si zónában – a falu területén – 60 napos ka-
rantén van érvényben, tájékoztat a 0312.ua.

2022 eleje óta 10 esetben regisztrál-
tak veszettséget megyénkben. Az illeté-
kesek arra kérik a lakosságot, hogy ve-
gyék fel a kapcsolatot a helyi állami ál-
latorvosi intézményekkel és oltassák be 
házikedvenceiket. Az oltás ingyenes.

Néhány sorban
Az ősz utolsó napján a szerednyei mű-
füves pályán került lebonyolításra a me-
gyei labdarúgó Szuperkupa döntője. A me-
gyei bajnok Irhóc ellenfele a kupagyőztes 
Nagyszőlős együttese volt.

A trófea sorsát két büntetőgól döntötte 
el, amelyeket Mihajlo Csedrik értékesített.

Az első játékrészben szabálytalanság 
miatt, a másodikban kezezés vétsége miatt 
jutott büntetőhöz az ugocsai gárda, ame-
lyeket Csedrik értékesített.

A Jurij Hrosev által irányított ugocsai 
együttes összességében ötödik Szuperku-
pa-győzelmét gyűjtötte be.

***
A mögöttünk maradt héten néhány korább-
ról elmaradt mérkőzést pótoltak az orszá-
gos élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban.

A bajnokság első felében gyengén kez-
dő Dinamo Kijev tovább folytatta felzárkó-
zását az élmezőnyhöz, miután 3-0-ra nyert 
a Metaliszt Harkiv ellen.

A Zorja Luhanszk – Kolosz Kovalivka 
párharc 2-2-re végződött, míg a Krivbász 
a Csornomorec Odessza vendégeként győ-
zött 1-0-ra.

15 fordulót követően a Dnyipro-1 35 
ponttal áll a tabella élén az egyformán 30 
pontos Sahtar Donyeck és Dinamo Kijev 
előtt (igaz, a Sahtarnak még van egy elma-
radott találkozója).

A Minaj FC 14 megszerzett ponttal a 
12. helyen telelhet.

A 16 csapatos mezőnyt a 10 pontos 
Csornomorec és a 9 ponttal sereghajtó FK 
Lviv zárja a két kieső helyen.

***
Magyar-román napokat tartottak hétvé-
gén a hosszabb szünet után folytatódó női 
kézilabda Bajnokok Ligájában, hiszen az 
FTC ellenfele a CSM Bucuresti volt, míg 
a Győri Audi ETO az eddig meglepetés-
re még veretlen Rapid Bucuresti ellen lé-
pett parkettre.

Az utóbbi hetekben sok sérült is vissza-
térhetett a Fradiban, de sajnálatosan Ko-
vács Anett és Edwige is a maródiak listá-
ját szaporítja egy darabig, akik a múlt hé-
ten szenvedtek súlyos sérülést.

Ilyen előzmények után Elek Gábor csa-
pata derekasan helytállt, egészen az utol-
só negyedóráig…

Ekkor még a Fradi vezetett egy gól-
lal, de az összességében 13 találatig jutó 
Neagu vezérletével pazar hajrát kivágó ha-
zaiak bedarálták a zöld-fehéreket, és na-
gyon magabiztos, 30-24 arányú győzel-
met arattak.

A másik magyar román-párharcot sze-
rencsére a győriek nyerték, bár alaposan 
megizzadtak a Rapid ellen 32-30-ra meg-
nyert mérkőzésen.

A győriek csoportjukat 12 ponttal 
vezetik 7 fordulót követően, míg a Fra-
di 7 megszerzett ponttal csak az 5. he-
lyet foglalja el.

Keddi lapzártánkig már csak két kiadó 
hely maradt a Katarban zajló labda-
rúgó világbajnokság negyeddöntőjére. 
Amennyi meglepetés történt a csoport-
mérkőzések során, annyira papírfor-
ma eredményeket hoztak az egyenes ki-
esés-rendszerben zajló nyolcaddöntők.

Kanyarodjunk még vissza a csoport-
mérkőzésekhez, hiszen már a világbajnok-
ság első szakaszának megvoltak a maga 
nagy vesztesei. Ilyen volt például a né-
met válogatott, amelynek sok(k)ba került 
a Japánok elleni vereség, hiszen a folyta-

tásban hiába ikszeltek Spanyolországgal, 
majd vesztett állásból nyertek Costa-Ri-
ca ellen, rosszabb gólkülönbségük révén 
csak a 3. helyen végeztek, ami kiesést je-
lentett számukra.

Ugyanilyen váratlan korai búcsúzónak 
számít a minden vb-én az esélyesek között 
tartott Belgium kiesése, amely négy év-
vel ezelőtt bronzérmet szerzett, most pe-
dig Marokkó, és Horvátország is megelőz-
te csoportjában. A meglepetés-kiesők közé 
vehetjük még Dániát is, amely 1 pontocs-
kával fejezte be csoportját.

A csoportmérkőzéseket a házigazda 
Katar mellett még a szimpatikus benyo-
mást keltő, de összességében könnyűnek 
találtatott Kanada fejezte be pont nélkül, 
de az is régen fordult már elő, hogy a 32 
csapat közül egyik sem volt képes lehozni 
hibátlan mérleggel az előcsatározásokat.

Ami az egyenes kiesési szakaszt ille-
ti, Hollandia viszonylag simán, 3-1-re ver-

Európai és dél-amerikai dominancia 
a foci vb-n

te az Egyesült Államokat, a még mindig 
Messi által vezetett Argentína pedig meg-
szenvedett ugyan egy kicsit Ausztráliával, 
de végül 2-1-el behúzta a kötelező győ-
zelmet. A legjobb négy közé jutásért pa-
rádés meccs várható az Argentína – Hol-
landia párharcban.

Csakúgy, mint a másik már ismert ne-
gyeddöntőben, az Anglia – Franciaország 
ütközetben. Az angolok a vb egyik szín-
foltjának számító Szenegált verték 3-0-ra, 
míg a címvédő Franciaország Lengyel-
országot győzte le magabiztosan 3-1-re.

Hétfőn láthattuk (már ahol volt 
áram…) a világbajnokság első hosz-
szabbításos mérkőzését Japán és Hor-
vátország között. A rendes játékidőben 
1-1-re végződő találkozó kétszer 15 
perces hosszabbítása sem hozott dön-
tést, így jöhettek a büntetők, amelyben 
a horvátok kapusa, Livakovics parádé-
zott, és három 11-est is kivédve jutat-
ta csapatát a legjobb nyolc közé. A vi-
lágbajnoki ezüstérmes Horvátország el-
lenfele a négy közé jutásért a Dél-Ko-
rea ellen parádézó Brazília lesz, amely-
ben a hétfő este 4-1-es siker alkalmával 
már újra ott villogott a csoportmeccse-
ken pihentetett Neymar.

Kedden a csoportelsőként továbblé-
pő Marokkó védheti meg Afrika becsüle-
tét Spanyolországgal szemben, míg a má-
sik párharcban biztosan az öreg kontinens 
képviselője jut tovább, hiszen Portugália 
Svájccal csap össze. 
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Plusz egy vicc

2022. 48. szám meg    
fej  tése: A kényez
tetés teher és aka
dály a helyes fejlő
dés útján. 

plusz    egy vicc: ...de 
olyan ideges, hogy 
folyton leugrik róla. 

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

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

IKrEK (5.21.-6.21.)

rÁK (6.22.- 7. 22.)

OrOSzLÁn (7.23.- 8.23.)

Szűz (8.24.-9.22.)

MérLEG (9.23.-10.23.)

SKOrpIó (10.24.-11.22.)

nyILAS (11.23.-12. 21.)

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

Vízöntő (1. 21.- 2.20.)

HALAK (2.21.- 3.20.)

hirkereso.hu

Birsalmás kiflik

C04.xls
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(ZHANG)
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URÁN
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CRNA … - 
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ESPRIT … - 
FRANCIÁS 
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NÚBIA RÉSZE!
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VAS
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TILTÁS

GÖRÖG SAJT
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BUNDA 
ANYAGA

VANÁDIUM

KB. HARMINC 
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SZEMÉLYED
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SZEMÉLYE
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JUTTAT

ANGOL OLAJ

FÉNY TÁRSA
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NÉMA GÉSA!

MAKACSSÁG

BÓR

A FIZIKA EGYIK 
ÁGA

EGYHAJLÁSÚ 
(KRISTÁLY)

EGY SZÁL 
PALÁNTA

… ARINA - 
INDONÉZ 
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AKNASZILÁNK!
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MŰVÉSZET-
TÖRTÉNÉSZ 
(KÁROLY)

TONNA

ATHÉNI 
SPORTKLUB

HIDROGÉN

PUSKÁT 
HASZNÁL

Hozzávalók a tésztához: 50 dkg liszt, 20 dkg vaj, 10 
dkg porcukor, 2 tojás sárgája, 2-3 evőkanál zsíros tejföl, 1 
sütőpor, 1 teáskanál ecet, ½  citrom reszelt héja, 1 tasak 
vaníliás cukor, csipetnyi só;

A töltelékhez: 50 dkg birsalma, 12 dkg cukor, 3 dkg 
vaj, fahéj; 

A tálaláshoz: 3 dkg porcukor.
Elkészítése: A lisztet összedolgozzuk a vajjal, közepébe 

mélyedést csinálunk, hozzáadjuk, a porcukrot, a tojássárgát, 
a tejfölt, a sót, a vaníliás cukrot, a citromhéjat, a sütőport 
meg az ecetet és alaposan összedolgozzuk. Puha tésztát 
kell kapjunk, ha szükségesnek érezzük, kevés tejfölt még 
adunk hozzá. A tésztát 30 percig hidegben pihentetjük. A 
birsalmát megpucoljuk, 2 cm-es kockákra vágjuk. A cuk-
rot 2 evőkanál vízzel karamellizálódni hagyjuk, mikor szép 
aranybarna, hozzáadjuk a vajat és 2 evőkanál vizet, rátesz-
szük a birsalmát, megszórjuk fahéjjal, majd kis lángon ad-
dig hagyjuk, míg a leve elfő és a karamelles krém bevon-
ja a birsalmát. A tésztát 3 mm vastag lappá nyújtjuk, 6-7 
cm-es négyzetekre vágjuk, majd mindegyikre 1-1 teáskanál 
birsalmát teszünk és felcsavarjuk. Sütőpapírral bélelt tep-
sibe tesszük, előmelegített sütőben, 180 fokon, 15-20 perc 
alatt világosra sütjük. Tálaláskor megszórjuk porcukorral.

A három megmaradó szóból a következő vicc csatta-
nóját állíthatja össsze:

Az eszkimó, a karjait fázósan dörzsölgetve, belép 
a kocsmába:

– Kérek egy whiskyt! – szól a csaposnak.
– Jéggel vagy jég nélkül? – kérdi a csapos.
– …!

Kétbetűsek: AI, AÖ, 
ÁG, ÉB, IE, KL, NE, OÉ, 
PE, TÚ, UG, ŰC, VÁ, YS, 
ZÓ.

Hárombetűsek: AKA, 
EGK, ENN, FEL, LOA, 
MSZ, PIÉ, SAN, TÁV, ZIA, 
ZLS.

Négybetűsek: EBÍR, 
ÉTEL,  KÁLA,  NAIV, 
NÉRÓ, RYAN, SKÁT, 
SOÓS, TORZ, VERS.

Ötbetűsek:  BETÉT, 
BOLEK, CINKE, DOHAI, 
ELLÁT, ELLEP, ISAAC, 
JÁRÁS, JEGES, KATUS, 
LENOR, MALÉV, NIGEL, 
NYELV, TAGAD, VADAK, 
ZUGLÓ, ZÜLLŐ.

Hatbetűsek: IDEDOB, 
KALÁKA, KALÁSZ, KA-
NAPÉ, KAOLIN, KÓSTOL, 
ŐKELME, PASSAT, RA-
KÓDÓ, ZSAROL.

Hétbetűsek: NEGATÍV, 
ZÁLOGOL.

Nyolcbetűsek: ACÉL-
KAPA, ALAPÁROK, ALÁ-
RAKÁS,  ALMÁRIUM, 
BETONALJ, CÉLNYELV, 
EGYALAKÚ, NYILAL-
LÓ, TEKEBÁBU, VADMA-
LAC, VALAHOVÁ, ZÓNA-
ADAG.

Tizenegy betűsek: IDE-
GESÍTSEN, ÓSZÖVETSÉ-
GI, SZETN IVÁN-ÉJ.

Tizennégy betűsek: 
S Z U P E R M A R AT O N I , 
TURISTASZALÁMI.

Míg mások majd ösz-
szeroppannak az év 
végi hajrában, Ön an-

nál jobban élvezi, és kifeje-
zetten jót tesz a lelkének, mert 
szinte csak úgy ragyog. Most 
még olyan tettek meglépésére 
is késztetést érez majd, ame-
lyeket korábban nem mert vol-
na megtenni. Ugyanakkor az 
egyik barátjára érdemes lenne 
jobban odafigyelnie, akinek 
olyan gondja akadhat, amin 
Ön könnyen tudna segíteni.

Bármilyen probléma is 
kísértse, a hét második 
felében meg fog oldód-
ni és vele együtt min-

den feszültsége is tovaszáll. Bár 
azon lesz, hogy folyamatosan 
másoknak segítsen, azért ma-
gát se szorítsa teljesen a háttér-
be. Arra is ügyeljen, hogy sen-
ki kedvéért ne kezdjen el meg-
változni, adja továbbra is önma-
gát! Ha így tesz, már a héten egy 
igen kellemes és harmonikus fe-
jezet veheti kezdetét.

Ha mostanában készül 
új tanulmányokba kez-
deni vagy képzésre jár-

ni, tovább fejlődni, akkor jó, ha 
tudja, hogy az égiek támogatják 
és minden segítséget meg fog 
kapni az elvégzéshez. Semmi-
képpen se halogassa a tervének 
a megvalósítását, mert most jött 
el ennek az ideje és a végén si-
kerben lesz része! Mostanában 
mintha fogékonyabb lenne az 
újdonságokra és ezt érdemes 
volna kihasználnia.

A héten végre lezárja a 
múltját vagy legalábbis 
életének egy bizonyos 
fejezetét és fellélegez-

het. Jöhetnek az újdonságok! Ta-
pasztalni is fogja, hogy beindul-
nak az új dolgok, amik hirtelen 
egy kis félelmet fognak kiválta-
ni Önből. De ne torpanjon meg, 
sőt, vesse bele magát, mert most 
minden új kezdeményez sikerrel 
záródhat! Ha mondjuk eddig félt 
valaminek a megtételétől, most 
elönti a bátorság.

Próbáljon ki új dolgo-
kat! Egy kicsit tágítsa a 
látókörét és igyekezzen 
mások kedvében járni. 

Több időt is tölthetne a baráta-
ival vagy végezhetne közmun-
kát, segíthetne a rászorulóknak 
így az ünnepek közeledtével. 
Elhiheti, jót fog tenni a lelké-
nek a nemesgesztus és renge-
teg új élménnyel lehet gazda-
gabb! Amint belekóstol, ked-
vet is fog kapni ahhoz, hogy új 
kalandokat hajkurásszon!

A hét elején azt érez-
heti, el van átkozva. 
Semmi sikerül, min-

dent mintha akadályoztatva 
lenne Ön előtt. Ne aggódjon, 
szó sincs arról, hogy valami 
rejtett erő a sikereit próbálná 
megakadályozni. Sőt, az égiek 
próbálják meg így közölni azt, 
hogy nem jó úton jár és mó-
dosítania kellene a tervein, és 
akkor még nagyobb sikerben 
és elismerésben lehetne része.

Azt hihetné, ez az Ön 
hete, mert szuper lehe-
tőségek várnak Önre 

és jobbnál jobb lehetőségek 
taposnak a sarkán. Mi lehet a 
baj ezekkel az álomszerű le-
hetőségekkel? Csupán annyi, 
hogy lesz köztük jó pár olyan, 
ami nem „igazi” éppen ezért 
legyen körültekintő, amikor 
választani kíván! Most olyan 
képességei törhetnek a felszín-
re, amikről nem is hitte volna, 
hogy meg vannak magában!

Érdemes lenne többet 
koncentrálnia a jövő-
jére. Kezdjen el most 
tervezgetni és hozza 

meg azokat a bizonyos lénye-
ges döntéseket! Ám ha nyu-
godt és kiegyensúlyozott élet-
re vágyik, jobb ha tudja, hogy 
azért Önnek is tennie kell. 
Bármilyen célja is legyen, 
semmiképpen se legyen türel-
men, mindent el fog érni, csu-
pán idő kérdése. Mostanában 
sokat javul a szerelmi élete.

Nagyon intenzív, ese-
ménydús hét elé néz. 
Nem csak energiával, 

de ötletekkel is telve lesz. Fo-
lyamatosan sürög-forog és 
kreatív megoldásaival min-
denkit le fog tudni nyűgöz-
ni. Csak arra figyeljen oda, 
hogy lehet, hogy ez magának 
a normál tempó, de nem biz-
tos, hogy mások képesek lesz-
nek lépést tartani Önnel. Min-
denestre most úgy érezheti, he-
gyeket képes megmozgatni.

Tennie kellene vala-
mit, mert a téli idő-
szak elkezdte leszív-
ni az energiáit. Te-

gye gördülékenyebbé a napja-
it, dolgozzon a saját keze alá, 
mert ha még önmaga ellen 
is dolgozik, úgy pláne ki fog 
dőlni még az ünnepi pihenés 
előtt. Még szerencse, hogy az 
Univerzum támogatja, hogy a 
lehető legtöbbet hozza ki ma-
gából. A párja tisztában van 
a helyzetével, a munkájával.

Félelmei abszolút 
meggátolják abban, 
hogy élvezze az éle-
tét vagy értékelje azt, 

amit a sorstól kap. Bármi is 
nyomassza, ideje volna meg-
osztania kedvesével és bará-
taival, hogy végre megért-
sék, miért viselkedik olyan 
furán. Ne titkolózzon tovább 
előttük, megfogja látni, hogy 
igazán segíteni akarnak majd 
magán, de ami legfontosabb, 
hogy tudnak is! 

A közelgő ünnepek 
miatt már most úgy 
érzi, hogy szíve szerint 

engedne a gyeplőn és átadná 
magát az ünnepi hangulatnak. 
Pedig tudja jól, hogy ezt saj-
nos nem teheti meg. Nem csak 
a munkahelyi, hanem a ma-
gánéleti teendők miatt is. Érzi 
és tudja, hogy mostanában lé-
nyeges döntéseket kell meg-
hoznia, amik hatással lesznek 
majd a következő évére.


