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Folytatás a 3. 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!

Szeretet, öröm, 
békesség

A zene nyelve a béke hangja

Névre szóló aján-
dékcsomagok ér-

keztek december 7-én 
Badalóba a helyi két 
óvoda gyermekei szá-
mára, amelyeket előze-
tesen Veszprém megyei 
óvodák összefogásának 
köszönhetően a Magyar 
Református Szeretet-
szolgálat munkatársai 
juttattak el a Tisza-par-
ti településre.

A Magyar  Refor-
mátus Szeretetszolgá-
lat 2006-os fennállása 
óta évente rengeteg rá-
szorulót támogat Kár-
pát-medence szerte. A 
rendszeresen meghir-
detett programok mel-
lett idén az Ukrajná-
ban zajló háború mi-
att az egyházi karitatív 
szervezet minden ed-
diginél több adományt 
juttatott Kárpátaljára.Anyaországi óvodák karácsonyi ajándékai Kárpátaljára

Egy hónap eltel-
tével ismét Kár-
pátaljára láto-

gatott Magyar Leven-
te, Magyarország Kül-
gazdasági és Külügymi-
nisztériumának állam-
titkára. Aki most sem 
érkezett üres kézzel: 30 

millió forint értékben 46 
áramfejlesztő generátort, 
valamint több raklapnyi 
tartós élelmiszert és bébi-
ételt tartalmazó két kami-
onnyi segélyt adott át Csa-
pon Kárpátalja kormány-
zójának. A kamionok az 
átadást követően elindul-

tak a jelenleg legkritiku-
sabb helyzetben lévő me-
gyébe, Herszonba. 

Magyar Levente emel-
lett 350 laptopot hozott az 
ukrajnai iskolások és pe-
dagógusok számára, hogy 
ezzel is segítse az okta-
tó-nevelő munkát azok-

ban a térségekben, ahol 
a folyamatos heves har-
cok és az orosz rakéta-
támadások következté-
ben tönkrement infrast-
ruktúra miatt egyelőre 
csak az online oktatás 
lehetséges. 

Magyar Levente kárpátaljai látogatásán

Köztudott, hogy az 
adventi koszorún a 

harmadik gyertya az örö-
möt szimbolizálja, amely 
örömnek a megélését je-
lenleg beárnyékolja a há-
ború és a szétszakított csa-

ládok fájdalma. Ez a gyer-
tya azért is gyulladjon meg, 
hogy mielőbb elérkezzen az 
öröm az emberi szívekbe és 
családjaink körébe. 
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Elejét lásd az 1. oldalon

Magyarország folyamatosan 
segíti Ukrajnát

Magyar Levente kárpátaljai látogatásán

A 350 laptopból 100 a Bereg-
vidéki kistérség magyar, illet-
ve ukrán nyelvű tanintézményi-
nek munkáját segíti. 

Az újabb és az egész ország-
ra kiterjedő humanitárius akció 
révén ismét bizonyítást nyer, 
hogy Magyarország megbíz-
ható szomszédja Ukrajnának, a 
bajban az ország népe továbbra 
is számíthat ránk, hangsúlyozta 
a Magyar Ökumenikus Segély-
szervezet beregszászi irodájában 
létrejött találkozón a magyaror-
szági politikus. Aki beszámolt 
arról is, hogy tovább folytatódik 
a Magyarország által finanszí-
rozott építkezés az egyik, Kijev 
vonzáskörzetéhez tartozó Burcsa 
közeli településen: itt olyan szo-
ciális-adminisztratív központ jön 
létre a közeljövőben, amely töb-
bek között segíti a helyi és a kö-
zelben található települések la-
kóinak orvosi ellátását. A segít-
ség folyamatos, hangsúlyozta a 
külügyminiszter-helyettes. A fo-
lyamat még inkább felgyorsul-
hat a közeljövőben, mivel dön-
tés született arról, hogy Magyar-
ország 187 millió eurót ajánlott 
fel Ukrajna újjáépítéséhez. Ez 
ügyben a két ország kormánya 
között előrehaladott tárgyalá-
sok folynak. 

Amikor Ukrajna élet-halál 
harcát vívja az orosz agresszor-
ral szembe, minden anyagi és er-
kölcsi támogatás különös jelen-
tőséggel bír, mondta Olekszandr 
Kosztyucsenko, az ukrán oktatási 
miniszterhelyettes.

A fiatalok jelentik a jövőt, fel-
készültségük határozza meg az 
ország fejlődését, és azt, hogy 
miképpen járulnak hozzá az eu-
rópai értékek továbbfejlesztésé-
hez, hangsúlyozta Julija Hrisina, 
az ukrán parlament oktatási bi-
zottságának helyettes elnöke. 
Aki Csapon így mondott köszö-
netet a mostani segélyszállítmá-
nyért: „Herszonban az emberek 
áram, víz és fűtés nélkül élnek 
hetek óta. Ezért szeretném kife-

jezni hálánkat a magyar kor-
mánynak azért a segítségért és 
támogatásért, amelyben részesí-
tenek minket. Tél van, nagyon 
nehéz tél, és ez a segítség embe-
reket ment most meg. Köszön-
jük szépen.”  

A humanitárius segélyek 
koordinálását és célba érését 
az Ökumenikus Segélyszerve-
zet biztosítja. Az adományért 
és Magyarország állandó tá-
mogatásáért Viktor Mikita, 
a Kárpátaljai Megyei Kato-
nai Közigazgatás kormányzó-
ja mondott köszönetet, s an-

nak a reményének adott han-
got, hogy sikerül tovább erősí-
teni a kapcsolatokat, amelyek 
így sokkal eredményesebbek és 
barátibbak lesznek az országa-
ink között. 

A nap folyamán a minisz-
terhelyettes és küldöttsége 
Aknaszlatinára is elutazott, ahol 
segélyeket adtak át, fejlesztése-
ket és beruházásokat tekintet-
tek meg. 

Kovács Elemér

Az orosz erők masszív rakétatá-
madásai következtében megron-
gálódott Ukrajna összes hő- és 
vízerőműve – írta Denisz Smihal 
ukrán miniszterelnök vasárnap a 
Facebookon.

„Jelentős áramhiány keletke-
zett Ukrajna energiarendszeré-
ben. Az ország ellen végrehajtott 
nyolc orosz rakétatámadási hul-
lám után az összes hő- és vízerő-
mű megsérült, a nagyfeszültségű 
hálózati létesítmények 40 száza-
léka rongálódott meg különböző 
mértékben. Mindannyiunknak a 
tudatában kell lennünk, hogy ezt 
a telet jelentős villamosenergia-
fogyasztási korlátozásokkal fog-
juk átvészelni” – hangsúlyozta a 
kormányfő.

Közölte egyúttal azt is, hogy 
a múlt héten száz millió hrivnyát, 
azaz mintegy 1,08 milliárd forintot 
különített el a kormány a Poltava 
megyei Kremencsuk város hőellátó 

Az orosz rakétatámadások megrongálták 
az ország összes hő- és vízerőművét

rendszerének helyreállítására. To-
vábbi 50 millió hrivnyát – 543 mil-
lió forintot – pedig az északkeleti 
Szumi megyének adtak a lerom-
bolt infrastruktúra rendbehozatal-
ára. Hozzátette, hogy a kormány 
összességében már több mint 5 
milliárd hrivnyát, azaz 54 milliárd 
forintot utalt ki a régióknak hely-
reállításra.

Az Ukrajinszka Pravda hírpor-
tál beszámolt még arról is, hogy 
az Ukrenerho áramszolgáltató tár-
saság több mint 400 millió eurót 
kap a hálózati infrastruktúra hely-
reállításához szükséges létfontos-
ságú berendezések beszerzésére. A 
forrásbevonás annak köszönhetően 
vált lehetővé, hogy a kormány 300 
millió eurós EBRD-hitelre állami 
garanciát vállalt, amelyet a hol-
land kormánytól kapott támogatás 
egészít ki – írta a vállalat vasárna-
pi sajtóközleményében.

MTI

Az Egyesült Államok újabb 275 
millió dollár értékű katonai se-
gítséget nyújt Ukrajnának – kö-
zölte az amerikai külügyminisz-
térium.

A bejelentés szerint Anthony 
Blinken külügyminiszter az el-
nöktől kapott felhatalmazás alap-
ján 275 millió dollárnyi (mint-
egy ezermilliárd forint) katonai 
eszközt tesz elérhetővé az ame-
rikai készletekből Ukrajna szá-
mára. A szállítmányban légvédel-
mi eszközök, lőszerek és egyéb, a 
hadszíntéren felhasználható hadi 
eszközök szerepelnek, hogy Uk-
rajna képes legyen megvéde-
ni magát.

Újabb 275 millió dollár katonai segítséget 
küld az Egyesült Államok Ukrajnának

Ahogy a sajtódokumentum fo-
galmaz, az elmúlt hetekben Orosz-
ország fokozta támadásait az Uk-
rajna számára kritikusan fontos 
infrastruktúra ellen, ami széleskö-
rű szenvedést okoz az ukrán em-
bereknek.

2021 augusztusa óta az Egye-
sült Államok 27 alkalommal dön-
tött segítségnyújtásról az amerikai 
katonai készletekből Ukrajna szá-
mára – derül ki a külügyminisz-
térium közleményéből, ami azt is 
hangsúlyozza, hogy ezzel 20 mil-
liárd dollárra emelkedett az uk-
rajnai katonai támogatás a Biden-
kormány hivatalba lépése óta.

MTI

Az orosz erők pénteken ismét 
ágyútűz alá vették Herszon vá-
rosát és eltaláltak egy kórházat 
– közölte Jaroszlav Janusevics, 
a dél-ukrajnai régió kormány-
zója.

A tisztségviselő szavai sze-
rint a kórház épületében a lö-
vedékek megrongálták a gyer-
mekosztályt és a hullaházat. 
Senki sem sérült meg. Kirilo 
Timosenko, az ukrán elnöki iro-
da helyettes vezetője viszont ar-
ról adott hírt, hogy egy nap alatt 
68-szor lőtték az orosz erők a ré-
giót aknavetőkkel, rakéta-soro-
zatvetőkkel és egyéb tüzérségi 
fegyverekkel, valamint harcko-
csikkal. A megyeszékhelyen la-
kóövezetekbe csapódtak be lö-
vedékek, magánházakat és több-
lakásos épületeket ért találat. 
Timosenko közlése szerint nyolc 
civil lakos sérült meg.

Az ukrajnai atomerőműveket 
üzemeltető Enerhoatom válla-
lat közben sajtóközleményében 
azt írta, hogy az orosz megszál-
lók fizikai megfélemlítést alkal-
maznak a zaporizzsjai atomerő-
mű alkalmazottai ellen, hogy 
engedelmességre kényszerítsék 
őket. A zaporizzsjai atomerő-
mű orosz megszállás alatt van, 
de alkalmazottai ukránok. Az 
Enerhoatom közlése szerint az 
oroszok csütörtökön a munká-
sok jelenlétében súlyosan meg-
verték a szociális programok 
osztályának vezetőjét, Olekszij 
Trubenkovot és helyettesét, 
Jurij Androszovot. Ezt követő-

Az orosz erők eltaláltak egy 
kórházat Herszonban

en ismeretlen helyre vitték őket. 
„A megszállók ezenkívül őrizet-
be vették és a pincébe dobták a 
zaporizzsjai atomerőmű műszaki 
felügyelőjét, Kosztyantin Bejnert, 
aki közvetlenül felelős a nukleá-
ris és sugárbiztonságért” – írta a 
vállalat.

Az Enerhoatom szerint az ilyen 

akciókkal az oroszok igyekeznek 
elnyerni a személyzet lojalitását, 
és növelni azoknak a dolgozóknak 
a létszámát, akik hajlandók elfo-
gadni áthelyezésüket a Roszatom 
orosz vállalathoz. „Mivel a sze-
mélyzet ellenáll, nem hajlandó 
együttműködni a megszállókkal, 
az oroszok az emberek elleni fizi-
kai bántalmazással fokozzák a rá-
juk nehezedő nyomást” – szögezte 
le közleményében az Enerhoatom.

Az Ukrenerho áramszolgálta-
tó társaság közölte, hogy az ukrán 
villamosenergia-rendszer kapaci-

táshiánya továbbra is jelentős, 
több régióban túllépték a meg-
határozott fogyasztási limitet, 
ezért vészleállást alkalmaztak. 
„Ukrajna-szerte folytatódnak a 
vészhelyzeti helyreállítási mun-
kák a nagyfeszültségű és elosz-
tó hálózatokon, valamint az erő-
művekben. Az időjárási viszo-
nyok, a vezetékek jegesedése, 
az eső és a hó azonban negatívan 
befolyásolják a nagyfeszültségű 
és elosztó hálózatok állapotát, és 
megnehezítik a javítási munkála-
tokat” – fejtette ki az Ukrenerho. 
Kiemelte, hogy Donyeck, Harkiv 

és Herszon megyék energiainf-
rastruktúráját folyamatosan lö-
vik az orosz erők, ezért ezekben 
a régiókban továbbra is súlyos 
gondok vannak a villamosener-
gia-ellátással. Hozzátette, hogy 
ezen felül az odesszai és a kijevi 
régióban is nehéz a helyzet.

A DTEK energetikai vállalat 
közlése szerint folytatódnak a 
rendkívüli áramszünetek a fővá-
rosban, Kijevben, valamint a ki-
jevi, dnyipropetrovszki és odesz-
szai régiókban.

MTI

Az elmúlt napokban a heves eső-
zések miatt jelentősen megemel-
kedett az ország, köztük Kárpát-
alja folyóinak vízszintje is.

Megyénkben 0,5-1,5 méterrel nőtt 
a vízszint, a Borzsa folyó alsó folyásá-
nál 2,0-2,5 méterrel. Helyenként a fo-
lyó már ki is lépett a medréből.

Csakúgy, mint a legtöbb évben 
a rövid időn belül hullott jelentős 
csapadékmennyiség miatt most is 
a Magyarkomját (Veliki Komjati) 
és Zariccsja (Alsókaraszló), illet-
ve a Magyarkomját–Salánk közöt-
ti utat lepte el a víz. A heves eső-

Árvízveszély: áradnak a folyók 
Kárpátalján

zések és az áradásveszély miatt a 
hegyvidéki területekre kettes fokú 
(narancssárga) figyelmeztető jel-
zést adott ki Kárpátalján a kataszt-
rófa-elhárítás.

A régió középső és nyugati ré-
szén, a folyók felső szakaszán vár-
ható 20-30 cm-es emelkedés.

December 11-én délután a Ti-
sza 0,5-1,0 méterrel emelkedett. A 
katasztrófa-elhárítás tájékoztatása 
szerint december 12-én a Latorca 
és a Tisza folyó Csap térségében 
kiléphet a medréből.

kiszo.net

Ukrajnában a hatalmas orosz 
rakétacsapások következtében 
a nagyfeszültségű hálózati léte-
sítmények 40%-a megsérült, az 
ukránoknak ezért jelentős áram-
korlátozásokra kell felkészülni-
ük ezen a télen – közölte vasár-
nap Denisz Smihal miniszterel-
nök a Facebook-oldalán, adta hí-
rül az rbc.ua hírportál.

A jelentés szerint a kormányfő 
jelezte, hogy Ukrajnában továbbra 
is jelentős a kapacitáshiány. „Nyolc 
rakétatámadási hullám után az or-
szágban minden hő- és vízerőmű 
megsérült, a nagyfeszültségű há-
lózati létesítmények 40%-a károso-
dott különböző mértékben” – mu-
tatott rá. „Mindannyiunknak be 
kell látnia, hogy ezt a telet jelen-
tős áramfogyasztási korlátozások-
kal kell átvészelnünk” – figyelmez-
tetett Denisz Smihal.

Múlt kedden hírportálunk ar-

Jelentős áramkorlátozások lesznek 
végig ezen a télen

ról tájékoztatott, hogy a kormány-
fő a Telegram-csatornáján jelen-
tette be: az ukrán infrastruktúra 
elleni hatalmas hétfői orosz raké-
tatámadást követően semmi nem 
változott, az ukrán villamosener-
gia-rendszerben továbbra is a ter-
vezett fogyasztás 19%-át teszi ki 
a hiány. A kormányfő arra is em-
lékeztetett, hogy a légvédelmi erők 
több mint 60 orosz rakétát lelőttek 
az Ukrajnára kibocsátott több mint 
70-ből, de az ország villamosener-
gia-rendszere sértetlen maradt, és 
az Ukrenerho diszpécsereinek az 
ellenőrzése alatt van. „Annak el-
lenére, hogy az egyes energetikai 
infrastruktúra-objektumokat elta-
lálták az orosz rakéták, az energe-
tikai szakértők azt ígérik, hogy a 
következő napokban felszámolják 
a tegnapi támadás következménye-
it” – tette hozzá.

karpat.in.ua
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A Civil Összefogás Fórum – 
Civil Összefogás Közhasz-
nú Alapítvány (CÖF-CÖKA) 
Szellemi honvédő díjban évről 
évre olyan személyeket és szer-
vezeteket részesít, akik kiemel-
kedő munkát végeznek nem-
zeti érdekeink védelme, ér-
vényesítése érdekében. Az el-
ismerést idén december 8-án 
Szijjártó Péter külgazdasá-

gi és külügyminiszter, Orosz 
Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főisko-
la elnöke, ifj. Lomnici Zoltán, 
a CÖF-CÖKA szóvivője és a 
Regőczi Alapítvány vehette át 
Budapesten.

Orosz Ildikót méltató beszé-
dében Szilágyi Péter nemzetpoli-
tikáért felelős helyettes államtit-
kár úgy fogalmazott: „Dr. Orosz 
Ildikó fáradhatatlan, több évtize-
des munkásságának köszönhető-
en kárpátaljai magyar diákok tí-
zezrei lehetnek hálásak, hogy mi-
nőségi anyanyelvi közoktatás-
ban, szakoktatásban és felsőok-

Szellemi honvédő díjat kapott a Rákóczi Főiskola elnöke

Helytállás, küzdés, 
példamutatás

tatásban részesülhetnek. Ennek 
a megalkuvást nem tűrő, nem rit-
kán küzdelmes munkának a gyü-
mölcse egy, a kárpátaljai magyar 
nemzetrész megmaradásának zá-
logát jelentő fiatal értelmiség. A 
mai díj is ezt a törekvést ékesí-
ti. Dr. Orosz Ildikó szakmai, em-
beri és közéleti szerepvállalása, 
az ebben való hűséges helytál-
lása példamutató a mai és min-

den soron következő nemzedék 
számára.”

Hozzátette: „Olyan vezető-
je ő a kárpátaljai magyarságnak, 
aki ebben a nehéz időben fizi-
kailag és lelkileg is közel ma-
radt az övéihez, személyesen is-
meri őket és gondja van rájuk. 
Neve olyan fogalom Kárpátal-
ján – sőt díjai és életútja fényé-
ben az egész magyarság számá-
ra –, ami köré a minőség, a küz-
dés, a terv és annak megvalósí-
tása párosul.”

Szívből gratulálunk!
Nemzetpolitikai Államtit-

kárság Facebook/m.e.

Szeretet, öröm, békesség
A Beregszász főterén álló adventi koszorún meggyújtották a harmadik gyertyát

Sokakban mégis felmerül a 
kérdés, hogy ilyen emberpró-
báló időkben van-e helye bár-
miféle örömnek. Igen, van, 
hangzik a válasz, mert a sok 
próbatétel közepette is megtar-
tott bennünket az Úr, és azt is 
látjuk, hogy az adventi koszo-

rún sorra meggyulladó gyer-
tyák fénye mindinkább erő-
sebb lesz. Múlik a sötétség. 
Hinnünk kell tehát benne, hogy 
ezzel együtt közelebb kerülünk 
az olyannyira áhított békéhez 
is, hangzott el vasárnap dél-
után Beregszász főterén, ahol 
a Kárpátaljai Görögkatolikus 
Egyház és a KMKSZ által szer-
vezett ünnepségen meggyújtot-
ták a harmadik gyertyát. 

Az alkalom kezdetén az 
Ortutay Elemér szakkollégium 

diákjai elénekelték a Szent család 
szálláskereső énekét.

A karácsonyt megelőző két 
vasárnap a görögkatolikus egy-
házban a szent atyák vasárnapja, 
kezdte ünnepi beszédét Demkó 
Ferenc, az egyházmegye helynö-
ke. Ábrahám, Izsák, Jákób és a 
többiek igazából jóval keveseb-
bet tudhattak, láthattak meg az 

Úristen szándékából, mint a XXI. 
század embere, aki több mint két-
ezer esztendő után ünnepli a Meg-
váltó születését. Ám a szent atyák 
hozzáállása igencsak figyelemre-
méltó és tanulságos a ma embere 
számára. Mivel az ősök félretették 
minden egyéni vágyukat és tervü-
ket, és azt mondták a Mindenható-
nak: megcselekszem, amit Te kí-
vánsz. Módfelett érdemes és kí-
vánatos lenne ezzel az alázattal 
készülni a Megváltó születésére. 
Mert csak ily módon költözhet a 

szívünkbe békesség, amely re-
mélhetően kisugárzik a körülöt-
tünk élőkre is. 

Az advent az önvizsgálat, a 
lelki elmélyülés ideje, amikor 
is számot vetünk azzal, hogy az 
utóbbi időkben mit cseleked-
tünk jól, és miben kell változ-
nunk, kezdte beszédét Sin Jó-
zsef, a KMKSZ Beregszászi Já-
rási Középszintű Szervezetének 
elnöke. Az ünnepre való ráhan-
golódást most jelentős mérték-
ben befolyásolják a háborús kö-
rülmények. Máskor a szülőföld-
jüktől távol dolgozó családfők 
ilyenkor hazajöttek, hogy együtt 
ünnepeljenek szeretteikkel, örül-
jenek egymásnak, és közösen 
tervezzék a jövőt. Most pedig a 
szétszakítottságban kell ünnepel-
niük. Sokan felteszik ez idő tájt a 
kérdést: Isten miért küldött ránk 
ekkora csapást? Ám vegyük ész-
re, hogy a háború a gonosz em-
berek műve. Meglehet, az ártó 
szándékok megállításához ke-
vés a mi erőnk, ám bíznunk kell 
benne, hogy a Mindenható fo-
lyamatos könyörgésünket meg-
hallva egyszer véget vet ennek 
a borzalomnak. 

A történelmi egyházak je-
lenlevő képviselői áldást kértek 
Beregszász valamennyi lakója, a 
sokat szenvedett kárpátaljai ma-
gyarság további életére.

A gye r tyagyú j t á s i  a l -
kalom végén a Beregszászi 
Görögkatolikus Egyházköz-
ség kórusa karácsonyi énekeket 
adott elő. 

Kovács Elemér

A törvény értelmében négy hul-
lámban bonyolítható le a moz-
gósítás, amelyek során az ál-
lampolgárok különböző kate-
góriáit hívják be a hadsereg so-
raiba – írja a Telegraph.

Olekszij Danilov, a Nemzet-
biztonsági és Védelmi Tanács 
(RNBO) titkára szerint jelenleg a 
mozgósítás harmadik hulláma zaj-

lik, és lehet, hogy nem ez lesz az 
utolsó. A „szintlépéshez” azonban 
több feltétel is szükséges.

Ivan Lieberman ügyvéd arról 
számol be, hogy a negyedik hul-
lám célja a hadsereg utánpótlása. 
„Amikor kiderül, hogy a hadse-
reg létszámhiányos, meghirdetik 
a negyedik mozgósítási hullámot. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
az utcáról toboroznak majd em-
bereket. A tüzérségnek például 
tüzérekre van szükségük, tehát 
azokra, akik jól értenek a föld-
rajzhoz vagy a domborzathoz. 
Azokat be fogják hívni” – ma-

Mikor kezdődik a mozgósítás 
negyedik hulláma Ukrajnában?

gyarázta Lieberman. Hangsú-
lyozta, amikor a csapatok rájön-
nek, hogy bizonyos szakterüle-
teken nincs elég emberük, azo-
kat sorozzák be elsősorban, akik 
ezt a hiányt tudják pótolni. Ez a 
negyedik hullám.

Az ügyvéd ugyanakkor hoz-
zátette, jelenleg az ukrán hadse-
regben nincs probléma a kato-

nák és a harcra készek számával. 
„Sok ember van Ukrajnában, aki 
kész szerződéses alapon harcol-
ni, de az eredményességi együtt-
hatójuk alacsony lehet. Mennyi-
ségi szempontból jó, hogy van-
nak, de szakmai tudásukat tekint-
ve sok időt kell fordítani a kikép-
zésükre. Ha meghirdetik a moz-
gósítás negyedik hullámát, akkor 
az állam pontosan azokat választ-
ja ki, akik tevékenységük típusa 
megfelelő és tapasztalattal ren-
delkeznek azokon az adott szak-
területeken” – mondta az ügyvéd.

kiszo.net

Dénes Zsukovszky Elemér 
helyi lelkipásztor Máté evangé-
liuma 2. részének a 13–15. ver-
seiből vett idézettel, a Jézus szü-

letését felelevenítő történettel, 
az Egyiptomba való menekü-
léssel vont párhuzamot a több 
mint kétezer évvel ezelőtti és 
mai idők között. Mint mondta, 
akkor is menekülni kellett Jézus 
családjának a veszedelem elől, 
és így van ezzel most is nagyon 
sok család, akik most a háború, 
a veszedelem, a nélkülözés mi-
att, vagy csak a rég várt együtt-
lét reményében hagyják itt a csa-
ládi fészket. De a nagy család, a 
gyülekezetek közössége minden-
kit visszavár, és ha egyszer elmú-
lik ez a veszedelem, akkor remél-

Adventi délután a Halábori Református 
Egyházközségben

Fittyet hányva a vasárnap délutáni már-már menetrendszerű áramszü-
netre, Haláboron, a Fedák Sári nevét viselő helyi kulturális központ-
ban advent harmadik vasárnapjának délutánján szívet-lelket gyönyör-
ködtető adventi műsort varázsoltak a helyi gyermekek a termet zsú-
folásig megtöltő szülők, nagyszülők, rokonok, barátok, ismerősök elé.

hetőleg mindenki visszatér majd a 
szülőföldjére.

A rövid áhítatot követően a hit-
tanos és a klubcsoportos gyerekek 

előadásában volt itt adventi vers 
és ének, betlehemes játék, nép-
dalcsokor, és mindenekelőtt na-
gyon sok tánc! Igazi táncos ad-
vent Haláboron, ami után min-
denki, még a klubhelyiséget meg-
töltő mintegy száz néző is kapott 
karácsonyi ajándékot egy-egy 
tábla csoki formájában, és sze-
retetvendégségben is részesült!

Az eseményen részt vevő 
Zsukovszky Miklós, a Beregi 
Egyházmegye esperese és a he-
lyi kultúrház jóvoltából a fellépő 
gyermekek egy-egy Mikulás-na-
pi csomagot is kaptak.

A rendezvény végén Kádár 
Szilvia, a Fedák Sári Kulturális 
Központ vezetője mondott kö-
szönetet a gyerekek színvonalas 
műsoráért és az őket felkészítő ta-
nárok áldozatos munkájáért, Isten 
gazdag áldását és a béke eljöve-
telét kívánta mindenki számára.

(jakab)
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„Őrhelyemre állok, odaállok a 
bástyára, figyelek, várva, hogy 
mit szól hozzám és mit felel pa-
naszomra.” (Habakuk  2, 1)

Hetek óta hallom egy kis ma-
dár énekét, valahol nagyon közel, 
az ablakom alatt tanyázik. Keres-
tem a fészkét, de nem találtam. 
Megfigyeltem, hogy egy vörös-
begy rendszeresen a virágos-
kert egyik virágkaróján tanyá-
zik. Néha énekel, aztán elrepül. 
Az utóbbi időben bogár, vagy gi-
liszta van a csőrében, figyel, for-
gatja pici fejét, vár és nem repül 
sehová. De nem is eszik, pedig 
szemmel láthatóan jó nagy gilisz-
tát talált. Meddig vár? Mire vár 
ez a csöppnyi kis madár? Mon-
dogatom magamban: „Egyél 
már, kis madár, mert elejted a 
gilisztát, s nem lesz vacsorád”. 
De nem eszik, csak vár, figyel, 
tekinget minden irányba. S egy-
szer husss… elrepül. Sejtelmem 
sincs hová. Néhány perc múlva, 
megint itt van, most, egy jókora 
szöcske van a csőrében. Vár, fi-
gyel és tekinget jobbra-balra, fi-
gyel és vár az őrhelyén. Már oly 
sokszor láttam ezen a helyen ezt 
a kis szemlélődő madarat, a fen-
ti ige csendült fel bennem: „Őr-
helyemre állok és vigyázok!” 
Uram, tudom, hogy nekem is 
adtál megbízatást, őrhelyet. Tu-
dok-e, bírok-e kitartóan vigyáz-
ni? Szeretnék éber lenni, sze-
retnék hűséges lenni Hozzád és 
azokhoz, akiket rám bíztál. 

Ma reggel felfedeztem a ma-
dárfészket. A szomszédom szil-
vafáján, közel a kerítéshez. Meg-
van, most már értem a kis vörös-
begy óvatosságát, miért nem re-
pült az elemózsiával, a kukaccal, 
bogárral, gilisztával. Várt, és fi-
gyelt. Figyelte a terepet, csak ak-
kor repült haza a zsákmánnyal, 
amikor más madár nem volt a fé-
szek közelében. Félt, nehogy az 
ellenség észrevegye, felfedezze a 
fészket. Igaz is, a környéken van 
héja. Vörösbegy mama bizonyá-
ra a fészkén ül és tanítgatja cse-
metéit. Az apa hűségesen, szere-
tettel gondját viseli családjának. 
Nemcsak a táplálékról gondos-
kodik, de vigyáz is rájuk…    

Hová lettek az édesapák? Oly 
sokan elhagyták őrhelyüket, ott-
hagyták kicsinyeiket és a fészket. 
Kiszolgáltatták az ellenségnek az 
otthont, gyermekeket, feleséget. 
A modern édesanyák sem sze-
retnek fészket, családot építeni. 
Nem akarnak gyermeket szülni, 
nevelni. Mi történt velünk, embe-
rekkel? Miért lép ki a „modern” 
ember az Isten alkotta csodála-
tos rendből? Az ember elhagyta 
őrhelyét, az Isten alkotta és te-
remtette fészket, családot. Ő ál-
dást ígért és adott mindazoknak, 
akik hűségesek, akiknek ottho-
na szilárd, mint a bástya, akik 
figyelnek Őrá és hallgatnak sza-
vára. Ma sokan arra hivatkoznak, 
hogy belefáradtak az életbe, ezért 
nem vállalják, vagy félredobják 
a család gondját. Túl sok a teher, 
nincs idő, sok pénz kell a család 
fenntartásához. A leggyakrabban 
hangoztatott kifogás, vagy bizo-
nyítvány, magyarázkodás: „Én is 
élni akarok, nekem is jogom van 
az élethez!” Akik a családképet 
ilyen magyarázatokkal torzítják, 
azok az emberek hátat fordítot-
tak Istennek. Ezek az emberek el-
hagyták őrhelyüket, nem hajlan-
dók áldozatot vállalni, nem akar-
nak vigyázni a házasságra, a csa-
ládra, férjre-feleségre, gyermek-
re, a szülőkre, rokonra, testvérre.

Kain is erre hivatkozott, ami-
kor Isten számon kérte a meg-
gyilkolt testvéréért, Ábelért. 

Állj hűséggel az őrhelyeden!
„Hol van Ábel?” „Mit tudom 
én…” „avagy őrizője vagyok-e 
én az én atyámfiának, testvérem-
nek?” (lMóz 4, 9) Isten tanítgat-
ta, előre figyelmeztette az indu-
latos, dühös természetű Kaint. 
Ne lógasd a fejed, ne dühös-
ködj, vigyázz, még bajt csinálsz 
magadnak! „A bűn az ajtó előtt 
leselkedik, és rád vágyódik, de 
te uralkodjál rajta.” (lMóz 4, 7) 

A legnehezebb önmagunkon 
uralkodni. A vágy, a kívánság, az 
indulat, az önzés, harag, gyűlö-
let, irigység rettenetes romboló 
erővel marokra szorítja az ember 
szívét. S nincs szabadulás, csak 
bukás. Isten ezért figyelmeztet: 
„Vigyázz, állíts őrt az indulata-
id, a szíved vágyai felett!” Mert 
amikor elkövettem a bűnt, nem 
nyertem semmit! De elvesztet-
tem lelkem szabadságát, tiszta-
ságát, a békesség és szeretet-kap-
csolatot Istennel és az emberek-
kel is. Ilyen veszteség után csak 
lecsüggesztett fejjel járhat az 
ember. Már csak a porba néz, 
mert nem meri felemelni tekin-
tetét a világosság felé. Mert titka, 
rejtegetnivalója, bűne van. S jaj, 
mi lesz, ha észreveszik az embe-
rek? De mi lesz, ha rád talál, és 
számon kér Isten? Hol van a fe-
leséged, a gyermeked, a férjed, 
a családod, öreg szüleid? Mi lett 
az otthonoddal, a családoddal? 

Egy névtelen, értéktelen kis 
madár jobban félti, óvja a fész-
két, fiókáit, mint az ember! Fele-
lős a kis madár az övéiért! Nem 
lázad, nem menekül a feladat elől, 
de vigyáz és félti az övéit! Mi van 
a mi emberi felelősségtudatunk-
kal? A sátán ezt akarja kitörölni 
szívünkből, elménkből. Vigyá-
zat, mert gyilkos ő kezdettől fog-
va, és erre vágyódik, hogy meg-
kísértse, elejtse még a választot-
takat is. Gyilkossá tesz a szív fé-
kezetlen indulata. Isten Szentlel-
ke őrt áll melletted, mellettem. 
Vigyázásra int, figyelmeztet. Is-
ten Kaint is kérte: cselekedj jót, 
állj ellene az ördögnek! Szolgála-
tot bízott rád és rám Isten, az őr-
zés és vigyázás szolgálatát. Vizs-
gáld meg életed bástyáit, épek-e? 
Az ellenség a legkisebb rést, rom-
lást és törést is észreveszi, és ott 
támad. Vigyázz a vágyaidra, cél-
jaidra, álmaidra, fantáziádra, in-
dulataidra! Ki és mi az első, a leg-
fontosabb életedben? Naponként 
tarts önvizsgálatot, őszintén, Is-
ten előtt! Állj az őrhelyedre, várj 
csendben, figyelj, mit szól hozzád 
Isten! Ha kell, panaszkodj az Úr-
nak, mint a próféta Habakuk pa-
naszkodott. Ő biztosan válaszol 
panaszodra, kérésedre, imádra, 
mert szeret téged.

Édes Atyám, köszönöm, hogy 
embereket bíztál rám is: csalá-
domat, gyermekeimet, unokái-
mat, gyülekezetemet, barátaimat. 
Néha rettegek értük, mert féltem 
őket a veszedelemtől, néha elfára-
dok a vigyázásban. Tudom, hogy 
számon kéred őket tőlem is. Kér-
lek, segíts éberen figyelni és óvni 
mindazokat, akikért felelős va-
gyok. Tudom, a legnagyobb véde-
lem az imádságom. De köszönöm, 
hogy Te vagy az Ő megtartójuk, 
védelmezőjük. Szólj hozzám, Is-
tenem, figyelmeztess, mondd meg 
kérlek, hol a leggyengébb a „fal, 
a bástya”! Több szeretettel és fi-
gyelemmel hordozzam azokat, 
akik gyengék, betegek, megfárad-
tak, vagy tántorognak. Uram, kö-
szönöm, hogy Te velem vigyázol 
Szent Lelked által. Hála és dicső-
ség Néked. Ámen.    

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

Államlapító szent királyunk 
több mint ezer esztendeje ajánlot-
ta országát a Szűzanya oltalmá-
ba, s azóta ő vezet, óv és megtart 
bennünket. Most, amikor meg-
jött a tél, és egész Ukrajna, ben-

ne Kárpátalja magyar népének a 
hideg, a sötétség mellett el kell 
viselnie a bizonytalanságot, égi 
pátrónánk fogja a kezünket – biz-
tosította a híveket az ige hirdető-
je. Az advent nem csupán a vára-
kozás, magunkba való elmélyü-
lés, hanem a bűnbánat ideje is. A 
lelkünk mélyén érezzük gyenge-
ségünket, kicsinységünket, mind-
azonáltal szeretnénk odaállni a 
hatalmas Isten színe elé, és bűne-
inkre az ő bocsánatát kérni, hogy 
a karácsonyhoz lélekben meg-
tisztulva érkezzünk és kezdjünk 
új, a korábbinál tisztább életet. 
Hogy bölcs szívhez jutva elin-
duljunk azon az úton, amelynek 
szélén elhelyezett jelzőtáblákon 
az ilyen és az ehhez hasonló fel-
iratok olvashatók: mértékletes-
ség, önzetlenség, segítőkészség, 
értékteremtés.

Böjte Csaba Beregszászban

Önvizsgálat, bűnbánat, 
újrakezdés

A Szeplőtelen Szűzanya fogantatása ünnepének előestéjén Böjte 
Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Gyermekott-
hon vezetője látogatott el Beregszászba, s mutatott be szentmisét 
a helyi római katolikus templomban. A Kárpát-medence szerte is-
mert vendéget, valamint a gyülekezet tagjait és a környező telepü-
lésekről nagy számban érkezett zarándokokat Molnár Jánosa plé-
bános köszöntötte. 

De mit kezdjünk például az-
zal az érzéssel, hogy én kicsit 
különb akarok lenni a többiek-
nél? Nincs ezzel semmi gond, 
hisz Jézus ilyenkor a következő-
ket tanácsolja: hozd felszínre a 

benned szunnyadó értékeket, és 
azzal szolgáld családod, szűkebb 
közösséged javát. És mi van a 
birtoklásvággyal, a sokunkat 
megragadó gyűjtőszenvedély-

lyel, amitől látszólag képtele-
nek vagyunk megszabadulni? 
A Megváltó erre is ad receptet: 
olyan kincseket gyűjts, amit a 
rozsda nem mar meg, s az éj 
leple alatt osonó tolvaj nem 
lophat el. A mély emberi kap-
csolatok az önzetlenségre épü-
lő igaz barátságok, a jó csele-
kedetek – ezek mind-mind ide 
tartoznak. Lássuk be, mi egy-
szerű emberek a világot ugyan 
nem tudjuk megváltoztatni, 
ám önmagunkat – elhagyva 
rossz, önző, önpusztító szoká-
sainkat – igen. És ezzel min-
denképpen hatni tudunk a kör-
nyezetünkre. Csaba testvér 
Kalkuttai Szent Teréz szava-
it idézte, aki arra emlékezte-
tett, hogy ha a háza előtt min-
denki rendszeresen elseperné 
a járdát és az utcát, akkor sok-
kal tisztább lenne egész kör-
nyezetünk. 

A karácsonyi fények igen-
csak csábítóak, ám hiába a 
sokszáz égőből álló színes lám-
pafüzér, ha az ünnep közeled-
tével lelkünk tisztaságára nem 
fordítunk kellő gondot. Vége-
zetül az ige hirdetője azt kíván-
ta, hogy az itt élők karácsony-
fája alá kerüljön a mindnyájunk 
által leghőbben vágyott aján-
dék, a béke. 

Böjte Csabát kárpátaljai út-
jára elkísérte Molnár Levente 
operaénekes, aki az „Isten áld-
ja meg a magyart” című éne-

ket adta elő, a „Boldogasszony 
anyánk” kezdetűt pedig a hí-
vek már vele együtt énekelték 
nagy átéléssel. 

Kovács Elemér

 „Az Úr erőt ad népének, az 
Úr megáldja népét békesség-
gel.” (Zsolt 29,11)

Még soha nem volt olyan ad-
ventünk, amikor ennyire vártuk 
volna a Békesség Fejedelmének 
érkezését. Az egyetlenét, aki a 
legkilátástalanabb helyzetben is, 
amikor semmilyen jel nem utal a 
változásra, képes lenne egy szem-
pillantás alatt véget vetni a szen-
vedésnek és mindent jóra fordí-
tani. Akihez akkor is érdemes bé-
kéért fohászkodni, azért böjtöl-
ni, amikor emberi számítás sze-
rint esélytelennek és végtelenül 
távolinak tűnik bármilyen po-
zitív fordulat. És még ha fogy-
tán is az erőnk, és majd’ tízhó-
napnyi fáradhatatlan imádkozás 
után a hitünk is lankad, akkor is 
van értelme a következő, a szá-
zadik, az ezredik imának is a há-
ború végéért. 

Miközben várjuk, hogy ne 
csak Betlehemben, de a világban 
is megszülessen a Békét Hozó, a 

Béke háború idején
lelkünkben már addig is elfogad-
hatjuk áldását, ajándékát: a Krisz-
tus Békességét, amely külső kö-
rülményektől független, és sem-

milyen ellenség nem tud megfosz-
tani tőle.

Elfogadni ezt a békét egyálta-
lán nem magától értetődő. Nem 
könnyű Isten igéjére koncentrál-
ni, amikor már nemcsak a médi-
ából zúdulnak ránk a rossz hírek 
és az aggasztó fejlemények, de 

a baráti beszélgetéseinket és a 
gondolatainkat is egyre növek-
vő arányban a hosszú áramki-
maradások és a közelgő tél fog-
lalja le. Amikor az áramszüne-
tek idején még Bibliát olvasni 
sem egyszerű…

Adja Isten, hogy ebben az 

adventben Kárpátalján, a sötét-
ségben is minél többen meglát-
hassák, hogy az igazi fény és 
az igazi béke Jézusban jött el a 
Földre. És Tőle senki nem vá-
laszthat el bennünket.

Molnár-Kovács Dorottya 
(teso.blog)

Fotó: Makó András
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A Molnár János plébános ál-
tal bemutatott szentmise végén 
Dupka György gulágkutató idéz-
te fel azokat az emberpróbáló 
időket. A szovjet rendszer hamar 
megmutatta igazi arcát, egész 
emberellenes mivoltát, hangsú-
lyozta az előadó. Ugyanis né-
hány héttel a szülőföldünk elfog-
lalása után több mint harminc-
ezer munkaképes korú magyar 

és német férfit hurcoltak el a bel-
ügyi csapatok katonái és tartottak 
koncentrációs táborokban fogva 
embertelen körülmények között. 
Nem sokkal később a különböző 
egyházi felekezetek papjai ellen 
pedig koncepciós perek tucatja-
it kreálták. Az új hatalom célja 
egyértelmű: így akarták szétver-
ni a helyi közösségeket és a szov-
jet rendszer engedelmes kiszolgá-
lójává tenni mindenkit. 

A Kárpátalja szovjetek általi 
bekebelezését követő években az 
itt szolgáló papok számára golgo-

tai idők következtek: rövid időn 
belül huszonnégy református lel-
készt, tizenkilenc római katolikus 
papot fogtak perbe koholt vádak 
alapján, és ítéltek huszonötéves 
kényszermunkára. A legnagyobb 
veszteséget a görögkatolikus kö-
zösség szenvedte el: papjaik kö-
zül százhuszonnégyet száműztek 
Szibériába.

De mit kell tudni a mártírom-
ságot szenvedett Haklik Sándor-
ról? Aki Beregardó szüllötte volt, 
itt töltötte gyermekéveit, majd a 
család Mezőkaszonyba költözött. 
A fiatalember a teológiai tanul-

A mártírok vére magvetés

Haklik Sándor emlékezete
A mai nemzedék tagjai, akiknek most jócskán kijut a megpró-
báltatásokból, talán mélyebben megértik és átérzik nagy- és 
dédszüleik helyzetét. Az elődök számára 1944 őszétől, miután a 
vörös hadsereg elfoglalta Kárpátalját, jött el a sorozatos elhur-
colások, megalázások és végtelen szenvedések ideje, hangzott el 
azon a megemlékezésen, amelyre december 11-én a Beregardó 
központjában álló római katolikus templomban került sor, s 
melynek keretében a szentély falán felavatták a mártírhalált halt 
Haklik Sándor esperes-vikárius emléktábláját.

mányai elvégzése után Beregszá-
szon, Munkácson, Tiszaújlakon, 
majd az Ung-vidék falvaiban 
szolgált, végül már esperesként. 
A szovjet hatóságok általi üldö-
zése 1948 végén kezdődött el. 
Azzal vádolták, hogy a környék-
beli fiatalokat egyházi szellem-
ben neveli, és óva inti őket at-
tól, hogy belépjenek a szovjet 
mintájú szervezetekbe, például 

a komszomolba. Vádként fogal-
mazták meg azt is, hogy a vidék 
Magyarországhoz való vissza-
csatolása után köszöntötte a be-
vonuló magyar csapatokat. Már 
nagyon beteg volt, amikor meg-
hozták az ítéletet: száműzetése 
helyszínére nem is jutott el, a vo-
naton útközben meghalt. Dupka 
György beszámolt róla, hogy 
könyv készül Haklik Sándor éle-
téről, melyet hamarosan az itte-
ni közösség is kézhez kap majd.

Balázs Antal helyi refor-
mátus lelkész igei köszöntőjé-

ben arra emlékeztetett, hogy az 
írás szavai szerint meg kell őriz-
ni mindazok emlékét, akik je-
lentős mértékben hozzájárultak 
egy-egy közösség lelki-szellemi 
fejlődéséhez. Azt kívánta, hogy 
Kárpátalján legyenek tovább-
ra is elegendően a hittel szolgá-
ló lelkészek. 

A hagyományokhoz híven a 
Beregardó központjában felállí-
tott adventi koszorún a harma-
dik gyertyát a helyi római kato-
likus és református hívek együtt 
gyújtották meg.

Eszenyi Gábor

A több lábon állás az egyik 
legfontosabb alapelv, hangsú-
lyozta Birta Zoltán, a Pulzus Rá-
dió főszerkesztője, aki végzettsé-
ge szerint közgazdász. Megtud-

tuk, a Kárpát Hang elnevezésű 
rendezvénytechnikai szolgálta-
tást kollégáival bő egy évtized-
del ezelőtt indította útjára, és az 
egészen a pandémiás időszak be-
köszöntéig jól működött. Átgon-
dolt fejlesztések, a mindenkori 

Vállalkozásfejlesztés Kárpátalján

Önbizalom, tudás, szorgalom
A kárpátaljai magyar vállalkozások kapcsán igen sokszor az önbi-
zalomhiány érhető tetten, hangzott el a Pro Cultura Subcarpathica 
civil szervezet az Európai Unió Magyarország-Szlovákia-Románia-
Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 
ArtSpace című projektjének keretében megtartott marketingképzé-
sen, melyre a beregardói Perényi Kultúrkúriában került sor. Pedig 
tisztában kell lennünk azzal, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás 
és adórendszer alapjában véve vállalkozáspárti. Így aztán még a há-
borús körülmények közepette is lehet – természetesen kellő megfon-
toltsággal újabb vállalkozásokat indítani, illetve folytatni a régieket.

megújulás képességének a megőr-
zése, az ágazatban jártas szakembe-
rek bevonása – ezek a legfontosabb 
jellemzői egy fejlődőképes vállal-
kozásnak, hangsúlyozta az előadó. 

És természetesen élni kell a korsze-
rű marketing eszközeivel, a közös-
ségi média nyújtotta lehetőségek-
kel. S kárpátaljai magyarok számá-
ra jelentős előnnyel bír az a tény, 
hogy szinte mindenki ismer min-
denkit, így a kapcsolati tőke maxi-

málisan felhasználható. Abban is 
bízhatunk, hogy a magyar kor-
mány által felkarolt gazdaság-
fejlesztési támogatások hamaro-
san újraindulnak, hisz ezek szá-
mottevő mértékben megkönnyí-
tették a különböző vállalkozá-
sok elindítását. Gondoljunk bele, 
Kárpátalján az utóbbi 5-6 évben 
mintegy háromezer nyertes pá-
lyázatot regisztráltak. Ez a szám 
is jelzi a kárpátaljai magyar kö-
zösség életerejét, élni akarását, s 
azt, hogy az itt élők közül a leg-
többen a szülőföldjükön szeret-
nének boldogulni. 

A találkozó második részé-
ben a benei Varga András mu-
tatta be családi pincészetét. Jól 
döntöttünk akkor, amikor a helyi 
hagyományos fajták – Királyle-
ányka, Ottonel Muskotály – és az 

újonnan kikísérletezett, 
rövid időn belül nagy 
népszerűségnek örven-
dő fajták – Cserszegi 
fűszeres, Néró stb. – 
mellett tettük le a vok-
sunkat, hangsúlyozta a 
szakember. Hisz a hoz-
zánk látogató turisták 
az ismerős ízekkel, aro-
mákkal bíró világfajták 
– Chardonney, Merlot, 
Cabernet Souvignon – 
mellett a helyi különle-
gességek megismerésé-
re vágynak. 

Az idei termés az 
aszály ellenére jónak 
mondható – erről tanús-
kodott az itt bemuta-
tott Szent Márton bora 
– hangsúlyozta Var-

ga András, ám a háborús hely-
zet miatt a vendégek jelentős ré-
sze elmaradt. Lecsökkent a pos-
tai úton történő rendelések szá-
ma is. Nekünk is a béke jelent-
het megoldást. 

Kovács Elemér

A napokban a salánki óvodá-
ba is megérkeztek az ajándékok.

– Nagy jelentősége van en-
nek az ajándékozásnak, hiszen 
az anyaország ezáltal is érez-

teti velünk, hogy itt, Kárpátal-
ján élve sem vagyunk kívülál-
lók, és úgy látom, ez a szülőkre 
is hatást gyakorol, megkezdték 
újra a magyar iskolába vissza-

Karácsonyi meglepetés a Rákóczi Szövetségtől

Salánkra is megérkeztek az 
óvodásoknak szánt ajándékok
A Rákóczi Szövetség elkötelezett a határon túli magyar közösségek 
magyar iskolaválasztásában, meggyőződve arról, hogy a magyar is-
kola mind a gyermek felnőttként remélt boldogulása, mind a ma-
gyar közösségek megmaradása szempontjából a leghelyesebb dön-
tés. Karácsony közeledtével a Kárpát-medence közel ezer telepü-
lésére, mintegy 20 ezer magyarul beszélő óvodáshoz juttatja el ka-
rácsonyi ajándékait, amelynek része egy szép mesekönyv és édes-
ség, a szülőket magyar iskolaválasztásra bátorító levéllel együtt. 

írattatni gyermekeiket – mondta 
a salánki óvoda igazgatója. Gál 
Zsuzsanna a TV21 Ungvár mun-
katársainak nyilatkozva azt is el-
mondta, hogy az óvodában ki-

emelten foglalkoznak a magyar 
néphagyományok, szokások őr-
zésével, továbbadásával, s ehhez 
a Rákóczi Szövetség pályázatai is 
segítséget nyújtanak. 

A Rákóczi Szövetség kezdet-
ben a szórványban élő szülőket 
szólította meg, 2018 óta viszont 
minden kárpátaljai magyar óvo-
dát felkeresünk, és megszólítjuk 
a szülőket, hogy felelősségteljes 
döntést hozzanak, s gyermeküket 
a magyar tannyelvű iskolába íras-
sák be, hiszen minden ember az 
anyanyelvén tesz alapos tudásra 
szert – nyilatkozta Páva Judit, a 
Rákóczi Szövetség nagyszőlősi 
régiójának koordinátora. Aki azt 
is elmondta, hogy minden évben 
Mikulás, illetve karácsony tájé-
kán mesekönyvvel és csokolá-
déval látogatnak el minden ma-
gyar óvodába, majd a beiratkozás 
alkalmával a magyar iskolakez-
dőket egy-egy iskolatáskával le-
pik meg, ősszel pedig, amikor a 
gyermekek már az iskolapadban 
ülnek, egy jelképes ösztöndíjjal 

támogatják őket, jelez-
ve a magyar összefogást.

A r endezvényen 
részt vevő szülők egy-
öntetűen úgy fogalmaz-
tak, hogy természetesen 
magyar iskolába fogják 
íratni gyermekeiket, hi-
szen magyarságunk zá-
loga a magyar nyelvünk, 
kultúránk és hagyomá-
nyaink ápolása, meg-
őrzése. 

Hogy mennyire vol-
tak hasznosak az ajándé-
kok, mi sem jelzi jobban, 
mint hogy az ünnepség 
után a gyermekek le sem 
tették kezükből a köny-

veket. Olvasni ugyan még nem 
tudnak, de a játszószobában so-
kan azonnal nekiláttak a mesefi-
gurák kifestésének.

TV21 Ungvár/M.E.



Csütörtök December 22.

Köszöntjük Zénó, Anikó nevű olvasóinkat!

Hétfő December 19.

Köszöntjük Viola nevű olvasóinkat!

Kedd December 20.

Köszöntjük Teofil nevű olvasóinkat!

Szerda December 21.

Köszöntjük Tamás, Izidor 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

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
23:15 XXI. század – a

legendák velünk 
élnek

23:45 CSI: New York-i 
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

00:55 CSI: New York-i 
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

01:55 Autogram

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 Orville

Am. vígjáték sor.
01:45 Orville

Am. vígjáték sor.

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

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

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

beharangozó
08:40 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

09:25 Család-barát
09:55 Egy Perc Híradó
09:56 Időjárás-jelentés
09:57 Mutasd meg, 

hol élsz!
10:20 Mutasd meg, 

hol élsz!
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: 

Mezőkovácsháza
14:55 Almárium
15:16 Főmenü mini: 

Nyúl

15:19 Egy Perc Híradó
15:20 Időjárás-jelentés
15:24 Önök kérték!
15:50 Ridikül
16:45 Almárium
17:00 Don Matteo

Bűnügyi tévéfilmsor.
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:40 Hójelentés
18:45 Álmok álmodói
18:50 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:35 Mindennapi
19:45 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
20:45 Kékfény
21:40 Sherlock

Angol krimisor.
23:11 Kenó
23:13 Időjárás-jelentés
23:20 Egy zsaru

Bűnügyi film
00:55 Mesterember

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:17 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek
05:23 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Édes anyanyelvünk
05:35 Itthon vagy!
05:55 Öt kontinens
06:25 Summa
06:50 Család'22
07:10 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Almárium
08:20 Élő népzene
08:45 Élő népzene
09:20 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:20 Vers mindenkinek
10:25 Agapé
11:15 Álmok álmodói
11:20 Jó embert 

keresünk!
11:40 300.000 pengő 

az uccán
Magyar romanti-
kus film

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

Roma magazin
13:50 Domovina
14:25 Esély
14:50 Magyar Krónika
15:20 Itthon vagy!
15:45 Család-barát
16:40 Időjárás-jelentés
16:50 Öt kontinens
17:20 Ízőrzők: Kisgyőr
18:00 Ízőrzők: Vitnyéd
18:30 Önök kérték!
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Rocklexikon: 

Balázs Fecó
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 – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz

06:30 Férfi röplabda
Extraliga

08:30 K&H férfi 
kézilabda liga

10:15 FIFA Labdarú-
gó Világbajnok-
ság 2022 – Katar

12:45 Kékek
13:15 BENU női vízi-

labda Magyar 
Kupa

14:40 Rövidpályás úszó 
világbajnokság

17:55 FIFA Labdarú-
gó Világbajnok-
ság 2022 – Katar

20:00 Góóól!2
21:00 FIFA Labdarú-

gó Világbajnok-
ság 2022 – Katar

23:30 Rövidpályás 
gyorskorcsolya 
világkupa

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
22:35 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:05 Házon kívül
23:40 CSI: New York-i 

helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

00:45 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.
00:10 Orville

Am. vígjáték sor.
01:45 Orville

Am. vígjáték sor.

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

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

beharangozó
08:40 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

09:25 Család-barát
09:55 Egy Perc Híradó
09:56 Időjárás-jelentés
09:57 Mutasd meg, 

hol élsz!
10:20 Mutasd meg, 

hol élsz!
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: Dozmat
14:55 Almárium
15:17 Egy Perc Híradó
15:18 Időjárás-jelentés
15:20 Önök kérték!
15:45 Ridikül
16:40 Almárium
16:55 Don Matteo

Bűnügyi tévéfilmsor.

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:40 Hójelentés
18:45 Álmok álmodói
18:50 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:35 Mindennapi
19:45 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
20:40 SzerencsePerc
20:50 Jelizaveta
21:45 Elveszett idők – 

Történelmi 
apokrif

22:15 Briliáns barátnőm
Tévéfilmsor.

23:03 Kenó
23:05 Időjárás-jelentés
23:10 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

23:35 Hogy volt?!
00:35 A Nagyok
01:05 A maffia parancsára

Olasz játékfilm

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
07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Almárium
08:10 Élő népzene
08:35 Élő népzene
09:05 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:05 Vers mindenkinek
10:06 Lét-Ige - protes-

táns magazin
10:30 Isten kezében
11:00 Önkéntesek
11:35 Az ember meleg-

ségre vágyik
Tévéfilm

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschirm
14:25 Család'22
14:50 Novum
15:20 Itthon vagy!
15:40 Család-barát
16:35 Időjárás-jelentés
16:45 Magyar világ
17:20 Ízőrzők: Úrkút
17:55 Ízőrzők: Igal
18:30 Az Ég tartja a 

Földet - Erzsé-
bet, a szerelem 
szentje

19:50 Mókatár
20:00 Kállai István 80
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 – 

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz

05:00 BENU női vízi-
labda Magyar 
Kupa

06:25 FIFA Labdarú-
gó Világbajnok-
ság 2022 – Katar

11:00 Góóól!2
12:00 Rövidpályás 

gyorskorcsolya 
világkupa

14:40 Bringasport
15:00 K&H férfi 

kézilabda liga
16:40 Góóól!2
17:45 Felvezető műsor: 

Kosárlabda
18:00 Női kosárlabda 

Euroliga
19:45 Értékelő műsor: 

Kosárlabda
20:00 Fradi Tv
20:05 Labdarúgó-vb 2022

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
23:15 Praxis - Az egész-

ség és az igazság 
nyomában Erős 
Antóniával

23:50 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.
00:10 Orville

Am. vígjáték sor.
01:45 Orville

Am. vígjáték sor.

04:55 Család-barát
05:56 Himnusz
05:59 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

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

beharangozó
08:40 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

09:25 Család-barát
09:55 Egy Perc Híradó
09:56 Időjárás-jelentés
09:57 Mutasd meg, 

hol élsz!
10:20 Mutasd meg, 

hol élsz!
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: Tác
14:55 Almárium
15:15 Egy Perc Híradó
15:16 Időjárás-jelentés
15:19 Önök kérték!
15:45 Ridikül

16:40 Almárium
16:55 Don Matteo

Bűnügyi tévéfilmsor.
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 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.
20:40 SzerencsePerc
20:45 Skandináv Lottó
20:55 Értelem és érzelem

Tévéfilmsor.
21:55 Agapé
22:47 Kenó
22:49 Időjárás-jelentés
23:00 Izlandi amazon
00:40 Magyar nők
01:05 A halhatatlan

 Notre Dame

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 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 Magyarország 

kincsei
06:25 Élő egyház
06:45 Kárpát-medence
07:05 Mindennapi
07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Almárium
08:10 Élő népzene
08:35 Élő népzene
09:05 Az Ég tartja a

Földet - Erzsé-
bet, a szerelem 
szentje

10:25 Vers mindenkinek
10:28 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:50 Neked szól!
10:55 Templomaink
11:00 Jó embert 

keresünk!
11:15 De őszintén!
11:25 A windsori víg nők

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

Szentkirály
18:30 Az Ég tartja a 

Földet - Erzsé-
bet, a szerelem 
szentje

19:40 Mókatár
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:22 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:35 Ridikül
22:30 Szirmok, virá-

gok, koszorúk
Magyar játékfilm

00:10 Hagyaték
00:35 Vers mindenkinek
00:40 Hetedhét kaland
00:50 M2 matricák –

Baltazár-bazár
00:55 Himnusz

07:35 Férfi röplabda 
Extraliga

09:35 Fradi Tv
10:10 Góóól!2
11:10 K&H női 

kézilabda liga
12:45 MOL Magyar Kupa
14:50 Labdarúgó-vb 2022
15:45 Női kosárlabda 

Euroliga
17:45 Aranyoroszlánok
20:20 LEN - Vízilabda 

Bajnokok Ligája
21:55 Műkorcsolya 

Grand Prix
01:45 LEN - Vízilabda 

Bajnokok Ligája

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
23:15 Másnap(os) 

karácsony
Amerikai vígjáték

01:25 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 akció 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.
02:15 Tények este

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

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

beharangozó
08:45 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

09:25 Család-barát
09:50 Egy Perc Híradó
09:55 Időjárás-jelentés
09:56 Mutasd meg, 

hol élsz!
10:20 Mutasd meg, 

hol élsz!
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: Kakasd
14:55 Almárium
15:16 Főmenü mini: 

Nyúl
15:19 Egy Perc Híradó
15:20 Időjárás-jelentés
15:23 Önök kérték!
15:45 Ridikül
16:40 Almárium
16:57 SzerencsePerc
16:58 Don Matteo

Bűnügyi tévéfilmsor.

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:40 Hójelentés
18:45 Álmok álmodói
18:50 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:40 Mindennapi
19:45 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
20:50 Bagi-Nacsa 

Orfeuma
21:50 Éjfélkor Párizsban

Angol filmvígjáték
23:22 Kenó
23:23 Időjárás-jelentés
23:30 Öt kontinens
00:00 Kincseim

Filmvígjáték
01:30 Hazajáró
01:55 Divat & dizájn

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek
05:23 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Édes anya-

nyelvünk
05:35 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:45 Világ
07:05 Mindennapi
07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Almárium
08:10 Élő népzene
08:40 Élő népzene
09:10 Az Ég tartja a 

Földet - Erzsé-
bet, a szerelem 
szentje

10:20 Vers mindenkinek
10:22 Új nemzedék
10:45 Világ-Vallás
11:00 Aki egy embert 

megment
11:15 Jó embert 

keresünk!
11:30 Talpig úriasszony

Tévéjáték
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Slovenski Utrinki
13:50 Kvartett
14:25 Kék bolygó
14:50 Noé barátai
15:20 Itthon vagy!
15:50 Család-barát
16:45 Időjárás-jelentés
16:55 Szerelmes 

földrajz
17:25 Ízőrzők: 

Győrújfalu
18:00 Erdélyi kastély

Magyar játékfilm
19:15 Álmok álmodói
19:25 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Szenes Iván 

emlékkoncert
21:00 Egy Perc Híradó
21:01 Időjárás-jelentés
21:04 A nagyok: 

Bodrogi Gyula
21:35 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 Rémálmok 

nyomában
23:55 Hazajáró
00:25 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:50 M2 matricák – 

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

hírek
01:30 Szenes Iván 

emlékkoncert

05:00 MOL Magyar 
Kupa

06:55 Aranyoroszlánok
07:25 LEN - Vízilabda 

Bajnokok Ligája
10:20 Női kosárlabda 

Euroliga
16:30 Pecatúra
17:00 Vívás
17:30 Sportlövészet
21:50 Műkorcsolya 

Grand Prix
01:50 Sportlövészet



Szombat December 24.

Köszöntjük Ádám, Éva nevű olvasóinkat!

Vasárnap December 25.

Köszöntjük Eugénia nevű olvasóinkat!

Péntek December 23.

Köszöntjük Viktória 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 14. 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
22:45 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:20 Halálos fegyver

Amerikai akcióvíg-
játék-sor.

00:20 PlayIt TV
01:10 Édes Otthon

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 akció sor.
13:30 Rex felügyelő

Osztrák akció 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
22:35 A csodadoktor

Török dráma sor.
00:00 Orville

Am. vígjáték sor.
01:45 Tények este

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:40 Kenó
06:45 Álmok álmodói
06:55 Rondó
07:20 Kárpát-medence
07:40 A Nagyok
08:05 Önök kérték!
08:35 Család-barát 

beharangozó
08:45 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

09:30 Család-barát
09:56 Egy Perc Híradó
09:57 Időjárás-jelentés
09:58 Mutasd meg, 

hol élsz!
10:20 Mutasd meg, 

hol élsz!
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: Farmos
14:55 Almárium
15:16 Főmenü mini: 

Nyúl
15:19 Egy Perc Híradó
15:20 Időjárás-jelentés
15:22 Önök kérték!
15:45 Ridikül
16:40 Almárium
16:55 Don Matteo

Bűnügyi tévéfilmsor.
17:50 SzerencsePerc
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó

18:35 Időjárás-jelentés
18:40 Hójelentés
18:45 Álmok álmodói
18:50 Mindennapi
18:53 Az érzelmek 

tengerén
Török tévéfilmsor.

19:45 Az érzelmek 
tengerén
Török tévéfilmsor.

20:50 Apás vakáció – 
Karácsonyi kaland
Szlovák családi víg-
játék

22:04 Kenó
22:06 Időjárás-jelentés
22:15 Akéb sőnket - 

Nőj meg, teknős!
Angol családi víg-
játék

23:45 Magyar világ
00:10 Hallgatott ma 

már Haydnt?
01:15 MMA portrék

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
06:55 Kék bolygó
07:15 Mindennapi
07:20 Időjárás-jelentés
07:25 Almárium
08:20 Élő népzene
08:55 Erdélyi kastély

Magyar játékfilm
10:05 Álmok álmodói
10:15 Vers mindenkinek
10:20 Katolikus krónika
10:50 Jézus és...: Jézus 

és a halász
11:25 Béketárgyalás 

avagy az évszázad 
csütörtökig tart...
Játékfilm

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Rondó
13:55 Kárpát-medence
14:25 Magyarország 

Ma
14:50 Multiverzum
15:20 Itthon vagy!
15:50 Család-barát
16:45 Időjárás-jelentés
16:48 Álmok álmodói
17:00 Kárpát-medence
17:25 Ízőrzők: Varsány
18:00 Isten rabjai

Magyar filmdráma
19:30 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Üdítő
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:22 V4 híradó
21:35 Álmok álmodói
21:40 Ridikül
22:35 B. Török Fruzsi-

na - Sisi
23:50 Hagyaték
00:25 Álmok álmodói
00:30 Vers mindenkinek
00:31 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:45 M2 matricák – 

Baltazár-bazár
00:50 Álmok álmodói
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:16 Angol nyelvű hírek
01:17 Talpig úriasszony

Tévéjáték

04:45 Műkorcsolya 
Grand Prix

08:40 Sportlövészet
08:55 Pecatúra
09:25 Vívás
09:55 Fradi Tv
16:20 Tour de Hongrie 

összefoglaló
17:15 Mtk tv
17:50 Jégkorong 

Erste Liga
20:30 Forma-1 2022
22:05 Műkorcsolya 

Grand Prix
00:20 Tour de 

Hongrie 
összefoglaló

01:15 Jégkorong 
Erste Liga

05:00 A Séf meg a többiek
05:35 A Séf meg a többiek
06:10 Teleshop
06:40 Kölyökklub
08:00 A csillag

Amerikai animációs 
kalandvígjáték

09:45 Kiskarácsony 
mindenáron
Amerikai vígjáték

11:50 Mi a manó
Am.-német vígjáték

13:55 Dennis, a komisz 
karácsonya
Am.–kanadai vígjáték

15:55 Stuart Little kisegér
Amerikai családi 
vígjáték

18:00 RTL Híradó –
Esti kiadás

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

Magyar vígjátéksor.
21:20 Dirty Dancing – 

Piszkos tánc
Amerikai film

23:35 Zene és szöveg
Amerikai vígjáték

01:50 Dennis, a komisz 
karácsonya
Amerikai–kanadai 
vígjáték

05:00 Timon és Pumbaa
Am. rajzfilm sorozat

05:20 101 kiskutya
Am. animációs sor.

05:40 101 kiskutya
Am. animációs sor.

06:00 A gumimacik
Sorozat

06:25 Balu kapitány 
kalandja
Am. animációs sor.

06:50 Madagaszkár 2
Am. animációs film

08:25 Aludj csak, én 
álmodom
Am. vígjáték film

10:25 Jégkorszak
Am. animációs film

11:55 Jégkorszak - Ál-
lati nagy karácsony
Amerikai animációs 
speciális

12:20 Sztárom a párom
Brit, amerikai víg-
játék film

14:45 Shrek
Amerikai animáci-
ós film

16:25 A Grincs
Amerikai animáci-
ós film

18:00 Tények
18:45 Igazából szerelem

Am., angol, francia 
vígjáték film

21:10 Reszkessetek, 
betörők!
Am. vígjáték film

23:05 Káosz karácsonyra
Am. vígjáték film

01:15 Király ez a srác!
Angol, amerikai ka-
land film

05:25 Karácsony 
Kárpátalján

05:57 Himnusz
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:40 Kenó
06:45 Magyar Krónika
07:15 Szerelmes földrajz
07:40 Itthon vagy!
08:05 Egy Perc Híradó
08:07 Időjárás-jelentés
08:10 Karácsonyi or-

gonamuzsika 
a Szent Anna 
templomból

08:40 Vuk
Magyar rajzfilm

09:55 Csillaghercegnő
Norvég családi film

11:10 Csendes éj - 
a béke üzenete

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

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Vad víz - Aqua 

Hungarica
14:00 Tüskevár

Magy. ifjúsági film
15:35 Egy Perc Híradó

15:40 Időjárás-jelentés
15:43 Jézus és...: Jézus 

és a pásztor
16:10 SzerencsePerc
16:15 Szerencse Szombat
17:05 Főmenü: Gundel
18:00 Híradó
18:25 Időjárás-jelentés
18:30 Hójelentés
18:35 Ünnepelt

Tévéfilm
19:55 Csináljuk a 

fesztivált!
22:15 Kenó
22:17 Názáreti Mária

Történelmi film
00:00 Karácsonyi éjféli 

szentmise - 
Közvetítés

01:20 Teréz anya, a sze-
gények szolgálója
Tévéfilm

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:16 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
06:15 Unió27
06:35 Itthon vagy!
06:55 Időjárás-jelentés
07:00 Opera Café
07:25 EtnoKultúra
07:50 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

08:20 Evangélium: 
Lukács 
evangéliuma

08:45 Novum
09:10 Multiverzum
09:35 Hogy volt?!
10:30 Öt kontinens
10:55 A feltaláló

Életrajzi film
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:21 Múlt és Jelen
13:50 Álmok álmodói
14:00 M4 sport+
14:00 Tour de Hongrie 

összefoglaló
14:50 Férfi kézilabda 

Magyar Kupa
16:20 Jégkorong 

Erste Liga
18:20 Építők
18:45 Sportlövészet
19:00 Találkozás
19:10 Ő és én: 

Szita Irén
19:20 A misztérium
19:30 Karácsonyi éj-

szakai szentmi-
se – Közvetítés 
Rómából

21:10 Karácsonyi 
dalok Európáért

22:05 Bevezetés a 
misztériumba

22:30 Karácsony
Gyimesben

23:05 Karácsony 
Kárpátalján

23:35 Dokuzóna
00:25 Magyar világ
00:26 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:18 Angol nyelvű hírek
01:20 Tüskevár

Magy. ifjúsági film

04:40 Labdarúgó-vb 2022
05:35 Műkorcsolya 

Grand Prix
07:40 Szabadidő
08:05 Jégkorong 

Erste Liga
10:10 Építők
10:35 Forma-1 2022
12:05 UEFA Bajnokok 

Ligája
14:00 Forma 1 – Futam
16:05 UEFA Európa 

Liga
18:00 UEFA Nemzetek 

Ligája
19:55 Műkorcsolya és 

Jégtánc Euró-
pa-bajnokság

22:00 Műkorcsolya és 
Jégtánc világ-
bajnokság

00:10 Műkorcsolya
Grand Prix

05:00 A Séf meg a többiek
05:40 A Séf meg a többiek
06:15 Teleshop
06:45 Kölyökklub
07:50 Karácsony az el-

varázsolt erdőben
Am. családi film

09:25 Ki a Télapó?
Amerikai vígjáték

11:35 Segítség, apuci el-
ütötte a Mikulást!
Olasz családi víg-
játék

13:50 A mi kis falunk
Magy. vígjátéksor.

15:20 Télbratyó
Amerikai vígjáték

18:00 RTL Híradó – 
Esti kiadás

19:00 Nagykarácsony
Magyar romantikus 
vígjáték

21:30 Rossz anyák 
karácsonya
Amerikai vígjáték

23:40 Télbratyó
Amerikai vígjáték

02:20 Napszállta
Magyar film

05:10 101 kiskutya
Am. animációs sor.

05:30 101 kiskutya
Am. animációs sor.

05:50 A gumimacik
Sorozat

06:15 Balu kapitány 
kalandja
Am. animációs sor.

06:40 Madagaszkár 3
Am. animációs film

08:20 Instant család
Am. vígjáték film

10:30 Jégkorszak 2
Am. animációs film

12:15 Reszkessetek, 
betörők!
Am. vígjáték film

14:15 Shrek 2.
Am. animációs film

15:55 Kutyaösszeesküvés
Am. vígjáték film

18:00 Tények

18:45 Múlt karácsony
Angol, amerikai, kí-
nai vígjáték film

20:45 Reszkessetek,
betörők! 2
Am. vígjáték film

22:55 Hófehér és a vadász
Am. kaland film

01:20 Downton Abbey
Angol dráma film

05:57 Mindennapi
05:58 Himnusz
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó
06:48 Családi kör
07:40 Főmenü mini: 

Szaloncukor
07:50 Fabien koreai 

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

táns magazin
09:25 Mindennapi
09:26 Aki egy embert

megment
09:40 Mindennapi
09:45 Jó embert 

keresünk!
09:55 Mindennapi
10:00 Katolikus krónika
10:25 Időjárás-jelentés
10:28 Mindennapi
10:30 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:50 Mindennapi
11:00 Karácsonyi isten-

tisztelet - Köz-
vetítés a Deák 
téri evangélikus 
templomból

12:00 Kapcsoljuk Ró-
mát! - Ferenc 
pápa Urbi et 
Orbi áldásának 
közvetítése

12:30 Múlt és jelen
13:55 Az aranyember

Magy. romantikus film

15:40 Álmok álmodói
15:45 Édes anyanyelvünk
15:57 Egy Perc Híradó
15:58 Időjárás-jelentés
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:12 SzerencsePerc
16:13 Hogy volt?!
16:55 Agapé
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:40 Hójelentés
18:45 Főmenü mini: 

Asztaldísz
18:49 Mindennapi
18:50 Aranybulla
19:20 Magyarország, 

szeretlek!
21:00 Ida regénye

Magyar tévéfilm
22:30 Kenó
22:31 Időjárás-jelentés
22:35 Názáreti Mária

Történelmi film
00:20 Teréz anya, a sze-

gények szolgálója
Tévéfilm

01:45 MMA portré

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
06:45 Esély
07:05 Mindennapi
07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Világ
07:40 Noé barátai
08:10 Kontúr
08:55 Ízőrzők - Temati-

kus epizódok
09:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
10:00 Főmenü: 

Húshagyó
10:55 Magyar világ
11:20 Szerelmes földrajz
11:45 Álmok álmodói
11:55 Békebeli 

Budapest
12:50 Történelem az 

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

Ma
13:45 Mennyből az an-

gyal - Udvardi 
Erzsébet kará-
csonyi festményei

14:00 M4 sport+
14:00 UEFA Bajnokok 

Ligája
15:55 Női kosárlabda 

Euroliga
17:55 Téli olimpia - Rö-

vidpályás gyors-
korcsolya

19:50 Műkorcsolya és 
Jégtánc Euró-
pa-bajnokság

22:05 Harmat a csilla-
gon - Emlékfor-
gácsok Kányádi 
Sándorral

23:05 A Nagyok
23:30 Hogy volt?!
00:25 Öt kontinens
00:50 Álmok álmodói
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:16 Angol nyelvű hírek

05:00 UEFA Európa
Liga

06:50 Múlt és Jelen
07:20 Jövünk!
07:45 Műkorcsolya 

Grand Prix
09:50 Műkorcsolya 

Grand Prix
12:00 Téli olimpia - Rö-

vidpályás gyors-
korcsolya

13:55 Forma 1 – Futam
16:05 UEFA Európa 

Liga
18:00 UEFA Nemzetek 

Ligája
00:00 Téli olimpia - Rö-

vidpályás gyors-
korcsolya
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Apropó, mélyhűtő! 
Bár az utóbbi hetekben 
volt alkalmunk többször 
kipróbálni, hogy a ké-
szülék mennyire bírja a 
hosszú áramkimaradáso-
kat, és a jelen tapasztala-
tai szerint akár egy húsz-
órás áramszünet sem je-
lent gondot, azért szám-
ba kell venni azt is, hogy 
a tél beálltával ennél még 
nagyobb megpróbálta-
tásokkal is szembe kell 
nézni. 

Egyébként nem ked-
veznek a háztáji sertéstar-
tóknak a jelenlegi magas 
takarmányárak. Ha min-
dent összeszámolunk, ak-
kor jelenleg egyszerűen 
megéri készen megvenni 
a téli hízót. Már ha a tü-
zelőanyag, a rezsiszám-
lák kiegyenlítése, a min-

Az agrárszektorban az egyik 
legelterjedtebb vállalkozá-
si forma a farmergazdaság, 
amelyek fajsúlya az agráripari 
komplexum gazdálkodó egy-
ségeinek szerkezetében 67%.

A hatályos jogszabályok-
nak megfelelően a farmergaz-
daság mezőgazdasági terméke-
ket termelő, feldolgozó és re-
alizáló személyek vállalkozá-
si tevékenységének egyik for-
mája, melyet utóbbiak jövede-
lemszerzés céljával hoznak lét-
re. A farmergazdaságok a tu-
lajdonukban és/vagy a haszná-
latunkban (bérelt) lévő termő-
földterületek kategóriájába tar-
tozó földterületeken folytatják a 
gazdálkodást. A farmergazdasá-
gok földterületeihez tartoznak 
a gazdaság saját területei, a ta-
gok tulajdonát képező földte-
rületek és a farmergazdaság ál-
tal jogszerűen bérbe vett, vagy 
örökös bérlet alapján használt 
területek.

A farmergazdaságot egy sze-
mély vagy több, egymással ro-
konságban lévő személy is lét-
rehozhatja. A farmergazdaságok 
alapítására jogosult minden cse-
lekvőképes ukrán állampolgár, 
aki betöltötte a 18. életévét. A 
farmergazdaság tagjai lehetnek 
a házastársak, 14 éves kort be-
töltött gyerekek, egyéb család-
tagok, rokonok.

Jelenleg a törvény a farmer-
gazdaságok alábbi típusait kü-
lönbözteti meg:

– jogi személy létrehozása 
nélkül működő farmergazdaság 
(vagy családi farmergazdaság), 

A farmergazdaságokról
melyet egyéni vállalkozó működ-
tet, valamint

– a jogi személyiséggel rendel-
kező farmergazdaságok:

● olyan családi gazdaságok, 
amelynek tevékenysége egy csa-
lád tagjainak munkaerejét veszi 
igénybe;

● családi gazdálkodás más ál-
lampolgárok bevonásával, kizáró-
lag a gazdaság tevékenységéhez 
közvetlenül kapcsolódó, speciá-
lis ismereteket vagy készségeket 
igénylő szezonális és egyéni mun-
kák elvégzésére.

A farmergazdaságokat az ál-
lam által meghatározott rendben 
kell bejegyezni ugyanúgy, mint 
bármely másik vállalkozási formát.

2018 őszén módosításra ke-
rültek a farmergazdaságok tevé-
kenységét szabályozó jogi nor-
mák. Addig farmergazdaságot csak 
jogi személy bejegyzése által lehe-
tett létrehozni, mely tény sok eset-
ben elriasztotta a gazdákat a far-
mergazdaság létrehozásától. Ez a 
több évig tartó szabályozás módo-
sult, miután a törvényhozó lehető-
vé tette farmergazdaságok létreho-
zását jogi személy létrehozása nél-
kül is. Ez a jogszabály-módosítás 
jelentősen megkönnyebbíti és fel-
gyorsítja a farmergazdaságok lét-
rehozását, vezetését.

A hatályos adózási jogszabá-
lyoknak megfelelően farmergaz-
daságok többféle adózási formát is 
választhatnak, melyek közül a leg-
népszerűbbek az általános adózási 
forma, vagy az egységes adó ne-
gyedik csoportja. Az egységes adó 
negyedik csoportjához tartoznak az 
olyan egyéni vállalkozó természe-

tes személyek is, akik tevékenysé-
güket kizárólag farmergazdálko-
dás területén végzik és bejegyzés-
re kerültek A farmergazdaságok-
ról szóló törvénynek megfelelően. 
A gazdáknak a következő követel-
ményeknek kell megfeleljenek ah-
hoz, hogy jogi személyiség nélküli 
farmergazdaságot hozzanak létre:

 ● a családi farmergazdasá-
got jogi személyiség nélkül a ter-
mészetes személy önállóan, vagy 
családtagjaival együtt hozhat-
ja létre ún. szerződés (nyilatko-
zat – amennyiben az alapító egy-
személyes gazdaságot hoz létre) 
alapján a farmergazdaság meg-
alapításáról;

 ● az erről szóló szerződés írás-
ban készül és a földterületek, vagy 
a gazdálkodásban használt egyéb 
ingatlanok elhelyezkedési területe 
szerint illetékes közjegyzőnél kerül 
hitelesítésre. A szerződésnek tartal-
mazni kell a farmergazdaság meg-
nevezését, székhelyét, célját és te-
vékenységi körét, a döntéshozatal 
mechanizmusát, a tagok közös va-
gyonának jogrendjét, a költségek 
viselésének és a jövedelem felosz-
tásának rendjét, a belépés és kilé-
pés rendjét, a tagok munkajogvi-
szonyait, a tagok adatait. Ezen kí-
vül egyéb rendelkezéseket is tar-
talmazhat, melyek nem ütköznek 
a hatályos jogaszályok rendelke-
zéseibe.

 ● a családi farmergazdaság 
elnöke (vezetője) a szerződésben 
(nyilatkozatban) meghatározott 
személy, akit az állami nyilván-
tartó hivatal mint egyéni vállalko-
zó természetes személyt vesz nyil-
vántartásba, vagy amennyiben már 
be volt jegyezve, mint egyéni vál-
lalkozó, adatmódosítást kell beje-
gyeztetnie a lakhelye szerint illeté-
kes nyilvántartó hivatalnál. A be-

jegyzéshez be kell nyújtani a meg-
felelően kitöltött kérelmet, szerző-
dést (nyilatkozatot), személyazo-
nosító okmányokat.

A megkötött szerződésnek tar-
talmaznia kell:

a) a farmergazdaság megneve-
zését, székhelyét (címét), a tevé-
kenység célját és fajtáját;

b) a határozathozatal rendjét;
c) a közös vagyonkezelés rend-

jét;
d) költségek fedezetének és a 

jövedelem felosztásának rendjét a 
tagok között;

e) a gazdaság tagjai közöt-
ti munkajogviszonyok szabályo-
zását;

f) a tagok neveit, rokonsági 
fokát, személyazonosító okmá-
nyainak adatait, és személyi adó-
számát;

e) egyéb adatokat a hatályos 
törvényeknek megfelelően.

 A szerződés (nyilatkozat) tí-
pusokmányát az Ukrán Nemzeti 
Jogtárban is megtalálhatjuk.

A jogi személyiséggel rendel-
kező farmergazdaságok bejegy-
zett alapító-okirat alapján működ-
nek, mely tartalmazza a gazdaság 
megnevezését, székhelyét, tevé-
kenységi körét, szervezeti felépí-
tését, a döntéshozatali mechaniz-
must, a tagok belépésének és kilé-
pésének rendjét.

A jogi személyiséggel rendel-
kező farmergazdaság bejegyzé-
séhez az alábbi iratokat kell be-
nyújtani:

1. a meghatározott formátumú 
bejegyzési kérelmet;

2. a farmergazdaság közgyű-
lésének határozatát;

3. az alapító-okiratot;
4. a közigazgatási díj befizeté-

sét igazoló csekket;
5. a végső kedvezményezett 

természetes személyek személy-
azonosító iratait.

Miután a farmergazdaság be-
jegyzésre kerül, az alábbi lépése-
ket kell megtenni:

– a területileg illetékes adóha-
tóságnál nyilvántartásba vetetni a 
vállalkozást;

– az adóbevallások, pályáza-
tok, egyéb iratok benyújtásához 
elkészíttetni az elektronikus alá-
írást tartalmazó kulcsot;

– bankszámlát nyitni a válasz-
tott pénzintézetnél.

A farmergazdaságnak és tag-
jainak joga van:

1. elidegeníteni a saját földte-
rületeiket, azokat bérbe adni, jel-
záloggal terhelni;

2. önállóan gazdálkodni a 
földterületeken;

3. tulajdonjoggal rendelkez-
ni a megtermelt mezőgazdasági 
termékekre;

4. kártérítésre;
5. lakóházak, gazdasági épü-

letek és építmények építésére a 
tulajdonban, vagy használatban 
lévő (a tulajdonos hozzájárulá-
sával) földterületeken;

6. eladni, exportálni a megter-
melt termékeket, valamint egyéb, 
a vállalkozások részére a hatályos 
jogszabályok által meghatározott 
jogokkal rendelkezni.

A farmergazdaságok és tag-
jai kötelesek a használatban lévő 
területeket rendeltetésszerűen 
használni, betartani a környezet-
védelmi szabályokat, befizetni az 
adókat és járulékokat, benyújtani 
a megfelelő beszámolókat, adó-
bevallásokat, megőrizni a termő-
területek termőképességét.

Farkas-Kordonec
 Gabriella jogi tanácsadó, 

Kárpátaljai Magyar 
Vállalkozók Szövetsége

A disznóvágások letűnt 
aranykora 

Van még némi remény?

dennapi betevő és a szük-
séges gyógyszerek beszer-
zése után ma-
radt még pén-
zünk. Amúgy 
néhány aktuá-
lis kiadást még 
nem is említet-
tünk: hisz az 
évekkel ezelőtt 
feleslegesnek 
ítélt és ezért ki-
dobott csempe-
kályha helyére 
beállított foly-
ton égő, vagy a 
gázkazán mű-
ködését biztosí-
tó akkumulátor 
és a hozzá kap-
csolt inverter is 
rengeteg pénz-
be kerül. Nem beszélve ar-
ról, hogy ha valaki úgy dön-
tött, áramfejlesztőt vásárol. 

Visszatérve a disznóvá-
gásokra. Falvainkban ez idő 
tájt hajnalonként azért még-
iscsak felvisít néhány oda-
szánt hízó, és szorgos ke-
zek nyomban hozzá látnak a 
perzseléshez, a levágott ál-
lat megtisztításához és szak-
szerű szétszedéséhez. Nem 
sokkal ezután a kondérban 
már rotyog a belsőség, a lá-
basban sül a hurkatöltelék-
hez adandó fűszeres hagy-
más zsír. A kolbász kora dél-
után már a füstölőben szik-
kad, s várja, hogy holnap-
után a már korábban odaké-
szített fűrészpor alá gyújt-
son a gazda. 

Amibe talán, mint sajá-
tos mentőövbe belekapasz-
kodhatunk, az a következő: 
vidékünkön malactartással 
még mindig kifizetődő fog-
lalkozni – vallja Lajos ba-
rátom, aki több mint három 
évtized óta nyomon követi a 

háztáji jószágtartás terén le-
játszódó folyamatokat. Mi-
vel elismert böllér, ilyenkor 

November végén a hagyományoknak megfelelően az 
egész Kárpát-medencében beköszönt a disznóvágások 
kora. A kárpátaljai magyarok egészen a legutóbbi idő-
kig ragaszkodtak ahhoz a régi jó szokásukhoz, hogy a 
családjuk ellátására szánt téli hízót egyedül neveljék 
fel. Vagy ha az nem volt kivitelezhető, akkor megegyez-
tek valamelyik sertéstartással foglalkozó szomszéddal, 
ismerőssel. A megállapodás természetesen arról szólt, 
hogy az illető számukra nevelje fel a karácsonyt meg-
előző időben immár vágásérett állapotba kerülő jószá-
got. Most viszont szinte minden a sertéstartás és a disz-
nóvágás ellen szól. A szétszakított két-három fős csa-
ládoknak egyszerűen nem érdemes egy másfél mázsás 
hízót levágni, mert mire az elfogyna, a fagyóba tett hús 
élvezeti értékéből igencsak sokat veszít. 

sok-sok helyre hívják, így 
első kézből értesül a gaz-
dák hozzáállásáról, számí-
tásairól, további terveiről.

Aki még bírja erő-
vel a jószág körüli min-
dennapi teendők elvég-
zését, az bátran vállaljon 
be legalább egy koca tar-
tását. Így akár még vásá-
rolt takarmányon is meg-
térül a befektetett munka 
és pénz. Természetesen 
csak akkor, ha mindezt jól 
csinálja. Továbbá aki két-
három 50-60 kilogram-
mos süldőt vagy ennél 
valamivel nagyobb hízó-
nak valót vásárol és tartja 
három-négy hónapon át, 
mindez annak is megté-
rül. Hisz ez idő alatt a tá-
pos jószágból háztáji ser-
tés válik, melynek húsa, 
de mondhatom, minden 
porcikája sokkal ízlete-
sebb lesz, mintha mindezt 

a szupermarketekben vá-
sároltuk volna meg.

Kovács Elemér

Valóra vált gyermekálmok
Anyaországi óvodák karácsonyi ajándékai Kárpátaljára

Elejét lásd az 1. oldalon

A mostani kezdemé-
nyezés a Dunántúli Refor-
mátus Egyházkerületből, 
pontosabban a Veszpré-
mi Református Egyházme-
gyéből indult, ahol négy 
óvoda – a Balatonfüredi, 
Balatonarácsi, Balatonalmá-
di Református Óvoda, vala-
mint az Alsóörsi Naprafor-
gó Óvoda – vállalta fel azt 

a szolgálatot, hogy kárpátal-
jai óvodások számára névre 
szóló karácsonyi ajándékok-
kal kedveskednek – mondta 
el bevezetőjében dr. Kálmán 
Csaba, a Magyar Reformá-
tus Szeretetszolgálat kurató-
riumi tagja.

A házigazda szerepé-
ben ugyancsak örömmel 
nyújtotta át a névre szóló 
ajándékokat a badalói ovi-
soknak Zán Fábián Sán-
dor, a Kárpátaljai Refor-
mátus Egyházkerület püs-
pöke, aki az összetartozás 
fontosságát emelte ki az 
ünnepi alkalom kapcsán. A 
gyerekek arcán örömöt lát-
tunk, ezek mögött az aján-
dékok mögött pedig testvé-

ri szívek vannak. Hála és 
köszönet illeti az adomá-
nyozókat, és mindazokat, 
akik eljuttatták a személyre 
szóló adományokat a gye-
rekek számára – mondta a 
püspök úr. Azt tudni kell, 
hogy előzetesen a gyere-
kek dönthették el, hogy mi-
lyen ajándékot szeretnének 
karácsonyra, így az általuk 
megálmodott tűzoltós-jel-
mezt, focilabdát, legót, táv-

irányítós autót, konyha-
készletet, babakocsit vehet-
ték át a díszes csomagolá-
sokba rejtve.

A badalói óvodák in-
tézményvezetői, Pápai 
Szilvia és Nagy Rozália a 
gyerekek és a szülők ne-
vében mondtak köszöne-
tet az önzetlen felajánlá-
sokért, a gyerekek pedig 
egy szívhez szóló karácso-
nyi műsorral kedveskedtek 
az ajándékokért cserébe.

A badalói átadást köve-
tően az MRSZ képviselői 
Tiszaágtelekre, Szolyvára és 
Gutra is eljuttatták a Veszp-
rém megyei gyermekek sze-
mélyre szóló ajándékait.

(jakab)
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A szemes cirokkal foglalko-
zó cikksorozatunk jelenlegi és 
egyben befejező részében meg-
ismerkedhetünk közelebbről 
néhány ismertebb szemes ci-
rok fajtával, azok növényápo-
lásával, növényvé-
delmével, a betaka-
rítási folyamatokkal, 
valamint a betakarí-
tott termés felhasz-
nálási lehetőségeivel.
Ismert fajták a Kár-

pát-medencében
Szemes cirok faj-

ták tekintetében év-
ről évre egyre több és 
egyre újabb fajtákkal találkoz-
hatunk a vetőmag cégek fajta-
kínálatai között. Azonban a ma-
gyarországi Gabonakutató Kft. 
már 2017-ben két igen csak jó 
eredményekkel büszkélkedhető, 
korai, kiváló szárazságtűrő ké-
pességű szemes cirok hibriddel 
állt a termesztők rendelkezésé-
re. Eme fajták a Kárpát-meden-
cei klimatikus viszonyok között 
is biztonságosan beérnek, érés-
gyorsító használata nélkül:

GK Emese – korai érésű, jó 
termőképességű (9 -9,5 t/ha), ki-
váló szárazságtűrő, gyengébb ta-
lajokhoz jól alkalmazkodó hib-
rid. Valamennyi talajtípuson ter-
meszthető. Ez a fajta a legjobb 
hidegtűrő-képességű hibrid a ko-
ra-tavaszi kelés és kezdeti fejlő-
dés idején.

Alföldi 1 – szintén kiváló ter-
mőképességű (9,5-10 t/ha), jó 
alkalmazkodó, középkorai éré-
sű hibrid. Meghálálja a jó tala-
jokat, de gyengébb területeken 
is jövedelmezően termeszthető.

Növényápolás
A szemes cirok kezdeti fejlő-

dése a Kárpát-medencében igen 
lassú, melynek valószínű oka az, 
hogy a tavaszi időjárás nem elé-

Aszályos évek nyertes növényei a Kárpát-medencében

Szemes cirok termesztése (3.)
gíti ki teljes mértékben a meleg-
igényét. Ezért a kezdeti lassú fej-
lődésük miatt gyomirtásuk elke-
rülhetetlen. A szemes cirok sike-
res termesztésének egyik és egy-
ben legfontosabb kulcsmomentu-

ma (művelete) az időben 
és hatékonyan elvégzett 
gyomirtás.

A legveszélyesebb 
gyomfajoknak: a par-
lagfű, a fenyércirok, a 
kakaslábfű, a köles, a 
csattanó maszlag, vala-
mint a szerbtövisek szá-
mítanak. A szemes ci-
rok érzékeny a gyom-

irtó vegyszerekre, ezért nagyon 
gondosan kell az alkalmazandó 
hatóanyagot és dózist megválasz-
tani. A gyomok elleni védekezés-
re preemergens (vetés utáni, kelés 
előtti) vagy posztemergens (kelés 
utáni) technológiát alkalmazha-
tunk. A posztemergens védekezést 
a cirok 15-20 cm-es fejlettségénél 
célszerű elvégezni.

Vannak viszont olyan gyomir-
tó készítmények, amelyek mind-
két technológia esetében kiváló-
an működnek. Minden kísérlet és 
nagyüzemi használat megerősítet-
te, hogy a Successor TX (3-4 l/ha) 
készítmény, amely két hatóanya-
got (petoxamid+terbutilazin) tar-
talmaz, egy kiváló hatékonyságú 
herbicid, amely biztonsággal alkal-
mazható különféle gyomviszonyok 
és talajtípusok esetén is. A két ha-
tóanyag együttes erővel dolgozik 
mind talajon, mind levélen keresz-
tül, főként a magról kelő gyomnö-
vények ellen.

Sorközművelése, illetve felü-
letkezelése csak szükség esetén 
indokolt.

Növényvédelem
A vírusos betegségek a Kár-

pát-medencében csak kismértékű 
fertőzést okoznak. A leggyakrab-

ban megjelenő vírus, a kukorica 
csíkos mozaikvírus (MDMV). Fer-
tőzött területekre ajánlott toleráns 
fajtát vetni. Baktériumos betegsé-
gei a vörös-csíkosság valamint a le-
vélfoltosság, de ezek megjelenése 
sem gyakori.

A gombabetegségek közül 
csírakori fertőzést okozhatnak a 
Fusarium, Aspergillus, Pythium 
fajok. A gombafertőzések okoz-
ta csírapusztulás fokozottan je-
lentkezhet hideg talajba történő 
vetésnél. Ellenük csávázással 
(pl. kaptán hatóanyagú szerek-
kel) lehet védekezni. A Phytium 
fertőzés ellen metalaxyl ható-
anyagú csávázás jelenthet vé-

delmet. A fejlődő növényen a 
fuzárium szárkorhadást, tőszá-
radást okozhat, melynek követ-
kezménye a szár törése, meg-
dőlése. Egyéb megbetegedései 
a rostos-, por- és fedettüszög, 
melyek ellen csávázással szin-
tén védekezhetünk.

A kártevők közül a talajlakó 
kártevők azok, amelyek a legtöbb 
bosszúságot okozhatják a terme-
lőnek. A csírázás-kelés időszaká-
ban nagymértékű lehet a drótféreg 
és a cserebogárpajor kártétel. Ha 
a kártevők létszáma indokolttá te-
szi, talajfertőtlenítő szerekkel kell 
ellenük védekezni. Későbbi idő-
szakban a levéltetvek, poloskák, 
takácsatkák és a kukoricamoly je-
lenthetnek problémát.

Érés, betakarítás
A szemes cirok esetében a sze-

mek fiziológiai érettségének jele 
a kukoricáéhoz hasonló. Ekkor a 
szem nedvességtartalma 25-30 %. 
A fiziológiai (teljes) érettség el-
érése után a vízleadás sebessége 
leginkább a környezeti feltételek-
től függ. A laza bugában egyenle-
tesebb és gyorsabb a vízleadás, a 
tömött bugában lévő szemek las-
sabban veszítik el nedvességtartal-
mukat. A betakarítás időpontjának 
meghatározásakor gondot okozhat, 
ha sok a sarjhajtásokon képződött 
buga, ezek ugyanis később érnek. 
A bugákat 10-15 cm-es szárrésszel 
aratják. A szem törése szempontjá-

ból a 25 % nedvességtartalom ide-
ális a betakarításhoz.

A szemek beérésekor a ciroknö-
vény levélzete még zöld. A betaka-
rításhoz nem kell bevárni, hogy a 
növény elszáradjon. Amennyiben a 
nedvességtartalom 20 % alá csök-
ken, a betakarítást szeptemberben 
el kell kezdeni. Az aratással nem 
érdemes szeptember végétől to-
vább várni, mivel ilyenkor már je-
len vannak a szemnedvességet nö-
velő tényezők (eső, köd, pára). 
Ezen tényezők hatására pedig a 
szemek nedvességtartalma ismétel-
ten növekedni kezdhet, amely ne-
gatívan hat a szemek minőségére.

Betakarítása a gyakorlatban 
használatos kombájnok csökken-
tett fordulatszámával (6000 fordu-

lat/perc), a dobkosár megfele-
lő beállításával (hogy a szemet 
ne törje), megemelt vágóasztal-
lal végezhető el.

Betakarítás után a szem ha-
mar befülled, ezért a biztonságos 
tároláshoz szárítani szükséges. 
Szárítása kb. 30%-kal hosszabb 
ideig tart, mint a kukorica eseté-
ben, mert az apró magvak között 
a szárító levegő áramlása sokkal 
lassabb. A tároláshoz szükséges 
nedvességtartalom 12-13 %.

Felhasználhatóság
Ami a szemes cirok beltar-

talmi értékét illeti, hasonló tulaj-
donságokkal rendelkezik, mint a 
kukorica, de összehasonlításukat 
tekintve akadnak némi különbsé-
gek. A fehérje tartalma 11-13%, 
és emészthetősége jobb, mint a 
kukoricáé, olajtartalma (2,8-3%) 
viszont kevesebb annál. Kemé-
nyítőtartalma 68-73% közöt-
ti. Aminosav összetétele az ab-
raktakarmányok között közepes.

A fehér színű fajták kiváló-
an alkalmasak abraktakarmány-
nak. Takarmánykeverékekben a 
kukorica részben (20-50%) he-
lyettesíthető velük. Elsősorban 
aszályos területeken termesztik 
kukoricapótló növényként. Az 
apró magvak csak roppantva, 
vagy durván darálva etethetők.

Emberi fogyasztásra is al-
kalmas. Mint emberi táplálék-
ra, leginkább Afrikában, Indi-
ában, valamint Kelet-Ázsiában 
tekintenek rá. A világ szemes 
cirok termésének több mint fe-
lét közvetlenül emberi fogyasz-
tásra használják. Étkezési célra 
a fehér magvú fajták terjedtek 
el. A sötét színű, magasabb tan-
nintartalmú változatokat első-
sorban Afrikában termesztik és 
fogyasztják. A szemes cirok ter-
mése jól alkalmazható az élelmi-
szeriparban is. Az USA-ban je-
lentős mennyiséget használ fel a 
sütőipar és szeszipar, de a Kár-
pát-medencére ilyen irányú fel-
használás nem jellemző.

Nagy Csaba falugazdász,
Pro Agricultura

 Carpatika Alapítvány

E három szobanövény annyira 
kedves és gyakori, hogy min-
den évvégén előkerülnek. Ho-
gyan bánjunk velük?

Három, télen pompázó csere-
pes szobanövény. Jóllehet a föld 
különböző tájairól származnak 
és a megjelenésük, habitusuk is 
igen különböző, a gondozásuk-
ban mégis sok hasonlóságot ta-
pasztalunk. Aki ezeket rendsze-
resen betartja, az bízhat abban, 
hogy sokáig gyönyörködhet az 
ajándékba kapott, vagy vásárolt 
virágok szépségében.

Mikulásvirág – szeret hetente 
zuhanyozni

Amikor ezeket olvassák, 
akkor már sok lakásban dí-
szeleg egy-egy mikulásvi-
rág (Euphorbia pulcherrima), 
amelynek egyedi érdekessége 
az, hogy nem a valóságos virá-
gai, hanem a hajtás végén fejlő-
dő, apró, sárgás virágok alatt ki-
fejlesztett élénkpiros, rózsaszín, 
sárga vagy fehér, jókora nagy-
ságú, ún. fellevelek a díszítő ér-
tékűek.

A növény Mexikóból szár-
mazik, ahol 3-4 méter magas bo-
korrá nő és a tájnak éppen olyan 

A szoba téli díszei

Mikulásvirág, karácsonyi 
kaktusz, újévi ciklámen

jellegzetessége, mint nálunk a vi-
rágzó akácfa!

A lakásban világos helyre kell 
állítani és – minthogy igen vízigé-
nyes – naponta kell öntözni. Meg-
hálálja a hetenkénti tápoldatos ön-
tözést és a langyos vízzel történő 
óvatos zuhanyozást is. A hajtások 
alsó részén a levelei olykor sárgul-
nak; ezeket le kell a tőről válasz-
tani! Kedvező körülmények kö-
zött 5-6 hétig díszíti a környezetét.

Karácsonyi kaktusz – utálja a 
költözést

Sok lakásban nevelnek a vi-
rágkedvelők karácsonyi kaktuszt 
(Schlumbergera truncata), amely 
szakszerű – de könnyen elsajátít-
ható – körülmények között való-
ban karácsonyra nyitja ki piros, 
vagy ritkábban fehér virágözönét.

Különleges tulajdonsága, hogy 
nem viseli el a cserép helyének 
megváltoztatását, de még az el-
mozdítását sem! Erre a behatásra a 
virágbimbók ledobásával válaszol.

Jól elviseli viszont a fűtött szo-
ba hőmérsékletét, főként akkor, ha 
a légtér hőmérséklete állandóan 
20-22 Celsius fok körül stabilizá-
lódik. Télen kevés vizet fogyaszt, 
ezért csak akkor kell öntözni, ha ta-

pintásra a földje tetejét száraznak, 
morzsalékonynak érezzük.

Ciklámen – a fényt igen, de a 
napot nem kedveli

A szobai ciklámen (Cyclamen 
persicum) indokoltan és már évti-
zedek óta a legkedveltebb téli, vi-
rágos növények közé tartozik. Pil-
langóra emlékeztető virágai piro-
sak, halvány rózsaszínűek, fehérek, 
cirmosak lehetnek. Vízigényes nö-
vény, ezért naponta, de mérsékelt 
vízmennyiséggel kell öntözni. A 
világos, de közvetlen napsütésben 
nem részesülő helyet kedveli, sö-
tétben a szép, márványozott leve-
lei gyorsan megsárgulnak és a le-
vélnyelük megnyúlik, az egész nö-
vény elveszti frissességét.

Hogyan szaporítsuk őket?
Mindhárom szobanövény házi-

lag is szaporítható. A mikulásvirá-
got elvirágzás után hűvös helyen, 
alig öntözve kell pihentetni, a ta-

A jukka (Yucca elephantipes, óri-
ás pálmaliliom) hatalmas meny-
nyiségű vizet képes raktározni a 
törzsében, ezért elővigyázatosan 
kell öntözni.

Nyáron – amikor napos, meleg 
helyen tartjuk – igen sok vizet páro-
logtat el és ezt bőséges öntözéssel 
kell pótolni, sőt két-három heten-
ként tápoldattal is meg kell öntözni.

Egész más a helyzet azon-

A jukka levelei sárgulnak és 
lehullanak. Mi lehet ennek az oka?

ban télen, amikor kevés a fény! 
Ilyenkor a növény a törzsében 
tárolt nedvességből él és a ta-
lajból nem vesz fel vizet, tehát 
igen mérsékelt öntözést igényel.

Ha a cserépben levő talaj 
állandóan nedves, a gyökerek 
könnyen elrothadnak és a súlyos 
növény kifordul a cserépből.

vaszi fagyok elmúltával visz-
szametszeni, bokrok árnyéká-
ba elültetni, majd szeptember-
ben ismét cserépbe ültetve szo-
bában, árnyékos helyen tartani, 
ahol őszre kifejlődnek a díszí-
tő fellevelei.

A karácsonyi kaktusz érett 
hajtásai levágva és laza, tő-
zeges talajjal megtöltött cse-
répbe ültetve könnyen meg-
gyökeresednek és a követke-
ző évben már gazdagon virá-
gozhatnak.

Kevés sikerrel biztat a cik-
lámen ismételt virágoztatá-
sa. Az elvirágzott növényt ki-
emeljük a cserépből és a ko-
rong alakú gumóját eltesszük 
száraz, hűvös helyre. Majd a nyár 
végén közömbös (6,5-7,0 pH), 
érett komposztból, friss ker-
ti földből és némi szerves trá-
gyából álló földkeverékbe ül-
tetve nevelhetjük virágos nö-
vénnyé.
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Háztáji

A hirdetés tartalmáért, a megadott információk, telefonszámok és címek pontosságáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Jármű

Ingatlan

Technika

Szolgáltatás

Munka

Otthon

Kárpátaljai Lelki 
elsősegély Telefonszolgálat

095-600-8005 / 097-600-8005
Bizalommal hívhat minket!

Telefonáljon, ha úgy érzi, nincs kivel megbeszélnie 
a magánéleti, munkahelyi, életvezetési gondjait!
Ha úgy érzi, elakadt a megoldások keresése során. 
Ha úgy érzi, kell egy kívülálló, aki segít eligazodni 
az összekuszálódott szálak között.
Ha úgy érzi, nincs értelme az életének.
Ha sötét gondolatok gyötrik!

Bárki – Ön is – lehet bajban, kétségben.
Bátran hívja telefonszámainkat,
éjjel-nappal várjuk hívását!
Biztassa erre ismerőseit is,
akiket az élet terhe nyom!

Társkereső

(Index 08776)

Fizesse elő a 
Kárpátinfót!

Ön megtalálta már a 
legkedvezőbb ajánlatot?
Keresse a Karpatinfo.net 

oldalunkon is!

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

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 tapaszta-
lattal, garanciát is vállalok. 
Még vállalok betonozást, 
hegesztést, építkezést és fa 
felaprítását. Mob.: +38050-
1948976. 
Tetőszerkezetek készíté-
sét, felújítását, ereszcsator-
na készítését és házak külső 
szigetelését vállaljuk. Mob.: 
+38066-8404874.

L a p t e r j e s z t ő t  k e r e -
s ü n k  r é s z m u n k a i d ő -
ben a Kárpátinfo és a 
Naplopó hetilapok kéz-
besítésére Péterfalván, 
Bökényben. Fizetés tel-
jesítmény szerint. Min-
den eladott lap után: 1.5 
hrivnya. Jelentkezni le-
het 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  e ladók , 
ugyanitt boroshordóba való 
10 literes tölcsér (liu) Be-
regszászban. Mob.: +38066-
3967011. 

Szépkorú (70) pestmelléki 
nyugdíjas szívesen látna ottho-
nában egy nem nagyon szép-
korú (+- 60) Kárpátaljáról ér-
kező – lehetőleg magyar ál-
lampolgár, szeretetreméltó, 
egyedülálló, független – höl-
gyet. Forgatókönyv: a legele-
jén közös háztartás, aztán – 
ahogy a sors diktálja. Sose tud-
ni... Telefon: +3670-3564350.
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KRIMI SpOrT

Az Ungvári  járásban talá lható 
Alsószlatina (Nyizsnye Szolotvino) köz-
ségben halálos közúti baleset történt 
december 7-én. Egy férfi kiszaladt az 
útra és elütötte egy kamion – számolt be 
rendőrségi hírre hivatkozva a kisz.net.

A nyomozók megállapították, a 44 éves 
felsőveresmarti (Velika Kopanya) sofőr a 
Kijev–Csap főúton közlekedett a teherau-

Kiszaladt az útra – halálra gázolta a kamion
tóval, amikor elütött egy gyalogost. Az elő-
zetes adatok szerint a 21 éves helyi lakos 
hirtelen az úttestre rohant. A fiatal a hely-
színen belehalt a sérüléseibe. A sofőr jó-
zan állapotban ült a volán mögött – áll a 
közleményben.

Amennyiben bűnösnek találják a férfit, 
három évtől nyolc évig terjedő szabadság-
vesztésre számíthat.

December 7-én reggel egy fiatal lányt 
szállítottak be a Huszti Járási Kórház-
ba, számol be a pmg.ua.

7 óra 3 perckor az orvosok szén-mono-
xid-mérgezést diagnosztizáltak a 2007-es 

15 éves lány szenvedett szén-monoxid-mérgezést
születésű lánynál. A 15 éves kárpátaljai la-
kos a huszti járási Lipcsa községben szen-
vedett szén-monoxid-mérgezést.

Az áldozatot a kórház gyermekosztá-
lyán kezelik, állapota közepes, stabil.

Hétfőn 16 óra körül érkezett bejelentés 
a járőrökhöz egy Iveko márkájú kami-
onról, amelynek vezetője Alsókaraszló 
(Zariccsa) községből Munkács irányá-
ba haladt, és a gyanú szerint ittasan ve-
zetett.

Hamarosan a rendőrök észrevették az 
autót a beregszászi járási Beregkövesd 
(Kamjanszke) faluban. A sofőr lekapcsolt 
lámpával közlekedett, és ok nélkül áthajtott 
a szemközti sávba. A rendfenntartók meg-
állították az autót és megkezdték a sofőr 
okmányainak ellenőrzését. A beszélgetés 
során ittasság jeleit észlelték a férfinál, aki 

Kenőpénzt ajánlott a járőröknek egy ittas sofőr
megtagadta a vizsgálatot, írja facebook-
hírre hivatkozva a karpataljalap.net.

A rendőrök közölték a sofőrrel, hogy 
ittas állapotban, illetve bekapcsolt lámpák 
nélküli vezetés miatt közigazgatási eljárást 
indítanak ellene. Ekkor a férfi kenőpénzt 
kínált a járőröknek, hogy elkerülje az ad-
minisztratív felelősséget. A járőrök eluta-
sították, de a férfi továbbra is kitartott, és 
készpénzt tett a rendőr zsebébe. A járőrök 
jegyzőkönyvezték az esetet és nyomozó-
csoportot hívtak a helyszínre, mert a ke-
nőpénz felajánlása büntetőjogi felelőssé-
get von maga után.

Az eset az ukrán–szlovák határon tör-
tént – írja a goloskarpat.info hírportál.

A 39 éves dnyiprói férfi autóval 
akarta elhagyni Ukrajnát a kisbereznai 
határátkelőn keresztül. A gépkocsi el-
lenőrzésekor egy Simson típusú fegy-

Fegyvert akart kicsempészni egy férfi a 
határon

vert fedeztek fel, valamint 19 töltényt. 
A helyszínre kiérkezett a Nemzeti Rend-
őrség, akiknek tagjai lefoglalták a tár-
gyi bizonyítékokat.

Az ügyben büntetőeljárás indult, a vizs-
gálatok megkezdődtek.

Az autóbaleset Ungváron, a Beztuzsev 
utcában történt.

Egy Renault típusú személygépkocsi 
vezetője tolatás közben nekiütközött egy 
parkoló Skoda személygépkocsinak. Erről 
a kárpátaljai járőrrendőrség sajtószolgála-
ta tájékoztatott.

Parkoló autóba hajtott egy ittas nő
A rendőrök a nőnél alkoholos ittasság 

jeleit észlelték, de nem volt hajlandó el-
végezni az ittassági vizsgálatot. A rend-
fenntartók a sofőr ellen ittas járműveze-
tés és balesethez vezető KRESZ szabály-
sértése miatt indítottak hatósági eljárást, 
írja a 0312.ua.

Metamfetamint árult egy 22 éves fiatal-
ember Munkácson és a megyében.

A Nemzeti Rendőrség Főparancsnok-
ságának elmondása szerint a férfi lakásá-
ban házkutatást tartottak, melynek során 
megtalálták a kiadagolt kábítószereket: 
metamfetamint és kannabiszt.

Kábítószert találtak egy munkácsi férfinél
A lefoglalt bizonyítékok összsúlya 150 

gramm, feketepiaci ára pedig megközelíti 
a 300 ezer hrivnyát.

Az ügyben tart az eljárás, a ká-
bítószer-kereskedőt előzetes letar-
tóztatásba helyezték, számol be a 
mukachevo.net.

Az Állami Nyomozóiroda munkatársai 
értesítették a kőrösmezői erdőgazdaság 
vezetőjét az ellenük indult eljárásról. Az 
erdőgazdaságot illegális fakitermelés-
sel vádolják, mellyel 18 millió hrivnyás 
kárt okoztak az állami költségvetésnek.

18 millió hrivnyás illegális fakitermelés – újabb 
kárpátaljai erdőgazdaság ellen indult eljárás

Az információk szerint a fakivágás 
2020–2021-ben történt az őszi–téli idő-
szakban. A vezetőre akár 5 év börtönbün-
tetés is várhat.

Az ügyben folyik az eljárás, a vizsgála-
tok megkezdődtek, írja a pmg.ua.

A hírt a megyei járőrszolgálat közöl-
te – olvashatjuk a mukachevo.net hír-
portálon.

Elmondásuk szerint Kárpátalja terü-
letén az elmúlt 11 hónap alatt 1 289 köz-

11 hónap alatt 1 289 baleset történt 
Kárpátalján

úti baleset történt, melynek során 20-an 
vesztették életüket (köztük két gyerek) és 
102-en sérültek meg.

A leggyakoribb balesettípus az ütkö-
zés (772).

Az eset Lembergben történt. A férfi 
mellkason szúrta a nőt, aki belehalt sé-
rüléseibe.

A hírt a helyi rendőrség közölte. Az in-
formációk szerint a hatóságokat az egyik 
szomszéd értesítette a történtekről, aki el-

Leszúrta szomszédasszonyát egy 54 éves férfi
mondta, hogy hazaérkezvén holtan talált rá 
szomszédasszonyára a tömbházban.

Mint kiderült, a tettes a bejelentő fér-
je, aki italozás közben támadt rá az áldo-
zatra. Az ügyben eljárás indult, a vizsgála-
tok megkezdődtek, írja a goloskarpat.info.

A sorsolás fintorának köszönhetően ket-
tős magyar-román, illetve magyar-len-
gyel párharcokra került sor a kézilab-
da Bajnokok Ligája csoportkörében.

Kezdjük a nőknél, ahol az FTC a ha-
zai környezetnek számító Érden vágha-
tott volna vissza a román sztárcsapat CSM 
Bucurestinek az egy héttel korábban ide-
genben elszenvedett vereségért.

Nos, a sérültjeivel bajlódó, több sebből 
is vérző Fradinak nem jött össze a reváns, 
és 33-29-re alulmaradtak ellenlábasukkal 
szemben. Elek Gábor csapatának a hátra-
lévő meccseken arra kell összpontosítani, 
hogy legalább a rájátszást jelentő első hat 
hely egyike meglegyen.

Gyenge hetet zártak a magyar 
BL-csapatok

Kikapott a másik magyar BL-résztvevő, 
a Győri Audi ETO is, amely a feltörekvő 
román együttestől, a Rapid Bucuresti gár-
dájától szenvedett 30-27 arányú vereséget. 

A győriek ugyan jobban állnak, mint a 
Fradi, de a csoportkör hajrájára nagyon oda 
kell figyelniük, hogy jó pozícióból várhas-
sák a rájátszást.

Ami a férfiakat illeti, itt legalább az 
egyik párharcban sikerült nyerni. 

A Telekom Veszprém 32-22-re győzött 
a Wisla Plock ellen, míg a Pick Szeged ha-
zai környezetben maradt alul 31-28-ra a 
Kielcével szemben.

Minden idők talán legkiszámíthatatla-
nabb, legellentmondásosabb, legszínvo-
naltalanabb, és ,,legnézetlenebb” lab-
darúgó-világbajnoksága zajlik Katar-
ban, bár ez az utóbbi jelzővel aligha-
nem csak a kárpátaljai sportrajongók 
nevesíthetik a futball vb-ét, akik a szá-
mukra négyévente legjobban várt lab-
darúgó-eseményéből a sorozatos áram-
kikapcsolások miatt a foci-derbiknek 
csak a töredékét tudták végignézni élő 
adásban a tv-készülékek mellett.

Embert próbáló időket élünk, ami-
nek az a legjellemzőbb értékelése, hogy a 
sportrovat mostani számát is szinte lopva, 
a másfél-két órás ,,áramjutalom” birtoká-
ban írom, aggódva közben amiatt, hogy 
egy esetleges újabb kikapcsolás miatt ve-
szendőbe megy a munkám…

No de félre a vélt, vagy inkább va-
lós sérelmeket, térjünk rá a lényegre, a 
négyévente talán legnagyobb várakozás-
sal várt futballeseményre, amely mosta-
ni lapzártánk idején immáron a negyed-
döntőknél tart.

Ami a mostani mezőnyt illeti, termé-
szetesen most sem lett volna olyan ép eszű 
szakember, aki még akár két hete is meg-
jósolta volna, hogy a vi-
lágbajnokság négyes me-
zőnyébe nem kerül be az 
előzetesen legnagyobb 
eséllyel induló ötszörös vi-
lágbajnok Brazília, a cso-
portkörből sem továbbju-
tó Németország, az utóbbi 
tíz évben mindig, minden-
hol eséllyel induló FIFA-
ranglista érmes Belgium, 
vagy a Ronaldóval felálló 
Portugália… 

A mindig nagy remé-
nyekkel induló Angliáról, 
a jó erőkből álló Hollan-
diáról, vagy a Brazília és 
Argentína mellett harma-
dik nagy dél-amerikai esélyesnek számí-
tó Uruguay-ról már szót sem említek…

Ennyi bevezető után rá is térhetünk a 
negyeddöntőkre, amelyek közül két talál-
kozó a rendes játékidőben dőlt el, kettő 
pedig a 11-es párbajok drámai párharcá-
ban hozott örömet, vagy bánatot egy-egy 
nemzet számára.

A legnagyobb eséllyel talán a Neymar 
által fémjelzett Brazília pályázott a leg-
jobb négybe jutásra, és esélye is volt erre 
egy ideig a szívós, makacs és szenvedélyes 
Horvátország ellen, amíg a kis, de büsz-
ke nemzet ki nem mutatta oroszlánkörme-
it. Egy szó, mint száz, a horvátok még a 
rendes játékidőben kiegyenlítették a hát-
rányukat, majd az egál állást a hosszabbí-
tásban megőrizve, a végén büntetőkkel ej-
tették ki az ötszörös világbajnok Brazíliát!

És ha már ezen az ágon a legtöbben 
Argentína – Brazília elődöntőre számítot-
tak, akkor részben ugyan, de összejött ne-
kik az egyik dél-amerikai résztvevő, Ar-
gentína szereplése a legjobb négy között!

Célegyenesben a foci vb

Európa-2, Dél-Amerika-1, Afrika-1!
A minden idők talán legjobb labdarú-

gójának, Lionel Messinek a vezérletével 
menetelő argentinok nem sokkal a rendes 
játékidő előtt már kettővel is mentek az 
igen görcsösen küzdő Hollandiával szem-
ben, de a hajrára,– csodák csodájára – , a 
hervadni látszó tulipán újraéledt! A hol-
landok előbb szépítettek, majd a marato-
ni hosszabbítás 101. percében egy parádés 
szabadrúgás-kombináció révén kicsikar-
ták a hosszabbítás lehetőségét. A kétszer 
15 perccel már nem tudtak élni, a bünte-
tőrúgásokban pedig alulmaradtak Argen-
tínával szemben.

A Horvátország – Argentína párharc 
ellenfelekre várt a másik ágon, ahol ismét 
akadt egy vaskos meglepetés.

A nyolcaddöntőben Svájcot 6-1-es 
kiütéssel megalázó Portugália képtelen 
volt fogást találni az utolsó versenyben 
lévő afrikai résztvevő Marokkón. A so-
kak által antifutballt, az érintettek sze-
rint hősies produkciót bemutató Ma-
rokkó az első félidőben szerzett góllal 
kibekkelte a mérkőzést a második fél-
időben már Cristiano Ronaldót is beve-
tő Portugáliával szemben, így sporttör-
ténelmet írt! A világbajnokságok során 

az első afrikai válogatottként ott lehet 
az elődöntőben.

A másik ágon két európai futball-nagy-
hatalom, Franciaország és Anglia viasko-
dott egymással, amelyben a vb-címvédő 
franciák örülhettek a végén. A franciák ve-
zetése után az egyenlítésért sokat tevő an-
golok Harry Kane büntetőjével egyenlítet-
tek, majd miután ismét hátrányba kerültek, 
ismét Kane-től várták a megváltást. Nem 
jött össze, hiszen az immáron angol gól-
rekorder csatár csúnyán fölé bombázta a 
másik büntetőjét, így Anglia ismét egy el-
szalasztott világbajnokság tapasztalatával 
gazdagodhatott.

Összegezve, tehát: Horvátország – Ar-
gentína, és Marokkó – Franciaország elő-
döntőkre kerül sor kedden és szerdán, majd 
a hétvégén pedig ezeknek a párharcok-
nak a győztesei az aranyéremért, a vesz-
tesei pedig a bronzéremért csapnak ösz-
sze! Várjuk tehát nagy érdeklődéssel, és 
az áramszolgáltató kegyeiben bízva… a 
foci vb véghajráját!

Horvát öröm a köbön Brazília kiejtése után
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Plusz egy vicc

2022. 49. szám meg    -
fej  tése: Egészen ha-
talmunkban csak 
saját gondolataink 
vannak. 

plusz    egy vicc: – Ne 
idegesítsen fel! 

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

Mogyorótorta

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

Az ifjú szerelmesek reggel egymás karjában éb-
rednek. 

– Hitted volna tegnap, hogy ez fog  történni? - ci-
rógatja gyöngéden a lány arcát a fiú.

– Persze!
– De hiszen még nem is ismertél!
– …!

Kétbetűsek: AL, AŐ, 
ÁZ, DE, ÉL, IN, LT, MA, 
NH, ŐR, RO, TZ, ZA.

Hárombetűsek: AKA, 
ALE, BÁL, BIM, BOA, 
DDR, DOK, ECS, GIA, ORI, 
PÁR, TRE, ZSI.

Négybetűsek: ALEC, 
ESTE,  ETÁN,  GEBE, 
GIZI, IGEN, ILDI, INAS 
ISTI, ODIN, OTTO, PRÉS, 
SÁRI.

Ötbetűsek: AGÁVÉ, 
APIKA, ARASZ, ASTOR, 

ATARI, BERND, BÉLES, 
CHILE, CSONK, ELÁLL, 
ELEVE, EMAIL, ERATÓ, 
ÉTLEN, MANCI, OPERA, 
ÓDIUM, ÓKAPU, ÓNTÁL, 
RIADÓ, TŐKÉS, UNDOR, 
VUKÁN.

Hatbetűsek: APÁTIA, 
KUVAIT, LEIRAT, LE-
SZÓR, NUTRIA, ONAGER, 
RENÁTA, ÚJARAB.

Hétbetűsek: ARASZOS, 
ATEISTA, ELTAPOS, KI-
V Á L Á S ,  M A G A M AT, 
PRESSER, ZENEKAR.

Nyolcbetűsek: LIBA-
COMB, LÓSZOBOR, MI-
ELŐBBI, ÓNOS JÁSZ.

Ti z e n e g y  b e t ű s e k : 
ARITMETIKAI, LIBAÚSZ-
TATÓ.

Tizenkét betűsek: ÓRA-
SZERKEZET, TENGERI 
VIDRA.

C05.xls
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(NYELVTAN)

KÉTSZER 
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NEVE
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ZABSZEM!
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TÉMÁJA

ELŐD
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SZÍNÉSZ (CRAIG)

A MÉLYBE

ÉPÍTŐANYAG

FÉLTŐ !

IKRAKŐ

SPANYOL 
AUTÓJEL

… RIGHT - 
MINDEN 

RENDBEN

JÓD

Hozzávalók a mogyorós piskótához: 8 tojás fehérje, 4 tojás 
sárgája, 10 evőkanál cukor, 10 dkg darált erdei mogyoró, 4 evőka-
nál liszt, 1 teáskanál sütőpor, csipetnyi só;

A krémhez: 4 tojás sárgája, 4 evőkanál cukor, 2 evőkanál liszt, 
2 dl tej, 25 dkg 82%-os vaj, 2 evőkanál porcukor, 1 evőkanál ins-
tant kávépor, 5 dkg darált mogyoró;

A díszítéshez: 3-4 kocka tejcsokoládé, aprított mogyoró + pár 
szem egész mogyoró.

Elkészítése: A piskótához a tojásfehérjét kemény habbá verjük a 
sóval meg 6 evőkanál cukorral, a sárgáját pedig fehéredésig kever-
jük a 4 evőkanál cukorral. A lisztet összekeverjük a sütőporral meg 
a darált mogyoróval. A tojássárgás masszát a tojáshabba forgatjuk, 
majd beledolgozzuk a lisztes keveréket. A masszát sütőpapírral bélelt 
gáztepsibe simítjuk, 180 fokon, 15-18 perc alatt megsütjük. A krém-
hez a tojássárgáját a cukorral vízgőz fölött 10 percig kavarjuk, majd 
félrevesszük és belekavarjuk az instant kávéport. A lisztet összeka-
varjuk a tejjel, kis lángon megfőzzük, majd hűlni hagyjuk. A vajat ha-
bosra verjük a porcukorral, majd beledolgozzuk a kávés tojáskrémet 
meg a lisztes pépet, végül pedig a darált mogyorót. A kihűlt lapot 3 
egyenlő részre vágjuk, kevés vízzel meglocsoljuk, majd betöltjük a 
krém háromnegyed részével, a megmaradt krémmel pedig kívül is be-
vonjuk. A megolvasztott csokoládét a torta tejére csurgatjuk és meg-
szórjuk pergelt mogyoróval. 3-4 órát hűtőben dermesztjük, majd sze-
letekre vágva tálaljuk.

Egészségügyi problé-
máit még most vizs-
gáltassa ki időben, 

különben az ünnepeket fog-
ják beárnyékolni a panaszai, 
éppen ezért ne akarja őket a 
szőnyeg alá söpörni. Illetve 
ugyanígy, az ünnepi előké-
születeket se hagyja az utol-
só percre, mert számos olyan 
akadály érheti, amire még 
csak nem is gondolna.Enged-
je, hogy a párja átsegítse ezen 
a nehéz időszakon.

Zavar támadt az erő-
ben és különös hely-
zetek, kellemetlen fél-
reértések nehezítik a 

hetét. Ne csodálkozzon azon, 
hogy egyre gyűlik önben a 
feszültség és a harag. Egyre 
több lelki tusát vív magában, 
és már-már úgy érzi, darabok-
ra szakad a lelke. Ne marcan-
golja magát, hanem adja ki a 
dühét – de nem otthon azokra, 
akikre nem tartozik – és vegye 
kezébe a helyzetet!

Tudjuk jól, hogy sze-
ret másoknak segíteni 
és tanácsokat adni, de 

kivételesen a héten bezárhat-
ná a praxisát és pihentesse, 
ugyanis most sokkal többet 
árthat vele másoknak, sem-
mint segítene rajtuk. Olyan 
negatív következményeket 
okozhat közvetve, amit utá-
na hosszú ideig hallgathat. 
Higgye el, most a hallgatásá-
ra van nagyobb szükség, nem 
a bölcsességére!

Majd kicsattan a bő-
réből, ahogy köze-
lednek az ünnepek és 
egyre jobban élvezi 

a készülődéssel együtt. Úgy 
érzi, ismét teljes és helyre állt 
az ősszel elvesztett lelki béké-
je. Most érdemes is azt tennie, 
amire csak vágyik, meglátja 
majd milyen önbizalommal 
és erővel tölti majd el! Merje 
kezébe venni és irányítani az 
eseményeket! Úgy vonzza a 
másik nemet, mint a mágnes!

Nem is számítana rá, 
és mégis érdekes for-
dulatok történnek az év 
vége közeledtével. Tele 

van energiával, szinte ragyog 
és mindenki felfigyel Önre. 
Bármit elérhet, amit csak akar 
és már most megváltoztatja az 
életét, ha úgy kívánja. Még idén 
vágjon bele új terveinek meg-
valósításába, mert a csillagok 
rendkívül kedvezőek hozzá!  
Mindenkit le tud venni a lábá-
ról, egyenesen ellenállhatatlan.

Bár fogalma sincs mi, 
miért történik Önnel, de 
van rá megoldás, csak 

észre kellene vennie. Rengeteg 
negatív energia, harag, bosszú-
ság van Önben, amiktől miha-
marabb meg kellene szabadul-
nia. Lehet, hogy az Ön hátán ál-
talában fát lehetne vágni, de ez 
a tehetsége éppenséggel szüne-
telőben van és ki fog robbanni. 
Családi életében gyökeres vál-
tozás van készülőben.

Végre véget ér a félre-
értések és kellemetlen 
helyzetek időszaka. A 

karácsonyi forgatag viszont 
teljességgel magával ragad-
ja! Újra érzékeny és idilli ál-
lapotban lesz, a környezetével 
pedig sikerül megbékélnie. Is-
mét képes lesz könnyen olda-
ni meg gondjait mindenféle 
lelki tusa nélkül. Ezen a hé-
ten már egészen rendbe sze-
di az eddig káoszban volt lel-
ki világát.

A csillagok üzenete a 
hétre az, hogy merjen 
kiállni önmagáért, kerül-
jön bármilyen helyzet-

be! Meg kell tanulnia azt, hogy 
vannak szituációk, amikor nem 
létezik sem barátság, sem más, 
csak az ön saját érdeke. Ez nem 
önzőség, sokkal inkább védeke-
zés az ellen, hogy egyesek telje-
sen kihasználják. Most Önnek 
kell gondoskodnia a kedveséről. 
Ne aggódjon, nincsenek komoly 
egészségügyi problémái.

A héten több olyan 
váratlan esemény is 
bekövetkezik, ame-

lyek rávilágítanak arra, hogy 
egyáltalán nincs tisztában a 
saját lehetőségeivel vagy épp 
korlátaival. Észre fogja venni, 
hogy környezete egyre nehe-
zebb feladatok elé állítja Önt. 
Nem csak ezeket, sokkal in-
kább eleve megelőzhetné és 
megoldhatná, hogy ne így le-
gyen, de valamiért tétlenke-
dik kezébe venni az irányítást.

Minden téren válto-
zásra vágyik. Új mun-
kára, kapcsolatokra, 
élettérre és egyálta-

lán új mindennapokra. Több 
hatalmat és befolyást szeretne, 
nagyobb erőt, amivel irányít-
hatna másokat és a saját életét. 
Úgy érzi mostanában nem tudta 
kiélni magát és nem tudott utat 
engedni vágyainak. Még sem-
miről sem késett le, de nem 
biztos, hogy pont most kelle-
ne azonnal életmódot váltania.

Maga sem tudja mi-
ért, de bizonytalanság 
és általános rosszkedv 

uralkodik el magán. Egyszerű-
en nem találja a helyét és úgy 
érzi, semmi sem stimmel. Ám 
a csillagok arra figyelmeztetik, 
hogy véletlenül se hozzon el-
hamarkodott döntéseket! Te-
gye meg az első lépéseket a 
változás felé, de mindent fon-
toljon meg alaposan! Kedvese 
különösen figyelmes és törődő 
lesz Önnel a héten. 

Ezen a héten bármit el-
érhet, megtehet, amit 
csak szeretne. Még-

hozzá minden területen! Tele van 
energiával, dinamizmusa lenyű-
gözi a környezetét. Adott Ön-
ben az erő és a motiváció, hogy 
könnyen és erőlködés nélkül te-
gye jobbá a saját és akár szeret-
tei életét! Egy kis feszültséggel 
kezdődhet a hete a szerelem te-
rén egy aprócska nézeteltérés mi-
att, de pikk-pakk megoldódik.


