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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!

Kívánjunk békét hozó 
új esztendőt

Lámpák, gyertyák, szeretetcsomagok az MRSZ-től

A Magyar Református 
Szeretetszolgálat az 

orosz-ukrán háború ki-
törésének első napja óta 
segíti a Magyarország-
ra érkező menekülteket, 
valamint a Kárpátalján 
maradó testvéreket. Az 
elmúlt időszakban egy-
re nagyobb problémát 
okoznak a térségben 
rendszeressé vált áram-
szünetek. Nemcsak köz-
világítás nincs, de az oly-
kor 10-15 órás áram-
szünetek is rendszeres-
sé váltak. Sokszor már 
nem az a kérdés, hogy 
mikor kapcsolják ki az 
áramot, hanem az, hogy 
mikor be. Ez a szükség 
hívta életre a „Betlehemi 
csillag” nevet viselő ado-
mánygyűjtést, melynek 
keretében gyertyákat és 
elemlámpákat gyűjtöt-
tek a kárpátaljai csalá-
dok megsegítésére. 
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Békeínségtől szenved a világ 
Ferenc pápa szerint, aki „har-
madik világháborúról” beszélt 
vasárnapi beszédében, melyet 
az Urbi et Orbi-áldás követett.

A katolikus egyházfő a kará-
csonyt sötétben, hidegben, ott-
honuktól távol töltő ukránokat 
helyezte az első helyre békefel-
hívásában, amely a Szent Péter-
bazilika lodzsájáról hangzott el.

A pápa az „értelmetlen” há-
ború azonnali leállítását szorgal-
mazta. Az egyházfő úgy vélte, 
a betlehemi gyermek születése 
a fény és a béke útját jelölte ki, 
de a mai világ „más logikát” kö-
vet. Kiemelte, hogy a tíz hónap-
ja tartó ukrajnai háború élelmi-
szerválságot okoz távolabbi or-
szágokban. Úgy vélte, az élelmi-
szernek nem fegyvernek, hanem 
a béke eszközének kell lennie.

A „harmadik világháború” 
más helyszínei között említet-
te Szíriát, Libanont, az afrikai 
Száhel-övezetét, tartós tűzszüne-
tet kért Jemenben, megbékélést 
Mianmarban, a vérontás befeje-
zését Iránban, a politikai és tár-
sadalmi feszültségek megoldá-
sát a dél-amerikai kontinensen 
– kiemelve Haiti régóta szenve-
dő lakosságát –, a párbeszéd és 
a kölcsönös bizalom újraindítá-
sát szorgalmazta izraeliek és pa-
lesztinok között.

A közel-keleti keresztény kö-
zösségek támogatását, és a val-
lások közötti testvéri együttélést 
szorgalmazta.

A pápa emlékeztetett, hogy 
Betlehem neve a „kenyér há-
zát” jelenti, és ma a világban 
az emberek, köztük a gyerekek 
is éheznek, miközben hatalmas 
mennyiségű élelmiszer kerül ki-
dobásra, és forrásokat költenek 
a fegyverekre. Kifejtette, hogy 
az ukrajnai háború súlyosbítot-

Ferenc pápa: békeínségtől 
szenved a világ

ta egyes országok, például Afga-
nisztán és Afrika keleti partvidé-
ke élelmiszerhiányát. Hozzátette, 
azokat sem szabad elfelejteni, akik 
a gazdasági válságban elveszítet-
ték munkahelyüket és nem tudják 
magukat fenntartani.

Ferenc pápa emlékeztetett, 
hogy Isten egy barlangban szüle-

tik, egy állatoknak szánt jászol-
ban helyezik el, mivel szülei nem 
tudtak szállást találni annak elle-
nére, hogy Mária a szülés órájá-
ba érkezett. A hidegben születik, 
szegényként a szegények között: 
„csendben és az éjszaka sötétsé-
gében érkezik közénk, mivel Isten 
igéjének nincsen szüksége reflek-
torokra és kiáltások zajára (...) szí-
vünk ajtaján kopog, hogy melege-
désre és menedékre találjon” – je-
lentette ki.

Az egyházfő arra kérte a mai 
emberiséget, hogy ébressze fel lel-
két a mozdulatlanságából és a ha-
mis ünneplésből, amely megfeled-
kezik arról, kit is ünneplünk való-
jában karácsonykor.

Jézus a béke útja – mondta a 
pápa, hangsúlyozva, hogy a betle-
hemi gyermek születése az ellensé-

geskedésbe és háborúkba bezárt 
világot nyitottá tette, szabaddá a 
testvériség és a béke jegyében.

Az egyházfő úgy vélte, az 
emberiségnek ma is ugyanezt az 
utat kell követnie, és az első lépés 
a felesleges terhektől, a „ballasz-
toktól” való megszabadulás, mint 
amilyen a hatalomhoz és pénzhez 
való ragaszkodás, az önteltség, az 
álszentség és a hazugság képvi-
sel. Hozzátette: a betlehemi gyer-
mek arcában azokat a gyerekeket 
ismerjük fel, akik a világ minden 
részén a békét áhítozzák.

„Jézus ma is egy közömbös-
ségtől beteg világba érkezik, 
amely nem fogadja be, sőt eluta-
sítja, miként számos külföldivel 
történik, vagy nem vesz róla tu-
domást, ahogy mi tesszük a sze-
gényekkel. Ne feledkezzünk meg 
a sok menekültről, aki ajtóinkon 
kopogtat vigaszért, melegségért, 
élelemért. Ne feledkezzünk meg 
a kirekesztettekről, a magányo-
sokról, az árvákról, az idősek-
ről, akiket a kiselejtezés veszé-
lyezteti, a börtönben levőkről, 
akiket csak tévedéseikről ítélünk 
meg, és nem nézünk rájuk ember-
ként” – mondta a pápa.

A Szentszék közlése szerint 
a pápa beszédét hetvenezres tö-
meg hallgatta a Szent Péter-téren 
és a Vatikánt környező utcákban.

MTI

Charles Michel, az Európai Ta-
nács elnöke csúcstalálkozóra 
hívta meg Volodimir Zelenszkij 
ukrán elnököt, a meghívást az 
ukrán fél elfogadta, a csúcsér-
tekezletet február 3-án tartják 
– közölte egy uniós tisztségvi-
selő brüsszeli újságírókkal csü-
törtökön. Azt egyelőre nem kö-
zölték, hol tartják meg a csúcs-
találkozót.

A találkozón a tagállamok ve-
zetői nem lesznek jelen, az uk-
rán elnök mellett Ursula von der 
Leyen, az Európai Bizottság el-

Csúcstalálkozót tart Ukrajnával az EU 
február elején

nöke, valamint Charles Michel 
vesz részt.

Az EU évente tart csúcstalálko-
zót Ukrajnával, rendszerint Brüsz-
szelben.

Volodimir Zelenszkij az or-
szága ellen indított háború febru-
ár 24-i kezdete óta először szer-
dán hagyta el Ukrajnát. Első kül-
földi útja Washingtonba vezetett. 
Előzőleg is számos rendezvényen 
vett részt, de ezekhez minden al-
kalommal Ukrajnából csatlakozott 
videókapcsolaton keresztül.

MTI

Erdő Péter bíboros, esztergom-
budapesti érsek, Herczegh 
Anita, a Katolikus Karitász 
jószolgálati nagykövete és Sol-
tész Miklós, a Miniszterelnök-
ség egyházi és nemzetiségi kap-
csolatokért felelős államtitká-
ra adott át ajándékcsomagot 
menekült gyerekeknek és csa-
ládjaiknak kedden, a buda-
pesti Magyar Szentek Temp-
lomában.

Erdő Péter a menekült csa-
ládokat köszöntve kiemelte: ka-
rácsonykor Jézus minden népet 
és minden kor emberét megaján-
dékozta azzal, hogy szolidaritást 
vállalt az emberiséggel.

A bíboros azt mondta: „ne-
künk, magyaroknak nem nehéz 
veletek éreznünk”. Felidézte, 
1956-ban az ő családja is elvesz-
tette otthonát, lakásukat szétlőtték, 
mindenük odaveszett. Az Erdő 
család először egy munkásszál-
láson húzta meg magát, és mivel 
nem volt mit enniük, a gyerekek 
minden alkalommal izgatottan 
várták a kapott segélycsomagokat.

1957 januárjától Erdő Péter 
két testvérével együtt falura ke-
rült, egy parasztcsalád fogadta 
be őket, akiknek volt ennivaló-
juk. Ezt az akciót annak idején a 
katolikus egyház szervezte.

Erdő Péter, Herczegh Anita és Soltész Miklós 
osztott ajándékot menekült gyerekeknek

„Szeretnénk mi is folytatni 
azt, amit a régiek tettek” – mond-
ta, majd úgy fogalmazott: „amit 
adunk, azt valójában Isten adja 
nektek, mi csak a postások va-
gyunk”, de az „ajándékok mellé a 
szívünket is odatesszük”.

Écsy Gábor, a karitász országos 
igazgatója arról beszélt: az ottho-
nukat elhagyni kényszerülő csalá-
dokat a Katolikus Karitász sokfé-
le módon támogatta az elmúlt idő-
szakban, az otthon melegét azon-
ban nem pótolhatták. A karácso-
nyi ünnepséggel éppen ez a cél-
juk. A családoknak szánt ajándé-
kokkal „képletesen ünnepi asz-
talaink mellé szeretnénk hívni a 
jelenlévőket”. Az ajándékcsoma- 
gokba tett bejglivel és szaloncu-
korral, ami a magyar családok asz-
taláról nem hiányozhat a követke-
ző napokban, „szeretnénk kifejez-
ni, hogy együtt érzünk ukrán bará-
tainkkal” – mondta a segélyszerve-
zet vezetője.

Écsy Gábor reményét fejezte 
ki, hogy amikor a gyermekek oda-
haza kibontják az ajándékokat, rö-
vid időre elfeledkezhetnek a vilá-
got megrendítő háborúról, amely 
elszakította őket otthonaiktól.

Grexa Liliána, az Országgyűlés 
ukrán nemzetiségi szószólója meg-
köszönte a Katolikus Karitásznak, 

hogy a háború kezdetétől segítik 
a menekülteket és az Ukrajnában 
maradottakat is. A segélyszerve-
zet különösen sokat tesz a gye-
rekekért – tette hozzá, példaként 
említve a nekik szervezett nyá-
ri táborokat.

Azt is mondta, különösen há-
lás a segélyszervezetnek, az egy-
háznak és a magyar államnak 
azért, hogy nemcsak élelemmel, 
ruházattal látják el a menekülte-
ket, hanem abban is segítenek, 
hogy olykor kiszakadhassanak a 
hétköznapok valóságából.

A kapott sajtóanyag szerint a 
Katolikus Karitász jelenleg 1250 
menekült családot támogat, a 122 
megajándékozott gyerek közülük 
került ki. A gyerekek életkoruk-
nak megfelelő ajándékokat, téli 
ruhát, rajzeszközöket édességet, 
hátizsákot kaptak. Családjaik-
nak emellett egy-egy csomagot 
is összeállított a segélyszervezet, 
amelyben bejgli, szaloncukor, 
tea, nápolyi mellett utalványok-
kal segíti a karitász a családokat.

Az ünnepségen a harkovi ak-
robataiskola diákjai műsorukkal 
köszönték meg a katolikus egy-
háznak a támogatást, majd egy 
kárpátaljai magyar zenészcsalád 
adott elő karácsonyi énekeket.

MTI

A munkácsi magyarok immá-
ron negyedszer szerveztek ka-
rácsonyi ünnepséget, s idén 
másodszor adott otthont en-
nek a közösségépítő és -meg-
tartó alkalomnak a Munkácsy 
Mihály Magyar Ház. A pati-
nás épületben létrehozott ma-
gyarságintézmény díszterme 
ezúttal szeretettel, békével, 
meghittséggel telt meg. Amit 
már a rendezvény elején a ke-
zükben az Isten szeretetének 
üzenetét szimbolizáló betlehe-
mi békelángból gyújtott mé-
csesekkel bevonuló cserké-
szek megalapoztak, az ének-
karuk előadásában elhang-
zott karácsonyi énekek pedig 
igazán ráhangolták a lelket a 
csodavárásra.

Karácsonyi csoda – ezt a cí-

met adták a korábban meghir-
detett gyermekrajzpályázatnak, 
és ez lett a mottója a mostani 
ünnepségnek is. A szép szám-
ban megjelenteket Korolyova 
Erzsébet, a KMKSZ munkácsi 
alapszervezetének elnöke üd-
vözölte, aki abbéli reményének 
adott hangot, hogy ez a mostani 
közös együttlét segít elszakad-
ni a mindennapok szomorú ese-
ményeitől, a sötétségtől és a hi-
degtől, s a szíveket a karácso-
nyi csodavárás boldog érzése 
tölti meg. Hisz már az is csoda, 
hogy ma itt közösségben, együtt 
ünnepelhetünk, mondta. Azt kí-
vánta, hogy valamennyien töl-
tődjenek fel örömmel, minden-
kinek sikerüljön tartalékolni lel-
kében sok-sok kis csodát, amit 
elő lehet venni a nehéz napok-
ban, ami erősít kitartásunkban, 
és nagyon fontos, hogy minden 
nehézség ellenére hálatelt szív-
vel és reménnyel várjuk a Meg-
váltó születését.

Köszöntötte az ünneplő 
munkácsi közösséget Cseh 
Áron, Magyarország Ungvári 
Főkonzulátusának vezető kon-
zulja is, aki békét, áldott kará-

Munkácsi magyarok karácsonyi csodavárása

Remény és hit a megtartó 
közösségben

csonyt, egy sokkal boldogabb 
új esztendőt, illetve erőt és ki-
tartást kívánt a megmaradás-
hoz és a magyarságuk megőr-
zéséhez.

A továbbiakban Lucsok Pé-
ter római katolikus püspök és 
Gulácsy Dániel helyi reformá-
tus lelkész fogalmazta meg ün-
nepi gondolatait, illetve kérte 
Isten áldását az ünneplő közös-
ség életére.

Ezen a meghitt alkalmon 
adták át a Munkácsy Mihály 
Magyar Ház és a KMKSZ 
Munkácsi Alapszervezete ál-
tal Karácsonyi csoda címmel 
meghirdetett rajzpályázat nyer-
teseinek is a jutalmat. Majd a 
munkácsi református gyüleke-
zet kisegyüttesének énekszol-
gálata tette igazán felemelővé 

az együttlétet. És a szervezők 
igencsak színes műsorral sze-
reztek felejthetetlen perceket 
a résztvevőknek. Lélekeme-
lő volt a Szent József óvoda 
csöppségeinek, a Munkácsi 3. 
Sz. II. Rákóczi Ferenc Közép-
iskola, a Munkácsi Szent István 
Líceum tanulóinak előadása. A 
Csillagfény betlehemes csapat 
beregvidéki bábozós betlehe-
mes játékot adott elő, végeze-
tül Popovics Emese a markazi 
szentcsalád-járás énekeivel 
zárta a műsort. 

Az ünnepi koncert végén 
Popovics Pál, a Kárpátaljai Ma-
gyar Cserkészszövetség elnöke 
a zágrábi magyar közösség ka-
rácsonyi ajándékait adta át a fel-
lépő gyerekeknek. 

A munkácsi magyarok kö-
zösségépítő karácsonya jó han-
gulatú beszélgetéssel folytató-
dott, ami után valamennyien fel-
töltődve tértek haza. Ez az alka-
lom segített, hogy valamennyien 
szívükbe zárhassák a remény és 
a szeretet lángját, amivel fényt 
és melegséget vihetnek az ott-
honaikba. 

Kósa Eszter
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– Ma van az ukrajnai háború 
298. napja. Február 24-én senki 
sem gondolta, hogy tartós vál-
sághelyzet veszi kezdetét Európa 
közepén. A háború első napján, 
amikor kollégáinkkal bepakol-
tuk az első segélyszállítmányt és 
elindultunk az ukrán határ felé, 
még nem sejtettük, hogy a követ-
kező közel egy évben több száz 
alkalommal tesszük majd meg 
ezt az utat – mondta az egyik 
fővárosi üzletközpont parkoló-

jában álló kamion mellett Szi- 
lágyi Béla, a Baptista Szeretet-
szolgálat elnöke. – Megyünk hű-
tőkocsikkal, kisbuszokkal, teher-
autókkal, egyedül vagy konvoj-
ban, élelmiszerekkel vagy élet-
mentő gyógyszerekkel Bereg-
szászba, Munkácsra, Irpinbe, 
Bucsába, Kijevbe, küldünk se-
gélyszállítmány a Donbászba, 
Mikolajevbe, Dnyipro-ba. Több 
ezer ember számára napi szinten 
nyújtunk szállást, adunk élelmi-
szert, orvosi ellátást, kezdjük az 
újjáépítést.

Tiszabecsen a Baptista Sze-
retetszolgálat munkatársai tíz 
hónapja folyamatosan várják a 
Tisza túloldaláról érkező mene-
külteket. Csak ott több mint 30 
ezer menekültet fogadtak, ét-
keztettek, láttak el a legszüksé-
gesebbekkel. De nem csak a ha-
tárnál vagy a határ túloldalán 
segítenek. Munkatársaik márci-
us óta – a Karitatív Tanács má-
sik öt segélyszervezetével közö-
sen – Budapesten, a BOK csar-
nokban kialakított professzioná-
lis segítő központban is a nap 24 
órájában várják a segítséget ké-
rőket. A Baptista Szeretetszolgá-
lat több száz menekült számára 
több helyszínen szállást, étkezést 
és higiéniai ellátást biztosít, segí-

Humanitárius katasztrófa fenyeget

Generátorokkal segít a 
Baptista Szeretetszolgálat

A Baptista Szeretetszolgálat a Hungary Helps programmal való 
együttműködésben december 20-án 60 darab közösségi ellátást 
biztosító generátort és 8 darab invertert indított útnak Kárpát-
aljára, valamint Kijevbe. A következő hetekben további 15 darab 
nagy teljesítményű intézményi generátort is küld a segélyszervezet.

ti a munkához jutást, az egyedül ér-
kező középiskolai diákok számára 
kollégiumi elhelyezést nyújt, gyer-
mekeket táboroztat.

– Óvtuk a gyermekeket és ját-
szottunk velük, védtük a fiatal nő-
ket az emberkereskedelem veszé-
lyétől – folytatta a humanitárius 
szakember. – Az első napokban ez-
rek szorongtak az iskola előcsarno-
kában, anyák és gyermekeik várták 
a tranzitot a téli hidegben. Jöttek a 
pár hetes, napos csecsemők, és az 

idős, szinte magatehetetlen embe-
rek. Hat középiskolás gyermek a 
szülei nélkül érkezett, nekik kol-
légiumot nyitottunk. Mostanában 
másként is érkeznek menekültek. 
Az elmúlt hetekben több mint száz 
férfi úszta át a Tiszát, és jött a se-
gítőpontra egyetlen vizes nadrág-
ban, hogy ezen az oldalon egy biz-
tonságos, új életet kezdjen. 

Mindez nem jöhetett volna lét-
re a magyar emberek kiemelkedő, 
önzetlen összefogása, az önkénte-
sek emberfeletti segítsége, a kor-
mány, a Nemzeti Humanitárius 
Koordinációs Tanács, a Hungary 
Helps program, az UNHCR és más 
támogatók partnersége nélkül, tet-
te hozzá Szilágyi Béla.

– Minden menekülő vagy me-
nedéket kérő ember egy külön-
leges, értékes élet. Mi, a Baptis-
ta Szeretetszolgálat munkatársai 
így tekintünk a hozzánk érkezők-
re. Arra törekszünk, hogy a felfor-
dult világ kellős közepén is úgy se-
gítsük és szolgáljuk az embereket, 
hogy még a legelesettebbek is em-
beri méltóságukban megerősödve, 
szeretve és támogatva, biztonság-
ban érezhessék magukat. Mert mi 
arra szegődtünk, hogy szeressünk 
és szolgáljunk jó időkben is, de a 
nehézségek között még inkább. 

 Az elnök a Szentírásból idé-

zett: „Amit tehát szeretnétek, 
hogy az emberek veletek cse-
lekedjenek, ti is ugyanazt cse-
lekedjétek velük, mert ez a tör-
vény, és ezt tanítják a próféták.”

– A magyar kormány állás-
pontja az ukrajnai háborúval 
kapcsolatosan világos: mi a bé-
két támogatjuk, és ellene va-
gyunk minden olyan törekvés-
nek, amelyik a háborút és az az-
zal kapcsolatos válságot mélyíti 
el. Ellene vagyunk a fegyverke-
zésnek, az elhibázott gazdasági 
szankcióknak. Ezzel együtt a je-
lenlegi humanitárius válsághely-
zetben egy másik, nagyon fon-
tos üzenetünk is van: a magyar 
kormány az ukrajnai háború ár-
tatlan civil áldozatainak a segít-
ségére siet – jelentette ki Azbej 
Tristan,  a Miniszterelnökség Ül-
dözött Keresztények Megsegíté-
séért és a Hungary Helps Prog-
ram Megvalósításáért Felelős 
Államtitkárságának vezetője.

Az államtitkár elmondta: a 
közelmúltban arról tájékoztatták 
az ukrajnai partnerek, hogy egy-
re súlyosbodik az a válság, amit 
az energetikai infrastruktúra le-
rombolása eredményez. A hosz-
szú áramkimaradásoknak a ha-
tása, hogy akadozik a vízellá-
tás és a fűtés, a téli időszakban 
ahhoz vezethet, hogy a válság-
helyzet humanitárius katasztró-
fába torkollik.

– Ezért nagyon fontos az a 
segítség, amit útnak indítunk. A 
generátorok közül tíz Kárpátal-
jára, ötven pedig Kijevnek abba 
a külvárosába kerül, amit súlyo-
san érintett a háború. Ez az ado-
mány amellett, hogy a szó szo-
ros értelmében életmentő is le-
het, a magyar emberek szolida-
ritását fejezi ki. A háború kitöré-
se óta a magyar kormány szerve-
zésében, de minden együtt érző 
magyar emberrel, közösséggel 
együttműködésben, történel-
münk legnagyobb humanitári-
us segítségnyújtó akcióját hajt-
juk végre. Február óta a Nem-
zeti Humanitárius Koordináci-
ós Tanács szervezésében, a Bap-
tista Szeretetszolgálattal és más 
humanitárius szervezettel való 
együttműködésben több mint 
3200 tonna humanitárius ado-
mányt juttattunk el Ukrajna te-
rületére, mindeközben megnyi-
tottuk Magyarország határait az 
ukrajnai menekültek számára és 
közel másfél millió háborús me-
nekültet engedtünk be az ország-
ba is kínáltunk nekik segítséget.

A Baptista Szeretetszolgálat 
a Hungary Helps programmal 
már együttműködik a közel-ke-
leti keresztény közösségek érde-
kében és Afrikában, ezért az uk-
rajnai háborús válság kezelése 
a közös munkának a folytatása, 
mondta Azbej Tristan, majd be-
jelentette, hogy a segélyszerve-
zet és a Hungary Helps program 
rövidesen stratégiai együttműkö-
dési megállapodást köt

baptistasegely.hu/
Kárpátinfo

Lámpák, gyertyák, szeretetcsomagok az MRSZ-től

Fény gyúlhat a templomokban 
és a szívekben

Továbbá a beérkezett pénz-
ügyi felajánlásokból napele-
mes nagyteljesítményű lámpá-
kat vásárolt az egyházi karita-
tív szervezet, melyekkel a kár-
pátaljai református templomok 
megvilágítása válik lehetővé.

Az adományt Juhász Már-
ton, a Magyar Református Sze-
retetszolgálat ügyvezető igazga-
tója és Katona Viktória, a Magyar 
Református Szeretetszolgálat 
ügyvezető-helyettese, társadal-
mi missziókért felelős lelkipász-
tor adta át december 20-án, hogy 
még minden gyülekezethez eljut-
hasson a fény karácsony előtt.

Juhász Márton arról számolt 
be, hogy miután hallottak a hosz-
szan tartó áramkimaradásokról, 
úgy döntöttek, elindítják a Bet-
lehemi csillag programot. En-
nek keretében 108 akkumuláto-
ros lámpát, illetve kisebb lám-
pákat és 400 kiló gyertyát ado-
mányoztak a kárpátaljai refor-
mátus gyülekezeteknek. Emel-
lett két áramfejlesztőt is hoz-
tak, mert mint az MRSZ ügyve-
zetője fogalmazott, fontos, hogy 
különösen így karácsony táján, 
fény legyen a háztartásokban, 
az esti istentiszteleteken. Ezen-
kívül a gyerekek számára 280 
cipősdobozba zárt szeretetaján-
dékot kézbesítettek, illetve ezer 
kilogramm tartós élelemiszerrel 
érkeztek.

A hasznos ajándékokat jelké-
pesen Zán-Fábián Sándor, a Kár-
pátaljai Református Egyházkerü-
let (KRE) nemrég újraválasztott 
püspöke vette át, aki kiemelte, 
hogy ez az ajándék, mely az ösz-
szetartozás jelképe is, nemcsak a 
templomokban, de a szívekben is 
fényt gyújt. 

A gyülekezetek mellett több 

Elejét lásd az 1. oldalon intézménynek is jutott a fel-
ajánlásokból. Munkácson a kár-
pátaljai Megyei Gyermekkór-
ház udvarán például egy tábo-
ri konyhát szerelnek fel eszkö-
zökkel a Derceni Önkéntes Tűz-
oltóság közreműködésével. Az 
intézményben jelenleg – a kár-
pátaljaiak mellett – belső-ukraj-
nai menekült gyermekeket is ke-
zelnek. A lámpák és generáto-
rok mellett a szentesi reformá-
tus gyülekezet 280 szőlősgyu-
lai hittanos gyermeknek szánt 
ajándékát is átadták. A Refor-
mátus Szeretetszolgálat mosta-
ni adománya meghaladta a 6 és 
fél millió forintot.

Mint megtudtuk, a „Betle-

hemi csillag” adománygyűj-
tésre érkezett felajánlások 
mellett további egészségügyi 
és diakóniai intézmények szá-
mára is juttatott adományokat 
a szeretetszolgálat. A Munká-
csi Gyermekkórház részére 50 
és 100 literes üstöket és üsthá-
zakat, valamint ponyvasátra-
kat adott át az MRSZ csapata, 
hogy áramszünet idején is biz-
tosított legyen az egészségügyi 
intézményben ápolt gyermekek 
étkeztetése. Hasonló céllal tá-
bori konyhai felszereléseket 
adományoztak a Beregi Egy-
házmegye kérésére, hogy 200 
nehéz körülmények között élő 
kárpátaljai kisgyermek étkez-
tetése folytatódhasson áramki-
maradás idején is. 

A KRE Püspöki Hivata-
lában tartott hivatalos ado-
mányátadás t  követően  az 
MRSZ vezetői ellátogattak a 
nagydobronyi és a ráti gyer-
mekotthonokba, ahová játé-
kokat és lámpákat vittek, hogy 
szebbé, fényesebbé tegyék ka-
rácsony ünnepét.

Kovács Erzsébet

Ursula von der Leyen: Ukrajna jövőre rendszeresen 
fogja kapni a pénzt az Európai Uniótól

Az Európai Unió a jövő évben 
rendszeresen fogja fizetni Uk-
rajnának a számára kiutalt 18 
milliárd euró részleteit – jelen-
tette be szombaton Ursula von 
der Leyen, az Európai Bizott-
ság elnöke a Twitteren, adta hí-
rül az rbc.ua hírportál.

A jelentés szerint Ursula von 
der Leyen azt írta: „az ukránok 

bátran harcolnak az agresszor el-
len. Soha nem fogunk tudni fel-
zárkózni hozzájuk az áldozatho-
zatalban. De mi minden lehetséges 
módon segítünk. Idén több mint 19 
milliárd eurót mozgósítottunk Uk-
rajna támogatására. És még több is 
van folyamatban.”

Az Európai Bizottság elnö-
ke arra is emlékeztetett, hogy 

minden uniós ország egyetér-
tett az Európai Bizottság ja-
vaslatával, amely szerint jövő-
re 18 milliárd eurós makroszin-
tű pénzügyi támogatást juttat-
nak Ukrajnának. „Ezt a pénzt 
rendszeresen fizetjük, hogy se-
gítsük a sürgős javításokat, és 
előkészítsük az utat a kilábalás 
felé. Hogy elősegítsük a fellen-

dülést, amely Ukrajnát az Euró-
pai Unió felé vezető útra állít-

ja” – mutatott rá Ursula von 
der Leyen.        karpat.in.ua
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„Nem félek a gonosztól, mert Te 
velem vagy”  (Zsoltár 23, 4/b)

Tudom, bizonyosan tudom, 
hogy Isten velem van. Szeme 
őrzi, figyeli életemet. Semmi 
nem történhet velem, amiről Ő 
ne tudna. Tudom, hogy szeret 
az Úr, biztonságban érzem ma-
gam. Mégis, ennek ellenére is, 
amikor belekerülök a próbák tü-
zébe, megrettenek, félek. Bánkó-
dom emiatt, szeretnék erősebben 
állni a hitben. Szeretnék mássá 
lenni, olyanná, mint egy bizako-
dó kisgyermek, aki nem fél, mert 
édesapja fogja a kezét.

De miért vannak viharok, 
próbák, szenvedések, kísérté-
sek  életünkben? Ezekkel büntet 
Isten? Valami rossz fát tettem a 
tüzre és szenvedéssel akar taní-
tani az Úr? Milyen buta elképze-
lés. Az én édes Atyám nem vere-
kedő Isten. Türelmes, szeretettel 
hordozza csetlő-botló életemet, 
hiszen gyermeke vagyok.

Mivel probléma van a szí-
vemmel, idönként a szívszak-
orvosom ellenőrző vizsgálatok-
ra szokott elküldeni. Nem sze-
retem ezeket a vizsgálatokat. 
Mert fáj, mert ijesztő, mert na-
gyon fáradt vagyok utánuk. Tu-
dom, hogy javamat akarja, tu-
dom, hogy segíteni akar, nehogy 
váratlanul nagyobb baj történ-
jék velem. Ezért küld az úgy-
nevezett terheléses vizsgálatra. 
Azt figyelik, vizsgálják, hogy ha 
nagyobb megterhelés éri a szí-
vemet, hogyan bírja el. Egy fu-
tószalagon kell gyalogolnom, 
majd gyorsítják a gépet, végül 
futnom kellene, de ezt már nem 
bírom. Fáj a mellkasom, nehe-
zen veszem a levegőt, és ez na-
gyon rossz érzés. Majd különle-
ges injekciót adnak, egy hatal-
mas csőbe kell befeküdnöm, és 
az orvos egy képernyőn figyeli a 
szívbillentyűk, az erek és a szív-
fal munkáját. Tudom, hogy or-
vosom nem akar fájdalmat okoz-
ni ezekkel a vizsgálatokkal, s azt 
is tudom, hogy a terhelés, a pró-
ba, a vizsgálat után változtatnak 
a gyógyszereim adagján, esetleg 
még valami újabbat, jobbat ka-
pok. Mert segíteni, gyógyítani 
akarják a szívemet.

Miért van megpróbáltatása, 
szenvedése, fájdalma még Is-
ten gyermekének is? Csak most 
fedeztem fel a hasonlatot Isten 
vizsgálata, próbái, terhelései és 
szívorvosom szívterheléses vizs-
gálata között.

Ő, az én Édes Atyám, ja-
vamat akarja, nevelni, taníta-
ni, formálni akar minden próbá-
val, amit megenged az életem-
ben. Ő akkor is szeret, amikor 
szenvedek, amikor fáj a szívem 
a csalódások, veszteségek és ku-
darcok miatt. Tanít az Úr, hogy 
ne tekintsek vissza, ne sirassam 
azt, ami elveszett, ami elmúlt. A 
tegnapokat nem változtathatom 
meg, a múltat vissza nem hozha-
tom. Sok mindent jóvá tehetek. 
Kérhetek bocsánatot, rendezhe-
tem az emberekkel kapcsolata-
imat, munkálkodhatom a holna-
pok békességén. Előre kell néz-
nem, de nem akárhogy! Hittel 
és bizalommal. Imáimban mon-
dom: Jézusom, Te vagy Ura éle-
temnek, félelmeimet, az engem 
körülvevő viharos hullámokat 
Te lecsendesítheted. Betegsége-
im, anyagi szükségeim felett is 
Úr vagy. Ismered ellenségeimet, 
ha vannak, Király vagy Te ő fe-
lettük is. Amikor így szemlélem 

Velem van Isten
a szenvedést és a gondokat, ame-
lyek terhelik  életemet, akkor tu-
dok hálát adni, mert látom az Ő 
törődő, féltő szeretetét.

Mondhatom-e Alkotómnak, 
hogy tévedett, amikor csiszolni, 
faragni kezdte az életemet? Meg-
rendelhetem-e nála, hogy milyen 
úton vezessen és mekkora asztalt 
terítsen nekem?

Szégyellem magam, mert 
sokszor keseregtem, panasz-
kodtam a vizsgálatok ideje alatt.
Visszatekintve látom, hogy min-
den szenvedés hasznomra, ja-
vamra vált.

 A gonosztól nem akarok töb-
bé félni. Nem engedem, hogy 
kétségbeejtsen a sátán. Mert nem 
vagyok elhagyott, elfelejtett. Is-
ten kezében van életem. Jó he-
lyen van, védelem és oltalom 
alatt. Az Ő karjaiban gyógyulnak 
sebeim, csökkennek fájdalmaim.

Tanulgatom hálával és ér-
telemmel énekelni a 23. Zsol-
tárt: „Az Úr az én pásztorom, 
nem szűkölködöm. Füves le-
gelőkön, az ige friss mezején 
táplál és nyugtat engem. Lel-
kemet megvidámítja, az igaz-
ság ösvényein vezet engem az 
Ő nevéért. Még ha a halál ár-
nyékának völgyében járok is, 
nem félek a gonosztól! Mert 
Te velem vagy!”

Velem van! Veled van, drá-
ga testvérem. Ő nem felejt a tűz-
ben és nem terhel nagyobb pró-
bával, mint amit el tudsz viselni. 
Szeret az Úr, ne félj, bízz ben-
ne! Jósága és kegyelme veled 
lesz életed minden napján. Nem 
csak a szép és jóhangulatú na-
pokban, de a szenvedés, a gyász 
órájában is szárnyaival takar és 
véd. Ne félj a gonosztól, mert 
ellenséged, a gonosz nem erő-
sebb és nem nagyobb, mint a te 
Megtartód!

Isten csordultig tölti pohara-
dat örömmel, békességgel, hála-
adással, megelégedéssel. Feje-
det elárasztja drága olajjal. A ki-
rályt olajjal kenték királlyá. Isten 
gyermekei királyi sarjak, királyi 
nemzetség tagjai, a Megváltó Úr 
Jézus által. Így van megírva. Mit 
kívánhatunk még? Jó emlékező 
képességet! Hogy amikor jön a 
sátán, ijesztget, kétségbeejt, em-
lékezzünk és utasítsuk el a kísér-
tőt szívünk ajtajából. Nincs ha-
talma felettünk, ha Jézus nevét 
hívjuk segítségül. 

Kedves Olvasóm, ha már át-
adtad életedet Krisztusnak, és 
hozzá tartozol, az ördög támadá-
sával szemben védett vagy! Tu-
dod-e, hogy Isten tekintete ak-
kor is rajtad van, amikor nagyon 
szenvedsz? Isten vizsgái, próbái 
alatt hogyan viselkedtél? Hara-
gudtál, féltél, elcsüggedtél? Lel-
ked ellensége, tested megkísér-
tője nem nagyobb, nem erősebb, 
mint a téged szerető Isten, a te 
Megtartód. Ne félj, mert Ő ve-
led van, emlékezz, te Isten ked-
ves gyermeke vagy!

Tied vagyok, tarts meg en-
gem, Istenem. Növeld hitemet, 
bizalmamat! Újítsd meg szere-
tetemet! Rejts el védő szárnya-
id alatt, hogy ne féljek, ne es-
sem kétségbe, amikor a próbák 
terhe rám nehezedik! Adj szí-
vembe biztonságérzést, tuda-
tot! Hiszem, hogy meghallgatsz, 
velem maradsz, mert megígér-
ted. Ámen.

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

A Kárpát-medencében élő 
magyarság számára a család 
szeretete, a keresztény hit, az 
együttérzés, a se-
gítségnyújtás és a 
békés együttmű-
ködés a legfonto-
sabb emberi érté-
kek. Kiemelt fel-
adatunk, hogy az 
országhatárainkon 
kívül rekedt nem-
zettársainkat segít-
sük, és ukrán szom-
szédunkkal a jó-
szomszédi viszonyt 
ápoljuk és fejlesz-
szük, hangsúlyoz-
ta köszöntő beszé-
dében Albertné Si-
mon Edina,  Ma-
gyarország Ungvá-
ri Főkonzulátusá-
nak konzulja. 2022. 
február 24-e óta na-
gyon nehéz időket 
élünk. Nehéz időket él a ma-
gyarság, de az egész emberi-
ség is. Mégis most talán a leg-
nehezebb sora a megtámadott 
Ukrajnának és az ott élőknek, 
az onnan elmenekült milliók-
nak van. A megtámadott uk-
rán nép méltósággal harcol és 
nélkülöz hazájáért, nemzetéért, 
családjáért és gyermekeiért. Ez 
méltán vívta ki a világ, köztük 

Képzőművészeti kiállítás a Munkácsy Mihály Magyar Házban

Kívánjunk békét hozó új esztendőt
Advent csodálatos feladata, hogy felébresszük magunkban 
a jóság emlékeit és kinyissuk a remény kapuit – hangzott el 
azon a Munkácsy Mihály Magyar Ház galériájában rende-
zett kiállítás megnyitóján, amelyen tíz kárpátaljai, legfő-
képpen Munkácson alkotó művész munkáival ismerkedhet-
tek meg az érdeklődők. 

a magyarok együttérzését, szim-
pátiáját, mutatott rá a diplomata. 

Kopriva Attila, a két év-

vel ezelőtt alakult Kárpátok 
Kultúrájáért és Művészetéért 
Egyesület elnöke egyenként 
mutatta be az itt kiállított mű-
vészeket, jellemezte munkás-
ságukat. Szólt arról is, hogy a 
mögöttünk hagyott, háborúval 
terhelt tíz hónap legfőképpen 
nem is az alkotói munkáról, 
hanem a Kárpátalján ideigle-
nesen otthonra találó művé-

szek beilleszkedéséről szólt. 
H a g y o m á n y o s  t á j k é p e k , 
absztrakt grafikai kompo-
zíciók, színes mozaikos ké-
pek, az impresszionizmus-
ból az expresszionizmusba 
hajló alkotások jellemzik a 
mostani kiállítás képeit, ahol 
természetesen a jelenleg dúló 
szörnyű háború is időről idő-
re megjelenik. Higgyünk ab-
ban, hogy a művészek a leg-
nagyobb sötétségben is meg-
látják a fényt, zárta szavait 
Kopriva Attila.

O l e k s z a n d r  S e r s u n ,  a 

Munkácsi Polgármesteri Hi-
vatal tanácsadója köszönetet 
mondott az itt kiállító művé-
szeknek az egyedi, semmi-
hez sem hasonlítható kará-
csonyi ajándékért.

A tárlat  résztvevői ez-
után Olekszandr Marhacsev 
szaxofonjátékában gyönyör-
ködhettek.

Kovács Elemér

Számos alkalommal juttat-
tak el adományokat Ukrajná-
ba is. A napokban négy, teljesen 
felszerelt rohammentőt adott át 
a Johannita rend magyar 
tagozata Kárpátalja veze-
tésének Beregszászban. 
A mentőket a Kárpátaljai 
Református Egyházkerü-
let Diakóniai Központjá-
nak udvarán Viktor Mikita 
kormányzó és Volodimir 
Csubirko megyei tanács-
elnök közösen vette át, s 
mondtak köszönetet „ma-
gyar barátaiknak, az ado-
mányozóknak” folyama-
tos segítségért. 

Hálás  sz ívvel  kö-
szönjük az adományo-
zók nagylelkű támogatá-
sát, ugyanis a mentőau-
tók mind a katonai, mind 
a civil élet megmentésé-
ben óriási jelentőséggel 
bírnak, fogalmazott Zán 
Fábián Sándor, az ado-
mányt szorgalmazó Kárpátal-
jai Református Egyházkerület 
püspöke. Aki elmondta, hogy 
a megyevezetésnek adják át a 
gépjárműveket, hogy ők gon-
doskodjanak a további haszno-

Újabb hasznos támogatás érkezett Kárpátaljára

Mentőautók a johannitáktól
A  rászorulók támogatása, istápolása a johanniták alapküldetése. 
Tevékenységeik közt fontos helyen van ennek gyakorlati megvaló-
sítása humanitárius segélyszállítmányok célba juttatásával. Szer-
vezetük évente mintegy 50-60 kamionnyi szállítmányt bonyolít, 
amelyekkel céljuk elsősorban a különböző intézmények (szociális, 
egészségügyi, nevelési és oktatási) infrastruktúráinak támogatása. 
Gyógyászati segédeszközöktől, kórházi berendezésektől kezdve, tar-
tós élelmiszereken át, bútorokig a legkülönbözőbb szükségeiket igye-
keznek kielégíteni magyarországi és határon túli intézményeknek. 

sításukról. Illetve arról is beszá-
molt, hogy a KRE hosszú évek 
óta partneri kapcsolatot ápol a 
Johannita Renddel, s a gyümöl-

csöző együttműködésnek kö-
szönhetően már eddig is sok kö-
zös tervet valósítottak meg.

Tomcsányi István, a Johannita 
rend magyar tagozatának vezető-
je elmondta, hogy a mostani ado-

mány nemzetközi összefogás 
eredményeként jutott el vidé-
künkre. A mentőautók Ausztri-
ából vannak, amelyek összegét 
holland, német, svájci, magyar 
johanniták adták össze. Nem-
zetközileg erősek vagyunk, és 
most ezt az erőt próbáltuk ki-
használni, hogy támogassuk 
Kárpátalját, mondta Tomcsányi 
István. Aki arról is tájékozta-
tott, hogy a háború kezdete óta 
a Johannita rend folyamatosan 
szállít adományokat a térség-
be: a mentőautók mellett eddig 
több mint 300 tonnányi tartós 
élelmiszerből és egyéb cikkek-
ből álló segélyt adtak át a bel-
ső menekültek számára. Eze-
ket a kárpátaljai partnerszer-

vezeteiken, vagyis a Kárpát-
aljai Református Egyházon 
és a Máltai Szeretetszolgála-
ton keresztül juttatják el a rá-
szorulóknak.

Kósa Eszter
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– Az, hogy a szülő vagy 
nagyszülő mesét olvas vagy 
mesét mond szeme fényének, 
az természetes, vagy az kell, le-
gyen. De hogy lesz valaki me-

semondó? – tettük fel a kérdést 
Kurmai-Ráti Szilvia beregszászi 
mesemondónak.

– Végzettségem szerint pe-
dagógus vagyok, ám már kezdő-
ként gondolkodtam azon, hogy 
valami mással próbálkozom. 
Aztán megszületett a négy gye-
rekem, s a mese eszközeit azon-
nal elővettem. De akkor még 
nem olyan tudatosan, mint ami-
lyen szintre mára eljutottam a 
mese világában. Azóta elvégez-
tem egy mentálhigiénés képzést, 
ahol rengeteget tanultam és az-
óta is tanulok. A mesemondással 
lényegében most is tanítok, csak 
nem a tanórán. Tudatosult ben-
nem, hogy egy gyermeknek a já-
tékra és a mesére van leginkább 
szüksége, és ha ezen a nyelven 
szólnak hozzá, ő azt meg fogja 
érteni. Nekem ez a tapasztala-
tom. És az, hogy ha nem is azon-
nal látjuk az eredményt, de egy 
idő után biztosan észrevesszük a 
fejlődést. A mese számomra azt 
jelenti, hogy taníthatok. A mesék 
segítenek leküzdeni a félelme-
inket, megtanítanak arra, hogy 
azzal együtt kell élnünk, de el 
kell fogadni, mert a félelemnek 
is megvan a maga helye az éle-
tünkben, az egy alapérzelem, de 
akkor is el kell indulnunk, men-
ni kell tovább az úton, meg kell 
tanulnunk felállni, ha padlóra ke-
rültünk is. Erre tanít a magyar 
népmesék derűs optimizmusa, 
és segít a mesehallgatóknak is, 
hogy nem baj, ha félsz, de to-
vább kell menni, s a mesehősök 
példáján a gyerekek is meggyő-
ződnek arról, hogy le lehet győz-
ni a félelmeket. 

– A Pulzus Rádó kárpátaljai 
magyar meserovata az ön nevé-
hez fűződik…

– A rádióban kezdtem a me-
semondást. Azt is nagyon sze-

Kurmai-Ráti Szilvia a mese szerepéről

Minden jó, ha a vége jó
„A mese örök. A mese pedig azért örök, mert a közönsége is örök. 
Amíg gyerekek vannak, addig mese is lesz, és a gyerekek sem vál-
toznak lényegesen, alapállásuk örök. Mert mi a gyerek viszonya a 
világhoz? Meg akarja ismerni, és meg akarja hódítani, és ebben 
segít többek között a mese is” – vallja Csukás István, akinek ked-
ves meséin nemzedékek nőnek fel. A mese az ember útitársa egész 
földi életén keresztül. Segít megismerni önmagunkat, felismerni 
gyengeségeinket, feldolgozni félelmeinket, ráébreszt arra is, hogy 
mindezt legyőzhetjük, mint a szegényember vagy a király legki-
sebb fia. Ezért is fontos, hogy meséljünk gyermekeinknek, unoká-
inknak, merítsünk a sok-sok bölcsességet, humort tartalmazó gaz-
dag népmesekincsünkből.

rettem, de az egészen más, mint 
az élőszavas mesemondás, ami-
kor testközelben vagy a hallgató-
sággal. A mese erejének titka, hogy 
lélektől lélekig tud szállni. Ha élő-

szóval mesélek, látom azt, aki hall-
gatja. Ezt meg kellett tanulnom, bár 
éreztem, hogy ehhez megvan ben-
nem a hajlam, s örömmel fedeztem 
fel, hogy én ezt szeretem és tudom 
csinálni. Ez olyan flow, azaz élet-
áramlás élmény: megy az idő, és 
észre sem veszem, mert annyira 
élvezetes az, amit csinálok. Min-
denkinek azt kívánom, találja meg 
ezt az élményt abban, amivel épp 
foglalkozik. 

– Hogyan választ mesét?
– Először is kell, hogy nekem 

tetsszen az a mese, a történet, hogy 
azzal tudjak azonosulni. Szeretem 
a „jó tett helyébe jót várj” mesé-
ket, s fontos, hogy minden jó, ha a 
vége jó! Merthogy ennek így kell 
lennie: még ha szenvedtünk is, ha 
nehéz próbákat kellett kiállnunk, a 
végén minden jóra fordul. 

– Mint ahogy a legkisebb ki-
rályfi is kiállja a próbákat…

– Így van. A másik, amivel ta-
nítok, az a mentálhigiénia, vagyis 
a lelki egészség lényegességének 
a szemléletmódja: enélkül fabatkát 
se érne a mesemondás! Ez azt je-
lenti, hogy elfogadom a mesehall-
gatókat úgy, ahogy vannak (most 
nem a viselkedésükről beszélek, 
hanem a személyükről) és empá-
tiával fordulok hozzájuk. Közben 
keresem a tekinteteket: s látom, 
hogy ők egy elvarázsolt helyen 
vannak…, látják a mesét! A gye-
rekeknek körülbelül kilencéves ko-
rig mágikus világképe van, ami azt 
jelenti, hogy szívből tudnak hin-
ni a csodákban. Azután realistáb-
ban kezdenek el gondolkodni, ami 
természetes és hasznos a szemé-
lyiségfejlődésben. Ám jól vigyáz-
zunk: szülőként, nevelőként ki ne 
öljük a gyerekből a mágikus gon-
dolkodást, mert ha nem fog hinni 
a csodákban, felnőttként őt sivár, 
borúlátó, közönyös élet várhatja! 
Fontos, hagyni, hogy elhiggyék a 

mesebeli csodát, a varázslatot: ez 
utat kínál a szeretetteljes, köze-
li kapcsolathoz. Ami engem illet, 
hálás vagyok Istennek, hogy a má-
gikus világképet máig is megőriz-
hettem: így hangolódunk könnyeb-
ben egymásra a gyerekekkel (vagy 
felnőttekkel, hiszen szereztem már 
benne tapasztalatot).

A mesékkel nagyszerűen lehet 
tanítani: a jó győzedelmeskedik! 
Igen, létezik ártó szándék, ami ne-
hézségeket hoz a történetbe: de azt 
a mesehallgatók maguk látják meg. 
Ahogyan azt is, hogy mihez vezet 
a közönyösség, az engedetlenség, 
a hatalomvágy, a gonoszság, vagy 
mit eredményez, ha valaki dolog-
kerülő, pökhendi… Bár a mesék-
ben ezeket külön szereplők testesí-
tik meg, ám ezek a tulajdonságok 
mind bennünk vannak, s magunk-
ra ismerhetünk. Ezért nem szabad 
a meséket magyarázni. Ahogy vége 
van a mesének, azt hagyjuk hatni 

és engedjük el. 
– Tanulta a mese-

mondást? 
– A mesemondás sze-

rintem nem tudományos 
ágazat, de a tapasztalt 
mesemondók segíthetik 
a tapasztalatlanokat jó 
tanácsokkal: feltéve, ha 
azok a tanácsok számuk-
ra befogadhatóak. Mert 
az élőszavas mesemon-
dás alkalmával a mesé-
lő a saját személyiségé-
vel dolgozik, s hiteltelen 
lenne valaki más szemé-
lyiségét bele vinni a do-
logba. Van egy régi ma-
gyar közmondás, ami 
eszembe jut erről: a jó-
akaróimtól ments meg, 
ó, Uram, az ellensége-
immel már valahogy el-
bánok! Ugyanakkor szí-
vesen hallgatok meg más 

mesemondókat, például a világhá-
lón keresztül. A Hagyományok Há-
zának van egy kifejezetten mese-
mondóképző programja szívesen 
belekóstolnék valamikor. Vettem 
már részt mesekocsmában is, ahol 
neves mesemondók gyűltek össze 
Erdélyből, Magyarországról, Fel-
vidékről, Délvidékről. Kíváncsian 
hallgattam őket, és izgatottan, de 
örömmel képviseltem Kárpátalját. 

– Mesekocsma?
– Igen. Nyáron Kiscsőszön volt 

egy néprajzi, szakmai tábor, me-
lyen mesemondók is részt vettek. 
Ott bekerültem egy olyan körbe, 
ami elvarázsolt. A mesekocsmá-
ban felnőtt hallgatók vannak. Elé-
jük ülnek félkörben a mesemon-
dók, egyikük elkezd egy történe-
tet. Ha befejezte, egy másik mese-
mondó veszi át a szót, mondván: 
„nekem erről meg az jut eszem-
be…” . Féltem, hogy állom majd 
meg a helyemet ilyen tapasztalt 
mesemondók között, hisz azelőtt 
csak gyerekeknek meséltem. Vé-
gül minden jól ment, csodálatos él-
ményt éltem át.

– Szilvia nem csupán elmond 
egy mesét, de abba bevonja a hall-
gatóságot is…

– Hasznos dolog kiszólni a me-
séből: megerősíti a kapcsolódást a 
hallgatósággal, főleg, ha gyerekek-
ről van szó – veled volt már így, 
láttál már olyat, hallottad már azt 
a fajta hangot, megesett már ve-
led, hogy? stb. Ezáltal rögtön tud 
kapcsolódni, velem van. Jó előre 
ráhangolni a gyerekeket a mesé-
re, ezért van egy ráhangoló kezdé-
sem: Egyszer volt, hol nem volt, a 
Vereckei-hágón innen, a Kárpátok 
legmagasabb hegyén túl… Ezt a 
fajta mesekezdést én dolgoztam ki, 
ebben vagyok inkább otthon, mint 
a hosszasabb, keretmeseszerű, ha-
gyományos mesekezdésekben. Az 
élőszavas mesemondásnak épp az 

a lényege, hogy az alaptörténetet 
ugyan megtartjuk, de az átadásá-
ban már szabadkezet kapunk: úgy 
meséljük el, úgy szólunk ki a hall-
gatósághoz, ahogy nekünk tetszik, 
ahogy időszerűnek látjuk. Teszem 
azt, hiába tetszene nekem egy má-
sik mesemondó előadásmódja is, 
én csak Kurmai-Ráti Szilviaként 
tudok megszólalni, az az enyém, 
csak úgy leszek hiteles.  

– Van-e mesemondó példa-
képe?

– Nagyra becsülöm azokat, akik 
szívvel-lélekkel foglalkoznak a do-
loggal, beleértve a hagyományos és 
az úgynevezett revival mesemon-
dókat is. Egyiknek az idős kora és 
derűje, a másiknak a kiváló humo-
ra, a harmadiknak az ízes kiejté-
se fog meg. Én Nagydobronyban 
születtem, azt a nyelvjárást beszél-
tem, míg abban a közösségben él-
tem. Amikor a beregszászi főisko-
lára kerültem, úgy gondoltam, hogy 
ez nem menő. Most már másképp 
értékelem. Viszont időközben sok 
mindent leraktam abból, amit me-
semondáskor most lehetetlen csak 
úgy felvenni, mint egy kabátot. 
Ezért a standard irodalmi nyelvet 
használom, de hiszem, hogy lesz 
majd, amikor saját tájszólásomon 
mondom el a mesét. Egyébként mi-
kor hazamegyek a szülőfalumba, 
és huzamosabb ideig beszélgetek 
az otthoniakkal, ösztönösen átve-
szem tőlük a kiejtési, szóhasználati 
finomságokat. Ehhez viszont ben-
ne kell lennem egy folyamatban. 

– Mesélt már szülőfalujá-
ban? Milyen helyszíneken láthat-
ták eddig?

– Nagydobronyban nem mond-
tam mesét, még nem hívtak. De 
biztosan eljön annak is az ide-
je. Nagy megtiszteltetés volt szá-
momra, hogy a nyáron mint kár-
pátaljai  mesemondót hívtak meg 
Agyagosszergényre (Nyugat-Ma-

gyarország), ahol Kárpátalja na-
pokat rendeztek. Ám boldogan vet-
tem részt idehaza a Magyar mese 
hete programsorozatban is, illet-
ve a Kárpátaljai Magyar Nagycsa-
ládosok Egyesületének jubileumi 
rendezvényén. Örömmel fogad-
tam a Pro Cultura Subcarpathica 
felkérését is, hogy időnként mesét 
mondjak a Nagyberegi Tájházban. 
Mentálhigiénés előadásokat is szí-
vesen tartok, ez nekem is flow ér-
zés, ha tudok segíteni. Megtaníta-
ni, hogy ha elestünk is keljünk fel, 
hisz meglehet, nem a mi hibánk, 

ha elestünk, de az már a mi fele-
lősségünk, hogy felállunk-e. Ha 
ezt a gyerekek megértik, akkor 
már boldogabb felnőttek lesz-
nek. Meg kell tanulniuk, hogy 
ha félnek is, de lépjenek!  

– Ki a jó mesemondó? 
– Akit a hallgatóság annak 

tart. Ám fontos megjegyezni, 
hogy ez nem színpadi műfaj. 
Hisz eleink is hogy meséltek? 
Csoportban, társas munkaalkal-
makkor – kukoricahántás, toll-
fosztás stb. –, vagy például me-
sével ütötték el az estéket a ka-
tonák is. Erre szüksége van a lé-
leknek.

– Van-e gyermekkori mese-
élménye?

– Én a ’90-es években vol-
tam gyerek. Akkor is gyakran 
volt áramszünet, és este a gyer-
tyafénynél, petróleumlámpánál, 
vagy már ágyba bújva az apu-
kám sokat mesélt. Leginkább 
a Vitéz szabólegény ragadt meg 
bennem, ahogy a lekváros ke-
nyérre rászálló legyeket lecsap-
ta… Apukám mutatta a kezével, 
mekkorát csapott a szabólegény, 
és a fülem is majd’ belecsendült! 
Tőle sokat tanultam, hogy érez-
tetni kell, amiről mesélsz. 

– A gyerekeinek mesélt, me-
sél?

– Nagyon sokat meséltem, de 
ha most lennék kezdő anyuka, 
még többet mesélnék, és más-
képp, és keresném az alkalma-
kat rá. Most már kiforrott ben-
nem ennek az értéke. Négy gye-
rekünk van – Kornél 14, Kincső 
11, Kende 8, Villő 5 éves –, ná-
lunk állandó a meseigény. Nem-
rég például a két kicsinek magas 
láza volt, és mindketten azt kér-
ték, hogy menjünk csendesen be 
a szobájukba és meséljek nekik 
valamit…

Azt hiszem, a mostani nehéz 

helyzetben még inkább szüksége 
van minden gyereknek a mesére. 
Használjuk ki a hosszú téli esté-
ket, tegyük hasznossá a bosszan-
tó áramszüneteket azzal, hogy 
mesélünk gyermekeinknek, uno-
káinknak, hogy lássák, érezzék: 
minden rossz jóra fordul egyszer, 
a legkisebb királyfi is legyőzi az 
akadályokat, a gonosz megbűn-
hődik, a szorgalmas, a kitartó, a 
szelíd stb. elnyeri méltó jutalmát, 
s végül boldogan élnek, míg meg 
nem halnak.  

Kovács Erzsébet



Csütörtök Január 5.

Köszöntjük Simon nevű olvasóinkat!

Hétfő Január 2.

Köszöntjük Ábel nevű olvasóinkat!

Kedd Január 3.

Köszöntjük Genovéva, Benjámin, Gvendolin nevű olvasóinkat!

Szerda Január 4.

Köszöntjük Titusz, Leona nevű olvasóinkat!
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05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:00 Teleshop
11:45 Nevess csak!

Kanadai vígjáték
11:55 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:15 Fókusz
13:00 Everwood

Am. tévéfilmsor.
14:10 A mentalista

Amerikai krimisor.
15:25 A sors játéka

Török filmsorozat
16:40 Az örökség ára

Török filmsorozat
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:50 Drága örökösök 

- A visszatérés
Magyar filmsor.

20:55 Nyerő páros
22:30 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
23:05 XXI. század - a 

legendák velünk 
élnek

23:45 Affrikáta
Magy. kisjátékfilm

00:20 A lány
Amerikai filmsor.

05:00 Családi Titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
11:20 Csapdába csalva
12:00 Tények Délben
12:30 Rex felügyelő

Osztrák-német-
olasz krimisor.

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

14:35 Válaszutak
Mexikói drámasor.

15:40 Testvérek
Török filmsor.

16:45 Összetört szívek
Török drámasor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Szerencsekerék
21:15 Vigyázat, gyerek-

kel vagyok!
22:50 Oltári történetek

Magyar drámasor.
23:55 Tények Extra
00:30 911 L.A.

Am. akcióthriller, 
drámasor.

01:30 Rex felügyelő
Osztrák-német-
olasz krimisor.

05:55 Himnusz
05:57 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó 12 év
06:46 Álmok álmodói
06:50 Közelebb - 

Roma magazin
07:15 Domovina
07:45 Magyar világ
08:15 János vitéz

Magyar rajzfilm
09:35 A két gróf 

Andrássy Gyula
10:00 Egy Perc Híradó
10:03 Időjárás-jelentés
10:05 Az Egyenlítő 

madártávlatból
11:00 A lipicai
11:55 Petőfi 200 versek
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Álmok álmodói
12:55 Kalandozás 

Dél-Koreában
13:25 Itthon vagy!
13:50 Ízőrzők: Kávás
14:20 Fehér Csillag

Holland családi film
15:40 Egy Perc Híradó
15:43 Időjárás-jelentés
15:44 Főmenü mini - 

Rétes
15:50 A nyomorultak

Angol tévéfilmsor.
16:55 Don Matteo

Bűnügyi tévéfilmsor.

18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:37 Időjárás-jelentés
18:40 Hójelentés
18:45 Álmok álmodói
18:50 Mavi szerelme

Török tévéfilmsor.
19:35 Mindennapi
19:45 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
20:45 Az ember, aki túl 

keveset tudott
Angol filmvígjáték

22:18 Kenó 12 év
22:19 Időjárás-jelentés
22:25 A döntés éjszakája

Angol bűnügyi film
00:05 Mesterember
00:40 Halál a 

Paradicsomban
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

01:35 Mallorcai 
bűnügyek
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

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
06:45 Család'23
07:05 Mindennapi
07:10 Időjárás-jelentés
07:15 Mma
08:10 Élő népzene
08:40 Élő népzene
09:10 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:10 Vers mindenkinek
10:14 Katolikus krónika
10:40 Tanúságtevők
11:05 Jó embert 

keresünk!
11:25 Hannibál tanár úr

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

Roma magazin
13:50 Domovina
14:20 Esély
14:45 Magyar Krónika
15:15 Itthon vagy!
15:40 Virtuózok V4+
16:50 Időjárás-jelentés
17:30 Ízőrzők: Gyön -

gyössolymos
18:05 Ízőrzők: Feked
18:35 Legenda - válogatás
19:30 Nyári Károly: 

Úgy szeretlek té-
ged - Jubileu-
mi szimfonikus 
koncert

21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:22 V4 híradó
21:35 Álmok álmodói
21:40 Aranybulla

Történelmi filmsor.
22:05 Elveszett idők
22:30 Dokuzóna
23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:34 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?

05:25 K&H női 
kézilabda liga

07:00 Kajak-kenu
08:50 Giro d'Italia
09:50 UEFA Európa 

Liga
11:45 K&H férfi 

kézilabda liga
13:25 Téli olimpia - Rö-

vidpályás gyors-
korcsolya - ma-
gyar futamok

14:45 Vizes világbaj-
nokság - Úszás

16:05 Román Labda-
rúgó Kupa

18:00 Sport 2022
19:15 UEFA Nemzetek 

Ligája
21:15 Vívás
23:10 Európa-bajnok

ságok 2022 - 
Atlétika

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:00 Teleshop
11:45 Nevess csak!

Kanadai vígjáték
11:50 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:15 Fókusz
13:00 Everwood

Am. tévéfilmsor.
14:10 A mentalista

Amerikai krimisor.
15:25 A sors játéka

Török filmsorozat
16:40 Az örökség ára

Török filmsorozat
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:50 Drága örökösök 

- A visszatérés
Magyar filmsor.

20:55 Nyerő páros
22:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:50 Házon kívül
23:25 Volt egyszer két 

Németország
Német történelmi 
filmsor.

01:30 CSI: A 
helyszínelők
Amerikai-kanadai 
krimisor.

05:00 Családi Titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
11:20 Csapdába csalva
12:00 Tények Délben
12:30 Rex felügyelő

Osztrák-német-
olasz krimisor.

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

14:35 Válaszutak
Mexikói drámasor.

15:40 Testvérek
Török filmsor.

16:45 Összetört szívek
Török drámasor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Szerencsekerék
21:15 Vigyázat, gyerek-

kel vagyok!
22:50 Oltári történetek

Magyar drámasor.
23:55 Tények Extra
00:30 911 L.A.

Am. akcióthriller, 
drámasor.

01:30 Rex felügyelő
Osztrák-német-
olasz krimisor.

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó 12 év
06:46 Álmok álmodói
06:50 Srpski ekran
07:15 Unser Bildschirm
07:45 Öt kontinenes
08:15 Kalandozás 

Dél-Koreában
08:45 Mavi szerelme

Török tévéfilmsor.
09:35 A két gróf 

Andrássy Gyula
10:00 Egy Perc Híradó
10:03 Időjárás-jelentés
10:05 Az Egyenlítő 

madártávlatból
11:00 A dunavirág 

mentőakció
11:55 Petőfi 200 versek
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Álmok álmodói
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Itthon vagy!
13:45 Ízőrzők: 

Somogyvár
14:15 Vörös kutya

Angol családi film
15:45 Egy Perc Híradó
15:47 Időjárás-jelentés
15:48 Főmenü mini -

Rétes

15:55 A nyomorultak
Angol tévéfilmsor.

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 Mavi szerelme

Török tévéfilmsor.
19:35 Mindennapi
19:45 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
20:35 SzerencsePerc
20:45 Jelizaveta

Történelmi 
kalandfilmsor.

21:40 Elveszett idők
22:05 Briliáns barátnőm

Tévéfilmsor.
23:05 Kenó 12 év
23:07 Időjárás-jelentés
23:10 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

23:40 Hogy volt?!
00:25 A Nagyok
00:55 Halál a 

Paradicsomban
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:17 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek
05:23 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:29 Édes anyanyelvünk
05:30 Itthon vagy!
05:55 Esély
06:15 Kék bolygó
06:40 Magyar gazda
07:00 Mindennapi
07:10 Időjárás-jelentés
07:13 MMA portréso-

rozat - Revi Nem 
lehet a színésze-
tet abbahagyni...

08:05 Élő népzene
08:35 Élő népzene
09:05 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:00 Vers mindenkinek
10:05 Lét-Ige - protes-

táns magazin
10:30 Isten kezében
10:55 Önkéntesek
11:25 Mécsfény

Tévéjáték
13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Srpski ekran
13:50 Unser Bildschirm
14:20 Család'23
14:40 Novum
15:10 Itthon vagy!
15:30 Virtuózok V4+
17:20 Időjárás-jelentés
17:25 Magyar világ
17:55 Ízőrzők: Tarhos
18:30 Ízőrzők: 

Nagymányok
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Mosoly a javából!
21:00 Híradó
21:20 V4 híradó
21:25 Időjárás-jelentés
21:30 Álmok álmodói
21:35 Aranybulla

Történelmi filmsor.
22:00 Elveszett idők
22:25 Klasszikusok 

délidőben
23:25 Hazajáró
00:00 Hagyaték

05:10 Tippmix férfi ko-
sárlabda NB I.

07:00 Kékek
07:25 Román Labda-

rúgó Kupa
09:10 Vívás
11:00 Téli olimpia - Rö-

vidpályás gyors-
korcsolya - ma-
gyar futamok

12:25 Vizes világbaj-
nokság – Úszás

13:45 Giro d'Italia
15:45 Európa-bajnok

ságok 2022 - 
Atlétika

16:45 K&H férfi 
kézilabda liga

19:00 UEFA Európa 
Liga

19:01 Fradi Tv

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:00 Teleshop
11:45 Nevess csak!

Kanadai vígjáték
11:50 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:20 Fókusz
13:00 Everwood

Am. tévéfilmsor.
14:10 A mentalista

Amerikai krimisor.
15:25 A sors játéka

Török filmsorozat
16:40 Az örökség ára

Török filmsorozat
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:50 Drága örökösök 

- A visszatérés
Magyar filmsor.

20:55 Nyerő páros
22:15 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:45 New Amster

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

23:45 Praxis - Az egész-
ség és az igazság 
nyomában Erős 
Antóniával

00:20 Nyomtalanul
Amerikai krimisor.

05:00 Családi Titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
11:20 Csapdába csalva
12:00 Tények Délben
12:30 Rex felügyelő

Osztrák-német-
olasz krimisor.

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

14:35 Válaszutak
Mexikói drámasor.

15:40 Testvérek
Török filmsor.

16:45 Összetört szívek
Török drámasor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Szerencsekerék
21:15 Vigyázat, gyerek-

kel vagyok!
22:50 Oltári történetek

Magyar drámasor.
23:55 Tények Extra
00:30 911 L.A.

Am. akcióthriller, 
drámasor.

05:59 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:40 Kenó 12 év
06:45 Álmok álmodói
06:50 Hrvatska Kronika
07:15 Ecranul nostru
07:45 Mesterember
08:15 A világ egy 

terített asztal
08:45 Mavi szerelme

Török tévéfilmsor.
09:35 A két gróf 

Andrássy Gyula
10:00 Egy Perc Híradó
10:02 Időjárás-jelentés
10:05 Az Egyenlítő 

madártávlatból
11:00 Vad Dráva - 

A kétarcú folyó
11:55 Petőfi 200 versek
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Álmok álmodói
12:55 Kalandozás 

Dél-Koreában
13:20 Itthon vagy!
13:45 Ízőrzők: 

Körösszakál
14:10 Wendy

Német családi film
15:40 Egy Perc Híradó
15:42 Időjárás-jelentés
15:43 Főmenü mini -

 Rétes
15:50 A nyomorultak

Angol tévéfilmsor.

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 Mavi szerelme

Török tévéfilmsor.
19:35 Mindennapi
19:45 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
20:40 SzerencsePerc
20:45 Skandináv 

Lottó 12 év
20:55 Értelem és érzelem

Tévéfilmsorozat
21:55 A másik Boleyn lány

Angol történelmi 
dráma

23:45 Kenó 12 év
23:47 Időjárás-jelentés
23:50 Magyar nők
00:25 Halál a 

Paradicsomban
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:20 Időjárás-jelentés
05:21 Német nyelvű hírek
05:24 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Édes anyanyelvünk
05:35 Itthon vagy!
05:55 Család'23
06:15 Élő egyház
06:40 Kárpát-medence
07:00 Mindennapi
07:05 Időjárás-jelentés
07:10 MMA portrék
08:05 Élő népzene
08:30 Élő népzene
09:05 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:00 Vers mindenkinek
10:05 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
10:30 Isten kezében
11:00 Neked szól!
11:05 Találkozás: 

Csepke
11:20 De őszintén!
11:35 Jövőbéli históri-

ák - Fantaszti-
kus novellák
Tévéfilm

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:23 Hrvatska Kronika
13:45 Ecranul nostru
14:15 Magyar gazda
14:35 Püspökkenyér
15:00 Itthon vagy!
15:20 Virtuózok V4+
17:25 Időjárás-jelentés
17:35 Ízőrzők: 

Budajenő
18:05 Ízőrzők: Maglód
18:30 Legenda - válogatás
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Hogy volt?!
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:22 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:35 Aranybulla

Történelmi filmsor.
22:00 Elveszett idők
22:25 Kittenberger - Az 

utolsó vadászat
Tévéfilm

23:20 Álmok álmodói
23:30 Hazajáró
00:00 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:35 Hetedhét kaland
00:45 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?

04:45 Sportlövészet
07:45 Sport 2022
09:55 UEFA Bajnokok 

Ligája
12:00 FIFA Labdarúgó 

Világbajnokság 
2022 – Katar

13:50 K&H női 
kézilabda liga

15:30 K&H női 
kézilabda liga

20:30 FIFA Labdarúgó
Világbajnokság 
2022 – Katar

23:00 Tippmix férfi ko-
sárlabda NB I.

02:55 Tippmix férfi ko-
sárlabda NB I.

05:00 Teleshop
05:25 Fókusz
06:00 Reggeli
09:00 Teleshop
11:45 Nevess csak!

Kanadai vígjáték
11:55 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:20 Fókusz
13:00 Everwood

Am. tévéfilmsor.
14:10 A mentalista

Amerikai krimisor.
15:25 A sors játéka

Török filmsorozat
16:40 Az örökség ára

Török filmsorozat
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:50 Drága örökösök 

- A visszatérés
Magyar filmsor.

20:55 Nyerő páros
22:15 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:45 New Amster-

dam - Vészhely-
zet New Yorkban
Amerikai filmsor.

23:45 Háborgó mélység
Amerikai-ausztrál 
akciófilm

01:50 Csak egy meló
Am.-spanyol-német 
akcióthriller

05:00 Családi Titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
11:20 Csapdába csalva
12:00 Tények Délben
12:30 Rex felügyelő

Osztrák-német-
olasz krimisor.

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

14:35 Válaszutak
Mexikói drámasor.

15:40 Testvérek
Török filmsor.

16:45 Összetört szívek
Török drámasor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Szerencsekerék
21:15 Vigyázat, gyerek-

kel vagyok!
22:50 Oltári történetek

Magyar drámasor.
23:55 Propaganda
00:55 Tények Extra
01:30 Rex felügyelő

Osztrák-német-
olasz krimisor.

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó 12 év
06:46 Álmok álmodói
06:50 Slovenski Utrinki
07:15 Alpok-Duna-

Adria
07:45 Magyar nők
08:15 Kalandozás 

Dél-Koreában
08:45 Mavi szerelme

Török tévéfilmsor.
09:35 A két gróf 

Andrássy Gyula
10:00 Egy Perc Híradó
10:03 Időjárás-jelentés
10:05 Az Egyenlítő 

madártávlatból
11:00 Amiről a fák 

suttognak
11:55 Petőfi 200 versek
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:50 Álmok álmodói
12:55 A világ egy 

terített asztal
13:25 Itthon vagy!
13:45 Ízőrzők: Mágocs
14:10 Wendy II. - 

Örök barátság
Német családi film

15:40 Egy Perc Híradó
15:45 Időjárás-jelentés
15:47 Főmenü mini - 

Rétes

15:49 A nyomorultak
Angol tévéfilmsor.

16:45 SzerencsePerc
16:50 Don Matteo

Bűnügyi tévéfilmsor.
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:40 Hójelentés
18:45 Álmok álmodói
18:50 Mavi szerelme

Török tévéfilmsor.
19:35 Mindennapi
19:45 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
20:45 Bagi-Nacsa Show
21:45 Cukorbébi

Filmvígjáték
23:05 Kenó 12 év
23:08 Időjárás-jelentés
23:15 Öt kontinenes
23:45 A papa Volgája

Cseh romantikus 
dráma

01:15 Halál a 
Paradicsomban
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

05:00 Híradó
05:15 Angol nyelvű hírek
05:18 Időjárás-jelentés
05:19 Német nyelvű hírek
05:20 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:28 Édes anyanyelvünk
05:30 Itthon vagy!
05:55 Novum
06:25 Summa
06:45 Világ
07:05 Mindennapi
07:10 Időjárás-jelentés
07:15 MMA portrék
08:10 Élő népzene
08:35 Élő népzene
09:05 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:05 Vers mindenkinek
10:10 Isten kezében
10:40 Világ-Vallás
10:55 Önkéntesek
11:20 Álmok álmodói
11:35 A nagyenyedi 

két fűzfa
Magyar tévéfilm

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Slovenski Utrinki
13:50 Alpok-Duna-

Adria
14:20 Kék bolygó
14:40 Noé barátai
15:10 Időjárás-jelentés
15:15 Virtuózok V4+
17:20 Ízőrzők: Bölcske
17:55 Ízőrzők: Kőszeg- 

szerdahely
18:30 Legenda - válogatás
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Szenes Iván em-

lékkoncert 2015
21:00 Egy perc híradó
21:01 Időjárás-jelentés
21:03 A nagyok
21:30 Álmok álmodói
21:35 Aranybulla

Történelmi filmsor.
22:00 Elveszett idők
22:40 Az élet vendége 

- Csoma-
legendárium

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

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés

05:15 K&H női 
kézilabda liga

08:15 FIFA Labdarúgó 
Világbajnokság 
2022 – Katar

11:00 FIFA Labdarúgó 
Világbajnokság 
2022 – Katar

13:00 Női kosárlabda 
Magyar Kupa

15:25 Pecatúra
20:30 FIFA Labdarúgó 

Világbajnokság 
2022 – Katar

22:30 FIFA Labdarúgó 
Világbajnokság 
2022 – Katar

02:10 K&H női 
kézilabda liga



Szombat Január 7.

Köszöntjük Attila, Ramóna nevű olvasóinkat!

Vasárnap Január 8.

Köszöntjük Gyöngyvér nevű olvasóinkat!

Péntek Január 6.

Köszöntjük Boldizsár, Gáspár 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 28. 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
11:45 Nevess csak!

Kanadai vígjáték
11:55 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:15 Fókusz
13:00 Everwood

Am. tévéfilmsor.
14:10 A mentalista

Amerikai krimisor.
15:25 A sors játéka

Török filmsorozat
16:40 Az örökség ára

Török filmsorozat
18:00 RTL Híradó 

Esti kiadás
18:55 Fókusz
19:50 Drága örökösök 

- A visszatérés
Magyar filmsor.

20:55 Nyerő páros
22:20 RTL Híradó - 

Késő esti kiadás
22:50 A betolakodó

Am.-kanadai horror-
dráma, misztikus film

01:05 A sofőr mindig 
drága
Kanadai 
szélhámosfilm

05:00 Családi Titkok
06:15 Mokka
08:45 Mokkacino
09:40 Teleshop
11:20 Csapdába csalva
12:00 Tények Délben
12:30 Rex felügyelő

Osztrák-német-
olasz krimisor.

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

14:35 Válaszutak
Mexikói drámasor.

15:40 Testvérek
Török filmsor.

16:45 Összetört szívek
Török drámasor.

18:00 Tények
18:45 Tények Plusz
19:50 Szerencsekerék
21:15 Vigyázat, gyerek-

kel vagyok!
22:50 Oltári történetek

Magyar drámasor.
23:55 Tények Extra
00:30 911 L.A.

Am. akcióthriller, 
drámasor.

01:30 Rex felügyelő
Osztrák-német-
olasz krimisor.

05:00 Amiről a fák 
suttognak

05:55 Himnusz
05:59 Mindennapi
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:40 Kenó 12 év
06:45 Álmok álmodói
06:50 Rondó
07:20 Kárpát-medence
07:45 A Nagyok
08:15 A világ egy 

terített asztal
08:45 Mavi szerelme

Török tévéfilmsor.
09:35 Bácsi királyi és 

érseki lovagvár
10:00 Egy Perc Híradó
10:04 Időjárás-jelentés
10:05 Botswana érintet-

len vadvilága
10:55 Az üvegfestő - 

Róth Miksa 
művészete

11:55 Petőfi 200 versek
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó
12:45 Időjárás-jelentés
12:49 Álmok álmodói
12:55 Kalandozás 

Dél-Koreában
Angol útifilmsor.
13:20 Egy a Természettel!
14:10 Itthon vagy!
14:35 Ízőrzők: Porva
15:05 Egy Perc Híradó
15:08 Időjárás-jelentés
15:09 Főmenü mini - 

Rétes
15:10 Egy év a méhesben
15:45 A nyomorultak

Angol tévéfilmsor.
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 Mavi szerelme

Török tévéfilmsor.
19:35 Mindennapi
19:45 Alpesi őrjárat

Olasz tévéfilmsor.
20:45 A Bounty

Angol játékfilm
22:50 Kenó 12 év
22:55 Időjárás-jelentés
23:00 Az ikrek 

visszavágnak
Angol játékfilm

00:45 Magyar világ
01:15 Halál a 

Paradicsomban
Angol bűnügyi té-
véfilmsor.

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:18 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek
05:24 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Édes anyanyelvünk
05:34 Itthon vagy!
05:55 Multiverzum
06:25 Kárpát-medence
06:45 Kék bolygó
07:05 Mindennapi
07:10 Időjárás-jelentés
07:13 MMA portrék 

- Bartók nyomá-
ban török népek 
között - Portré-
film Sipos János 
népzenekutatóról

08:10 Élő népzene
08:35 Élő népzene
09:05 Jó ebédhez 

szól a nóta
10:00 Vers mindenkinek
10:05 Katolikus krónika
10:30 Jézus és...: 

Jézus és a bíró
11:00 Önkéntesek
11:30 Kedd, szerda, 

csütörtök
Tévéfilm

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

ma
14:50 Multiverzum
15:20 Időjárás-jelentés
15:25 Virtuózok V4+
17:30 Ízőrzők: 

Zalamerenye
18:05 Ízőrzők: Bár
18:35 Legenda - válogatás
19:00 Jó ebédhez 

szól a nóta
20:00 Beugró - 

Felkészültek? 
21:00 Híradó
21:20 Időjárás-jelentés
21:22 V4 híradó
21:30 Álmok álmodói
21:35 Aranybulla

Történelmi filmsor.
22:40 Szabadság tér ´89
23:25 Hazajáró
23:55 Hagyaték
00:30 Vers mindenkinek
00:32 Hetedhét kaland
00:40 M2 matricák - 

Igaz vagy hamis?
00:55 Himnusz
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés

05:05 A 2022-es labda-
rúgó-világbajnok-
ság összes gólja

06:00 Vívás
07:50 Kajak-kenu
12:45 FIFA Labdarúgó 

Világbajnokság 
2022 – Katar

14:40 FIFA Labdarúgó 
Világbajnokság 
2022 – Katar

17:30 Gyorskorcsolya 
Európa-bajnokság

02:20 Női labdarúgó 
Magyar Kupa

05:15 Meryem
Török filmsorozat

06:00 Teleshop
06:30 Kölyökklub
09:35 Teleshop
10:35 A dadus

Amerikai vígjáték-
sorozat

11:20 Praxis - Az egész-
ség és az igazság 
nyomában Erős 
Antóniával

12:05 Autogram
12:50 Doktor Murphy

Amerikai filmsor. 
14:00 Doktor Murphy

Amerikai filmsor. 
15:15 Ocean's Eleven - 

Tripla vagy semmi
Amerikai akciófilm 

18:00 RTL Híradó -
Esti kiadás

19:00 Fókusz Plusz
20:00 Gólkirályság

Magy. vígjátéksor. 
21:05 Az utolsó cserkész

Amerikai akciófilm 
23:10 Dupla csapda

Amerikai akciófilm 
01:10 Az élet maga

Amerikai romanti-
kus film 

06:10 Hupikék törpikék
Animációs sorozat 

06:35 Hupikék törpikék
Animációs sorozat 

07:05 Éljen Julien király!
Animációs sorozat 

07:30 A kis hableány I.
Animációs sorozat 

07:55 Timon és Pumbaa
Rajzfilm sorozat 

08:20 101 kiskutya
Animációs sorozat 

08:45 Kacsamesék
Rajzfilm sorozat

09:10 A gumimacik
Rajzfilm sorozat

09:35 Balu kapitány 
kalandja
Rajzfilm sorozat

10:05 Trendmánia
10:40 Beauty Secrets 

- Dr. Phillips-
Csernus Kriszti-
nával

11:20 Hungarikumok- 
kal a világ körül

11:55 Brandépítők
12:35 Poggyász
13:10 Csapdába csalva
13:45 Bajos csajok

Vígjáték film 
15:55 Columbo

Krimi film 
18:00 Tények
18:55 Tények Plusz
20:00 Jurassic Park

Kaland film 
22:55 Elrabolva 2.

Akció film 
01:00 Szabotázs

Krimi film 

05:00 MMA portré
05:55 Mindennapi
05:57 Himnusz
06:00 Híradó
06:30 Nemzeti 

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:40 Kenó 12 év
06:45 Magyar Krónika
07:10 Szerelmes föld-

rajz - Élni a 
hegy két olda-
lán - Szittner 
Andrea

07:40 Itthon vagy!
08:05 Divat & dizájn
08:30 Noé és barátai
09:00 Belle és Sébastien 

3. - Mindörökké 
barátok
Családi film

10:25 Egy Perc Híradó
10:30 Időjárás-jelentés
10:31 Minus

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

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

szól a nóta
13:25 Ízőrzők: 

Nagyhajmás

13:55 Magyarország
finom

14:10 Özvegy 
menyasszonyok
Magyar filmvígjáték

15:20 Álmok álmodói
15:30 Egy Perc Híradó
15:31 Időjárás-jelentés
15:32 Főmenü mini - 

Rétes
15:40 A nyomorultak

Angol tévéfilmsor.
17:00 Főmenü
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:40 Hójelentés
18:41 SzerencsePerc
18:45 Szerencse 

Szombat
19:35 Csináljuk a 

fesztivált!
21:45 Sose halunk meg

Magyar játékfilm
23:15 Kenó 12 év
23:16 Időjárás-jelentés
23:20 A bunyós

Angol filmdráma
01:15 Halál a 

Paradicsomban
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:17 Angol nyelvű 

hírek
05:20 Német nyelvű 

hírek
05:23 Orosz nyelvű 

hírek
05:25 Kínai nyelvű 

hírek
05:29 Édes anya-

nyelvünk
05:30 Itthon vagy!
05:55 Magyar 

gazda
06:20 Unió27
06:45 Itthon vagy!
07:05 Időjárás-jelentés
07:10 Kincskereső
07:35 Püspökkenyér
08:10 Rejtélyes XX. 

század - Kun 
Miklós műsora

08:35 Evangélium
09:05 Novum
09:30 Multiverzum
10:00 Hogy volt?!
11:00 Öt kontinens
11:30 Budai 

cukrászda
Magyar játékfilm

13:00 Híradó
13:20 Időjárás-jelentés
13:25 Múlt és Jelen
13:50 Álmok álmodói
14:00 M4 sport+
15:30 Rövidpályás 

gyorskorcso-
lya Európa-baj-
nokság

18:10 K&H női 
kézilabda liga

22:05 Bagi-Nacsa Show
23:00 Dokuzóna
00:00 Magyar világ
00:25 Álmok álmodói
00:30 Püspökkenyér
01:00 Híradó
01:15 Angol nyelvű 

hírek
01:18 Időjárás-jelentés
01:20 Agapé

04:35 Tour de Hongrie
összefoglaló

08:00 Szabadidő
08:40 Építők
09:00 Gyorskorcsolya 

Európa-
bajnokság

16:00 Kézilabda 
felkészülési 
mérkőzés

17:30 Értékelő műsor
17:45 Felvezető műsor
19:45 Értékelő műsor
20:00 Gyorskorcsolya

Európa-
bajnokság

21:55 Kézilabda 
felkészülési 
mérkőzés

01:25 Szabadidő
01:55 Építők
02:20 UEFA Bajnokok 

Ligája

05:20 Fókusz Plusz
06:10 Teleshop
06:40 Kölyökklub
09:05 Teleshop
09:55 A Muzsika TV 

bemutatja!
10:30 Az Év Hotele
11:15 A dadus

Am. vígjátéksor.
11:55 A dadus

Am. vígjátéksor.
12:35 A dadus

Am. vígjátéksor.
13:20 Dutyi dili

Amerikai vígjáték 
15:45 A bakancslista

Am. kalandfilm 
18:00 RTL Híradó - 

Esti kiadás
19:00 Cápák között
20:10 Törésvonal

Am. katasztrófafilm 
22:40 300 - A birodalom 

hajnala
Amerikai akciófilm 

00:55 Pillangó
Amerikai-cseh-
spanyol kalandfilm 

06:10 Hupikék törpikék
Animációs sorozat 

06:35 Hupikék törpikék
Animációs sorozat 

07:05 Éljen Julien király!
Animációs sorozat 

07:30 Magyar népmesék
07:40 Magyar népmesék
07:45 A kis hableány I.

Animációs sorozat 
08:10 Timon és Pumbaa

Rajzfilm sorozat 
08:35 101 kiskutya

Animációs sorozat 
09:00 Kacsamesék

Animációs sorozat 
09:25 A gumimacik

Rajzfilm sorozat 
09:50 Balu kapitány

 kalandja
Rajzfilm sorozat 

10:20 Nagy Vagy - Grá-
nit Family App 
Kupa

10:55 Sztárok a reptéren
11:35 Több mint TestŐr
12:10 Életmódi
12:50 SuperCar
13:25 Nők

Vígjáték film 
15:55 Zimmer Feri

Vígjáték film 
18:00 Tények
18:55 Páros mellékhatás

Vígjáték film 
21:20 Gyűlölök és 

szeretek
Vígjáték film 

23:45 Apádra ütök
Vígjáték film 

02:00 A következő 
három nap
Krimi film 

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

Sporthíradó
06:35 Időjárás-jelentés
06:45 Kenó 12 év
06:50 Családi kör
07:40 Álmok álmodói
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 Egy perc hírek
10:00 Katolikus krónika
10:25 Időjárás-jelentés
10:30 Rome Reports - 

Vatikáni híradó
11:00 Egyedi (52’) do-

kumentumfilm 
engedélyezett szi-
nopszis alapján

11:01 Eucharist Classic
– ünnepi kon-
cert a Mátyás-
templomból

11:50 Templomaink
12:00 Déli harangszó
12:01 Híradó
12:35 Nemzeti 

Sporthíradó

12:45 Időjárás-jelentés
12:55 Jó ebédhez 

szól a nóta
13:25 Ízőrzők – Taka-

rékos konyha
13:55 Magyarország 

finom
14:10 Álmok álmodói
14:15 Az új rokon

Magyar filmvígjáték
15:45 Édes anya-

nyelvünk
15:50 Egy Perc Híradó
15:54 Időjárás-jelentés
16:00 Hatoslottó 

sorsolás
16:10 Hogy volt?!
17:00 SzerencsePerc
17:05 Zenés Önök 

kérték válogatás
17:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
18:00 Híradó
18:25 Nemzeti 

Sporthíradó
18:35 Időjárás-jelentés
18:40 Hójelentés
18:45 Családi kör
19:35 Főmenü mini: 

Bio sertés, 
Nyalka

19:45 Magyarország, 
szeretlek!

21:25 Egy évem 
Salingerrel
Francia romanti-
kus film

23:00 Kenó 12 év
23:05 Időjárás-jelentés
23:10 Fellini nyomában

Filmdráma
00:50 Halál a 

Paradicsomban
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

01:50 Mallorcai 
bűnügyek
Angol bűnügyi tévé-
filmsor.

05:00 Híradó
05:15 Időjárás-jelentés
05:18 Angol nyelvű hírek
05:20 Német nyelvű hírek
05:24 Orosz nyelvű hírek
05:25 Kínai nyelvű hírek
05:30 Édes anyanyelvünk
05:34 Itthon vagy!
05:55 Magyar világ

06:20 Élő egyház
06:45 Esély
07:10 Világ
07:30 Időjárás-jelentés
07:35 Noé és barátai
08:05 Kontúr
08:50 Ízőrzők - Temati-

kus epizódok
09:25 Borbás Marcsi 

szakácskönyve
09:55 Főmenü: 

Gombóc
10:50 Magyar világ
11:20 Szerelmes föld-

rajz - Élni a 
hegy két olda-
lán - Szittner 
Andrea

11:50 A sándorgyuri
12:45 Történelem az 

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

ma
13:45 Álmok álmodói
14:00 M4 sport+
22:05 Révészek
23:05 A Nagyok
23:35 Hogy volt?!
00:30 Öt kontinenes
01:00 Híradó
01:15 Időjárás-jelentés
01:18 Angol nyelvű hírek
01:25 MMA portrék
02:20 Az új rokon

Magy. filmvígjáték

06:35 Szabadidő
07:05 Jövünk!
07:30 Múlt és Jelen
08:00 Gyorskorcsolya 

Európa-bajnokság
10:05 Építők
10:30 Kézilabda felké-

szülési mérkőzés
14:00 Gyorskorcsolya 

Európa-bajnokság
19:30 Kézilabda felké-

szülési mérkőzés
21:10 Jégkorong Erste 

Liga
23:20 Gyorskorcsolya 

Európa-bajnokság
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Nem csoda, hogy a bol-
tokban, a piacokon a különbö-
ző lámpákat, akkumulátoro-
kat, elemeket stb. árusító rész-
legek forgalma a legnagyobb. 
No meg azoké az üzleteké, ame-
lyek invertereket és generátoro-
kat árusítanak. Megtapasztalhat-
tuk, hogy az áramfejlesztő meg-
vásárlása és üzemeltetése nem 
olcsó mulatság, emellett gyakran 
nem is problémamentes. 

Például a generátorhoz adott 
útmutatóban meghökkenve ol-
vasod, hogy azt nem ajánlják a 
lakás villamoshálózatára csat-
lakoztatni. Még inkább kétség-
be esel a következő figyelmez-
tetésnél: egyes villamos készü-
lékek (például televíziók, számí-
tógépek stb.) a generátorról nem 
működtethetők. Kérdés eseté-
ben forduljon a készülék gyár-
tójához... 

Ismerőseim elmondták, hogy 
a gázkazán keringető szivaty-
tyúja sem mindig kompatibilis 
az áramfejlesztővel, kell még 
hozzá egy másik kütyü is. Ak-
kor hát a drága pénzen – órán-

Kapcsolj a hálózatról a generátorra

Nem fenékig tejfel
A mostani emberpróbáló időkben, amikor igazából már nem azt 
számoljuk, hogy a nap 24 órájából mennyi ideig tartott az áram-
kimaradás, hanem hogy hány röpke óráig élvezhettük a civilizá-
ció nagy-nagy áldását itt Kárpátalján, a legtöbb család életét, an-
nak ritmusát az árammentes és az árammal ellátott időszakok vál-
takozása határozza meg. 

ként 70-100 hrivnyáért – üzemel-
tetett generátor csak arra lenne jó, 
hogy néhány égőt, no meg a hűtő-
gépet rákapcsoljuk? Mert félő pél-
dául, hogy egy 3000 wattos áram-
fejlesztő sem a vízszivattyút, sem 
a mosógépet, sem a mikrohullámú 
sütőt nem bírná el…

– Ezekben a hetekben mosunk, 
zuhanyozunk, fürdünk akkor, mi-
kor áram van – mondja kényszere-
dett mosollyal Attila barátom, aki 
bő egy hónapja üzemelteti a 3000 
wattos áramfejlesztőjét. – Termé-
szetesen a tájékoztatóval ellentét-
ben mégiscsak a lakás villamoshá-
lózatára csatlakoztattam a generá-
tort, és hogy védjem a számítógé-
pet és a televíziót a feszültségin-
gadozástól, szükségesnek tartot-
tam egy stabilizátor beiktatását. 
Egyébként a vízszivattyú így is 
működik. Természetesen mielőtt 
beindítanám az áramfejlesztőt, két-
szer is ellenőrzöm, hogy a villany-
órán lenyomtam-e a kapcsológom-
bot, hogy onnan semmi esetre ne 
jöjjön áram. 

Kishegyi László, a beregszászi 
Praktik üzlet műszaki eladója kér-

désünkre elmondta, hogy érdemes 
olyan gyártótól vásárolni ezt a ké-
szüléket, amelynek neve van a pia-
con. Ebben az esetben a 3000 watt 
az valóban annyit is jelent, és ak-
kor nincs gond a legtöbb háztartá-
si készülék használatát illetően. A 
mosógép és a mikrohullámú ké-
szülék használatát, a bekapcsolás-
kor tapasztalt magas indulófeszült-
ség miatt, ő sem ajánlja. 

A közösségi médiában leg-

utóbb Szlapko Ferenc osztotta meg 
tanácsait, aki nem csupán használ-
ja, de javítja is az áramfejlesztőket. 
„Az utóbbi 3 hétben javítottam jó 
pár áramfejlesztőt, és ki merem je-
lenteni, hogy 90 %-ban alumínium 
huzal van felhasználva a tekercs-
hez, ami sokkal rosszabb paramé-
tert eredményez a rézhuzalhoz ké-
pest, ezáltal eléggé „vérszegény-
nyé” válik a szerkentyű, könnyen 
leesik a hálózati feszültség. Azt ja-

vaslom, akinek egyfázisú az ottho-
ni hálózata, mindenképp egyfázisú 
generátort vásároljon, mert szen-
vedni fog a háromfázisúval, hiá-
ba költ horribilis összeget rá.” És 
végül pár alapvető tanácsot is ad 
az áramfejlesztők használatához, 
amire érdemes odafigyelni: „Ha 
azt tapasztaljuk, hogy huzamosabb 
ideje már „nyög” a generátorunk, 
csökkentsük a terhelést. Ha bein-
dításkor azt észleljük, hogy pl. az 

5-10-ik húzásra sem indul, akkor 
ne ráncigáljuk tovább, mert csak a 
múlt héten 4 szétrobbant kipufogó-
val volt dolgom. Ugyanis ahogy 
húzogatjuk a berántó zsinórt, egyre 
több benzin gyülemlik fel a kipu-
fogóban, ami egyszer csak a szikra 
hatására robban… Jobbik esetben 
egy gyertyatisztítás vagy -csere je-
lenthet megoldást. Nagyon fontos: 
ha a generátorunk rá van kapcsolva 
a házunk hálózatára, pl. egy dupla 

villásdugó segítségével, és észre-
vesszük, hogy van áram a szom-
szédban, örömünkben nehogy 
rákapcsoljuk az villanyóradoboz 
főkapcsolóját, mivel a „szembe-
jövő” áram lényegesen erősebb 
lesz a harcban, mint az alumíni-
um tekercsünk. Tehát mindenek 
előtt csatlakoztassuk le a hálózat-
ról a generátort, majd utána jöhet 
csak a főkapcsoló. És amúgy is 
ajánlott a fokozatosság elvének 
betartása, úgymond a generátor 
lehűtése. Ez egyébként egy alap-
vető dolog, de ilyenre is volt pél-
da, két hete hoztak ilyet is javítás-
ra. Továbbá, ha azt tapasztaljuk, 
hogy a generátorunk motorja nem 
egyenletesen dolgozik, hanem fo-
lyamatosan szabályozni próbál-
ja a fordulatszámot, ne használ-
juk így huzamosabb ideig, értem 
alatta napokig, vagy akár hetekig, 
mert tönkremegy a mechanikus 
szabályozó rendszer. Inkább idő-
ben javíttassuk meg, így olcsóbba 
kerül, na meg kevesebb benzinünk 
fog fogyni, ami manapság szintén 
nem olcsó mulatság. És amivel 
kezdenünk kell: az újonnan vásá-
rolt készüléket töltsük fel megfe-
lelő olajjal, és mielőtt használat-
ba vesszük, legalább 3-5 liter ben-
zint „járassunk” ki, lehetőleg ter-
helés nélkül, vagy legalább mini-
mális terheléssel. Más benzinmo-
torok esetében is így zajlik a „be-
járatás” folyamata.”

Érdemes a szakemberek taná-
csát meghallgatni, hogy baleset-
mentesen „generáljunk” egy kis 
civilizációt a lakásunkba. 

Kovács Elemér

 Az első és legfontosabb lé-
pés a kiválasztott tojó típusú na-
poscsibét úgy felnevelni, hogy 
abból jó szerkezeti szilárdságú, 
a tojástermelésre érett madarat 
kapjunk. A cél tehát kiegyenlített 
növekedéssel olyan, a korának 
megfelelő testtömegű jér-
cét, majd tojótyúkot ne-
velni, amely erős, jól fej-
lett csontozattal rendelke-
zik. A jól megválasztott, 
megfelelően összeállított 
takarmányozással olyan 
tojótyúkot kívánunk ter-
melésbe állítani, amely 
időben kezd el tojni, ha-
mar eléri a csúcsterme-
lést és a magasszintű to-
jástermelést hosszú időn 
keresztül fenntartja.

 Ezt követően a to-
jástermelés időszakának 
takarmányozásáról kell 
említést tenni, de nem 
szabad megfeledkezni 
a különböző takarmány 
alapanyagok és kiegészí-
tők jelentőségéről sem. A 
tyúkok megfelelő etetése 
elengedhetetlen, ha mé-
retes, egészséges tojáso-
kat szeretnél begyűjteni 
tőlük. Habár ezek a házi 
szárnyasok mindenevők, 
a tojások szempontjából egyál-
talán nem mindegy, hogy mit is 
fogyasztanak el. Egyáltalán nem 
válogatósak – a kertben talált fű-
től kezdve a bogarakig, gyümöl-
csökig és virágokig lényegében 
bármit felcsípnek, ami megtet-
szik nekik.

Tojótyúkok tartása és 
nevelési tippek

A gazdasági állatok, így a tojótyúkok termelését egyrészt a gene-
tikailag meghatározott képességek, másrészt a tartástechnológi-
ai tényezők és természetesen a takarmányozás határozzák meg. 
A gazdaságos tojástermelés alapját a jércenevelés alapozza meg 
vagy teszi tönkre, még a tojásrakás megkezdése előtt.

A kukorica fontos szerepe
Mint említettük, a táp és a dur-

va szemű hozzávalók mellett a ku-
koricának is ott kell lennie a tyú-
kok menüjében. Ez különösen ak-
kor fontos, ha szárnyasaid puha-
héjú tojásokat tojnak. Az új tojók 

időnként furcsa formájú, puhább 
héjú vagy két sárgával rendelkező 
tojásokat tojhatnak, de ha elegendő 
kukoricát kapnak, akkor a későb-
biekben már sokkal szabályosabb, 
erősebb tojásaik lesznek.

Tojótáp
A tojótápoknak már a nevük is 

egyértelműen utal arra, hogy mi-
lyen célra készültek. Ezek a ké-
szítmények rengeteget segíthet-
nek a tojástermelés fellendítésé-
ben. A táphoz némi kukoricát is 
ajánlott hozzákeverni, de a keve-
rék inkább tápból tartalmazzon 
többet, mint bármi másból. A to-
jástermelés egy nagyon kimerí-
tő folyamat a tyúkok szerveze-
te számára, a tojótápok pedig 
éppen az ehhez szükséges táp-
anyagok és erőforrások pótlását 
szolgálják. Ezért is olyan fontos, 
hogy étrendjük legnagyobb ré-
szét ez a táp tegye ki. Érdemes 
észben tartani, hogy egy tyúkban 
valamivel több mint 25 órán ke-
resztül formálódik meg egy to-

jás. Ez viszonylag gyors-
nak számít, eltekintve, 
hogy a folyamat milyen 
sok erőforrást igényel a 
csirkétől. A kereskedel-
mi tápok általában nagy 
mennyiségű kalciumot 
tartalmaznak (ami a to-
jáshéjak fő összetevője). 
Ezenkívül fontos, hogy 
más források formájában 
is tápanyagokat szolgál-
tass szárnyasaidnak.

A házityúk évente 
250 vagy akár több mint 
300 darab tojást képes pro-
dukálni, ha naponta elve-
szik előle a rakott tojást. 
Ha nem veszik el a tojást, 
akkor a legtöbb fajta neki-
állna a kotlásnak. Bizonyos 
fajtáknál a kitenyésztésük 
során teljesen visszaszorí-
tották a kotlási hajlamukat.

Néha előfordulhat (fő-
leg azoknál, melyek ma-
guk mesterségesen lettek 
keltetve), hogy a kotlást 

félbehagyják és leszállnak a fé-
szekről. A keltetési idő normál 
esetben 21 nap. A tyúkok maxi-
mális élettartamáról viszonylag 
kevés megbízható adat áll ren-
delkezésre. 

Gazdag Sándor 
falugazdász (KMVSZ)

A szilveszter Szent Szilveszter pápa ünnepe; ő a IV. században 
élt, az ünnep róla kapta a nevét, ugyanis Szent Szilveszter pápa az év 
utolsó napján hunyt el. A szilveszteri mulatozás, féktelen evés-ivás a 
római korban tartott szaturnáliákra vezethető vissza. A gondtalan fo-
gyasztás aztán lassan az egész világon elterjedt szilveszteri hagyo-
mánnyá vált. A római korban a rabszolgák és uraik is egy asztalhoz 
ültek ilyenkor, s szó sem eshetett politikáról az asztalnál. A honfog-
laló magyarok tavasszal vagy ősszel ünnepelték az újévet, s ennek 
az ünnepnek a jelentősége számukra sokkal inkább az évszakváltás 
volt. Hiszen a nomád népeknél ekkor hajtották a legelőre ki- illetve a 
legelőről be az állatokat. Ezek az ünnepek a pásztorünnepek formá-
jában máig fennmaradtak. Sokára európaizálódótt ez a nap, mozgó 
ünnep volt még jó ideig; volt, amikor vízkereszt környékén tartották. 
Később, a XVI. századig karácsonykor ünnepelték az újévet, amíg 
1691-ben XII. Ince pápa ki nem hirdette, hogy az újév január 1-jén 
kezdődik. A keresztény világban azóta ünneplik e napon az újévet.

A szilveszter története, eredete

Az ünneplés hagyománya

Az ünnephez számtalan népi jóslat, időjárási megfigyelés, állattar-
tási szokások, tilalmak kapcsolódnak. Protestáns vidékeken sokszor 
óévtemetést is rendeztek. Szokás volt még vidéken a nyájfordítás is, 
amely azt jelentette, hogy a juhokat, állatokat felkeltették, hogy for-
duljanak a másik oldalukra. Ha ez sikerült, akkor úgy tartották, hogy 
termékenyek lesznek a következő évben. Erdélyi hagyomány volt az 
óév kiharangozása és az újév énekléssel való köszöntése. Régen az 
év utolsó napjának álmaiból jósoltak az újévre vonatkozólag, ezért 
nem ártott a mulatozás mellett az alvásra is hagyni időt.

Népszokások szilveszterkor

Régen falun a gyerekek és felnőttek is járták a házakat és min-
denhol köszöntőket mondtak újévkor. A hagyomány szerint minden 
ember hitt a kimondott szó erejében, ezért ilyenkor olyan köszön-
tőket mondtak, amelyek csupa jókívánságok voltak az újévre. Még 
ma is élő hagyomány, hogy az újév első napjának cselekedetei is-
métlődnek aztán később az egész évben. Sok helyen ma is kényesen 
ügyelnek arra, hogy csak olyasmit végezzenek újévkor, amit egész 
évben is végezni kívánnak. Általánosan ismert és elfogadott hiede-
lem, hogy újév napján tilos kivinni a szemetet, mert kivisszük vele 
a szerencsét is a házból. Asszonyoknak ilyenkor tilos volt a mun-
ka, s az állatokat sem dolgoztatták újévkor. 

Ismert népi szokás volt a fokhagyma kalendárium. Minden hó-
nap egy fokhagyma volt, amelyre sót tettek. Ha a fokhagyma reg-
gelre átnedvesedett, akkor arra a hónapra sok csapadékot vártak. 
Az újévi első látogató is fontos volt; ha férfi volt a vendég, az sze-
rencsét hozott, ha nő, az szerencsétlenséget. Legalábbis a babona 
így tartja. A friss vízben való mosdásnak is nagy jelentősége volt. 
Egészséget hozott a mosakodás, és szerencsét is. Aki reggel első-
ként húzott vizet a kútból, az úgy mondták, hogy elvitte az arany-
vizet, azaz egész évben az ő oldalán fog állni a szerencse.

Újévkor
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A tél kezdete – mintegy kár-
pótlásként a nyári napozások, 
a strandolás és a zamatos gyü-
mölcsök elmaradásáért – szá-
mos finomságot és szépséget kí-
nál nekünk; olyanokat, ame-
lyek akkor a legjobbak és a leg-
kívánatosabbak, amikor a dér 
már megcsípte őket.

Csipkebogyó
A csipkebogyó abban az idő-

ben, amikor még jóval kevesebb 
volt a termesztett gyümölcs, mint 
manapság, igen népszerű anyaga 
volt a lekvárfőzésnek. Leggyak-

rabban a vadrózsa piros bogyóit 
gyűjtötték be, de a mai generá-
ció már tudja, hogy a legtöbb ró-
zsaféle bogyói alkalmasak a fel-
dolgozásra.

A bogyók legszebben a napos 
helyeken érnek be, a vadrózsák 
által kedvelt, középkötött tala-
jokon a kertekben, az erdők na-
pos szélén, a fasorokban, az utak 
és a vízlevezető árkok mellett. A 
rózsabokrok szeretik a kissé lú-
gos, meszes talajokat és könnyen 
(nyáron akár zölddugványozás-
sal is), szaporíthatók.

A rózsabogyók belső állomá-
nya erősen szöszös, amely elfo-
gyasztva kellemetlen, viszkető 
érzést vált ki, ezért a felhasított 
bogyó húsát el kell távolítani; to-
vábbi feldolgozásra csak a vas-
tag, húsos héjazat alkalmas. Ez 
igen jelentős mennyiségű C-vi-
tamint (max. 2000 mg/100 g) és 

Dércsípte finomságok
több, értékes antioxidáns anyagot 
tartalmaz, ezért a szárított csipke-
bogyóból igen jó hatású teát lehet 
készíteni, amely a vese-és hólyag-
bajokat, a magas vérnyomást, va-
lamint a hörghurutot gyógyítja .A 
kimagozott bogyókat fél-egy na-
pig vízben kell áztatni, majd cit-
romsavval és fahéjjal ízesítve kell 
alaposan megfőzni, átpasszírozni, 
megszűrni és cukorral, vagy (lehe-
tőleg) mézzel elkeverve, tíz perc-
nyi utófőzést követően üvegek-
be tölteni.

A rózsabogyókból a lekvá-

ron kívül szörp, ivólé, bon-bon töl-
telék, ürmös készül, de nyersen is 
fogyaszthatók.

Birs
A birs terebélyes bokorrá vagy 

kis, törzses fává nevelhető, alma 
vagy körte alakú gyümölcs, ame-
lyet érdemes volna több kiskert-
ben telepíteni, mert jól illeszkedik 
a sövénysor növényei közé és szép 
lombja és élénksárga gyümölcsei 
hosszú ideig díszítik a kertet. Sze-
reti a meleg, védett helyet és a gaz-
dag, kissé nyirkos, nem meszes ta-
lajokat; jól érzi magát a kút, vagy 
a vízcsap, vagy a medence közelé-
ben, ahol a talaj a nyári szárazság 
idején is nedves. Minthogy a mu-
tatós, fehér virágai csak május kö-
zepén nyílnak ki, ezért a tavaszi 
fagyok ritkán károsítják, de a téli, 
zord időt nehezen viseli el.

Kevés vegyi növényvédel-
met igényel, de a magház kívül-

ről nem észlelhető penészedésé-
nek megelőzésére a virágzás ide-
jén kell permetezni gombaölő szer-
rel! A metszése azonban fortélyos: 
a virágok az egyéves vesszők rü-
gyeiből fejlődő, 5-8 cm-es hajtáso-
kon jelennek meg, ezért az egyéves 
vesszőket nem szabad visszavágni, 
csupán a korona öreg, felkopaszo-
dott ágait kell kiritkítani.

Naspolya
A naspolya a téli hónapok ér-

tékes gyümölcse. Ez a gyümölcs-
faj megbízhatóan fagytűrő és víz-
zel, tápanyagokkal jól ellátott ta-
lajon, félárnyékos helyen is jól te-
rem. Metszése csupán a korona rit-
kításából áll; az elöregedett bok-
rok jól elviselik az erőteljes, ifjí-
tó metszést.

A gyümölcse a fán nem érik be 
és csak az első, jelentősebb fagy 
után szabad leszüretelni, majd 
fagymentes helyen tárolni, ahol be-
érik, megpuhul és kellemes, édes-
fanyarkás ízű gyümölccsé válik.

Fodros kel
A fodros kel (leveles kel) ná-

lunk kevéssé ismert téli zöldségfé-
le, amelynek a magját július elején 
kell elvetni, majd a fejlett palántá-
kat kiültetni – akár cserepekbe is. 
Sok vizet és bőséges tápanyag el-
látást igényelnek. A növények 80-
100 cm magasságra nőnek, nagy, 
húsos, fodros leveleket fejleszte-
nek. Ezek igen hasznosak a télen 
kopasz kertekben és különösen hó-

val, vagy zúzmarával terhelve szé-
pítik meg a környezetünket.

A fodros kel teljesen télálló nö-
vény: a leveleiből mindig csak any-
nyit kell leszedni, amennyit a házi-
asszony a konyhában főzeléknek, 
köretnek, levesnek feldolgoz. Eu-
rópa számos országában télen nem-
zeti eledelnek számít; Németor-
szágban a vendéglők hangsúlyosan 
hirdetik, hogy náluk mikor és mi-
lyen „Grünkohl” étel fogyasztható.

Sütőtök
A sütőtök ősidők óta fontos 

eleme a magyar étkezési szoká-

soknak, valamikor éppen úgy az 
utcán sütötték és árusították, mint 
a gesztenyét. Az értékes tápanya-
gokat (karotin, C-vitamin, kal-

cium, foszfor) tartalmazó étel 
mostanában ismét divatba jön-
ni látszik.

Nálunk a világosszürke héjú, 
lapított gömb alakú, nagydobosi 
sütőtököt termelik évszázadok 
óta. Ez igen élelmes, nagy gyö-
kértömeget és hosszú indákat 
fejlesztő növény, amely bősé-
ges trágyázás mellett hatalmas, 
olykor 10-15 kg súlyt is elérő 
terméseket érlel. Ezeket az első 
komoly fagyok után, kocsány-
csonkkal együtt vágják le a tő-
ről és így – fagymentes, száraz 
helyen – akár a tél végéig is tá-
rolhatók.

Mintegy évtizeddel ezelőtt 
jelent meg a magyar termelésben 
és a kereskedelemben a sonka 
alakú, egy-két kilós, sárga héjú 
és ugyancsak igen kellemes za-
matú kanadai banán-tök, amely-
nek előnye az, hogy könnyeb-
ben szeletelhető és gyorsabban 
megsüthető.

A téli otthon megszépíté-
sét szolgálják a díszbokrok bo-
gyós ágai és vesszői. Tessék né-
hányat a vázában elhelyezni és 
gyönyörködni (hogy csak a leg-
ismertebbeket említsem) a ho-
moktövis, a tűztövis, a tisza-
fa, a lampionvirág és a kecske-
rágó piros, a fagyal és a boros-
tyán fekete, a fagyöngy és a hó-
bogyó fehér, a fakín és a galago-

nya sárga, a kökény és a mahó-
nia kék bogyóival ékes vesszői-
nek színkavalkádjában.

Az intenzív zöldséghajtatással 
foglakozó gazdák életét nagyon 
megnehezíti, hogy a növény-
állományuk szinte folyama-
tos felügyeletet, gondoskodást 
igényel. Legyen szó fűtésről, 
szellőztetésről vagy akár táp-
oldatozásról, elegen-
dő egy kis „malőr” 
és akár az egész sze-
zon eredményessége 
veszélybe kerülhet. 
Ebben a cikksoroza-
tunkban igyekszünk 
bemutatni azokat a 
kis eszközöket, ame-
lyek megkönnyíthe-
tik a gazdák munkáját, nyu-
godtabbá tehetik az életét ezek-
ben a háborús és áram-kima-
radásos időszakban. Most az 
egyik legegyszerűbb kis szerke-
zettel, az áramszüneti riasztó-
készülékkel fogunk foglakozni.

Miért van rá szükség?
A fűtött zöldséghajtatással 

foglalkozó gazdák egyik leg-
nagyobb rémálma az éjszakai 
áramszünet. A fóliaházak fűtésé-
re szolgáló kazánok üzemelésé-
hez, a keringtető szivattyúk mű-

Gazdálkodás vészterhes időkben (1.)

Az áramszüneti riasztókészülék
ködéséhez folyamatos áramellátás 
szükséges. Akár egy viszonylag rö-
vid, 1-2 órás áramszünet is végze-
tes következménnyel járhat. A fa-
gyos éjszakák idején a fóliasátor 
gyorsan kihűl, de ez sok esetben 
csak a kisebbik probléma. A víz 

keringésének hiányá-
ban a kazánok könnyen 
túlhevülnek, akár fel is 
robbanhatnak, ami bal-
esethez, sérüléshez ve-
zethet.  Azon túl, hogy 
egy felhasadt kazán ja-
vítása elég drága dolog, 
sokszor napokig is el-
tarthat. Erre az időre a 

gazdának valamilyen vészfűtés-
ről kell gondoskodnia, hogy tönk-
re ne menjen teljesen az állomány. 

Éppen ezért a fűtött hajtatás-
ban az alapfelszereltséghez tar-
tozik az áramfejlesztő generátor. 
Azonban mit sem ér ez a sok tíz-
ezer hrivnyáért vásárolt gépünk, 
ha az éjszakai áramszünet idején a 
fáradt gazda mélyen alszik. Szük-
ség van egy riasztó berendezés-
re is, ami figyelmezteti a terme-
lőt az éjszakai áramszünetre. Már 
a 90-es években hozzáértő, ügyes 
kezű mesteremberek elemes rádió-

ból és reléből barkácsoltak is ilyen 
készüléket. A működésük lényege 
az volt, hogy az elemes rádió áram-
körébe egy 220 voltos relé volt be-
iktatva oly módon, hogy amíg fe-
szültség alatt volt a relé 
220 voltos tekercse, addig 
megszakítva tartotta a rá-
dió kisfeszültségű áram-
körét, de egy áramszünet 
esetén zárult az áramkör, 
s hangosan megszólalt a 
Kossuth rádió, felkeltve a 
gazdát és az egész család-
ját. Tömegesen nem ter-
jedt el ennek a barkácsolt 
riasztónak a használata, 
egyrészt mert viszonylag 
drága volt, másrészt min-
den este le kellett ellen-
őrizni, hogy valamelyik 
családtag a rádióhallgatás 
után mindent úgy állított 
vissza a készüléken, aho-
gyan kellett. 

Amire van igény, megje-
lenik a kínálat!

Ma, az internet korá-
ban könnyen utána nézhe-
tünk, hogy nincs-e már va-
lami egyszerű és olcsó áramszüne-
ti riasztó készülék a forgalomban. 
Meglepetésemre számtalan kis esz-
közt kínált megvételre az internetes 
kereső, a legkülönbözőbb minő-
ségben, kivitelben, áron. A keresés-
kor ciril (orosz vagy ukrán) betűk-

kel a „сигнализация отсутствии 
сети” szöveget gépeljük be.

 Az Ukrajnában népszerű  
ROZETKA internetes áruház hon-
lapján 2-3 hónappal ezelőtt még 

150 hrivnyáért kínálják a képen 
látható riasztót. Én is ilyet rendel-
tem annak idején magamnak, mert 
kicsi, kompakt, könnyen kezelhe-
tő, megbízhatóan működik. Saj-
nos, a rendszeres áramszünetek-
kel együtt nem csak a generátorok, 

stb. ára emelkedett az egekbe, 
de az ilyen egyszerű kis eszkö-
zöké is. Kereskedő szemtelen-
ségétől függően 600-tól 1200 
hrivnyáig is elkérnek érte. Re-

méljük, néhány héten be-
lül lecseng most ez a pánik-
vásárlás, és visszább esnek 
majd az árak is.    

A működési elve ugyan 
az, mint a fentebb bemuta-
tott, elemes rádióból barká-
csolt riasztóé, csak itt nem 
a rádió kezd el bömbölni, 
hanem egy pici hangszó-
ró éles sípoló hangja. Nin-
csenek felesleges vezeté-
kek, csak be kell kapcsol-
ni, hogy sípoljon, majd be-
dugni a konnektorba, és ha 
a 220-voltos feszültség ha-
tására elhallgatott, készen 
is áll az őrködésre. Külön 
előnye ennek a megoldás-
nak, hogy nem az ágy mel-
letti éjjeli szekrényen van, 
ahol a fáradt gazda félálom-
ban kikapcsolhatná anél-
kül, hogy tudatosulna ben-
ne, mi is történik. Fel kell 
kelnie, megkeresnie, és úgy 

kikapcsolnia. Ekkorára már biz-
tosan ráébred arra, hogy miért 
is szól a riasztó, és sietnie kell, 
mert baj van! 

Gál István, falugazdász
Pro Agricultura 

Carpatika Alapítvány
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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

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. 
Mezőváriban családi ház el-
adó a fő úton, azonnal költöz-
hető. Ára: 13500 f.e. Mob.: 
+3670-6660414.
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.

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

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

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

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

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

Eladó egy gázkonvektor 
F8.50F, 6,3 KW olcsón. 
Mob.: 066-5605813. 
Boros  hordók  e ladók , 
ugyanitt boroshordóba való 
10 literes tölcsér (liu) Be-
regszászban. Mob.: +38066-
3967011. 

Szépkorú (70) pestmellé-
ki nyugdíjas szívesen látna 
otthonában egy nem nagyon 
szépkorú (+- 60) Kárpátal-
járól érkező – lehetőleg ma-
gyar állampolgár, szeretetre-
méltó, egyedülálló, függet-
len – hölgyet. Forgatókönyv: 
a legelején közös háztartás, 
aztán – ahogy a sors dik-
tálja. Sose tudni... Telefon: 
+3670-3564350.

Köszönetnyilvánítás
A Fancsikai Református Egyházközség megköszö-

ni a BGA Zrt. segítségét. A támogatásnak köszönhető-
en sikerült kívülről átfesteni a templomot, valamint új 
kerítést készíttetni.

***
A Gődényházai Református Egyházközség megkö-

szöni a BGA Zrt. segítségét. A támogatásnak köszönhe-
tően sor került a templomtorony felújítására, átfedésére.

***
A Nagyszőlősi Református Egyházközség megkö-

szöni a BGA Zrt. segítségét. A támogatásnak köszön-
hetően megtörtént a padlás szigetelése, a fürdőszobák 
felújítása valamint a belső ajtók cseréje.
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Négy ember, köztük két gyerek meghalt 
egy lakóházban keletkezett tűzben a be-
regszászi járási Medence (Midjanicja) 
településen. Öten kimenekültek az épü-
letből, őket kórházba szállították, írta a 
kiszo.net.

A katasztrófa-elhárítási szolgálat me-
gyei kirendeltségének tájékoztatása sze-
rint a tűz keletkezésekor három felnőtt és 
hét gyermek tartózkodott az épületben. A 
ház tulajdonosának 22 éves fia ébredt fel a 
füst szagára, ám addigra a lángok már át-
terjedtek a többi szobára is. A férfinak si-

Gyerekek is meghaltak a tűzben
került kimenekítenie a házból a húgát és 
négy unokaöccsét. A tűzoltókat és a men-
tőket a szomszédok hívták. A 6 és 10 év 
közötti gyermekeket különböző súlyossá-
gú égési sérülésekkel és füstmérgezéssel 
szállították kórházba.

A tűzesetben életét vesztette egy közép-
korú és egy 26 éves nő, valamint két gyer-
mek egy 2020-as és egy 2021-es születésű.

Mire kiértek a tűzoltók az egész ingat-
lan lángokban állt, egész ház leégett, tel-
jesen lakhatatlanná vált. A tűz keletkezé-
sének okát még vizsgálják.

Tűz ütött ki egy elhagyatott lakóházban 
Nagyszőlősön, az Ardói utcában.

A szomszédok észrevették a tüzet, és 
tűzoltókat hívtak. A kárpátaljai sürgősségi 
szolgálat tájékoztatása szerint egy állandó 
lakhellyel nem rendelkező férfi érkezett a 
házba, tüzet rakott a kályhában, hogy fel-

Egy hajléktalan okozott tüzet idegen házban
melegedjen, majd a lángok eloltása nélkül 
hamarosan elhagyta a házat.

A Nagyszőlősi 18. Számú Állami Tűz-
oltó- és Mentőegység tűzoltói a helyszín-
re érve szinte azonnal eloltották a tüzet, és 
megmentették a házat a pusztulástól, adja 
hírül a mukachevo.net.

A különleges művelet során letartóztat-
ták a bűnszervezet vezetőit, valamint 30 
kilogramm kábítószert, dokumentumo-
kat és 14 járművet foglaltak le. Ezek ér-
téke több mint 45 millió hrivnya, számol 
be a goloskarpat.info.

A bűnszervezetet négy zsitomiri és 
kijevi férfi vezette. „Alkalmazottja-

45 millió hrivnyás kábítószerfogás Kárpátalján
ik” nem rendelkeztek egyenes össze-
köttetéssel sem egymással, sem pedig 
a „vezetőkkel”, így azok teljes titoktar-
tást tudtak kialakítani magukat illetően. 
A bűnözők Ukrajna 10 legnagyobb me-
gyéjében tevékenykedtek, az eladáshoz 
zárt közösségi csatornákat használtak. Az 
ügyben továbbra is folynak a vizsgálatok.

A tűzoltók kedden, 15 óra 28 perckor 
kaptak bejelentést a rendfenntartóktól.

A Kárpátaljai Állami Sürgősségi Szol-
gálat jelentése szerint egy 1975-ös születé-
sű férfi holttestét találták meg a Szvaljavka 

Egy férfi holttestet találták a folyóban Szolyván
folyóban Szolyván, az Ivan Franko utcában.

A Szolyvai Városi 12. Számú Állami 
Tűzoltó- és Mentőegység ügyeletes cso-
portja vett részt a holttest tározóból tör-
ténő kiemelésében, írja a mukachevo.net.

December 19-én az esti órákban tragikus 
baleset történt Kárpátalján. Két személy-
gépkocsi – egy BMW 530 és egy Merce-
des-Benz W124 – ütközött össze a Ki-
jev‒Csap autóúton Szolyva és Bányfalu 
(Szuszkovo) települések között.

A rendőrség nyomozócsoportja 
azonnal a helyszínre vonult. A szük-
séges elsődleges nyomozás után meg-
állapították, hogy a Lemberg megyei 
Zolocsiv város 32 éves lakosa egy 
BMW típusú személygépkocsit vezetve 
a szemközti sávba hajtott és egy Mer-
cedes típusú személygépkocsinak ütkö-
zött. A sofőrön, a huszti járási Zárnya 
(Priborzsavszke) község 60 éves lako-
sán kívül három 25, 58 és 60 éves utas 
is utazott a szembejövő autóban, számol 

Halálos baleset történt
be a karpataljalap.net facebook-hírre hi-
vatkozva.

A közlekedési baleset valamennyi 
résztvevője számos sérüléssel egy egész-
ségügyi intézménybe került. A Mercedes 
58 éves utasa, Zárnya község lakója azon-
ban néhány órán belül meghalt a kórház in-
tenzív osztályán.

A járművek vezetői józanul ültek a vo-
lánnál. A 32 éves BMW sofőrjét őrizetbe 
vették a rendőrök. Jelenleg egy egészség-
ügyi intézményben őrzik. Az eset nyomán 
büntetőeljárást indítottak. A baleset oka-
it és körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A Szolyvai Városi 12. Számú Álla-
mi Tűzoltó- és Mentőegység egy csoport-
ja vett részt a baleset következményeinek 
felszámolásában.

December 16-án bejelentéssel fordult 
a rendőrséghez egy 41 éves técsői férfi, 
aki elmondta, hogy ellopták gépkocsi-
ját, írja a pmg.ua.

A helyszínre kiérkezett az operatív cso-
port, akiknek tagjai megállapították, hogy 
a tulaj 20 percre hagyta felügyelet nélkül 
a járművet munkahelyénél. Amikor visz-

Elloptak egy Volkswagen Golfot Kárpátalján
szatért, a gépkocsi már nem állt a helyén.

A rendőrök megnézték a térfigyelő kame-
rákat, s rövid időn belül meg is találták a tet-
test, a Huszti járásban. A volánnál egy 54 éves 
beregszászi járási férfi ült, akit már korábban 
is letartóztattak hasonló bűncselekményért.

Az ügyben folyik a nyomozás, a vizs-
gálatok megkezdődtek.

December 19-én bejelentés érkezett a 
rendőrséghez, miszerint verekedés tör-
tént Nagylucskán, a Part utcán, írja a 
pmg.ua.

A helyszínre kiérkezett az operatív cso-
port, akik megállapították, hogy két család 

Tömegverekedés Nagylucskán
között vita támadt, ami verekedésbe torkol-
lott. A történtek során négyen is megsérül-
tek, mindannyiukat kórházba szállították.

Az ügyben tart az eljárás, a vizsgála-
tok megkezdődtek. A tettesekre akár 7 év 
börtönbüntetés is várhat.

Nem született gól a Ferencváros labda-
rúgócsapatának idei utolsó felkészülé-
si mérkőzésén, a szintén NB I-es Mező-
kövesd ellen.

Múlt héten utazott mezőkövesdi edző-
táborba a Ferencváros labdarúgócsapata 
(amelynél a vb-n szerepelt Aissa Laidouni 
még a téli szabadságát tölti, és rajta kí-
vül is többen hiányoztak a zöld-fehérek 
alapcsapatából), a tábor zárásaként szer-
dán felkészülési meccsen is pályára lépett 
a Mezőkövesd Zsóry FC ellen. A két csa-
pat legutóbbi, októberi bajnoki találkozó-
ját a kövesdiek annak ellenére megnyer-
ték 2–1-re, hogy az FTC már a 2. percben 
megszerezte a vezetést Marquinhos révén.

Ezúttal viszont nem volt korai gól, 
sőt, a második félidőben sem pörgött fel 
sokkal jobban a találkozó. A 75. percben 
Marquinhos ezen a meccsen is gólt sze-
rezhetett volna, ha nem véd bravúrral a 
kövesdi kapus. Ezután sem találtak be a 
kapuba a csapatok, 0–0 lett a vége.

A Ferencváros további, januári felké-
szülési programja még nem ismert, de a 
német élvonalbeli Augsburg már bejelen-
tette, hogy január 15-én, a spanyolországi 
edzőtáborozása során összecsap a zöld-fe-
hérekkel.

***
A Ferencváros a hivatalos honlapján 

jelentette be, hogy az UEFA elfogadta a 
klub kérését, és a Puskás Arénában fogad-
hatja az ellenfelét a labdarúgó Európa-li-
ga nyolcaddöntőjének visszavágóján, így 
megkezdődhet a jegyértékesítés is.

Hírek a Fradi háza tájáról
Kubatov Gábor a Nemzeti Sportnak 

adott interjújában jelentette be, hogy nem 
a Groupama Arénában, hanem a Puskás 
Arénában szeretnék fogadni az ellenfe-
let. A klub elküldte a helyváltoztatási ké-
relmét az UEFA-nak, a szervezet pedig 
jóváhagyta a kérést, így akár több mint 
60 ezer néző előtt játszhat Sztanyiszlav 
Csercseszov csapata.

***
Mindeközben merész terveket szövö-

getnek a Ferencváros női kézilabda-szak-
osztályának háza táján.

– BL-t akarunk nyerni. Szerintem ha 
elég ügyesek vagyunk – úgy, ahogyan a 
vízilabdában elég ügyesek vagyunk – és 
mindent megteszünk a csapat felépítésé-
ért, akkor a harmadából, a feléből (a Győr 
költségvetésének – a szerk.) meg tudunk 
csinálni egy BL-győztes csapatot. Nagyon 
sok mindent meg kell még tenni addig, sze-
rintem rá fog menni három-négy évünk” 
– vázolta fel a terveket Kubatov Gábor, a 
Ferencváros elnöke.

„Azt a serleget szeretném egyszer el-
hozni ide a Népligetbe és ott meg szeret-
ném mutatni az embereknek, hogy milyen 
Bajnokok Ligáját nyerni. (…) Női kézilab-
dában ez a cél elérhető, annál is inkább, 
mert épp most vertük meg a Győrt és nem 
fél góllal, egy góllal, hanem most nagyon 
megvertük őket. Ez kinyitja a lehetőséget 
arra, hogy bajnokságot tudjunk nyerni és 
aztán alanyi jogon induljunk a Bajnokok 
Ligájában” – adott hangot optimizmusá-
nak az FTC elnöke.

Néhány sorban
A magyar válogatott továbbra is a 36. he-
lyen áll a Nemzetközi Labdarúgó Szövet-
ség (FIFA) csütörtökön nyilvánosságra ho-
zott világranglistáján, amelyet változatla-
nul Brazília vezet a december 18-án befe-
jeződött katari világbajnokságon győztes 
Argentína előtt.

A legutóbbi, októberi rangsorhoz ké-
pest az élmezőnyben a legnagyobbat a vb-
elődöntős marokkóiak léptek előre, akik 
11 helyet javítva a 11. helyre jöttek fel. 

A magyar válogatott Európa-bajnoki selej-
tezős ellenfelei közül a nyolc helyet visz-
szacsúszó, 29. helyen álló szerbeket jegy-
zik a legelőkelőbb helyen, Montenegró a 
69., Bulgária a 71., Litvánia a 144. pozí-
ciót foglalja el.

***
Robert Lewandowski szerint egész bizto-
san kijelenthető, hogy az argentin labdarú-
gó-válogatottat világbajnoki címig vezető 
Lionel Messi kapja ebben az idényben az 
Aranylabdát.

Az FC Barcelona lengyel csatára – 
aki 2020-ban és 2021-ben is megelőz-
te a dél-amerikai játékost a FIFA Év já-
tékosa szavazásán – a spanyol Mundo 
Deportivo című napilapnak azt mond-
ta, ebben az idényben a világbajnokság-
nak kell döntenie az évad legjobbjáról, 
a tornán pedig Messi feltette a koronát 
pályafutására, és az utolsó hiányzó tró-
feát is megszerezte.

Ha Lewandowskinak igaza lesz, akkor 
a korábban a Barcelonát, jelenleg a Paris 
Saint-Germaint erősítő Messi 2023-ban 

karrierje során nyolcadszor is elnyeri a fut-
ball legnagyobb egyéni elismerését.

A 34 éves Lewandowski saját jövőjével 
kapcsolatban megjegyezte, nem tudja, ját-
szik-e még valaha világbajnokságon, egy-
előre arra koncentrál, hogy a lengyel válo-
gatottal – amely Katarban a 16 között bú-
csúzott Franciaországgal szemben – ott le-
gyen a 2024-es németországi Európa-baj-
nokságon.

Lewandowski  Messinek adná az idei Aranylabdát

Bejelentés érkezett a rendőrséghez az 
ungvári Nemzeti Rendőrség munkatár-
saitól, miszerint szén-monoxid-mérgezés 
tüneteivel szállítottak kórházba egy fia-
tal hölgyet, írja a pmg.ua.

Az információk szerint az 1995-ös szü-

Szén-monoxid-mérgezést szenvedett egy 27 
éves kárpátaljai nő

letésű nő ungvári lakos. Az előzetes infor-
mációk szerint a mérgezés oka a gázkazán 
meghibásodása. Az áldozat állapota köze-
pesen súlyos. A Rendkívüli Helyzetek Ál-
lami Szolgálatának (DSZNSZ) nem kellett 
kiérkeznie a helyszínre.



A rejtvényt Balázsi Csaba készítette.
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Plusz egy vicc

2022. 51. szám meg    -
fej  tése: A túlzásba 
vitt szertartás min-
denkivel elfeledteti, 
hogy az miért is van. 

plusz    egy vicc: – Hi-
szen még nincs is 
gyerekünk! 

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

Mázas csülök

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

– Nagymama, olvasd el, légy szíves, mi van arra a 
plakátra írva!

– Nem tudom elolvasni, kis unokám, otthon felej-
tettem a szemüvegemet.

– …!

Kétbetűsek: ÁZ, CÉ, 
CT, ÉN, HÓ, KU, MI, MŐ, 
NE, RV, SL, TA, TE, YB.

Hárombetűsek: ALA, 
ALE, AZÉ, COE, DAL, 
EGK, ETZ, ÉNY, JET, KTM, 
MOP, ODÚ, TUL, ZLS.

Négybetűsek: AZÚR, 
CEDI ,  CSAK,  MAJD, 
MARA, NYÁR, PÁKA, 
RYAN, SIRE, SRÁC, TÉRD, 
UTAS, YALE, ZETE.

Ötbetűsek: AKELA, AK-
KOR, ARÉKA, AROMA, 
CETLI, DELEL, EPEDŐ, 
FAODÚ, KERUB, LITER, 

MEDOK, NATÚR, NÁLAD, 
NEKED, NÉZEM, OTTAN, 
SATYA, STEKK, SZÁSA.

Hatbetűsek: CARUSO, 
ENIGMA, EREZET, KÓR-
TAN, LAOSZI, MALÁTA, 
OLVASD, PADOVA, TAR-
TÁN.

Hétbetűsek: AMERI-
KA, BOLIVAR, CSATTAN, 
HÉTKARÚ, LETETET.

Nyolcbetűsek: FESTE-
TÉS, POLITIKA, RUM-
AROMA, SARKALÁS.

Kilencbetűsek: ARAB 
NYELV, ÁLLATMESE, 
COMBCSONT, TAKA -
RÓLÉC.

Tizenegy betűsek: BE-
ATZENEKAR, KAJAK-
CSAPAT, KENYÉRDA-
RAB, RÓZSASZIROM, TA-
NÚVÉDELEM.

D05.xls
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MÉRETRE VÁG 4
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IDÉZET

VANÁDIUM
MEGYÉS-
PÜSPÖK 

HELYETTESE
TANULÁS

HARISNYA IS 
VAN ILYEN

RÉGI
CINNEL BEVON

ANGOL 
ISKOLAVÁROS

KŐDARAB !

KÖZTERÜLET

NÉMET FOLYÓ

BECÉZETT 
MÁRIA

BÓR
KÉTÉLTŰEKET 
FENYEGETŐ 

DOLOG
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SÓDARAB !

FÉRFINÉV

1
FESTŐ, ÍRÓ 

(ATTILA)

OLASZ BAROKK 
ZENESZERZŐ 

(PIETRO)
… SUMPTER - 
SZÍNÉSZNŐ

KÁLIUM

VALAKI 
RÖVIDÍTÉSE

HELYSÉG HUSZT 
KÖZELÉBEN

NIKKEL

BÓR

2
HIDROGÉN

BUDAPESTI 
CSOMÓPONT

ÖNKÍVÜLET

RÉSZBEN 
NORVÉG !

SZÍNÉSZNŐ 
(ERZSI)

CSEH TENISZEZŐ 
(PETRA)

SPANYOL 
VÁROS

KÁBÍTÓSZER

MIHASZNA

FRANCIA 
SZOBRÁSZ 
(ANTONIN)

SASZTRI EGYIK 
NEVE

EREK !

HORGÁSZÁS 
(SZLENG)

SUGÁR

DOLGOZAT 
(SZLENG)

FŐUTCA 
RÉSZE!

TŐLE 
MÉLYEBBRE

A BASKÍR 
FŐVÁROS

JÓD ÉS 
EINSTEINIUM

NÉVELŐ

AZ ELSŐ NŐ

BELGA 
ÜDÜLŐHELY

BECÉZETT 
ATTILA

SZOBA BELSEJE!

ANGOL OGEN

JANG … 
ÜZENETE - 

SZABÓ LŐRINC 
VERSE

3
KUTYA

MEGMELEGÍT

FÉLSZ !

PRÁGAI LAKOS

AGY BELSEJE!

Hozzávalók 4 személyre: 1 kisebb csülök, 1 hagyma, 
3-4 cikk fokhagyma, 1 teáskanál köménymag, só, 10-12 sze-
mes bors, 2 babérlevél;

A mázhoz: 2 evőkanál ketchup, 1 evőkanál mustár, 
1 teáskanál méz, 2 evőkanál olaj, 2-3 evőkanál citromlé;

A körethez: 1 fej vörös káposzta, 4 közepes méretű 
alma, 1 hagyma, kevés zsír, só, bors, ecet, cukor.  

Elkészítése: A csülköt megmossuk, hideg vízben főni tesz-
szük, megsózzuk, hozzáadjuk, a hagymát, a fokhagymát, a kö-
ménymagot, a borsot meg a babérleveleket. Lassú tűzőn, 1-1,5 
óra alatt megfőzzük. Mikor a hús puha szűrőkanállal kiemeljük, 
egy tepsibe fektetjük, kevés főzőlevet aláöntünk és lekenjük a 
mázzal. 200 fokra előmelegített sütőben pirosra sütjük, közben 
a pecsenyelével és mázzal többször meglocsoljuk. A körethez a 
káposzta felső leveleit eltávolítjuk, a többit legyaluljuk, enyhén 
lesózzuk, kicsit állni hagyjuk. A hagymát apróra vágjuk, a zsíron 
üvegesre dinszteljük, majd hozzáadjuk a káposztát és közepes 
lángon pároljuk-sütjük. Közben az almát meghámozzuk, lere-
szeljük, hozzáadjuk a káposztához, többször átkavarva készre 
dinszteljük. A végén megszórjuk borssal, ízlés szerint cukorral 
meg ecettel ízesítjük, ha szükséges még megsózzuk és alapo-
san összekeverjük. Krumplipürét is adunk mellé.

Olyan csodálatos él-
ményben lesz része, 
mint hogy mások a 

tudtára adják, úgy fogadják el 
Önt, ahogy van. Nem is kell 
több, a szép lezáráshoz így év 
végére. Ugyanis megnyugtat-
ja és örömmel tölti el, hogy 
talán nem mindenkit riaszt el 
tüzes, karakteres személyisé-
ge. Próbáljon meg felhőtlenül 
örülni a ténynek, és nem pe-
dig gyanakodva a mögöttes 
tartalmat keresni.

Több olyan dolog is 
éri a héten, ami fő-
leg az érzelmeire lesz 
hatással, de minden-

képpen pozitív értelemben. 
Szerencsére az ünnepek után 
is tele van szeretettel és vég-
telen türelemmel. Ráadásul 
több olyan személy is előke-
rül az életében, akikről már 
jó ideje nem hallott. Lesz 
köztük olyan, aki nem puszta 
kíváncsiságból, hanem konk-
rét szándékkal keresi fel Önt. 

Ahelyett, hogy az év el-
mulasztott lehetőségein 
és negatívumain rágód-

na, inkább menjen és rúgjon ki 
a hámból! Szórakozzon minél 
többet, főként szilveszterkor 
nem maradjon otthon! Kesergés 
helyett inkább idézze fel a pozi-
tív emlékeket, és menjen el ba-
rátaival szórakozni. Csak magán 
múlik, hogy telnek majd el az év 
utolsó napjai és hogy mennyire 
lesz képes bizakodóan tekinte-
nie a jövő évére.

A következő napok-
ban, a szokásos ro-
konlátogatás és sza-
ladgálás mellett csak-

csak akad ideje olyan dolgok-
ra is, amelyekre korábban nem 
volt. Mint mindig, még az év 
végén is kötelességének érzi, 
hogy boldoggá tegye szeret-
teit és elégedettnek tudja őket. 
Érthető, ha titokban már csak 
egy kis magányra vágyik vagy 
arra, hogy kettesben töltse ide-
jét a kedvesével. 

Varázslatos kisugárzás-
sal bír a héten és senki 
sem fog tudni Önnek 
ellenállni, sem a magán-

életben sem az üzletiben. Éljen 
bátran a lehetőséggel, hogy min-
denki csodálja és a kedvében 
akarnak járni. Ellenben ne le-
pődjön meg azon, ha már nincs 
kedve sürögni-forogni és csak 
élvezni akarja az év végét. Te-
gyen így, és adjon magának erre 
lehetőséget, vagyis szilveszter-
kor se maradjon otthon!

Annyira jó és pozi-
tív hangulatban lesz 
egész héten, hogy azt 

képes másokra is átragaszta-
ni! Öröme és boldogsága má-
sokat is el fog tölteni, hiszen 
a napjai pont úgy telnek, aho-
gyan azt képzelte, így maxi-
málisan elégedett is lehet. 
Éppen ezért, bárki is tűnjön 
fel a múltjából, merje tárt ka-
rokkal üdvözölni és ha kell, 
akkor bocsásson meg neki. 

Végre kezdi úgy érez-
ni, hogy helyre tette 
a kapcsolatait. Min-

denkivel letisztázta az eset-
leges féleértéseket, megtör-
téntek a bocsánatkérések és 
kibékülések, és kiegyensú-
lyozott minden kapcsolatot. 
Már csak arra ügyeljen, hogy 
ne hagyja, hogy egyes embe-
rek beleszóljanak a tetteibe 
és megmondják, mit tegyen! 
Csak legyintsen rájuk, hiszen 
úgyis csak irigyek. 

A héten az lesz a leg-
nagyobb problémá-
ja, hogy eldöntse, ki-
vel is szeretné tölteni 

a szilvesztert, ugyanis renge-
teg meghívást fog kapni. De ne 
stresszeljen rá, inkább ússzon az 
árral. Különben megnyugodhat, 
meg fog jönni időben a megol-
dás, és senki sem fog megsér-
teni! Persze természetesen az a 
lényeg, hogy Ön jól járjon! Vi-
szont a csillagok készülnek még 
egy meglepetéssel is!

Bár jól telnek a nap-
jai, elégedett és bol-
dog, mégis van va-

lami hiányérzete, ami nem 
hagyja nyugodni. Még sze-
rencse, hogy kevés ideje van 
erre gondolni, mert barátai és 
szerettei egyaránt lefoglalják, 
akikkel kölcsönösen élvezi 
egymás társaságát. Ön most 
még inkább, mert valahol egy 
kis figyelem- és szeretethiány 
bujkál Önben. Legyen minél 
többször önzetlen a napokban.

A meghitt, családias 
ünnepek után egy ki-
csit ismét felpörögnek 
a mindennapjai. Any-

nyi meghívást fog kapni sze-
retteitől és barátaitól, hogy azt 
se tudja, kihez menjen először 
és kivel zárja majd az évet. De 
mindenképpen fogadjon el né-
hány meghívást, élvezze ki az 
év utolsó napjait és töltse kel-
lemes emberek társaságában. 
Rengeteg szórakozás és fel-
hőtlen perc vár még Önre! 

Mozgalmas, és bár a 
kellemes, de fárasz-
tó ünnepek után ta-

lán jobb volna, ha az év végét 
aktív pihenéssel töltené. Nem 
muszáj elmennie szilvesz-
terkor, ha nincs hozzá kedve 
vagy ereje. Persze nem jelenti 
azt, hogy egyedül kell töltenie, 
akár át is hívhatja egy-két ba-
rátját és tarthatnak mini partit 
otthon. Nem volna szerencsés 
a következő évet teljesen kifa-
csarva kezdenie meg. 

Mindenképpen érde-
mes volna az év utolsó 
napjait aktívan kitölte-

nie. Ha már annyi szép dolgot 
kapott Karácsonyra, öltse ma-
gára és menjen, élvezze bará-
tai és szerettei társaságát. Ter-
mészetesen ez az év utolsó nap-
jára is érvényes. Bár nem buli-
zós fajta, de szerény módon a 
baráti társaságával elbúcsúztat-
hatná az évet. Úgyis izgalmak-
ra és társaságra vágyik!


