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A tartalomból 

Próbatételek idején is bízni 
 

Micsoda ígéret ez! Ha csupán ez az egy mondat 
lebegne előttünk életünk útján, máris 
megszabadulnánk minden félelemtől a nehézségek 
idején. Akkor miért rettegünk mégis, ha a minket 
naponta érő problémákkal kell szembenéznünk? 
Spurgeon mondta: „A gyenge hit erős félelmet okoz.” 
Igen! Ha gyakran megtorpansz és nem vagy képes 
bízni az Úrban, azt jelenti, hogy gyenge a hited. 
Természetesen mindannyiunk életében rögös az út, 
de nem mindegy, hogyan nézünk szembe a 
próbatételekkel. 

A nehézségek Istennel nem nehézségek többé. Ne 
félj! Egyedül képtelen vagy harcolni, de olyan Isten 
van melletted, Aki az ércajtókat is betöri, és a vas-
zárakat beveri. Kételkedsz benne? Talán gondolkodj 
el rajta, hogy Ő nem a kegyetlen úr, aki nevet az 
embereken, ha elbuknak. Ő az, Aki fel akar emelni. 
Nem ellened van, hanem veled. Mindannyian Isten 
kezében vagyunk. Tőle kapjuk az örömöket, és Tőle 
kell elfogadnunk a terheket is. Végsősoron pedig 
majd Neki tartozunk számadással.   

Vívjuk hát meg életküzdelmeinket bátor szívvel, 
reménységgel, teljes hittel Urunkra bízva mindent. Ne 
feledd: boldoggá tehetnek bennünket különféle 
próbatételek is, hiszen állhatatossá tehetnek, sőt 
megtisztítanak. 

       Horváth Anita 

Szövi a harmadik 

osztályban 

Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen. Már az is nagyon 

szép, ha valaki ember tud lenni. 

           Alfred Camus 

A kínpadon: 

Pándy Emma 

Mit mond 

neked ’48 ?! 

Wass Albert 
 

A határ másik 
oldalán 

Hírek a nagy– és 

kisvilágból 

A koporsó—Alfred 

Hitchcock 

nyomán 

Sportvilág 

Programajánló 

 

Érdekes- 

ségek a 
Bibliáról 

Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok! 1Pét 5, 7  /XII. évfolyam  164. szám/ Ára 1 UAH 

„Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat 
betöröm, és a vas-zárakat leverem.”   Ézsaiás 45, 2 
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Eredményeink 

 
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által rendezett 
versenyek 
 
Fizikavetélkedő 
Varga Szabolcs—3. hely 
Babják Ivett—3. hely 
Mészár Dániel—3. hely 
 
Ukrán nyelv és irodalom-vetélkedő 
Erbach Viola—1. hely 
Tombistejn Viktória—2. hely 
 
Terebesi Viktor matematika emlékverseny és Kémia vetélkedő 
Táncsinec Edina—4. hely (kémia) 
Orosz Dénes—2. hely (kémia) 
Szabó Viktor—3. hely (kémia) 
Héder Zsuzsanna—4. hely (kémia) 
Dávid Zoltán—2. hely (kémia) 
 
 
Adjunk hálát és imádkozzunk a további jó eredményekért! 

1848-49 

 

1848 sokak számára csak egy dátum, egy újabb 
történelmi esemény, melyet meg kell tanulni a 

történelem órákra. Egy időintervallum, mely alatt 

történt valami, valami, ami egy egész országot 

felrázott. Március 15 sokunknak egy átlagos nap 

amely ugyanúgy telik mint a többi, talán kitűzzük 

kokárdánkat,s ha egy megemlékezés alkalmával 
meghalljuk a „Nemzeti-dal”-t még felismerjük sorait. 

 Vajon tényleg ennyiről kellene hogy szóljon március 15, csak a 

kokárdánkkal vagy nemzeti lobogónkkal kell ünnepelünk?  
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Ennyit jelent mindaz, amit őseink tettek 163 évvel ezelőtt, vagy mi is úgy 

gondoljuk, hogy az már rég volt, s már csak a múlt hánytorgatása mindez?  

Úgy gondolom hogy egy magyarnak aki igazi szeretetet érez hazája iránt ez 

a nap, egy nagyon meghatározó esemény évfordulóját jelenti. Úgymond 

példaképének tekinti nemzeti 

nagyjainkat, akik megunták azt, 

hogy sorsukról más döntsön és 
kezükbe vették az irányítást és 

kardot ragadva vállalták a harcot. 

 A márciusi ifjak példát 

mutatnak nekünk azzal, hogy 
pontosan tudták mit akarnak, mi is 

az ő céljuk, s ennek nem féltek 

hangot adni. 

 A nap egyik főszereplője így irt 

naplójába a nap eseményeiről: "A 
Pilvax kávéházban azt határoztuk, 
hogy sorra járjuk az egyetemi 
ifjúságot. Először az orvosokhoz 
mentünk. Szakadt az eső, amint az 
utcára léptünk, s ez egész késő estig 
tartott, de a lelkesedés olyan, mint a 
görögtűz: a víz nem olthatja el…
Jókai fölolvasta a felhívást és a 12 

pontot, s énvelem elszavaltatták a "Nemzeti-dal" -t. Mindkettőt kitörő 
lelkesedéssel fogadták, s a refrénben előjövő "esküszünk"-öt mindannyiszor 
visszaharsogta az egész sereg, mely a téren állt.  Budára! Budára! Nyitassuk 

meg Táncsics börtönét! Ezek voltak a nép leginkább és legtöbbször hallható 

kiáltásai… 

Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre 

nevezetessé teszik a magyar történelemben."  

S ez a nap valóban híressé vált a történelemben, s nagyon jó lenne ha 

híressé válna minden magyar ember szívében is, és az ünneplésünk nap 

csupán a kokárdáinkban és hangosan elmondott nemzeti imádságunkban 
nyilvánulna meg, hanem elsősorban a szívünkben. 

 

Táncsinec Edina 
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KÖRKÉRDÉS 

 

1. Mi jut eszedbe 1848. március 15.-éről? 

  A magyar forradalom napja… Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt. 

Szabadság. 

  A forradalom, az, hogy őseink mennyire bátran harcolták ki a 

nemzet szabadságát. 

2. Hogyan ünnepelted volna legszívesebben ezt az ünnepet az 

iskolában? 

  Kiiktattuk volna a tanulást. Sokkal tovább aludtunk volna. 

  Rövidített órák, nincsenek tízpercesek. 

  Nem lettek volna órák, csak egy megemlékezés. 

3. Szereted a március 15.-ét? Miért? 

  Igen, szeretem, mert elgondolkodtatja egy kicsit az embereket. 

Megállnak rohanó napjainkban, és visszagondolnak a múltra. 

  Igen, szeretem, de ha rövidített nap lett volna nálunk, még jobban 

szeretném. 

 Szeretem, de sokkal jobb lett volna otthon ünnepelni. 

4. Mit üzent neked idén március 15.-e? 

  Nekem azt üzente, hogy egykor milyen volt a népünk. Életüket is 

feláldozták a hazáért, de ez sajnos a mai fiatalokból hiányzik. Más 

volt az emberek mentalitása. 

  Így kellene kiállni az itteni magyarságnak is, de sajnos nincs elég 

bátorsága és akaratereje az embereknek, hogy összefogjanak… 

 

           Papp Laura 
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Költészet 

 
Soha ne feledd… 

 

Soha ne feledd, 
az ÚR nagyon szeret! 
Egy hangszer vagy a kezében, 
hagyd, hogy rajtad zenéljen. 
Hadd tegye általad a jót, 
a helyeset, a valót. 
Köszönd hát meg Neki, 
hogy életed meg nem veti, 
hogy lehetsz áldott edénye, 
mondj dicséretet nevére! 
Hisz fontos vagy neki, 
Ő az ilyen „kicsi” embereket szereti. 
Mikor már úgy érzed, senki vagy, 
és hogy minden elhagy, 
akkor hallod meg szavát, 
azt az áldott muzsikát, 
így aztán keblére zár, 
                       ahonnan ki nem szakít semmi 
                       SOHA TÖBBÉ MÁR! 
 
 

         Papp Laura 
 
 



6 

HITÉLET 2011. március 17. 

 

Szövetségi a harmadikban 

 

Gondolom mindannyian tisztában vagytok azzal, hogy mi sem 

voltunk mindig harmadikosok. A gimis élet számunkra is elsősként 

kezdődött, ami a keresztény fiatalok „szelektálását” is magával hozta. 

Első alkalmunkon elég sokan voltunk, majd fogyni kezdtünk. A 

létszám szinte alkalomról alkalomra változott. Ez körülbelül második 

osztály elejéig így zajlott, azonban attól kezdve a hetes lett a mi igazi 

számunk (persze 8.a tanárnő ). 

„A család” lett a nevünk, ahol mindnyájan egymás „tesvírei” 

vagyunk.  

Minden szerda este összegyűl a nagy kolónia s bajunkat, 

örömünket, fájdalmunkat téve az asztalra kezdünk bele közös 

hétközepi „vacsoránkba”. Az alkalmon sokat nevetünk, beszélgetünk, 

és persze éneklünk is. Darcsi Margit tanárnő a mi „családfőnk, 

anyukánk”. Legtöbbször az őáltala hozott témákat beszéljük meg, 

azonban egyre gyakoribb az is, hogy egy-egy családtag tart alkalmat. 

Érezzük Isten jelenlétét is minden összejövetelünkön, hisz a szövi az, 

ami felfrissülést ad mindannyiunk számára a hét további 

folytatásához. 

A két és fél év alatt lehetőségünk nyílt közösen részt venni 

szövis hétvégén a Beregi hegyen, valamint a KRISZ szövi alkalmán is.   

Reméljük, ez a kis csapat a ballagást követően sem oszlik fel, 

hisz „tesvírekre” mindig szüksége van az embernek. Hálásak vagyunk 

azért, hogy eddig  is velünk volt az Úr s megáldotta minden 

alkalmunkat s reméljük ez így is marad.   

 

 

         Bacskai Adrienn  
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A koporsó 

 

 A sokak által jól ismert Alfréd 

Hitchcock Presents (Alfréd Hitchcock 

bemutatja) című amerikai TV-show 

egyik adása egy csinos nőről szólt, aki 

életfogytiglani büntetését töltötte a 

börtönben. A nő dühében és helyzete 

miatti bosszúságában elhatározta, 

hogy inkább meghal, semhogy még 

egy esztendőt rabságban éljen. 

Az évek során jó barátságba került a börtön egyik gondnokával. Az ő 

munkájához tartozott többek között az is, hogy a börtönfalakon kívül levő 

temetőkertben eltemesse az elhunyt rabokat. Amikor egy rab meghalt, a 

gondnok megszólaltatott egy harangot, amit mindenki hallhatott. Azután vette 

a holttestet, és betette egy koporsóba. Ezt követően bement az irodájába, hogy 

kiállítsa a halotti bizonyítványt, majd visszatért a koporsóhoz, és rászögezte a 

tetejét. Végül feltette a koporsót egy kocsira, kitolta a temetőkertbe, és 

eltemette. 

A nő, ismerve ezt a gyakorlatot, kieszelt egy szökési tervet, és elmondta 

a gondnoknak. Amikor legközelebb megszólal a lélekharang, elhagyja a 

celláját, és beoson abba a sötét helyiségbe, ahol a koporsókat tartják. 

Becsúszik a halott mellé a koporsóba, mialatt a gondnok kiállítja a halotti 

bizonyítványt. A gondnok, amikor visszajön, lezárja a koporsót, és a halottal 

együtt kiviszi a nőt a börtönből. Azután eltemeti a koporsót. A nő tudta, hogy 

lesz a koporsóban annyi levegő, hogy kibírja estig, amikor a sötétség leple 

alatt a gondnok visszajön a sírkertbe, kiássa a koporsót, felnyitja, és 

szabadon engedi őt. 

A gondnok eleinte vonakodott attól, hogy ilyesmiben részt vegyen, de 

mivel a hosszú évek során jó barátok lettek a nővel, végül beleegyezett. 

A nőnek jó néhány hetet kellett várnia, mire meghalt valaki a 

börtönben. Éppen aludt a cellájában, amikor meghallotta, hogy megszólal a 

lélekharang. Felkelt, feltörte a cellája zárját, és szép lassan megindult a 

folyosón. 

      Folytatás a 10. oldalon 
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Wass Albert 

 

 Wass Albert (Válaszút, 1908. január 8. – 
Astor, Florida, 1998. február 17.) erdélyi magyar író 
és költő. 

 Magyarországon csak halála után fedezték fel 
az erdélyi magyar irodalom nagy alakját. 1944-től 
Németországban, majd 1952-től haláláig az 
Amerikai Egyesült Államokban élt. Nicolae 
Ceauşescu elnökségének éveiben Romániában 
könyveit betiltották. 1985 őszén Wass Albert 
értesítést kapott az Interpoltól, hogy Nicolae 
Ceauşescu szekuritate ügynököket küldött át 

Amerikába, mint diplomatákat a washingtoni követség és a clevelandi 
konzulátus mellé. „Ezeknek egyik feladata az, hogy engem eltegyenek 
láb alól" – írta Wass Albert.  

A funtineli boszorkány című művét az olvasók a legnépszerűbb 12 
magyar regény közé választották, az 50 legnépszerűbb magyar regény 
között pedig további két műve is szerepel: az Adjátok vissza a 
hegyeimet! és a Kard és kasza. 

      Forrás: http://hu.wikipedia.org 
 
Wass Albert idézetek: 
 

„Most tanultam meg, hogy nem arra kérem Istent, hogy teljesítse azt, 
amit én elterveztem, hanem hogy segítsen megérteni, mi az értelme annak, 
amit ő tesz velem.” 

„Némely ember mérföldeket halad téves irányba, anélkül, hogy elfáradna. 
Aztán mikor csak néhány lépést kellene tennie, hogy jó ösvényre jusson, akkor 
sokallja. Hiába, ilyenek vagyunk mi, emberek.” 

„Akinek nyugtalan vágyai vannak, az nem boldog. A boldogság az, amikor 
nem vágyunk semmire.” 

„A kultúra nem azt jelenti, hogy fogkeféd van és meg tudod indítani a 
gramofont. A kulturált ember látni és érezni tudja a szépet és a jót.” 

„Csak a magunk alkotta rendetlenség sugároz felénk otthonosságot, 
mások rendetlensége fanyar hangulatokat ébreszt.” 
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Wass Albert: Üzenet haza 

(részlet) 
 

Üzenem az otthoni hegyeknek: 

a csillagok járása változó. 
És törvényei vannak a szeleknek, 
esőnek, hónak, fellegeknek 
és nincsen ború, örökkévaló. 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad. 
 
Üzenem a földnek: csak teremjen, 
ha sáska rágja is le a vetést. 
Ha vakond túrja is a gyökeret. 
A világ fölött őrködik a Rend 
s nem vész magja a nemes gabonának, 

de híre sem lesz egykor a csalánnak; 
az idő lemarja a gyomokat. 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad.  
 
Üzenem az erdőnek: ne féljen, 
ha csattog is a baltások hada. 
Mert erősebb a baltánál a fa 
s a vérző csonkból virradó tavaszra 
új erdő sarjad győzedelmesen. 
S még mindig lesznek fák, mikor a 

rozsda 
a gyilkos vasat rég felfalta már 
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel 
hasznos anyaggá vált a föld alatt... 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad.  
 
Üzenem a háznak, mely fölnevelt: 
ha egyenlővé teszik is a földdel, 
nemzedékek őrváltásain 
jönnek majd újra boldog építők 

és kiássák a fundamentumot 

s az erkölcs ősi, hófehér kövére 
emelnek falat, tetőt, templomot. 
 
És üzenem a volt barátaimnak, 
kik megtagadják ma a nevemet: 

ha fordul egyet újra a kerék, 
én akkor is a barátjok leszek 
és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. 
Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk 
és leszünk Egy Cél és Egy Akarat: 
a víz szalad, de a kő marad, 
a kő marad.  
 
És üzenem mindenkinek, 
testvérnek, rokonnak, idegennek, 
gonosznak, jónak, hűségesnek és 
alávalónak, 

annak, akit a fájás űz és annak, 
kinek kezéhez vércseppek tapadnak: 
vigyázzatok és imádkozzatok! 
Valahol fönt a magos ég alatt 
mozdulnak már lassan a csillagok 
a s víz szalad és csak a kő marad, 
a kő marad.  
 
Maradnak az igazak és a jók. 
A tiszták és békességesek. 
Erdők, hegyek, tanok és emberek. 

Jól gondolja meg, ki mit cselekszik! 
 
Likasszák már az égben fönt a rostát 
s a csillagok tengelyét olajozzák 
szorgalmas angyalok. 
És lészen csillagfordulás megint 
és miként hirdeti a Biblia: 
megméretik az embernek fia 
s ki mint vetett, azonképpen arat. 
Mert elfut a víz és csak a kő marad, 
de a kő marad. 

   Bajorerdő, 1948. 
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Folytatás a 7. oldalról  (A koporsó) 

 

Több ízben is majdnem elfogták. Szíve hevesen vert. Kinyitotta 

annak az elsötétített helyiségnek az ajtaját, ahol a koporsókat tartották. 

Nesztelenül kitapogatta a koporsót, amelyben a halott feküdt, óvatosan 

belemászott, majd magára húzta a fedelet, és várta, hogy a gondnok jöjjön, 

és lezárja. 

Nemsokára lépteket hallott, majd kalapácsütéseket. És bár 

meglehetősen kényelmetlenül érezte magát a koporsóban a hullával, tudta, 

hogy minden egyes kalapácsütés egy lépéssel közelebb viszi a 
szabadsághoz. A koporsót feltették a kocsira, majd kivitték a temetőbe. A 

nő érezte, ahogy leeresztik a koporsót. Egy hangot sem hallatott, amikor a 

koporsó tompa puffanással földet ért. Aztán hallotta, ahogy a fakoporsón 

dübörögnek az aláhulló rögök, és tudta: most már csak idő kérdése, hogy 

végre-valahára szabad legyen. 

Egy pár perc néma csend után elkezdett kacagni. Most már szabad! 

Végre szabad! 

Mivel kíváncsi volt, ki lehet a halott rab, akivel eltemették, úgy 

döntött, hogy meggyújt egy gyufát. I legnagyobb rémületére azt látta, hogy 
a halott gondnok mellett fekszik. 

Az utolsó jelenet elsötétül, miközben a nő sikoltása hallatszik. 

 

Hitchcock horror-történeteire jellemző módon ez is váratlan 

végkifejlettel zárul - nem happy end-del. 

Sokan úgy gondolják, hogy az életüket már teljesen kiismerték. 
Eltervezik, hogy vétkeznek, hogy életüket saját törvényeik alapján élik, és 

ezáltal szabadságot és boldogságot nyernek. Végül azonban felfedezik a 

hátborzongató valóságot - a bűn csak halálhoz és pusztuláshoz vezet. 

Krisztus által megmenekülhetünk a bűn büntetésétől. „Ha tehát a Fiú 
megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek" (Jn 8,36). Ne engedd, hogy a 
bűn a sírba vigyen. Amint a rögök aláhullottak a koporsóra, nincs már 
menekvés. „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az 

örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban"(Róm 6,23) 

 

In: Wayne Rice: Fején a szöget. Új Remény Alapítvány, 

Debrecen, 2010. 



11 

KÖNYV-ÉS FILMAJÁNLÓ 2011. március 17. 

Filmajánló 

 

Azonosítatlan – Unidentified 

 

Írta és rendezte: Rich Christiano 

Játékidő: 85 perc 

Az „Azonosítatlan” c. film egy lehetséges forgatókönyv 

arra, hogy a Sátán miként használja fel az emberek 

túlzott fantáziáját, hogy elterelje a figyelmüket a 
Bibliában megírtakról. A történetben egy magazin 

riportereit kiküldik egy ufók látogatta faluba. A film 

megpróbál rámutatni arra, hogy az ufók a bibliában 

leírt trükkjei a Sátánnak. Az elragadtatáskor milliók 

fognak "eltűnni" a földről (igaz keresztyének) és a 

világ magára lesz hagyatva. Egy olyan világ, ahol 
megszűnt a kegyelem és a Szent Szellem jelenléte. A sötétség erői pedig már 

előre egy magyarázatot fabrikálnak a keresztyének eltűnésére. Mivelhogy ez 

egy olyan csoportosulás, akik csak hátráltatták az "evolúciót" és most végre 

szabad út nyílik egy mágikus világ felé ahol az ember lesz az isten és semmi, 

de semmi nem lesz lehetetlen. Az előre fabrikált magyarázat pedig az ufók 
lesznek. A filmben történteket nem kell szükségszerűen bekövetkezőnek 

tekinteni, de arra mindenképpen jó, hogy elgondolkoztassa az embert: a Sátán 

mindent felhasznál, hogy az embereket elválassza a Krisztustól. 

 

 

Webajánló 

 

www.maiige.hu  →  megéri megnézni ezt az oldalt, hiszen a 
„Mai Ige” népszerű mindennapra szóló igegyűjtemény 

internetes változata. Az oldalon elolvashatjuk az aznapra 

szóló Igét és a hozzá fűződő magyarázatot. A magyarázatok 

rendkívül kifejezőek és egyediek, azt is mondhatnánk, hogy 

különlegesek. Az olvasó tisztán érzi, hogy a Szent Szellemtől 

ihletettek. Továbbá ugyanezen az oldalon megrendelhetjük az 
ingyenes mindennapi igemagyarázó füzetet! Valamint adományokat is 

felajánlhatunk, hogy a füzetecske mindenhová akadály nélkül eljusson! 
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KÍNPAD 2011. március 17. 

 

KÍNPADON: PÁNDY EMMA  

 

Mesélj valamit magadról. 
Október 21.-én születtem Torontóban. Nagy családom van, van egy 

nővérem, egy bátyám, meg egy húgom. Édesanyám 12 évesen jött Kanadába, 

Nagy-Britanniában született. Emiatt a családom, édesanyám kivételével 
magyarnak vallja magát. Van egy második nevem, Rózsika, amit nagyon 

szeretek. Fel is szeretném venni első névként.  

Hol tanulsz? 
A torontói egyetem diákja vagyok, azon belül szociológiát és 

feminizmustant tanulok.  

3. Miért választottad pont ezt a szakot? 

Azért, mert szerintem a társadalomtudomány nagyon érdekes a 

feminizmus pedig nagyon fontos minden nő számára. Véleményem szerint a 

nők, együtt képesek arra, hogy valami jobbat hozzanak ki a világból. 

4. Hol élsz jelenleg? 

Most a bátyámmal élek Budapesten. Torontóban sem a szüleimmel élek, 
hanem a barátaimmal együtt bérelek egy házat, de néha a szüleimet is 

meglátogatom. 

5. Mi a hobbyd? Kedvenc könyv, film, együttes? 

Szeretek énekelni, főzni, táncolni, bulizni és olvasni. A kedvenc filmem: 

„Wayne’s world” (Wayne világa). Kedvenc könyveim: The time traveller’s wife 

(Audrey Niffenegger: Az időutazó felesége) és a The white tiger (Aravind Adiga: 

A fehér tigris). Kedvelem a The Smiths (alternatív rock) és a Clap Your Hands 
Say Yeah (indie-rock) együtteseket. Kedvenc ételeim: csirkepaprikás, 

gyümölcsleves, pizza, és persze a csoki.  

6. Mit gondolsz a líceumról, diákokról?  

Mindenki nagyon kedves és nagylelkű. Szívesen tanítanak, megadják a 

számomra szükséges dolgokat. Mindenki szeret sokat nevetni, és ez nagyon 

tetszik. 

7. Mit üzensz a diákoknak? 

„Mindig hozzátok ki magatokból a legjobbat és bízzatok az ösztöneitekben. 

Soha ne hagyjatok el semmilyen lehetőséget a tanulásra.” 

 

           Erbach Viola 
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SPORTSZELET 2011. március 17. 

Sporthírek 

 

Labdarúgás: A tavasz leginkább várt 
mérkőzését játszották le szombaton a 

magyar nb1-ben, az anyagi gondokkal 

küzdő Fradi az éllovas Videotont 

fogadta 10 000 néző előtt, akik között 

Schmitt Pál, köztársasági elnök is 

helyet foglalt. A találkozót a Videoton 
nyerte 5-0ra, a hazaiak csak kapufáig jutottak.  

Angliában, a Premier League-ben szereplő Aston Villa stadionjában 

több hónapon át élt egy hajléktalan a lelátók alatt, még az ultra modern 

kamerák sem vették észre, hanem egy biztonsági ellenőrzéskor bukkantak 

rá. Egy helyi kocsmáros szerint a csöves többször dicsekedett azzal 
barátainak, hogy a Villa parkban lakik, de azok nem hittek neki.  

Kedd este újabb két csapat csatlakozott a 

legjobb nyolcba bejutó Shaktar Doneck, 

Schalke 04, Barcelona, Tottenham Hotspur 

alkotta táborba a labdarúgó Bajnokok 

Ligájában. A címvédő Inter Milan idegenben 
győzött, az odavágón Milánóban nyerő 

Bayern München ellen 3-2-re, így idegenben 

lőtt több góllal jutott tovább, míg a 

Manchester U. 2-1-re verte meg az 

Olympique Marseille-t. Az utolsó 2 
nyolcaddöntőt a lapzártánk után játsszák. 

Tenisz: A világelső dán Caroline Wozniacki két sima játszmában nyert 

hétfőn a spanyol Maria Martinez Sánchez ellen, ezzel bejutott a legjobb 16 

közé az Indian Wells-i keménypályás tenisztorna 4,5 millió dollár 

összdíjazású női versenyében. 

Formula-1: Alonso szerint a Ferrari tökéletes, és az első 3-ba várja 
magát a szezonnyitón, Ausztráliában. A Ferrari új autója majdnem kétszer 

annyi kilométert tett meg az idei négy közös Formula–1-es tesztelésen, 

mint a nagy rivális McLaren új négykerekűje – igaz, a wokingi csapat új 

gépénél kevesebb kilométert csak az egész tesztet kihagyó Hispania 

jegyzett, nullát. Fernando Alonso szerint a Ferrari százszázalékosan 
felkészült az idénynyitóra, míg Mark Webber, a címvédő Red Bull pilótája 

csak azt merte megjósolni, hogy az Ausztrál Nagydíj rajtrácsán az első 

nyolc között lesz. 

          Fábián Miklós 
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HUMOR ÉS EGYEBEK 2011. március 17. 

Egy kis semmiség 

 

Sziasztok újra jelentkezek innen a vezérlőpulttól! Aki még nem vette 
észre annak elárulom: Kedves barátom te most az ujjlenyomatot olvasod a 

Nagyberegi Református Líceum nagyszerű, fantasztikus, csodálatos, 

színpompás diáklapját, annak is a humor és egyebek című rovatát. 

Következtetésképpen ha valami értelmes, tanulságos szöveget akarsz olvasni, 

akkor gyorsan lapozz el innen, mert ez nem a te oldalad! Ellenben aki a 

szórakozásra, a nevetésre vágyik, az maradjon itt és többször is olvassa el 
ezeket a sorokat mert elsőre nem biztos hogy érthető lesz. Akkor bele is 

vágok, mint Sanyi bácsi a fűrésszel a cirmos cicába. 

Egy nagyon is fontos témát teszek ma terítékre, melyet mindannyian 

tapasztalhatunk egy ideje. TAVASZ van! Igen jól látjátok, nem csalás nem 

ámítás tényleg Tavasz van tudjátok ez az az évszak, amikor csiripelnek 
madarakon a fák, süt az ég a napon, a fuján szellő lágy vagy fordítva. Tehát 

jobb ha vigyáztok, tájainkat lassan eléri egy meleg front, ne álljatok az 

útjába, mert elüt, mint a sárga villamos, magával ragad, mint kisgyerek a 

citromos nyalókát. Folytathatnám a sort, de most inkább nem teszem…a 

nagy klímaváltozásról és veszélyeiről, s az ehhez fűződő úgynevezett tavaszi 

szünet népbetegségről kérdeztem meg egyik legkedvesebb barátomat (aki 
olyan nekem, mint ha a testvérem lenne), Vujity Tvrtkot, aki csak a ti 

kedvetekért válaszolt néhány kérdésemre. Tvrtko még a sapkát is levettel a 

fejéről beszélgetésünk közben, és elárulta azt a storyt amit most elmesél 

nekünk, benne lesz legújabb könyvében a Még újabb pokoli történetekben. 

- Nos, Tvrtko, miért veszélyes a tavasz???? Mi történhet velünk ebben a 
népbetegségnek titulált tavaszi szünetben?? Talán te is részese voltál már 

valamilyen balesetnek ebben az időszakban?? 

- Öööö. Igen. A tavasz nagyon veszélyes, mert…mert …mert csak! A 

legmegfelelőbben egy történet által tudnám szemléltetni, ami új könyvemben 

is megtalálható: mindez egy tavaszi délután történt, ha jól emlékszem 2011. 

március 17-én a fiatalok megkapták a már jól megérdemelt tavaszi szünidőt, 
amit ekkor még egyesek tavaszi szünetnek is neveztek vagy spring breaknak 

esetleg veszjányi kányikulénak, ?????????….és sok hasonlónak. Az iskolából 

szabadult tömeg buszra szállt és hazafelé indult, fáradtan két hét terheitől 

megviselten, sok volt az ember, s ekkor következett be a tragédia…to be 

continued 
Ha érdekel titeket mi történik a szünet alatt, akkor gyertek vissza a 

szünidő után. Vagy játszhattok online játékunkon is amelyben tippelhettek 

arra,hogyan folytatódik tvrtko storyja.  

 

          Nagy Renáta 
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FÓRUM 2011. március 17. 

Nyereményjáték 

Egy kis matek! 

 
Az alábbi ábrákat úgy kell kitöltened, hogy a jobb alsó sarokban lévő 

számtartomány minden egész számát felhasználva, az üres helyekre beírt 

számok összege függőlegesen és vízszintesen is megegyezzen az oldalsó és 

alsó sorokban lévő, előre beírt számokéval. 

Segítségül néhány számot előre beírtunk! 

A helyes megfejtést beküldők között egyhavi Újjlenyomat előfizetést  és 

egy tábla csokit  sorsolunk ki !  A megfe jtéseket  az  

nbrlujjlenyomat@gmail.com e-mail címre várjuk  2011. március 31-ig, 
táblázatban megszerkesztve. 

Sok sikert! 

A nyertesek között kisorsolunk ízlés szerint kistraktort, nagytrakort és 

kombájnt esetleg ekekapát,ásót és mindenféle földművelési eszközöket… 

Azalatt a rövid idő alatt vigyázzatok magatokra,ne igyatok dinnyére sört 
vagy fordítva…a helyes megfejtéseiteket a történettel kapcsolatban a 

szerkesztőségbe küldjétek. Sziiiasztok 

u.i. vujity tvrtko megtalálható az egyik tablón 

u.u.i:megkérdezhetitek tőlem hogy ki az 

u.u.u.i. nem fogom elárulni 

u.u.u.u.u.i. ha nem érdekel a történet vége akkor is vissza kell jönnötök 
u.u.u.u.u.u.i sziasztok 

  http://gym.mindenkilapja.hu/html/17880059/render/gyakorlatok 

 

        Nagy Renáta 
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PROGRAMAJÁNLÓ 2011. március 17. 

A Csillagpont kreatív csapata pályázatot hirdet 

 

Filmeseknek, videósoknak 
Hogyan látod az érintéseket? A pályázatra olyan 

mozgalmas, fiatalos, humoros, igényes kivitelezésű, 35-45 

másodperces spotokat várunk, amelyek a találkozó témáját 

segítenek jobban, esetleg más szemszögből megvilágítani.  

Határidő 2011. április 20.  

Grafikusoknak 
Szerinted többet is ki lehetett volna hozni a Csillagpont-plakátból? Várjuk 

a vállalkozó szellemű, református alkotók plakátjait a következő témában: 

Érintések – a lényedre tapint.  

Beküldési határidő: 2011. április 20. A pályázókat kérjük, hogy 

pályázatukban teljes nevüket és telefonszámukat is tüntessék fel. 
     Forrás és több infó: http://reformatus.hu 

Munkacia 2011 

A Munkácsi 1. sz Zrínyi Ilona Cserkészcsapat szervezésében 

március 19-én kerül sor a Munkacia 2011 (avagy ismerd meg a 
varosod!) nevű kulturális és ismeretterjesztő vetelkedőre. Kiindulási 

helyszín a Munkácsi Szent István Líceum, kezdési időpont 9:00 (k-

e. i. sz.)    Forrás: http://karpatalja.ma 

Rákóczi-napok a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán 

2011. március 21-26 között kerül sor a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskolán az évente megrendezésre kerülő 

Rákóczi-napokra.   Forrás: http://karpatalja.ma 


