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Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok! 1Pét 5, 7  /XII. évfolyam  163. szám/ Ára 1 UAH 

Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart 

téged.       Ézsaiás 58, 11 
A tartalomból 

„Sokszor úgy érzem, összeroskadok.” Gondolom 

néhányatok számára ismert ez az ének. Vannak olyan 

idők, mikor döntés előtt állunk, a hullámok összecsapnak 

a fejünk fölött, vagy egyszerűen csak szeretnénk kilépni 

egy kicsit ebből a rohanó világból. 

Kétségek között tengetve napjainkat gyakran érezzük 

azt, hogy nincs, aki tanácsot adjon, egyedül maradunk 

saját gondolatainkkal. Azonban van egy valaki, aki akkor 

is melletted van, ha talán szüleid, barátaid „nem érnek rá”. 

Ezzel gondolom nem árulok el nagy titkot, de az Úr, ki 

mindig és mindenhol jelen van, a te kezedet is fogja. Ő az, 

aki tanácsot ad, vezet, csak annyi a mi feladatunk ebben, 

hogy engedjünk neki.  

Valóban egyszerűbb csukott szemmel és füllel 

járnunk, nem foglalkozni másokkal és magunkkal sem, de 

nem lehet halogatni az elintézetlen dolgokat. Az Elfújta a 

szél c. regény és film szereplője is, Scarlett, problémáinak, 

gondolatainak megoldását mindig másnapra halasztja. De 

meddig lehet ezt húzni?  

Ha az Úrhoz folyamodsz, Ő a „kopár földön is jól tart 

téged”, szeret. Bíznod kell abban, hogy ha Őt hívod 

segítségül, Ő ott lesz melletted. Kívánom, hogy ezzel a 

tudattal keljetek fel minden reggel, s éljétek úgy 

napjaitokat, hogy ez „lebegjen” előttetek.  

 

Bacskai Adrienn 

Szövi az első 

osztályban 

Ne az Istennek mondd, hogy mekkora a viharod, 

hanem a viharodnak, hogy mekkora Istened van. 

A kínpadon: 

Magyar Katalin 

Zenekar a gimin 

belül: Eben-Háézer 

Innen, mint 
mi… 
Füzesi Magda 
Nagyberegi 

költő 

Hírek a nagy– és 

kisvilágból 

Medve a 

barlangban 

Sportvilág 

Programajánló 
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Itt a tavasz 

 Itt a tavasz első hónapja, közeleg a 
jó idő a napsütés. De vajon milyen 
hatással is van a szervezetre a tavasz? A 
szakirodalmak szerint a tavasz első hetei 
fáradttá, leverté teszik az embert, s hogy 
mi ennek az oka? Ezt nagyon sokan és 
sok eltérő módon magyarázzák. Íme 
néhány tanács amellyel átvészelhetjük a 
nyomasztó kora tavaszi napokat. 

A tavaszi fáradtság minden bizonnyal a 
hosszú téli hónapok hatásának köszönhető, felfogható 
hiánybetegségnek is. Melyért okolhatjuk a napsütéses órák 
csökkenését télen, amiért kevesebb D vitaminhoz jut szervezetünk és ez 
rosszkedvűvé és álmossá tesz minket. Mert ki ne szeretne télen a hideg 
elől bebújni az ágyba és átaludni minden rossz napot. S ha nem lenne 
elegendő ez az állapot, szervezetünk épp hogy hozzászokna a télhez, jön 
a tavasz, az éghajlatváltozás és ismét egy újabb akadály áll előttünk. 
Hiszen ha a szeszélyes áprilisi időjárásra gondolunk azonnal megfájdul 
a fejünk. 

Hogy mindezt elkerüljük be kell néhány szabályt tartani: 

A mozgás egészségessé tesz (ezt mindannyiunk hallhatja a 
testnevelés órákon a tanár úrtól és igaza is van). 

Ne engedjünk az egészségtelen ételek csábításának, bármilyen 
ízletes is a sok boltban kapható finomság, mindig szem előtt kell 
tartanunk, hogy ne terheljük le szervezetünket. 

Ne feledkezzünk meg a kellő vitaminmennyiség biztosításáról sem. 

Jó megjegyezni, a túl sok alvás fáradtabbá tesz (úgy hiszem egy 
líceumos diáknak sem kell izgulnia hogy fáradttá fogja aludni magát). 

Tehát ha el akarjuk kerülni a fáradtságot és a betegségeket,, nem 
kell mást tennünk mit helyesen táplálkozni. 

Táncsinec Edina 
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Nemzeti emlékeink védelme 

 

 

Mint tudjuk nemzetünk jelképei: a 

zászló, a himnusz, a címer. Én közéjük 

sorolnám a Vereckei-hágót is, hisz ez az 

a hely ahol őseink először 

megpillantották hazánk gyönyörű tájait, 

s ahol eldönthették, itt telepednek le. A 

trianoni szerződés eredményeként ez a 

hely egy idegen ország fennhatósága alá 

került, s így a lakosság nacionalista rétege sajátjuknak érezve minden 

emléket, kényükre-kedvükre tiporja az emlékeket. 

Nemrég hajnalban a hágó mellett lévő falu lakosai bejelentést 

tettek a hatóságoknál, hogy az emlékmű irányából hatalmas fény 

szűrődik. A rendőrség a háttérben nacionalisták egy szervezetét sejti, s 

nyilatkozataik alapján a tetteseket, már el is fogták. 

Az emlékmű már évek óta a nacionalisták kereszttüzében áll, 

sajnos nem ez volt az első alkalom, hogy meggyalázták Vereckét. A 

térség magyar lakosai érthetetlenül állnak az események előtt, s 

egyetlen magyar sem érti, miért zavarja őket honfoglalási emlékünk.  

A támadások ellen sajnos nem tudunk tenni semmit, hisz az 

emberek nézetein nem tudunk változtatni, de reméljük hogy lesz még 

olyan idő mikor mindenki büszkeséggel a szívében tekint majd fel 

magyarságunkat hirdető emlékeinkre. 

 

Táncsinec Edina 
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Zenekar a gimin belül: Eben-Háézer 

 

Gondolom, már mindnyájan 

tudtok róla, de ha mégsem, akkor 

most tájékoztatlak benneteket, hogy 

a líceumunk falai között a tavalyi 

évben alakult egy együttes, amely 

először öt majd négy tagot számlált. 

Ez a négy ember: Orosz Dénes, aki 

gitározik és énekel; Polyák 

Julianna,  aki szintén énekel és 

furulyázik; Erbach Viola, aki 

énekel és tam-tam dobon játszik és 

Kovács Adrienn, aki énekel. Az 

együttesnek mindig időt kell szakítani a próbákra, ami Isten 

segítségével mindig sikerül. Már több helyre is meghívták őket 

fellépni, például Benébe, Orosziba, Nagymuzsalyba, Munkácsra 

stb. Egy csendesnap alkalmával be is  mutatták tehetségüket, az 

egy évvel ezelőtti elsős líceisták találkozóján is ők szolgáltak. 

Bizonyságot tettek nekünk is az egyik hétvégi kirándulásunkon a 

„Bereg Camp”-ben. 

Áldja meg az Úr az Ő további munkájukat és egész életüket. 

 

Papp Laura 
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Eredményeink 

 
A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége által 
szervezett tanulmányi vetélkedők 
Fizika 

Varga Szabolcs 11. osztály—1. hely 
Matematika 
Héder Zsuzsanna 11. osztály—3. hely 
Héder Tamás 10. osztály—1. hely 
Magyar nyelv 
Sütő Réka 11. osztály—1. hely 
Szimcsera Szilvia 10. osztály—1. hely 
Történelem 
Orosz Zsolt 11. osztály—1. hely 
Erbach Viola 10. osztály—1.hely 
 
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által rendezett 
versenyek 
 
Karádi helyesírási vetélkedő 
Szimcsera Szilvia—2. hely 
Ráski Krisztina—3. hely 
Sütő Réka—2. hely 
Szilvási Alexandra—3. hely 
Biológia vetélkedő 

Szimcsera Szílvia—2. hely 
Dávid Zoltán—1. hely 
Informatika vetélkedő 
Polyák Julianna—2. hely 
Józan Csaba—3. hely 
 
És még sokan mások, akiket most nem áll módunkban közölni, de 
legközelebb megtesszük! 
 
Imádkozzunk a további jó eredményekért is! 
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Szövetségi bibliaórák az első osztályban 

  
Egy diáknak-, mivel 

emberből van,- szüksége 
van elcsendesedésre ebben 

a zajos világban. Mégis 
hajlamosak vagyunk arra, 
hogy erről elfeledkezzünk. 
A keresztyén fiataloknak 
különösképpen oda kell 
figyelniük Istennel való 
kapcsolatuk ápolására, 
hiszen az akadályok, 
nehézségek életükben 
sokszor talán 
legyőzhetetlen falaknak 
tűnnek, így meghátrálnak. 
Mindezt szem előtt tartva bátran állíthatom, hogy a szövetségi óra egy 
áldott alkalom, és hatalmas segítségnyújtás azoknak, akik elvesztek 
az élet sűrűjében. 

Mint mindenhez, az első osztály szöviseinek közösségé 
válásához is idő kellett. Egy-két emberrel indítottunk, s a helyzet 
sokáig ilyen reménytelennek tűnt. Istennek hála ma már az állandó 
tagok száma kilenc körül forog. 

Egyik nélkülözhetetlen tagunk a jókedv. Vidám szívvel énekelve 

kezdünk minden szövit. Ezután Orbán László tanár úr, az alkalmak 
vezetője érdekesebbnél érdekesebb témákról beszélget velünk. A játék 
kinőhetetlen!  

Általuk történik az óra tárgyának felvezetése. Miután 
kellőképpen kifárasztottuk magunkat, ideje végre elkomolyodni. 
Hiszem, hogy gyümölcse van minden egyes alkalomnak, hiszen 
legfőbb céljuk a fiatalok hitbeli növekedése. Csodálatos dolog, hogy 
van egy közösség, melynek körein belül mindent megbeszélhetünk, 
megoszthatjuk gondolatainkat, tanácsokat adhatunk és kaphatunk.  
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Semmi sem tökéletes. Nekünk is szükségünk van arra, hogy 

még jobban összekovácsolódjunk, de tudjuk: amikor összegyűlünk, 

mindig meglátogatja alkalmunkat drága jó Atyánk is. 

S hol vannak szöviseink? Köztetek élnek, mint egyszerű diákok 

harcolva a hitnek nemes harcát nap mint nap. 

 

Horváth Anita 

 

 

Érik a gyümölcs, a FRIGY folytatja a gyülekezetépítő munkát 

 

A FRIGY (a Főiskolai Református 

Ifjúsági Gyülekezet) a Beregszászi 

Református Egyház missziói 

gyülekezeteként alakult 2010. 

szeptember 28-án a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán. Célja, hogy rendszeres 

és szervezett alkalmain a 

főiskolásokat Isten közelébe 

gyűjtse, kereteket biztosítson a 

közösségépítésre, együttgondolkodásra, hitbeli épülésre, 

szórakozásra. Ebben a szemeszterben a keddi rendszeres ifi-alkalmak 

a Kapcsolatok, az Önismeret és a Határok témái köré szerveződnek. A 

Frigy állandó programjai közé tartozik az imaközösség, játékestet, de 

szerveznek táncházat, kirándulásokat is. Hamarosan március 4-6. 

között például Veszprémbe utaznak az Egyetemi- és Főiskolai 

Gyülekezetek Tavaszi Találkozójára. 

 

Forrás: http://karpatalja.ma 
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Innen, mint mi... 
  

 Füzesi Magda kárpátaljai költő, író.  1952. május 3-án született 

Nagyberegen. 1969-ben érettségizett szülőfalujában. Ezután a 

beregszászi nyomdában dolgozott. 1975-től a Vörös Zászló 

munkatársa, később a lap magyar kiadásának felelős szerkesztője. 

1981-ben magyar nyelv- és irodalom szakos diplomát szerzett az 

Ungvári Állami Egyetemen. 2005-től a Magyar Művészeti Akadémia 

tagja. Jelenleg Magyarországon él. 1996-ban Toll-díjjal, 2003-ban 

Táncsics Mihály-díjjal jutalmazták. Első verseskötete, 1977-ben jelent 

meg Gyöngyvirágok címmel. Azóta számos műve jelent meg, legutóbb 

2007-ben Mérsékelt égöv című kötete, régi és új versekkel. 

 

Metamorfózis 

Én azt hittem, enyém a tenger, 

Amelynek mélyén a gyöngy terem. 

Én önpusztító gyötrelemmel 

E kincset vágytam szüntelen. 

Lebuktam ím és fölmerültem, 

Szorítva gyöngyház álmokat. 

Megsebzett szívvel, szelídülten, 

Felnőtt lettem egy perc alatt. 

Füzesi Magda 

        Gajdos Zoltán 
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Február 25-én és 26-án a debreceni 
Csokonai Színházban vendégszerepelt a 
Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház. A 
beregszászi társulat ezúttal Csehov Három 
nővér című darabját vitte színre. A teltházas 
előadásokat a debreceni intézmény Horváth 
Árpád Stúdiótermében mutatták be.Az előadás 
rendezője Vidnyánszky Attila. A díszletet 
Alekszander Belozub, a jelmezt V. Csolti Klára 
tervezte. 

 
 

A Gyöngyösbokréta sikere Kisvárdán 

Az itthon és külföldön egyaránt nagy sikereket elérő derceni 
Gyöngyösbokréta Népi Együttesről - melynek koreográfusa Korolovics 
Zsolt - már többször olvashattak a Kárpátalja hasábjain. Február 19-
én a formáció szép sikert ért el a magyarországi Kisvárdán. 

 
Több időt kapnak a magyar műsorok 

A Kárpátaljai Megyei Állami Televízió- és Rádiótársaság új, a 
jelenleginél nagyságrendekkel több magyar műsort sugárzó 
tévécsatorna beindítását tervezi a közeljövőben Tisza-2 néven, amely 
a tervek szerint egy teljes értékű műholdas csatorna lesz, de 
előreláthatóan földi sugárzású digitális csatornaként is fogható majd.  

 

Amikor buli az olvasás 

A múlt évi sikeren felbuzdulva idén is benevezett a 
munkácsi Zrínyi Ilona Cserkészcsapat a 
hagyományosan február második felében, 
névadója halálának dátumához közel eső hétvégén 
rendezett 25 órás Wass Albert felolvasó 
maratonra. Idén ez február 18-án 13.00 órától 
másnap 14.00 óráig tartott (a többi helyszínen 

délután 17.00 órakor kezdődött). A helyszín újra a Munklácsi Szent 
István Líceum könyvtára volt. Egy időben 41 város magyar 
közösségében folyt ez az irodalmi maraton. 

Forrás: http://karpatalja.ma 

2011. március 4. 
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Medve a barlangban 

 
Két kalandvágyó kamasz, akik 

jó barátok voltak, egy alkalommal barlangász 
expedícióra indult. Egy hosszú, tágas alagút 

mélyén óriási medvenyomokra bukkantak. Nagy 
bátran elhatározták, hogy mennek tovább a 
nyomok mentén, de lassan és rendkívül óvatosan 
haladtak, nyitott szemmel és füllel, számítva arra, 
hogy esetleg valóban találkoznak medvével. 

Egy szikla mögül a sötétségből hirtelen előbukkant a legnagyobb, 
legirtózatosabb grizzly medve, amit valaha láttak. Ott állt előttük két 
lábon, mancsával a mellét verte, és ordított, mint egy oroszlán. A 
szörnyű üvöltés visszaverődött a barlang falán. A két fiú halálra váltan 
úgy döntött, hogy legjobb, ha elszaladnak. Azonnal sarkon fordultak, 
hogy kirohanjanak a napfényre. 

Ekkor az egyik fiú leült a földre, és elkezdte kifűzni a 
túrabakancsát. Lerántotta a bakancsot, felhúzta a sportcipőjét, és 
elkezdte bekötni a cipőfűzőt. 

Barátja dühösen rákiáltott: 
- Gyerünk, fiú, meneküljünk ki innen! Mi a csudának kell neked 

most cipőt cserélned? Úgy sincs sok esélyünk, hogy lehagyjuk ezt a 
medvét! A másik fiú talpra szökött, majd elkezdett rohanni, és közben így 
válaszolt: 

- Nekem nem kell lehagynom a medvét. Elég, ha téged lehagylak. 

 
Szoktad úgy érezni, hogy a barátaid medvecsalétekként kezelnek? 

Amikor a helyzet komolyra fordul, feláldoznak téged. Csak addig tart a 
barátságuk, amíg az nem kerül nekik semmibe amint áldozatot kellene 
vállalniuk, mindjárt „ejtenek". 

Abban, hogy Krisztus a barátod, éppen az az egyik legnagyszerűbb 
dolog, hogy tudhatod: Ő nem marad el tőled, sem el nem hagy téged (lásd 
Mt 28,20 és Zsid 13,5). Ő olyan barát, aki nemcsak hogy kész életét adni 
érted, hanem meg is tette ezt. „Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, 
mint ha valaki életét adja barátaiért" (Jn 15,13).  

In: Wayne Rice: Fején a szöget. Új Remény Alapítvány, 
Debrecen, 2010. 
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Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek 

mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek 

 

Szerző:  Hézser Gábor  

Kiadó:  Kálvin Kiadó 

Lehet, hogy sokat beszélünk, lehet, hogy 

keveset. De a történet meséléséből sohasem 

lehet elég. Ha elmaradnak a történetek, 

megromlik az életünk látása – nélkülük nem tud 

már túllátni önmagán, és nem tudja átlátni 

önmagát. A történetek szemünket. látásunkat 

ápolják. Képessé tesznek meglátni azt is, amit 

egyébként észre sem vennénk. A természetesnek 

tartottról kiderülhet, hogy az egyáltalán nem 

természetes. A történetek gyakran kimondják, 

amit kimondani nem tudunk, mert elfeledtük, mert restelljük, mert 

nem tudjuk, hogyan. Ha elmaradnak a történetek, elnehezül a 

felüdülés. A jó történet hallgatása – beszélgetésre késztet. 

Összekapcsol, hidat ver és áthidal, hogy ne maradjunk egyedül. Ha jó 

történetet hallunk, akkor történik valami – velünk és köztünk. Hogy 

történhessék valami – adom tovább ezeket a rövidebb és hosszabb, 

mindennapi és kevésbé mindennapi történeteket. Útravaló a 

mindennapokba és a mindennapokból. 

Forrás: http://magveto.sk 

Filmajánló 

Ez a film John Bunyan: A zarándok útja című híres könyve 

alapján készült. A film a mai korba helyezi el ezt az 1678-ban írt, de 

örök érvényű történetet. A bűneit hordozó ember egy könyv (a Biblia) 

hatására zarándokútra indul, melynek folytán sok helyen meg kell 

fordulnia pl., kétségek városa, kísértés földje stb. Viszont az Úr 

vezetésének köszönhetően eljut az Ígéret Földjére, a Mennyországba. 

Játékidő: 105 perc. 

A film letölthető innen: http://www.kispestibaptista.hu 
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A kínpadon: Magyar Katalin 
 

1. Hol született? Mondjon néhány szót magáról! 
Hívő szülők gyermekeként születtem Nagyszőlősön. Nagyon szeretem ezt a 
várost, de magát Kárpátalját is. Jelenleg Édesapámmal élek, mióta 
Édesanyám elköltözött az Úrhoz. Négy testvérem van, de sajnos nagyon 
ritkán találkozunk, mert eléggé szétszóródtunk a világban. Nagyon 
szeretem a szolgálatot, amelyre az Úr elhívott. „Hobbymnak” nevezhető az 
olvasás, a természetjárás minden mennyiségben (séta, kirándulás, stb.). 
Ez utóbbi valószínűleg annak az eredménye, hogy gyermekkoromban 
nagyon sokat kirándultunk a családommal. Egyébként meghatározó az 
életemben a családom, nagyon sokat köszönhetek nekik, és ezért hálás 
vagyok az Istennek.  
2. Hogyan került Nagyberegre? Meglepett volt, hogy ilyen hamar 
szolgálnia kell? 
Nagyon meglepett, nem voltam benne biztos, hogy ilyen hirtelen bele kell 
ugornom a „mély vízbe”. De kiderült, hogy ez nem teljesen az. Isten 
sokszor teszi megfelelő mélységűvé… Mindegyik „főnököm”, legfőképpen 
az Isten, tudta, hogy hová kell engem szolgálatra helyezni. Egy percig sem 
bánom, hogy Nagyberegen vagyok. Hála az Úrnak, sok olyan embert 
ismertem meg itt, akikkel később is szeretném tartani a kapcsolatot, nem 
akarom őket végleg elveszíteni. Több olyan beszélgetésben volt már 
részem, amelyek által közelebb kerültem a fiatalokhoz, és mindez az én 
lelki épülésemet is szolgálta (szolgálja ma is). Szeretem a diákokat, 
mindegyiküket nagyon értékes embernek tartom, és ezt tényleg nem azért 

mondom, mert esetleg elfogult vagyok J. Egyébként a szeretetet 

folyamatosan visszakapom többszörösen, és valójában ebből az állandó 

szeretethalmazból töltekezem nap, mint nap J.  
3.Milyen kapcsolata van a líceum tanáraival? 
Úgy érzem, hogy a tanárokkal jó a kapcsolatom, mindannyian nagyon 
kedvesen fogadtak. Igazából azonban a nevelőtanárokkal alakítottunk ki 
egy egészen másfajta kapcsolatot, ami nem csak baráti, hanem sokkal 
több: bennük testvérekre találtam az Úrban. És mindezért nagyon hálás 
vagyok az Úrnak. 
4. Mivel foglalkozik a szabad idejében? 
Mint már az előbb említettem, szeretek olvasni, csak sajnos nagyon kevés 
rá az időm. Filmek közül inkább az elgondolkodtató típusúakat szeretem, 
de ugyanakkor a meséket is.  

Folytatás a 15. oldalon 
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SPORTSZELET 2011. március 4. 

Sporthírek.. 

 
Labdarúgás:  Egy sérült bagoly 
megrúgásáért két mérkőzésre szóló 
eltiltást és 110 ezer forintnak megfelelő 

bírságot kapott a kolumbiai bajnokságban 
játszó Luis Moreno, a Pereira játékosa. A 
védő vasárnap rúgta meg az amúgy is 
sérült madarat, amely az ellenfél csapat 
kabalaállata volt. A játékos számos 
fenyegető üzenetet kapott a rivális csapat 

drukkereitől.. 
Kedden pótolták be a novemberből elhalasztott Chelsea-

Manchester United angol bajnokit, amely a hazaiak 2-1-es 
győzelmével zárult, a „kékeknek” már nincs nagy esélyük a 
címvédésre, a bajnoki cím sorsa valószínűleg az Arsenal és a 
Manchester U. között fog eldőlni.  

Az elmúlt napokban zajlott a magyar futball fóruma, amelyen 
Csányi Sándor, az MLSZ elnöke bejelentette, hogy 2020-ig 238,7 
milliárd forintot szán a labdarúgás fejlesztésére, cél a 10 000-es 
átlagnéző szám a bajnokikon, a Puskás stadion felújítása, részvétel a 
nagy tornákon, valamint a futball-huliganizmus megszűntetése. 

Egyéb: Ezüstérmet nyert a magyar fiú párbajcsapat az 
Ausztriában zajló Európa bajnokságon. 

Serena Williams közleményben tudatta, műtétje után jobban 
van, és imádkozik azért, hogy minél előbb felgyógyuljon. Az amerikai 
teniszsztár a visszatérés időpontját még nem tudja megmondani, de 
reméli, a nyár elején újra pályára léphet. 

Bemutatták a 2014-es oroszországi téli olimpia kabalafiguráit. 
Azért lesznek hárman, mert egyenlő szavazatot kapott mind a 
jegesmedve, a hópárduc és a sarki nyúl is. A befutó egyébként a Gyed 
Moroz lett volna, csak ezt az orosz kormány nem hagyta, mivel akkor 

a NOB-hoz került 
volna az Új Évet, és 
K a r á c s o n y t 
szimbolizáló  orosz 
motívum.  

Fábián Miklós 
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HUMOR ÉS EGYEBEK 2011. március 4. 

FUNPIC 

Az UFO-ról 

Képzeld el, hogy ez az 
aranyos cicus vár rád, amikor 
hazamész. Ő az, akit az orosz 
hadsereg csak neked fejlesztett 
ki, akit, etetned kell, mert ha 
nem... Reggel ő kelt fel azzal, 
hogy felugrik az ágyadra, majd 
pedig a hasadra. Minden nap 
elvárja, hogy simogasd, mert ha 
nem… 

Mindenképp szerezz be egy ilyet! 
M e g r e n d e l h e t ő  a 
www.fightercat.ru címen. 

A jövő autója! 
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FÓRUM 2011. március 4. 

Nyereményjáték 

 
Egy kis agytorna! Einstein fejtörője 

A helyes megfejtést beküldők között  egyhavi Újjlenyomat előfizetést  

és egy tábla csokit sorsolunk ki! A megfejtéseket az  

nbrlujjlenyomat@gmail.com e-mail címre várjuk  2011. március 12-ig. 

Kínpad+    Folytatás a 12. oldalról 

 
Talán egyik kedvenc könyvem az „Oszkár és Rózsa mami” (szerző: 

Eric-Emmanuel Schmidt), az „És köntösömre sorsot vetettek” (írta: 
Lloyd C. Douglas), de szóba jöhetnek az Adrian Plass-művek („Egy 
kegyes kétbalkezes naplója”, „Miért követem Krisztust?”, stb.) is. 

Nagyon szeretek zenét hallgatni, több „kedvenc” is van minden zenei 
stílusból, de csak egy-két példát említenék, amelyek jelenleg előtérbe 
kerültek az életemben, és ez a „Forrás” és a „Casting Crowns” nevű 
keresztyén együttes zenéje. 

5. Milyen tervei vannak a jövőre nézve? 
Ha az Úr segít, akkor a jövőben szolgálni szeretnék „minden 

mennyiségben”, és ezen belül főleg lelkigondozást végezni. 
6. Mit üzen a dákoknak? 
A diákoknak talán azt üzenném, hogy legyenek nagyon 

óvatosak… Ne veszítsék el a világ nagy kavarodásában önmagukat, 
saját értékeiket, és ne tévesszék szem elől az élet igazi célját: magát 
Krisztust. 

Erbach Viola 
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Március 5-én Anyám és Én, Apám és Én témakörben 
szervez konferenciát a Kárpátaljai Református Ifjúsági 
Szervezet, a KRISZ a beregszászi gyülekezeti teremben. 
A 9.00-től 14.00 óráig tartó keresztyén találkozón szó 
lesz mindenről, amiről a fiataloknak tudniuk kell: 
lányokról, fiúkról, feladatokról, szerepekről, 
párkapcsolatról és szexualitásról. 

 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!  

Forrás: http://karpatalja.ma) 

Március 11–12 között hitmélyítő-hitébresztő találkozóra kerül sor a 
balazséri Béthel Konferencia-központban. Az alkalom pénteken 16 órától 
szombaton 14 óráig tart. 

Az alkalom célja, hogy a Bereg-megyében, illetve a Kárpátalján élő 
gyülekezetek hitre jutott és kereső tagjai találkozzanak, 
megismerkedjenek az Ige mellett, az Úr lábainál. 

Jelentkezni és az alkalomról bővebb információt szerezni Mező Miklós 
lekipásztornál lehet a következő elérhetőségeken: 

Tel.: 0955747813,  e-mail: mezo.miklos@citromail.hu 
Forrás: http://karpatalja.ma) 


