
...ő annak is nagyon örül,
ha csak leülünk vele egy
kicsit beszélgetni...
Margit néni gyermekei

...egy nagyon áldásos
alkalom ... persze belépési
díj egy bizonyságtétel...
Szövetségik a 1 1 . osztályban

Inkább bízd, rá magad Istenre!

Az élet szabályokon
alapszik! Szabályok
nélkül ez a világ nehezen
működne, ha mindenki
azt csinálna, amit akar.
Létezik ember alkotta
szabály, és Isten alkotta
szabály.
Mi emberek nem

szoktuk betartani a
szabályokat. Gondoljunk csak bele, mi nem játszuk
szabályszerűen az éltünket, vegyük például a puskázást, a
csalást, a hazugságot és számtalan más hibát. Mit ér az, ha
a jegyünket csalás útján szerezzük, vagy kiemelnek
olyanért, amiben csalással értük el a célunkat?
Gondolkoztál már ezeken a dolgokon?! De mindezekért az
Isten megvet bennünket, Ő mindent lát és tud. Kérjünk az
Úrtól segítséget, és imádkozzunk azért, hogy a
kísértésekben meg tudjunk állni , akár puskázásról van szó,
akár másról.
Mert még itt élünk a Földön, - csak Isten tudja meddig -

de aztán mi lesz? Bele gondoltunk már? Mi lesz, ha
ÖRÖKKKKÖN ÖRÖKKKKKÉ a pokolba veszünk a
hitetlenségünk és engedetlenségünk miatt, de milyen
csodálatos is lenne, ha az Úr mellett majd fenn a menyben
ÖRÖKKKKÉ együtt élnénk.
Megéri tisztességesen élni, s legfőképpen Istenre bízni az

életünket, hogy ne mi irányítsunk, hanem csakis Ő.
Ha Ő hordoz kezein, szárnyalni fogsz és békességed lesz.
Ámen!

Fekete Renáta

Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem
szabályszerűen küzd.

2 Tim 2, 5

Minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja van rátok! 1Pét 5, 7 /XIII. évfolyam 189. szám/ Ára 1,5 UAH
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AAzztt aa jjóótt,, aammiitt mmaa ccsseelleekksszzeell,, hhoollnnaapprraa eellffeelleejjttiikk.. NNee ttöörrööddjj vveellee!! TTee ccssaakk tteedddd aa

jjóótt!! /Teréz anya/

Előnézet

...egy volt líceista az
egyetemi életről...
"Mindent szabad nekem,
de nem minden használ"

KRISZ pályázatok 201 3-
ban

...főleg a 1 1 .-eseknek
üzenem: tanuljatok nagyon
sokat...
Kínpadon: Lőrincz Izolda

Mi leszek ha nagy leszek? -
Végzőseink
a továbbtanulásról



kemény igei eledellel táplálkozunk, ez
azt jelenti, hogy Isten igéje által
mindenki formálódik, és mindenki az

igét a maga életére tudja levetíteni,
hisz végül is ez a cél. Ehhez sok-sok
komolyságra és eltökéltségre van
szükség. (Bár ez nálunk nem mindig
van meg, mert ahogy tudjátok néha
túlságosan is vidámak vagyunk.) Az igei
táplálék után megosszuk egymással
tapasztalatainkat, hogy egymás hite
által épüljünk. Aztán imaközösségivel
befejezzük, hogy együtt tudjuk
könyörögni a dolgokért, mert a közös
ima hatásosabb.
Amikor befejeztük, nem megyünk

rögtön el, hanem megbeszéljük
egymással, amit meg kell, majd
elköszönve egymástól lemegyünk a
kollégiumba. Ez egy nagyon áldásos
alkalom, ahová mindenkit szeretettel
várunk és hívunk, aki az Úr gyermeke
már (persze belépési díj egy
bizonyságtétel) , de ettől ne féljetek.

Háger Krisztián
22

Szövetségik a 11. osztályban
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A 1 1 . osztályos szövéségi alkalom,
ahogy megszokta már mindenki
szerdánként 1 945-kor kezdődik. Hála az
Úrnak, míg tavaly 5-6-an voltunk, idén
már akár 1 5-1 6-an is össze szoktunk
gyűlni. Lehet, hogy tudjátok, lehet,
hogy nem, de a kis csapatunk
frontembere Gajdos Rudolf tanár úr.
Azért gyűlünk össze, hogy
feltöltődjünk lelkileg, és ha csak egy
órára is, elfelejtsük a világot, és
egymással szeretetben, és Isten
közelében jól érezzük magunkat. Ez így
nagyon jól hangzik de, mi sem vagyunk
tökéletesek, vagyis kisebb viták és
félreértések vannak és lesznek is
közöttünk, de ettől függetlenül jó kis
csapat, vagyunk (legalábbis én így
látom).
Amikor összegyűlünk a 1 1 . a

osztályban, akkor énekléssel kezdjük,
majd imádkozás következik. Általában

Rudolf tanár úr tartja meg az alkalmat,
de előfordul, hogy egy tag kapja azt a
feladatot, hogy Igét hirdessen. Ahogy
mindenki tudja a szövetségi bibliaórán



Margit néni gyermekei

Bizonyára hallottatok már Margit
néniről. Ő az, akit olyan szívesen látogat
olyan sok diák. S mindez nem véletlenül,
hisz Margit néni személyisége magával
ragadó, kedvessége szinte
utánozhatatlan.
Katona Margit 1 932. május 1 3-án

született Nagyberegen, egyszerű
munkás családban. Tanulmányait is
Nagyberegen végezte. A középiskola
befejezése után egy nyolc hónapig tartó
egészségügyi képzésen vett részt.
Tanulmányait befejezve a Beregszászi 2-
es számú Óvodában kezdett el dolgozni, amit 30 év hosszú munka követett. Az
óvoda után 1 4 év és 8 hónapot dolgozott a Nagyberegi Kórházban.
A kórház megszűnése után megalakult a mi Líceumunk, ahonnan már az első

éven elkezdtek látogatni Margit néninél, a mi ,,anyukánknál”, mivel Margit néni a
Líceum tanulóit az ő gyermekeinek tekinti, és nagyon szeret mindannyiunkat. A
leballagott diákok is állandó látogatói. Margit néninek gyakran szoktunk segíteni
a házkörüli teendőkben, például kukoricát törünk, diót és almát szedünk, stb.
Mindenkinek ajánlom, hogy látogasson el Margit néninél, mert ő annak is

nagyon örül, ha csak leülünk vele egy kicsit beszélgetni. A végzős diákoknak
nagyon sok szerencsét kíván az egész család a vizsgákhoz. A jelenlegi látogatók:
Tóth Andrea, Háger Krisztián, Balla Beáta, Pártos Dávid, Fekete Renáta, Nagy
Tivadar, Hajdu Máté, Molnár Sándor, Barta Dénes, Barkaszi Izabella, Domokos
Dániel.

Molnár Sándor
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Imakalendárium

Kovács Imre: Imádkozzunk azért, hogy sokan támogassák iskolánkat, hogy sokáig
fennmaradjon, és azért, hogy az emberek hasznosan töltsék idejüket.
Simon JózsefÁkos: Imádkozzunk az új diákokért, a végzősökért és az összetartásért.
Balogh Réka: a közösség épüléséért, a vizsgákért, a jobb életért, a szeretetért és a békességért.
HudákEnikő: a felvételizőkért, az új diákokért, az imaközösségért, a nevelőkért és a tanárokért.
Barta Levente: a versenyeken való jó szereplésért és az új kollégium elkészüléséért.
HalászZoltán: Imádkozzunk azért, hogy tudjunk Istenhez szólni, szó jöjjön a szánkra.
Horváth Patrícia Dalma: Imádkozzunk a szegényekért, és azért, hogy némely emberek
megértőbbek legyenek.

Folytatás a 4. oldalon



Balla Bea: Imádkozzunk azért, hogy a békesség fennmaradjon az emberek között, és az
ember és Isten között.
BálintRenáta: Imádkozzunk a továbbtanulásért és szeretteinkért.
MagyarBea: Imádkozzunk a sikeres felvételikért.
File Andrea: Imádkozzunk azért, hogy a diákok komolyabban vegyék a tanulást és
imádkozzunk a kitartásért, a végzős diákok sikeres vizsgáiért.
Tóth Zoltán: Imádkozzunk az osztályközösségért és azért, hogy megismerkedjünk azokkal
az emberekkel, akiket még nem ismerünk.
KunAlex: Imádkozzunk a végzősökért, a sikeres felvételiért és a nyolcadikosokért.
Molnár Zsolt: Imádkozzunk azért, hogy jók legyünk, a közösség épüléséért és az
eredményes tanulásért.
Tóth Dániel: Imádkozzunk az iskoláért, és azért, hogy egészségesek legyünk.
FejesMáté: Imádkozzunk a jó tanulásért és a betegek gyógyulásáért.
Vass Róbert: Imádkozzunk a jó viszonyokért és kapcsolatokért és a minél jobb tanulmányi
eredményekért.
Kocsi Enikő: Imádkozzunk azért, hogy az osztály egy közösséggé formálódjon és a
vizsgákra való felkészülésért.
FancsikAnnamária: Imádkozzunk a sikeres felvételiért, és a közösségért.
Barta Dénes: Imádkozzunk a tanárokért, a diákokért, és azért, hogy minél többen
megtérjenek Istenhez és lássák be, hogy bűnös, gyarló emberek.
Gecsei Valéria: Imádkozzunk azért, hogy a végzős diákok véghez tudják vinni azt, amit
elterveztek és, hogy egyetértés legyen a diákok között.
Tóth Barbara:
Imádkozzunk azért, a végzősök elérjék céljaikat, oda menjenek továbbtanulni, ahová

akarnak, az
összetartásért a
líceumban, a
barátságokért és azért,
hogy minél közelebb
kerüljünk Istenhez.

DebreceniIlona:
Imádkozzunk a célokért,
bölcsességért és azért,
hogy tudjunk
megalázkodni, hogy Isten
tudjon munkálkodni
bennünk.

Salánki Barbara

44

Imakalendárium

HITÉLETTartalom/Content:22001133.. ffeebbrruuáárr 44..

Rajz: Kopor Krisztián

Rád is jellemző?



Mi leszek, ha nagy leszek? - Végzőseink a továbbtanulásról
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Balogh Réka: A magyar nyelv és az irodalom iránti
szeretetemből kifolyólag a Nyíregyházai Főiskolán
szeretném folytatni a tanulmányaimat. Amennyiben ez
nem sikerül, Beregszászba szeretnék felvételizni a
Főiskolára.

Péter Károly: Az biztos,hogy földrajz szakon
szeretném folytatni tanulmányaimat. Úgy gondolom, hogy az

ELTE lenne számomra a legideálisabb tanintézmény. Ha nem
sikerülne, akkor több diáktársamhoz hasonlóan Beregszászban, a
Főiskolán tanulok majd földrajz-történelem szakon.

Lőrinc István: Én a BME gépészmérnöki szakára felvételizem, és ha itt sikeres
felvételit teszek, azt befagyasztva szakiskolába jelentkezem.

Kocsi Enikő: Úgy gondolom, ha elvégzem a Líceumot, tanulmányaimat Pesten
folytatom társadalom tudomány vagy szociológia szakon. Persze ez még nem
biztos. Törekszem, hogy megleljem azt a szakot, amit az Úr rendelt nekem.

Váradi Réka: Az ELTE történelem vagy társadalomtudomány szakán szeretném
folytatni tanulmányaimat. Az igazat megvallva inkább a történelem felé húz a
szívem. Ha pedig nem sikerül felvételt nyernem az egyetemre, úgy tervezem,
hogy a Balassi intézetben helyezkedem el, hogy jobban felkészüljek tanulmányaim
folytatására.

Doktor Edina: Szociológia szakon szeretnék továbbtanulni. Hogy hol, az még nem
teljesen biztos. Felvételit teszek az ELTE-re, a Debreceni egyetemre valamint a
Corvinusra is. Ha nem sikerülne bejutni, akkor Beregszászba a Főiskolára
jelentkezek magyar-, angol-, esetleg történelem szakra.

Brekócki Evelin

Fiú/lány csendeshétvége
Időpont: február 22-24.
Témák fiúknak: Testi-lelki tisztaság; Férfias magatartás, gondolkodás, viselkedés;

Büszkeség az Ige fényében; A férfi szerepe és feladatai a családban.
Témák lányoknak: Divattörténet; Etikett; Egészséges életmód (1 ) ,
Egészséges életmód (2)
Előadók: Páll László, Szilágyi Károly, Szanyi György, Tihor Melinda,
Taraczközi Mónika

Ezenkívül számos más, izgalmas és érdekes program vár rátok a
hétvégén.
Apróbetűs rész: A tizedik és tizenegyedik osztálynak
kötelező a bentmaradás.



"Mindent szabad nékem, de nem minden használ." - avagy
az egyetemi élet egy volt líceista szemével

66

Tartalom/Content:22001133.. ffeebbrruuáárr 44..

"Mindent szabad nékem, de nem minden használ." Ez
az igevers jutott eszembe, amikor azon kezdtem el
gondolkodni, hogy vajon milyen is az egyetem líceista
szemmel nézve. Mindjárt megértitek, hogy miért. Hiszen,
valaki egyszer úgy fogalmazott "mindig líceista szemmel
fogom nézni a világot". De, hogy ez igaz-e, azt majd
döntsétek el ti, amikor egyetemisták lesztek.
Akarva akaratlan muszáj összehasonlítanom a líceumot

és az egyetemet. Nem titkolom, először azok a dolgok
jutnak eszembe, amelyeket az egyetemen már meg lehet
tenni, vagy úgy is mondhatnám: senki nem tiltja meg.
Igen, lehet éjt nappallá téve facebook-ozni, az egész
napot ellógni a városba, este senki nem tiltja meg, hogy
ne menj el bulizni az évfolyam társaiddal, azt csinálsz amit

TE akarsz... Mindez, lehet kecsegtető most számotokra, de én nem ebben látom az
egyetemet és a "szabadságot".
Amikor felköltöztem Debrecenbe nekem elég nagy gondot jelentett, hogy saját

magamnak kellett beosztani az időmet úgy, hogy mindenre érkezzek. Senki nem
mondta, hogy mikor tanuljak, az volt a lényeg, hogy tudjam az anyagot. Időt
kellett szakítanom a pihenésre és a tanulásra is. Reggel senki nem kelt, hogy ideje
órára menni, de ha nem megyek azzal nekem kell elszámolnom. Arra sem kötelez
senki, hogy takaríts ki a szobádban (kivéve a koli ellenőrzést) , de azért jó lenne
néha rendet rakni, vagy elmosogatni. Tudjátok "Mindent szabad nékem, de nem
minden használ." Szeptemberben sok ember mondta el, hogy mennyire hálás
lenne érte, ha lenne egy Piroska néni, aki megfőzi neki az ebédet. Az egyetemen
sokszor beérnétek majd ti is a legkevésbé kedvelt gimis ételekkel is, HA lenne.
Meg kell tanulnia az egyetemistának önállónak lenni (ha akar, ha nem...) .
Nekünk kicsit könnyebb a teológián, mert vannak megszabott igei alkalmak, így

Isten közelében tölthetjük a napjainkat. Másoknak viszont nehezebb időt szakítani
arra, hogy Bibliát olvassanak, eljárjanak Istentiszteletre, az ifjúsági alkalmakról
nem is szólva. Az első hónapokban még annyira nem is, de most már hiányoznak a
közös éneklések és hasonló programok. Tudom sokan lázadoztok most a sok
kötelező program ellen, de lesz majd idő, amikor szeretnétek, hogy legyen
valamilyen kis program, mely által erőt nyertek az Istentől és kicsit bátoríthat
titeket. Többen pedig, majd úgy gondoljátok, hogy végre nem kell az Istennel
törődnötök, de megtapasztaljátok majd, hogy Isten gondviselő oltalma nélkül
nem tudtok élni. Úgyhogy becsüljétek meg azt az időt amit a líceumban
tölthettek.

Folytatás a 8. oldalon

RÓLUNK SZÓL...



Kínpadon: Lőrincz Izolda, iskolánk matematika és informatika tanára

77

Tartalom/Content:22001133.. ffeebbrruuáárr 44.. KÍNPAD

Kezdjük a száraz adatokkal: hol, mikor
született, hol végezte középiskolai tanulmányait?

1 990. szeptember 29-én születtem Szernyén. Az
általános iskolát is itt végeztem, majd
tanulmányaimat a Bátyui Középiskolában
folytattam. Mindezek után a Beregszászi II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára kerültem
matematika - informatika, valamint könyvvitel és
auditálás szakára.

Jelenleg is tanul?
A BSC képzést már befejeztem, specialist képzésen még tanulok egy évet,

szabad óralátogatáson.

Miértpontmatek– infó?
Ez különleges helyzet volt, ugyanis az iskolában több tantárgyat is szerettem:

földrajzot, biológiát, történelmet és matekot. Ezekből a tantárgyakból
versenyeken is részt vettem, melyeken eredményesen szerepeltem. Mivel
azonban mi voltunk az első független érettségizők, ezért nagyon nehéz lett volna
felkészülni. A mateket viszont mindig megértettem, szerettem, ezért döntöttem
mellette. Az informatikával kapcsolatban választási lehetőségem nem volt.

Hogyan kerülta líceum falaiközé?
Ez ugyancsak érdekes történet. A diplomaosztón én mondtam a végzős diákok

nevében a köszöntőt. Ekkor figyelt fel rám Dencs Elemér igazgató úr. Így kerültem
ide, mint a 8. osztály matematika tanára, s Molnár János távozása után az
informatika tanítását is magamra vállalhattam.

Mia véleménye iskolánkról?
A líceumról eleve pozitív benyomásom volt. A férjemtől és a legjobb

barátnőmtől is csak jó dolgokat hallottam felőle. Idekerülésem után ebben nem is
csalódtam. Nagyon tetszik a légkör az, hogy egy közösségként tudtok együtt
működni.

Mia véleménye a diákokról?
Első benyomásra nagyon fegyelmezett társaságnak tűntetek, de utána mindenki

feloldódott, így kötetlenebb lett a kapcsolat köztünk. Nagyon szeretek köztetek lenni.

Mia hobbija?Kedvenczene?
Hobbim a festés, nagyon szeretek festeni. Ami a zenéket illeti, a laza zenét

szeretem. Előadók és együttesek közül pedig Adelle-t, 3 Doors Down-t emelném ki.



KíNPAD
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Legviccesebb, s egyben legkellemetlenebb élménye?
Pedagógia vizsga a főiskolán. A három kérdésből kettőre tudtam a választ.

Igazán magabiztosan indultam, már annyira, hogy a tanárnő megfeledkezett a
harmadik kérdésről, s beírta az ötöst. De valahogy mégiscsak rátért a harmadik
kérdésre, amiről fogalmam sem volt, s csak annyi információt tudtam róla,
amennyi a kérdésben meg volt említve. A tanárnő meglepődve nézett rám, de már
nem szerette volna kijavítani a jegyemet. Csupán annyit mondott, hogy keressek
információkat az említett személyről, hisz róla nevezték el a könyvtárat is.

Tervei, álmaia jövőre nézve?Céljai, amitel szeretne érni?
Az Úrnak hála, úgy érzem, megtaláltam a helyem, taníthatok, itt lehetek

köztetek. Közelebbi tervem a családalapítás, valamint a diploma megszerzése.
Mitüzen a diákoknak?
- Főleg a tizenegyedikeseknek üzenem: tanuljatok nagyon sokat, mert a

felvételi nem lesz könnyű dolog. Mindemellett ne feledkezzetek meg az Úrról,
ezekben a nehéz időkben támaszkodjatok rá. Ha megtesztek minden tőletek
telhetőt és imádkoztok, akkor biztosan sikerülni fog.

Dobsa Evelin, Ködöböcz Csilla

Folytatás a 6. oldalról

Mégis miben látja másképp a líceista az egyetemet mint egy átlag ember?
Szerintem elsősorban biztos abban, hogy a cél ami felé tart, amit meg akar
valósítani, az Istentől van. Tudja, hogy Istennek célja van vele és nem hagyja
magára soha sem, így bátran fut a cél felé. Nem ijed meg az akadályoktól, pl.
amikor egy napon több mint egy zh van, hiszem a líceumban ehhez
hozzászokhatott. Vannak próbák, csábít a világ és szeretné majd, ha ti is
kipróbálnátok ezt azt, de ne engedjétek magatokat! A változó világban, Isten
segítségével tud az ember csak helyt állni. Abban vagytok/vagyunk másak,
hogyNEMEGYEDÜL harcolunk.

Papp Laura

William Shakespeare: A vihar

201 3. február 6-én (1 7.00 órai kezdettel) a Kárpátaljai Megyei
MagyarDrámai Színház előadásában William Shakespeare A vihar
című darabját tekinthetik meg az érdeklődők.
Azelőadás helye: a színház nagyterme
Jelentkeznilehet:Ájben Katánál
A jegyés a buszára: 30 UAH www.karpatalja.ma
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Ha olykor elhalványul az élet,
Legyen számodra, mi nyújt segítséget.
A sötétségben ne félj,
Legyen mécses, mi szívedben él.

Ha sötétbe kerülnél, világíts vele,
Szíved a fénytől legyen tele.
A fénytől, melyet Krisztus hoz el,
Ne félj világítani, ha ő nem felel.

Te légy a fény az éjszakában,
Vigasztalás a magányban.
Szerteáraszd sugaraid,
Krisztus veled van, ő megsegít!

Lássák meg rajtad az emberek,
Hogy milyen nagy a te Istened.
Légy láng, mely folyton izzik,
Légy szikra mely ki nem alszik!

Bahus Réka

Vidámság önti el a szívem,
Ha rátok gondolok dicső Kárpátok.
Kik ott égmagasan, mint
védelmező őrszemek álltok.

Ti őriztétek őseink,
kik hontfoglalni jöttek,
s lábaitoknál
hazára leltek.

De szívünkben irántatok
hűtlenek vagyunk.
Nap-nap után rajtatok
mély sebeket hagyunk.

Buldózerek támadják erdőiteket,
és a földdel egyenlővé teszik őket.
Meggyalázzák szent emlékműveiteket
újra meg újra megszentségtelenítik mindet.

Ó, ti dicső Kárpátok!
A fájdalomban társaim vagytok.
Mert itt, Ukrajnában
nehéz dolog, hogy magyar vagyok.

Nehéz, de vállalom,
s lelkemet a magyarok Istenének adom.
Ha kell kardot ragadok,
és magyarságomért így harcolok.

Nem állíthat meg senki és semmi.
Így fogok majd az Úr nevében előre haladni.
Küzdök, ameddig bírok,
mert Istentől támogatást kapok.

S, ha majd elvégeztem utam,
a sírom ott domborul majd
a Kárpátok tövénél.
Lelkem majd a magyarok Istenénél
tovább él.

Síromra azt írjátok majd:
„Ne fájjon szívetek,
S a dicső Kárpátok, őrizzenek meg titeket.
Isten veletek, drága magyar emberek”.

Barta Dénes

Mécses

Dicső Kárpátok



Egy kis humor

Ismerjük meg egymást
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1 . Dencs Elemér igazgató úr egyik szakmája!
2. Iskolánk előző informatika tanára!
3. Magyar Katalin unokahúga!
4. Hogy hívják Szilágyi László kislányát?
5. Itt tanul Dencs Elemér igazgató úr fia!
6. Marton Marianna férjének a neve!
7. Orbán László testvérének a neve!
8. Tóth László kislányának a neve!
9. Iskolánk diákjai ide készülődnek áprilisba!
1 0. Iskolánk kedvenc csillagászat tanára!
1 1 . Hol fejezte be tanulmányait Mónika tanárnő?
1 2. Hogy hívják Géczi Tihamér feleségét?
1 3. Ki ő, és melyik településen él?????????????

A 2013. 01. 18.-iszám helyesmegfejtőiközülBahusRéka ésTóth Dánielnyerte
a határidőnaplókat. Gratulálunk!

Rovatfelelős: Kovács Anna

A rejtvény helyes megfejtői
között egy egyedi bögrét
sorsolunk ki! A megfejtéseket
kérjük behozni a szerkesztőségbe
február13-ig!

SherlockésWattson elmennek sátoroznia hegyekbe.
- Wattson, Wattson maga hétalvó ébredjen! Mire következtet a csillagok
állásából?
- Nos, Mr. Holmes, ezernyi csillag ragyog odafenn, azt hiszem mindegyiknek
sajátbolygórendszere van...
- Igen, igenWatson!De valakiellopta a sátrat!



A sportvilág eseményei

C. Ronaldo ésMessiis ráhangolódotta szerdaielClásicóra
Cristiano Ronaldo a Getafe ellen három, Lionel Messi az

Osasuna ellen négy góllal hangolt a Király-kupa elődöntőjének
szerdai első mérkőzésére, a 201 2–201 3-as idény második el
Clásicójára. A Real Madrid fogadja a Barcelonát abban a
reményben, hogy kellő előnyt szerez a visszavágóra.

Fradi: kétújpróbajátékos, háromgólos győzelem
A marbellai edzőtábort követően immár itthon játszott újabb felkészülési meccset a

Ferencváros labdarúgócsapata. A zöld-fehérek ellenfele a másodosztályú Vác volt,
Ricardo Moniz együttese pedig magabiztos, háromgólos győzelmet aratott. A
találkozón két új próbajátékos is pályára lépett a fővárosiaknál, a brazil Lelo
becenévre hallgató védő, és a középpályásként bevethető, Ghánában született, de
belga állampolgársággal is rendelkező Stanley Aborah.

A ManchesterCitya hajrában csikarta kia továbbjutást
Az angol labdarúgó FA-kupa 4. körében a Manchester City Pablo Zabaleta 85.

percben szerzett góljával 1 –0-ra nyert a Stoke City otthonában, így bejutott a legjobb
1 6 közé.

A spanyoloka világ tetején -másodszor
Spanyolország második világbajnoki címét szerezte

kézilabdában, miután 35-1 9-re verte Dániát hazai közönség
előtt, Barcelonában. A hispánoknál szinte nem is volt gyenge
teljesítmény, már a félidően héttel vezettek, a dánok a szünet
után nem sokkal gyakorlatilag feladták a mérkőzést.

Djokovics:Mostmára RolandGarrost ismegnyerném
Novak Djokovics vasárnap újra megvédte címét az

Australian Open férfi egyesének küzdelmeiben, s ezzel a
verseny Open-érabeli történetében először egymás után
háromszor diadalmaskodott Melbourne-ben. A szerb a döntő
után dicsérte ellenfelét, Andy Murrayt, kiemelve, hogy évek
óta nüánszok döntenek a kettejük közötti mérkőzéseken. A

legyőzött nem akarta sérülésre vagy fáradtságra fogni a vereséget, elismerte, hogy a
jobb nyert.

Napoliközelíta Juvéhoz, a Fáraó győztes gólt lőtt
Kihasználta a Napoli a Juventus és a Lazio botlását az olasz labdarúgó-bajnokság 22.

fordulójában, és a Parma ellen aratott sikerével három pontra csökkentette hátrányát
a „zebrákkal" szemben. A Milan a gólcsendjét megtörő a Fáraó, azaz Stephen El
Shaarawy találatával legyőzte az Atalantát, míg a Fiorentina 2–1 -re kikapott a
Cataniától.

Rovatfelelős: Péter Károly
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FILMAJÁNLÓ – Az arc nélküli ember

A békés új-angliai kisváros lakói mindig is félelemmel,
vegyes idegenkedéssel tekintettek Justin McLeodra, aki
hét éve szinte remeteként él a magányos tengerparti
házban. A múltját övező rejtély és a vonásait eltorzító
baleset miatt a sérült arcú kívülálló a helybeliek számára
inkább csak pletyka és gúny céltáblája.
A nyári szünidőt a városkában töltő, tizenkét éves Chuck

a saját családjában érzi idegennek magát, ötödik
házasságára készülő anyja és féltestvérei - két csípős nyelvű lány - között. Amikor a két
rokonlélek találkozik, hamar szövetséget kötnek: a valaha tanárként dolgozó MacLeod
készíti fel Chuckot küszöbön álló felvételi vizsgájára.
Elkérhetőa tanáriból!

Háger Krisztián

AJÁNLÓK

Lapunk megjelenését a Nagyberegi Református
Líceum támogatta
Email: nbrlujjlenyomat@gmail.com
Kiadó: NbRLPress, Nagybereg,
I I . Rákóczi Ferenc út 80.
Példányszám: 90
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KRISZ pályázatok 201 3-ban

2013-ban a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet
ismétpályázatokathirdeta következőkategóriákban:
1. Plakát-pályázat
201 3-as évünk témája: „Szentek legyetek!”. A

LENDÜLET Református Ifjúsági Találkozó szintén ebben a
témában kerül megrendezésre. Erre a találkozóra várunk
plakát terveket április 1 -ig. A plakátot phothoshop-ban
készítsétek el, és phothoshop, vagy tif formátumban
küldjétek a KRISZ e-mail címére. A plakáton legyen
feltüntetve a KRISZ logója, az alkalom helyszíne és
dátuma (201 3.június 8, Bereg Camp), illetve a KRISZ
mobilszáma és e-mail címe (+380990304718, kriszpont@gmail.com). A legjobb
pályázat benyújtója egy digitális fényképezőgépet kap ajándékba, s természetesen
az ő plakátjával kerül meghirdetésre a találkozó.
2. Énekíró-pályázat
Két témában várjuk a dalokat: 1 . Lendület. 2. Szentség, avagy Szentek legyetek!
Határidő: május 1 . Kotta+Demo vagy videó felvétellel, a felvétel minősége nem

számít. A nyertes egy jó minőségű elektroakusztikus gitárt nyer.
www.krisz.org




