
 

Baja Mihály: KARÁCSONY 

Te most is az vagy, áldott szent Karácsony, 

Mi Betlehemben legelőször voltál: 

Újjászülője a kerek világnak, 

Hitünk napfénye, a szívünkben oltár. 

Az angyaloknak ajkán a hozsánna 

Ma is elhat a pásztorok füléhez, 

s koldust, királyt vezet ma is a csillag 

Az idvezítő jászol-bölcsőjéhez. 

Te most is az vagy, csak mi változánk meg, 

Csak nekünk ócska minden, ami régi. 

Nem hallgatunk az angyalok szavára, 

Nem kell nekünk a csillag se, ha égi. 

Mennek, mennek a pásztorok seregben, 

de nem a Jézus jászol-bölcsőjéhez. 

Mennek, mennek a bölcsek és királyok, 

De nem az élet örök kútfejéhez. 

Ó, szent karácsonyéj csillagvilága… 

Ragyogj, ragyogj csak változatlan újra! 

Az én lelkem csak téged vár, s tetőled 

száz lidércfény közt el nem tántorodna. 

A gyermekhitnek hófehér palástját 

Borítsd reám csak egy éjszakára, 

És én megáldlak, síromig követlek 

Ó, szent karácsonyéj csillagvilága. 

 

 

 

 

 

 

 
Felelős kiadó: Kulcsár Judit 

Szerkeszti:Kollégiumi médiaműhely 
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Novemberi jeles napok 
November: Szent András hava, Enyészet hava 

 

 
November 1. Mindenszentek napja 

November 2. Halottak napja 

Mindkét nap a halottakra való emlékezés napja. Mindenszentekkor 

emlékezünk meg azokról a szentekről, akik név szerint nem szerepelnek 

az egyházi naptárban. Azt a hetet, melyre a Halottak napja esik, halottak 

hetének nevezik. Szokás ilyenkor a temetőbe, elhunyt családtagok 

sírjához kilátogatni, a sírokat rendbe tenni, gyertyát, mécsest gyújtani. A 

hiedelem szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért szokás 

számukra is megteríteni, az asztalra kenyeret, vizet tenni. A lámpát égve 

hagyták sok helyen, hogy a hazalátogató lélek szétnézhessen. Ahány 

halottja van a családnak, annyi gyertyát kell gyújtani. 

 

November 11. Szent Márton ünnepe 

A magyar néphagyományban tradicionálisan a gazdasági évet lezáró 

ünnep. A tél kezdetét jelzi, hogy eddigre már mindenhol elszámolnak a 

pásztorok a tavaszi- nyári időszakban rájuk bízott jószággal, és a gazdától 

megkapják járandóságukat. A betakarítással összefüggő munkálatok is 

lezárulnak erre az időszakra, sőt az ősszel szüretelt szőlőből is kiforr az 

új bor. November hónapot bizonyos vidékeken "kis farsangnak" is 

nevezték, ugyanis ekkor még meg lehetett tartani a lakodalmakat és 

vigasságokat, amelyek majd az adventi időszakban tiltva lesznek. Az 

ünnep eredete az ókori Rómába nyúlik vissza. A legenda szerint Róma 

védői elaludtak, és az ellenség, a gallok támadásától csak az mentette 

meg a várost, hogy a ludak hangos gágogására felébredtek. Innen az Avis 

Martis, azaz Mars lúdjai elnevezés. (Mars a római mitológiában 

hadisten.) Ez az Avis Martis formula változott át aztán a keresztény 

hitvilágban Avis Martinus, azaz Márton lúdja alakká. 
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December 21. Tamás napja 

A csillagászati tél kezdete. Ez az év legrövidebb napja, Tamás apostol 

névnapja. A népnyelv hitetlen Tamásnak nevezi, mert kételkedett Jézus 

feltámadásában. 

December 24-25-26. Karácsony 

A keresztény egyház legnagyobb ünnepe. A téli napforduló ideje, ezen a 

napon kezdődik a tél. A szeretet ünnepén karácsonyfát állítunk: a 

Bibliában szereplő almafát „helyettesíti” a fenyőfa, amelyet régen dióval, 

almával, és süteménnyel díszítettek. A karácsonyfa állítása 

Németországból indult 1600 körül. Magyarországon először Brunszvik 

Teréz állíttatott először karácsonyfát 1825-ben.A magyar paraszti életben 

csak a XX. században terjedt el a karácsonyfa állítás. A fa alá gyakran 

egy Szent Családot ábrázoló képet vagy egy kis betlehemet helyeztek. 

Régen a betlehemezők, kántálók kaptak ajándékot a szereplésekért, ma 

már a családtagok egymást ajándékozzák meg. A karácsonyfát 

hagyományosan vízkeresztkor (január 6-án) bontják le. Ha karácsony 

éjszakáján esik a földre hó, azt jelent: bőven terem minden jó. 

 

 

1000. december 25-én koronázták királlyá 

Szt. Istvánt, és ezzel megalakult a 

keresztény független Magyar Királyság. 

 

 

December 31. Szilveszter 

Este óévi hálaadást tartanak a templomokban. Európa-szerte nagy zajjal, 

tűzgyújtással, kerepeléssel elűzték a gonosz szellemeket, korábban 

harangzúgással búcsúztak az óévtől. Különböző praktikákkal, 

varázslással, ólomöntéssel igyekeztek megtudni, mit hoz az újesztendő. 

Az év utolsó napján is fontos szerepet kaptak az ételek. Leggyakrabban 

malacsült kerül az asztalra, hiszen a négylevelű lóherét tartó malac az 

egyik legfontosabb szerencse szimbólum. Tilos azonban a csirke, pulyka 

fogyasztása, hiszen ezek az állatok „elkaparják” a szerencsét. Úgy 

tartják, aki az újév első napján apró szemes ételt fogyaszt (lencse, bab), 

sok pénzt várhat az elkövetkező évben.  
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December 4. Borbála napja 

A középkorban kivételes tiszteletnek örvendett, a jó halál 

védőszentjeként tisztelték. Viharok és villámlás idején hívták segítségül. 

Ezen a napon a nőknek nem lehetett szőni, fonni és varrni. Javasolt 

tevékenységek voltak viszont a borfejtés és a tollfosztás. 

Termésjóslás: Ezen a napon búzát csíráztattak, ha az karácsonyig 

kizöldült, jó termésre lehetett számítani. 

December 6. Szent Miklós napja 

Ő a legismertebb, legnépszerűbb szent az 

egész világon. Szent Miklós a kis-ázsiai Myra 

püspöke volt a 300-as években. A legenda 

szerint egy szegény nemes 3 lánya úgy tudott 

férjhez menni, hogy Miklós püspök 3 egymást 

követő éjen arannyal teli zacskót dobott be az 

ablakukon. Innen ered, hogy az ablakba kitett 

cipőkbe csempészi ajándékát. Ha ezen a 

napon havazik, Miklós megrázta a szakállát. 

 

December 13. Luca napja 

Neve a latin lux, azaz fény szóból ered. A vakok és szemfájósok 

védőszentje. A napfordulat közelségét fejezi ki a nép által tisztelt Luca 

kettős természete. 

A Luca-naphoz számos hiedelem és népszokás kapcsolódik. A legenda 

szerint Szent Luca keresztény vértanú volt, az egyház azonban nem 

ismeri el valós történelmi személynek. A Luca-napi hagyományok 

eredete valószínűleg Gergely-naptár bevezetése előtti időkre vezethető 

vissza, amikor ez a nap volt az év legrövidebb napja, illetve a 

leghosszabb éjszakája (ellentétben a mai téli napfordulóval, ami 

december 21-én van). Magyar nyelvterületen december 13-át 

“gonoszjáró napnak” is nevezik, legismertebb szokása pedig az 

úgynevezett Luca-szék készítés. Az éjféli misén a székre állva lehetett 

meglátni, hogy ki a boszorkány, mert annak szarv volt a fején. 

Luca napján a legények tréfából lecserélték a kapukat, a szekeret feltették 

a háztetőre. Lucakalendárium: a Luca naptól karácsonyig terjedő 12 

nap időjárásából próbáltak következtetni a jövő évre. 
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Márton valós történeti személy, Pannóniában született, Szombathelyen 

317 körül, apja római százados volt, Márton is katonaként került a mai 

Franciaország földjére, ahol keresztény hitre tért, és kolostort alapított. 

371-ben püspökké szentelték Tours-ban, így Franciaországban is igen 

népszerű. A legenda szerint Szent Márton nem akart püspök lenni 

szerénysége miatt, ezért elbújt a libák óljában. Azok azonban hangos 

gágogásukkal elárulták rejtekhelyét. Innen a Szent Márton lúdja 

elnevezés. Ezen a napon hagyományosan libát ettek a paraszt családok, 

úgy tartották, aki ezen a napon libát nem eszik, egész évben éhezni fog. 

Általában erre a napra forr ki az újbor, a kicsit még csípős ízű nedűt 

Szent Márton boraként is emlegetik. 

 
Szent Márton és a koldus 

táblakép a 14. századból 

A legenda szerint Márton egy napon koldussal találkozott. Megszánva a 

didergő embert köpenyét kardjával ketté vágta, és felét a koldusra 

terítette. Másnap ugyanazon az úton Krisztus jött Mártonnal szemben, 

vállán az előző nap kettévágott köpeny. Márton püspököt gyakran 

ábrázolják a vállán átdobott fél köpennyel e történet alapján. 

 
November 19. Árpádházi Szent Erzsébet (XIII. század) ünnepe 

A legenda szerint Erzsébet a kötényében kenyeret vitt a szegényeknek, 

mely rózsává változott, mikor atyja kérdőre vonta emiatt. Időjárásjóslás 

kapcsolódik ehhez a naphoz, általában havazást várnak a gazdák, csak 

úgy, mint Katalinkor. 
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November25. Szent Katalinkeresztény vértanú (IV. század) ünnepe. 

Kerékbe törték, ezért a fuvarosok, kerékgyártók, valamint a házasulandó lányok 

védőszentje. Katalin naphoz férjjósló hiedelmek kötődnek. Katalin-ágnak 

nevezik azt a gallyat, melyet a lányok vízbe állítottak, s ha karácsonyig 

kizöldült, közeli házasságra lehetett számítani a lányos háznál. Régi időjárási 

megfigyelés szerint, ha Katalin locsog (vagyis lucskos, nem fagy), akkor 

Karácsony kopog (azaz jó hideg lesz). 

 

November 30. Szent András napja. 

A hagyomány szerint kereszthalált halt átlósan ácsolt kereszten, innen az 

andráskereszt elnevezés. András a keleti ortodox egyház védőszentje, kultusza 

ezeken a vidékeken nagyon erős. András napja a legelterjedtebb férjjósló nap, 

ólomöntéssel, gombócfőzéssel igyekezetek a jövendőbeli személyét kitalálni. 

(A gombócokba papírra írva egy-egy férfinevet gyúrtak, és amelyik legelőbb 

jött fel a víz színére, olyan nevű férjet vártak a lányok maguknak.) Ólomöntés is 

volt a fonóban, az öntvény alakjából a jövendőbeli foglalkozására 

következtettek. Vidéken ezen a napon kezdték el a disznóvágást, a disznótorok 

farsang végéig tartottak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balázsovits Zsuzsanna: December 
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Decemberi jeles napok 
December: Álom hava, Karácsony hava 

Az adventi időszak 

Advent a Karácsonyt megelőző négyhetes időszak, amely az örömteli és 

meghitt készülődés, várakozás jegyében telik. A keresztények számára a 

karácsonyi ünnepkör advent első vasárnapjával kezdődik, és egészen 

vízkeresztig tart. Az advent eredete a 4. századig nyúlik vissza és 

számos jelkép, valamit szokás, hagyomány kapcsolódik hozzá. Az 

adventi időszakot a Szent András napját követő vasárnaptól, vagyis 

november 30-tól kell számolni, méghozzá úgy, hogy karácsonyig egy-

egy gyertyát kell meggyújtani az adventi koszorún. Az ünnep a Jézus 

születéséig tartó várakozást jelenti, a koszorún lévő gyertyák az ő életét 

jelképezik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventi kalendárium 

A mindenki által jól ismert adventi naptár kitalálója egy Németországban 

élő édesanya volt az 1900-as években. Az ötletet a kisfia, Gerhard adta, 

aki minden nap azt kérdezte tőle, hány nap van még karácsonyig. Az 

anyuka a türelmetlen gyermeknek 24 

darab kétszárnyú ablakot vágott egy 

kartonra, egy másik papírlapra 

minden ablak elé helyezett egy 

cukorkát. A kisfiú minden nap 

kinyithatott egy cukorkát rejtő 

ablakot, a napról napra kevesebb 

meglepetés jelezte neki, hogy nem 

sokat kell aludnia a Jézuska 

érkezéséig. 

http://www.unnepekoldala.hu/farsang
http://www.csaladivilag.hu/cikkek/unnepek/advent-a-varakozas-es-a-keszulodes-idoszaka/9656/
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Sporttal az egészségesebb életért 

Változó világunkban egyre jobban felértékelődik az egészség megőrzése, 

a prevenció szerepe, felnőtt korban is, de különösképpen a felnövekvő 

generációk számára. A modern kor technikai vívmányai bármennyire is 

megkönnyítik, kényelmesebbé teszik életünket, egy olyan életformát is 

magukkal hoznak, amelyben fokozatosan eltávolodunk természetes 

környezetünktől, csökken a napi szükséges testmozgás mértéke, 

visszaszorul az igény a rendszeres testedzésre. A minden pillanatban 

érkező üzenetek, a közösségi portálok szinte „beskatulyázzák” fiataljaink 

szabadidejét, sőt minden idejét, megfosztva őket az egészségüket, 

közösségeinket erősítő egyéb tevékenységektől. 

Mindezek a tendenciák igazak kollégiumunk diákjaival kapcsolatban is. 

A szabadidő hasznos eltöltését célzó diákkörökbe egyre nehezebb 

bevonni a tanulókat. Hosszú évek óta a sportfoglalkozások azok, amelyek 

a legnépszerűbbek, legkedveltebbek kollégistáink körében. 

Az elmúlt időszakban, mint minden közös tevékenység, a sportolási 

lehetőségek biztosítása is akadályokba ütközött. A tanév elején, amíg az 

időjárás engedte a szabadban, a tornapályán tudtuk megtartani a fiú és 

lány futball foglalkozásokat. Fontosnak tartottuk, hogy minden alkalmat 

kihasználjunk a diákok egészségének megőrzése érdekében. A kialakult 

helyzetben elmaradtak az ősszel esedékes sportversenyek, rendezvények, 

ezért az edzésekre, a csapat összetartására is sokkal inkább szükség volt. 

A korlátozások feloldása után néhány alkalommal a városi 

sportcsarnokban is meg tudtuk szervezni foglalkozásainkat, focistáink 

nagy örömére.  

A kollégiumban fiúk és lányok egyaránt igénybe vehették az 

edzőtermeket, többen igényelték a testedzésnek ezt a formáját is. 

Reméljük, hogy a tanév második 

félévében már a megszokott 

körülmények között, újabb lendülettel 

tudjuk kialakítani sportolási 

lehetőségeinket és alkalmak nyílnak a 

találkozásra, közös rendezvényekre 

más kollégiumokkal, nem utolsó 

sorban hagyományos futball 

tornánkra, a Babus Kupára! 
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Egészségünk védelmében 

November hagyományosan az 

egészségvédelem, az egészség 

megőrzésének jegyében zajlik 

kollégiumunkban. Ehhez kapcsolódnak 

a csoportfoglalkozások témái; az 

egészséges életmód, a testedzés, a 

személyes higiénia, az egészséges 

táplálkozás és nem utolsó sorban a 

mentális egészség megőrzésének 

lehetőségeiről esik szó a csoportokban. 

A témák feldolgozása változatos formában és módszerekkel zajlik. A 

diaképes bemutatókhoz, videók, oktatófilmek megtekintéséhez 

kapcsolódva mindenki elmondja tapasztalatait, véleményét a különböző 

témákkal kapcsolatban. Kiemelten fontos szerepet kapnak a káros 

szenvedélyek kialakulásával, egészségromboló hatásukkal kapcsolatos 

foglalkozások. Az elmúlt években több olyan előadót is meghívtunk, 

akik a fiatalok számára fontos új ismereteket, információkat adtak át 

saját szakterületükről. A meghívottak között volt drogprevenciós 

szakember, rendőrtiszt, védőnő, mentálhigiénés szakember.  

Az idei tanévben a kialakult helyzet miatt is nagyon fontos, hogy a 

diákok megkapják a szükséges tájékoztatást saját egészségük 

megőrzéséhez és a mások iránti tudatos felelősségvállalás kialakításához. 

Az egyéni törődéseken, csoportfoglalkozásokon, diákkörön vagy a 

mentálhigiénés szakemberrel történő 

beszélgetések alkalmával a 

személyes higiénia, a 

kézfertőtlenítés, az egészségügyi 

maszk használata és a közösségi 

terekben való viselkedés 

mindennapos témaként szerepelt. A 

digitális oktatásra való áttérés 

kezdetéig a kollégisták 

napirendjének megszervezésekor 

mindezeket a gyakorlatban is igyekeztünk követni és a lehető legjobban 

megvalósítani. 
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KARÁCSONY 2020 

Kedves Diákok, Kedves Szülők! Kedves Olvasó! 

Az idő végtelen folyamában ismét a végéhez közeledik egy esztendő, az 

év utolsó hónapjában járunk, már a harmadik gyertyát is meggyújtottuk 

az adventi koszorún. Ünnepre készülődünk, valamennyien várjuk már, 

hogy Karácsony éjjelén kigyúljanak a fények, hogy egy újabb meghitt, 

szeretetteljes estén együtt legyen a család. Mindannyian érezzük 

azonban, hogy ez az ünnep valahogy más lesz, mint a korábbiak. Az 

elmúlt év olyan változásokat hozott életünkbe, melyekkel eddig nem 

találkoztunk, amelyek átértékelik egyben más dimenziókba is helyezik a 

Karácsony jelentőségét. 

Az egyik ilyen változás a közösségi lét hiánya. Az év során két 

alkalommal is fellobbant, életeket, családokat, egzisztenciákat 

veszélyeztető és pusztító járvány megbontotta közösségeinket, hiszen 

életünk, egészségünk védelmében korlátozni vagy teljesen mellőzni 

kellett családi, baráti kapcsolatainkat, bezártak iskoláink, diákjainknak el 

kellett hagyniuk megszokott környezetüket, a kollégiumot. A telefon 

vagy internet segítségével fenntartott kapcsolat bár átsegített bennünket a 

legnehezebb időszakon, koránt sem tudta pótolni a személyes 

találkozásokat. Mindaz, amitől egy intézmény dolgozói, diákjai 

közösséggé válnak, igazából súlyos hiányokat szenvedett. Elmaradtak 

hagyományos rendezvényeink, programjaink, a más intézmények 

diákjaival való találkozás lehetősége. 

A másik változás közvetlenül az elsőből fakad. A hétköznapjainkban 

korábban teljesen megszokott, életünkhöz tartozó gesztusok - 

kézfogások, ölelések, a csoportos léttel járó közvetlen megnyilvánulások 

eltűntek. Mindezekkel együtt eltűnni látszik életünkből a meghittség, a 

szeretetteljes megnyilvánulások, mosolyunkat, együttérzésünket maszkok 

mögé kell rejtenünk.  

Mégis: a Karácsony közeledtével egy jól ismert érzés kezdi felmelegíteni 

szívünket, s ez nem más, mint a Remény. Reménykedünk, hogy a 

küzdelmes és nehéz időszakok után ismét megélhetjük egyszerű 

örömeinket, hogy a jövő szebb és biztatóbb lesz, mint ami elmúlt, hogy 

kapunk új esélyeket, lehetőségeket életünk jobbítására és ennek a 

jövőnek mi magunk is teremtői lehetünk.   

KKOOLLLLÉÉGGIIUUMMBBÓÓLL  JJEELLEENNTTJJÜÜKK  
 

A Karácsony a keresztény mitológiában Jézus születésének ünnepe, 

amely egyben a Fény születése is a sötétség napjai után. A mai ember 

számára már a szeretet és a család ünnepe is. A 2020-as év Karácsonya 

legyen számunkra mindegyik! Éljük meg együtt, legalább gondolatban 

életünk újjászületését; szeretetünk, örömeink kiteljesedését 

családjainkban, a békét és biztonságot életünk minden területén. 

Kívánunk mindannyiunk számára Áldott, békés Karácsonyt és 

reményteljes Új Esztendőt! 

a Babus Jolán Középiskolai Kollégium nevelőtestülte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentovics Éva: Szent karácsony éjjelén 

 

Megszólal sok apró csengő. 

Érces hangjuk lágyan zengő. 

Azt zenélik minden ágon: 

Karácsony van a Világon. 

 

Szent karácsony éjjelén 

táncot jár a gyertyafény. 

Meghittség, és szeretet 

melengeti szívedet. 

 


