
 

 

Mennyei szépség 

Mennyei szépség, 

hófödte táj, 

emberi hajlékokban 

a boldogság vár. 

Fényvirágok között 

megszépül az élet, 

várja kis Jézusát 

a megtisztult lélek. 

A meleg szobákban 

duruzsol a kályha, 

asztalfőre állítva 

egy szál égő gyertya. 

Fényes lángja körül 

angyalok táncolnak, 

érkezését várják 

a megváltó urunknak. 

Ha kondul a harang, 

csillag gyúl az égen, 

vezeti pásztorát 

a hófödte vidéken. 

 

Felelős kiadó: Kulcsár Judit 

Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhely 
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Kirándulás a fővárosba 

 

Az őszi szünetet követő hétvégén, 

pénteken a tanítási órák után indult a 

26 fős csoport Budapestre, és 

vacsorára meg is érkeztünk a Budán 

található Hotel Barába. Vacsora után a 

közeli MOM Parkba látogattunk el, 

ahol az este további részét mozizással 

töltöttük. 

Szombaton a városnézést a 

Gellérthegyen kezdtük, ahonnan az 

egyik legszebb kilátás nyílik a városra. 

A délelőtt nagy részét a Csodák 

Palotájában töltöttük, ebéd után a 

Tropicarium következett. Az 

aligátorok, egzotikus hüllők, 

kétéltűek, apró majmocskák, szabadon 

repkedő madarak között hamar elrepült a délután, így sietnünk kellett, 

hogy a vacsora után időben odaérjünk a Fővárosi Nagycirkusz előadására. 

A Dima karácsonya című klasszikus műsor a különböző állatszámok 

mellett akrobata- és zsonglőrprodukcióval, valamint görgő-, rúd- és 

levegőszámokkal kápráztatott el 

bennünket.  

Vasárnap reggel hazaindulás előtt 

még ellátogattunk az állatkertbe. 

Útban Vásárosnamény felé 

megálltunk ebédelni egy útba eső 

Mcdonald’s-ban. Kellemesen 

elfáradva és szép élményekkel 

gazdagodva tértünk vissza a 

kollégiumba, és izgatottan várjuk a 

következő kirándulásunkat. 

SSPPOORRTT    
 

Ezüstöt hozott a Mikulás! 

 

A kollégista fiúk 

sosem fáradtak, ha 

futballról van szó! 

Legyen az őszi, téli 

vagy tavaszi 

időszak, fiaink 

rendületlenül járnak 

az edzésekre, 

kitartanak a 

szobabajnokság 

mérkőzésein, és 

minden meghívásnak eleget tesznek, amely más kollégiumokból érkezik.  

Így hát a hivatalos Mikulás után egy nappal Nyírbátorba utaztak a fiúk, 

hogy öt másik csapat társaságában egy jó hangulatú találkozón vegyenek 

részt.  

A meccseken sportszerű játék és játékvezetés mellett jól teljesített a 

vásárosnaményi gárda, Baktalórántháza mögött az előkelő második helyet 

sikerült megszerezniük.  

Az oklevél és a szépen fénylő kupa mellé a mieink is megkapták a 

Mikulás ajándékát, egy nagy csomagot, amelyben minden focista talált 

kedvére és fogára való csemegét. Az „ezüstös” csapat tagjai Balogh 

István, Demeter 

Richárd, Gyüre 

Gábor, Haga Péter, 

Nagy Ákos, Rostás 

Gergő, Talián 

Attila és Veres Erik 

voltak. 
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Mikulás várás sportosan 

December eleje már az ünnepi 

készülődés jegyében zajlik a 

kollégiumban. Az első 

napokban felkerülnek az 

ünnepi díszek a faliújságra, 

színesebbé, hangulatosabbá 

válik az aula.  

December 6-a kemény 

hideggel köszöntött ránk, de ez 

senkit sem zavart abban, hogy 

jó kedvvel készüljön a Mikulás 

rendezvényre. Ebben a tanévben – rendhagyó módon a városi 

sportcsarnokba érkezett a Télapó. A diákönkormányzat tagjai verssel, a 

kollégista diákok énekszóval fogadták, hiszen a jó öreg ezúttal sem 

érkezett üres kézzel. A szórakoztatásáról is gondoskodtunk; négy csapat 

játékos ügyességi versenyen bizonyította, hogy érdemes az ajándékokra. A 

többiek lelkesen szurkoltak a lelátóról, miközben a pályán nagy 

erőbedobással folyt a küzdelem. Minden versenyző igyekezett csapatát az 

élre juttatni, ezt az igyekezetet a Mikulás a verseny végén 

ajándékcsomaggal jutalmazta. A nézők sem maradtak ajándék nélkül: 

mindenki megkapta Télapó „kicsinyített változatát”- csokoládéból! 
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Egy klasszikus darab sikere a modern színházban 

 

A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban az elmúlt években megannyi 

színvonalas előadásnak lehettünk részesei. Az idei tanév első 

színházlátogatásán sem volt ez másképp. Az évad nyitányaként egy igazi 

klasszikus, a német Lessing drámáját nézhettük meg november 22-én. 

Az Emília Galotti egy fiatal polgárleány tragikus története, akinek 

szépsége, tisztasága, egyszerűsége egyszerre lobbantja lángra a fiatal 

Appiani grófot és a „női nem nagy tisztelőjét”, a város nagyhatalmú 

kormányzóját, Gonzaga herceget. Appiani elnyeri szerelme kezét annak 

szigorú édesapjától, de az esküvőt meghiúsítja a herceg intrikusának  

hátborzongató összeesküvése. 

A történet egyszerű, mégis sokféle gondolatot ébreszt a nézőkben. A 

szereplők bravúros alakítása, a nyelvi sokszínűség, az időnként 

meghökkentően mai karakterek és nyelvhasználat, a „díszlettelenség” 

mind hozzájárultak ahhoz, hogy egy nagyon érdekes, az érzelmeket is 

alaposan felszabadító előadás részesei lehessünk. Az előadáshoz 

kapcsolódva másnap egy színházi foglalkozásra került sor, amely 

lehetőséget adott az élmények felelevenítésére. A foglalkozást a Móricz 

Zsigmond Színház két fiatal művésze, Kuthy Patrícia és Tóth Zolka 

vezette. 
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Hová való a Mikulás? 

 

A finnek szerint lappföldre, 

a svédek viszont meg 

vannak győződve arról, hogy 

a Mikulás svéd. Az izlandiak 

pedig szintén a sajátjuknak 

tartják. Régi vetélkedő 

végére tettek pontot az idén 

Skandináviában, amikor 

Grönlandon megrendezték a 

Mikulás-versenyt, melyet 

egy dán Mikulás nyert, és 

most már egyértelmű a válasz: a Mikulás dán illetőségű.  

 

Szabad a csók a fagyöngy alatt! 

 

A gyerekek zoknijukat akasztják ki Angliában, hogy Father Christmas 

(karácsonyapó) ajándékokkal 

töltse meg. A szobába vagy az 

előszobába fagyöngyöt 

függesztenek. Aki pedig alatta 

áll, azt meg szabad csókolni. 

Karácsony délután beszédet 

mond a királynő a tévében. A 

vacsora sült pulyka, gyümölcsös 

pite, karácsonyi puding. 

Nagyobb partikon puncsot is 

kínálnak a vendégeknek. 
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Várakozás az ünnepre 

 

A karácsonyi ünnepkör a december 25-ét bevezető és követő időszak. 

Megelőzi az ádvent, közvetlen előkészületi ideje karácsony előestéje, 

vigíliája. Két fő ünnepe a karácsony és a vízkereszt.  

Adventkor a 19-20. század óta szokás koszorút készíteni. Az adventi 

koszorú ősét 1839-ben egy német evangélikus lelkész készítette el: egy 

felfüggesztett szekérkeréken 24 gyertyát helyezett el, melyek közül 

minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig. 

Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, 

melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe a katolikus 

hagyomány szerint a bűnbánat színét jelképező lila, kivéve a harmadik 

vasárnapra jutót, amely rózsaszín, mert ez az öröm vasárnapja. A 

gyertyákat vasárnaponként gyújtják , minden alkalommal eggyel többet. A 

világító gyertyák számának növekedése a növekvő fényt szimbolizálja, 

amelyet Jézus a várakozóknak ad karácsonykor. 

Minden gyertya egy fogalmat szimbolizál: hit, remény, öröm, szeretet. 

 


