
ADY ENDRE:  KARÁCSONY 
 

Harang csendül,   De jó volna mindent, mindent 
Ének zendül,    Elfeledni, 
Messze zsong a hálaének,   De jó volna játszadozó 
Az én kedves kis falumban   Gyermek lenni. 
Karácsonykor     Igaz hittel, gyermek szívvel 
Magába száll minden lélek.  A világgal 
Minden ember     Kibékülni, 
Szeretettel     Szeretetben üdvözülni. 
Borul földre imádkozni,   Ha ez a szép rege 
Az én kedves kis falumba  Igaz hitté válna 
A Messiás     Óh, de nagy boldogság 
Boldogságot szokott hozni  Szállna a világra 
 
A templomba     És a gyarló ember 
Hosszu sorba    Ember lenne újra 
Indulnak el ifjak, vének   Talizmánja lenne 
Az én kedves kis falumban   A szomoru útra.  
Hálát adnak     Golgota nem volna 
A magasság Istenének.   Ez a földi élet 
Mintha itt lenn    Egy erő hatná át 
A nagy Isten     A nagy mindenséget 
Szent kegyelme súgna, szállna  Nem volna más vallás 
Az én kedves, kis falumban   Nem volna csak ennyi 
Minden szívben    Imádni az Istent 
Csak szeretet lakik máma.  És egymást szeretni 

 
Bántja lelkem a nagy város  Karácsonyi rege 
Durva zaja,     Ha valóra válna, 
De jó volna ünnepelni   Igazi boldogság 
Odahaza.    Szállna világra... 
De jó volna tiszta szívből 
- Úgy mint régen –    Felelős kiadó:Kulcsár Judit 
Fohászkodni,    Szerkeszti:Kollégiumi 
De jó volna megnyugodni.   médiaműhely 
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Dallamok szárnyán a Meseautóval 
 
A színház világában minden 
más, kizökkenünk a 
hétköznapokból, az időnként 
ránk kényszerített valóságból 
és belépünk egy mesebeli, 
varázslatos világba. 
Különösen jó ez az 
„átváltozás” akkor, ha egy 
kellemes, romantikus 
történetet élhetünk át, ami 
érzelmekben, félreértésekben 
és váratlan fordulatokban 

gazdag. Mindezeket átélhettük november 5-én este a nyíregyházi Móricz 
Zsigmond Színház művészeinek jóvoltából. Egy örökzöld klasszikus, a 
Meseautó került színpadra Szente Vajk rendezésében. 
Szűcs János bankigazgató, a csinos nők nagy kedvelője éppen 
szabadságra indulna, amikor az autószalonban megismerkedik az épp 
aznap felvett alkalmazottjával, Kovács Verával. A fiatalember első 
pillantásra beleszeret a lányba és saját autóját, mint a szalon által 
felkínált nyereményt a lány lakására szállíttatja. Ő maga sofőrnek 
ajánlkozik, közös vállalkozást kínál a lánynak, hogy mindig a közelében 
lehessen. A történetben feltűnnek a klasszikus karakterek: a csak 
látszólag zord és szigorú apa, a kotnyeles kistestvér, a bankvezérbe 
reménytelenül szerelmes titkárnő, a jobb élet reményében nősülni is kész 
banki alkalmazott és végül a barátjáért mindenre kész ál-bankigazgató. A 
sok vidámsággal fűszerezett fordulat után természetesen minden 
elrendeződik, a fiatalok egymásra találnak és minden szereplő számára 
szerencsésen végződik a történet. A hangulatot a sodró lendületű dalok 
kísérik.  
Mindannyian egyetértettünk abban, hogy egy kivételesen színvonalas, 
szórakoztató előadást láthattunk!  
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Kirándulás a fővárosba 
 
AJKSZP-s kilencedikes 
csoportunkkal november 9-én, 
pénteken, a tanítási órák után 
kirándulni indultunk Budapestre. Ez 
volt az első programhétvégénk, kis 
verebekként várakozásokkal tele 
tekintettünk a nagy esemény elé. 
Vacsorára érkeztünk meg a Budán 

található Hotel Barába. A finom vacsora elfogyasztása után a közeli 
MOM parkba mentünk, ahol az este további részét mozizással töltöttük.  
Szombaton városnézésen vettünk részt, amelynek során gyönyörű 
helyekre jutottunk el. Első utunk a Gellérthegyre vezetett, ahonnan 
csodálatos kilátás nyílt a városra. Elsétáltunk a Hősök terére, ahol 
érdekes történeteket hallottunk uralkodóinkról, valamint a város 
történetéről. Ezt követően a Budai várba mentünk, ahol megnéztük a 
Mátyás templomot és a Halászbástyát. Idegenvezetőnk élvezetes 
előadása által sok érdekességet hallhattunk fővárosunk 
nevezetességeiről. Délután a Csodák Palotájában jártunk, végül a napot a 
Fővárosi Nagycirkuszban zártuk, ahol lenyűgöző karácsonyi előadást 
láthattunk a szeretet jegyében. A különböző állatszámok mellett 
akrobata-és zsonglőrmutatványokkal valamint légtornászbemutatókkal 
kápráztattak el bennünket.  
Vasárnap hazaindulás előtt még ellátogattunk a Tropicariumba, ahol 
aligátorokat, egzotikus hüllőket, gyönyörű színekben pompázó halakat 
csodálhattunk meg. Ezt követően 
szabadon eltölthettünk néhány órát a 
Camponában nézelődéssel, vásárlással.  
Útban Vásárosnamény felé 
megebédeltünk egy McDonald’s-ban.  
Fáradtan ugyan, de szép élményekkel 
gazdagodva tértünk vissza a 
kollégiumba, és már izgatottan várjuk a 
következő kirándulásunkat.  

 



AAKKTTUUÁÁLLIISS  
 

Advent 
 

Az advent szó jelentése a latin „adventus Domini” kifejezésből 
származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. Advent a 
keresztény kultúrkörben a karácsonyt megelőző 4. 
vasárnaptól számított időszak. A 
karácsonyi ünnepkör 
advent első vasárnapjával 
kezdődik, és vízkeresztig 
(január6.) tart. A négy 
vasárnapból álló adventi időszakot 
VII. Gergely pápa rendelte el. 
Az adventi időszakban 
lakodalmat, zajos 
mulatságot nem tartottak – 
akárcsak nagyböjtben. 
Az adventi koszorú hagyománya valószínűleg 
abból a hiedelemből származik, hogy a kör 
(varázskör) megvéd a gonosztól. A koszorún azért gyújtanak meg hétről 
hétre több gyertyát, hogy karácsonyra világosság legyen ott, ahol Jézust 
várják. A gyertyák színe a 
katolikus körökben egy 
kivételével lila: a bűnbánat és a 
megtérés jelképe. A 
meggyújtás sorrendjében a 
harmadik gyertya rózsaszín,, 
ami az örömöt jelképezi. A 
gyertyák közül mindegyik egy 
fogalmat szimbolizál: hit, 
remény, szeretet, öröm. 
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Karácsonyi magyar népszokások 
 

Kántálásnak nevezték a karácsonyi énekes, verses köszöntőt. Az 
elnevezés a köszöntő énekes jellegére utal, mivel énekkel köszöntötték a 
ház lakóit. Elsősorban a felnőttek jártak kántálni este, az éjféli óráig.  

A betlehemezés Jézus születésének történetét bemutató, ma is élő, 
egyházi eredetű népi játék. Szereplői általában pásztoroknak öltözve, 
házilag készített jászollal vagy betlehemi kistemplommal járnak házról 
házra. Szent énekekkel, tréfás párbeszédekkel elevenítik fel Jézus 
születésének eseményeit. A pásztorjárás szereplői karácsony este éjfélig 
járták a házakat. Kifordított bundát viseltek, tarisznyát tettek a vállukra, 
kezükben pásztorbotot tartottak. A kispásztor vitte a betlehemi jászolt. 
Énekeket adtak elő, majd a végén adományokat vártak a ház urától.  

Aprószentek napja (december 28.) A Heródes parancsára tömegesen 
kivégzett betlehemi kisdedek emlékünnepe. Aprószent minden 
fiúcsecsemő, akit 
Heródes király a gyermek 
Krisztus keresésekor 
megöletett. Az 
Aprószentek-napi 
vesszőzés, az újesztendei 
szerencsekívánás különös 
fajtája. A gyanútlan 
gyermeket a szomszédba 
küldték, ahol 
megvesszőzték, hogy 
egészséges maradjon. 
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Sportos Mikulásvárás 
 

 
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 előtt 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 kollégium.  
A megmérettetés után átvehették a Mikulás ajándékát, egy futballabdát   
nagy édességcsomag kíséretében, amelyben minden focista talált kedvére 
és fogára való csemegét. 
A csapat tagjai a következő tanulók voltak: Birke Márk, Dinák Ronald, 
Fancsik Róbert, Juhász István, Lőrincz Tamás, Nagy Ákos, Talián 
Attila, Veres Erik. 
 

 

Kollégiumból jelentjük 
 

Megérkezett a kollégiumi Mikulás 
 
 

Tanulóink nagy örömére idén is ellátogatott 
kollégiumunkba a Mikulás. Szegény Télapó 
szabadkozott kis késése miatt, amiért reumáját és két 
huncut krampuszát hibáztatta, akik eldugták a 
puttonyát. 
Kárpótlásul saját költeményével lepett meg 
bennünket, és bőkezűen osztotta a szaloncukrot és a 
mandarint karácsonyi és újévi jókívánságai 
kíséretében. Jövőre is várni fogjuk őt sok-sok 
szeretettel! 
Íme, a Mikulás verse: 
 
Télapó itt van, örvendeznek a gyerekek 
Piros szánjával siklik az éjben. 
Selymes, hófehér szakálla lobog a hűvös szélben 

Szánját Rudolf szarvas ékesíti a hideg télben. 
 
Télapó itt van 
A csizmák már az ablakban. 
A rossz gyereknek virgácsot 
a jó gyereknek ajándékot hoz. 
 
Télapó itt van 
Fáradtan roskad szánjába, 
S lassan tovaszáll meleg otthonába 
Majd megpihen a sok boldog 
gyermekre gondolva. 
     
  

 
                                            Németh Levente 
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