
Bernáth William:

Karácsony

Hó nem szitál. Az ég derűs.
Csupán az este hűs.

A szív örül: Jézusra vár.
A lélek: fénysugár.

Havatlan pusztán mély a csend
egy csillag megjelent.

Az arcokra kíváncsiság
mély áhitata szállt.

Idézve látom a múltamat…
a gyémántos havat.

S míg lelkem Jézust keresi:
szívem békével van teli.

Felelős kiadó: Ács Péterné
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November 3. a magyar tudomány napja
1825. november 3-án a pozsonyi országgyűlésen határozták el a ma-
gyar rendek a Magyar Tudományos Akadémia létrehozását. A Ma-
gyar Tudósok Világtalálkozóján (1996) döntés született arról, hogy
ez a nap lesz minden évben a magyar tudomány napja

November 19. Árpád-házi Szent Erzsébet
2007-ben ünnepeltük Árpád-házi Szent Erzsébet
születésének nyolcszázadik évfordulóját. A magyaror-
szági jubileumi év a budapesti Szent István bazilikában
bemutatott szentmisével vette kezdetét 2006. november
19-én, és 2007. november 18-án ünnepi szentmisével
és körmenettel zárult Sárospatakon.

December 21. téli napforduló; a csillagászati tél
kezdete
A csillagászati tél december 21-én kezdődik. Ez az év legrövidebb
napja. A gyakorlatban december 1-jétől számítjuk a telet (meteoroló-
giai tél).

December 25. Karácsony, Jézus Krisztus
születése
Karácsonyról hallván, a csillógó díszű, kivi-
lágított fenyő képe jelenik meg először lelki
szemeink előtt. Régebben a fenyőt nyalánk-
ságokkal, almával, naranccsal, aranyozott
dióval, tarka papírdíszekkel ékítették, tetején
csillagba foglalt angyal – vagy kis Jézust
tartó Mária-képpel koronázták. Gyertyáit

először december 24-én este gyújtották meg, utoljára rendszerint víz-
keresztkor. Úgy tudjuk, nálunk Brunswick Teréz grófnő állíttatott
először karácsonyfát, 1825-ben.

JJEELLEESS NNAAPPOOKK

Az adventi koszorú hagyománya

Az adventi koszorút először az
észak-német területeken, főleg
protestáns környezetben készítették
századunk elején, majd Ausztriá-
ban a katolikus lakosság körében is
népszerűvé vált. Magyarországon
főleg a második világháborút
követő időben vált szokásossá
templomokban, középületekben,
otthonokban adventi koszorút a

csillárra függeszteni.
Advent angyalai:
Az első vasárnap angyala (2007. XII. 2.)
Négy héttel karácsony előtt valami nagyon fontos dolog történik: egy an-
gyal kék köpenybe öltözve leszáll az égből, hogy közelebb húzódjon az
emberekhez. Ma van az első napja, hogy az angyal először szól, s keresni
kezdik azokat, akik meg tudják és meg akarják hallgatni őt.
A második vasárnapi angyala (2007. XII. 9.)
A második adventi vasárnapon piros palástba öltözött angyal száll le a
mennyekből, kezében egy nagy serleget hoz. Az angyal szeretné megtölteni
az aranyserlegét, hogy tele vigye vissza a mennybe; észrevétlen végigmegy
a világ összes házán és lakásán, mert valamit keres: tiszta szeretetet minden
ember  szívében.  Ezt  a  szeretetet  teszi  a  serlegébe,  s  viszi  majd  vissza  a
mennybe.
A harmadik vasárnap angyala (2007. XII. 16.)
Advent harmadik vasárnapján egy fehér ragyogó angyal jön le a földre.
Jobb kezében egy fénysugarat tart, amelynek csodálatos ereje van. Oda-
megy mindenkihez, akinek tiszta szeretet lakik a szívében, s megérinti
fénysugarával.
A negyedik vasárnap angyala (2007. XII. 23.)
A karácsony előtti utolsó vasárnap egy nagy, lila lepelbe öltözött angyal
jelenik meg a mennybolton, és járja be az egész Földet. Kezében lantot tart,
és azt pengeti. Közben szépen énekel hozzá. Ahhoz, hogy meghallhassuk,
jól kell figyelnünk, s szívünknek tisztának kell lennie.
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Itt járt a Mikulás

Kollégiumunkba minden
évben megérkezik a Mi-
kulás. Idén december 4-
én jött hozzánk. Rövid
játékos vetélkedőt ren-
deztünk a tiszteletére. A
versenyben négy csapat
vett  részt:  a  Ny.I.  ,a  Ny.
II. , a D. I. és a D.II. csa-
pata. A csapatok telje-
sítményét a háromtagú
zsűri értékelte, ahol ter-
mészetesen a Mikulás is
jelen volt Albirt Andrea
igazgatóhelyettes és Mi-
ka Viktória DT titkár

mellett.
A vetélkedőt az előzetesen megjelölt feladatok bemutatása előzte
meg. Minden csapatnak fel kellett öltöztetnie egy cspattársát hóem-
bernek, és készítenie kellett valamilyen karácsonyi díszt.
A feladatok között szerepelt még képkirakás, zsákban futás, totó ki-
töltése és más ügyességi feladatok, mint például tejszínhabos csoki-
mikulás elfogyasztása késsel, villával.
A vetélkedőt a D.II. csapata nyerte, de valamennyi csapat részesült
ajándékban, sőt a közönség soraiban ülő kollégisták is kaptak naran-
csot a krampuszoktól.
A vetélkedő után vacsoráztunk, és sajnos, idén elmaradt a hagyomá-
nyos Mikulás- disco, de ezt … magunknak köszönhetjük.

Nagy Edit és Kovács Vivien
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Látogatás a Beregi Múzeumban

Az Arany János Kollégiumi

- Szakiskolai Programban

résztvevő diákjaink szabad-

idős foglalkozás keretében

Szászi Ilona tanárnő veze-

tésével ellátogattak a Beregi

Múzeumba.

A múzeum idén költözött új

épületbe, a felújított Tomcsányi - kastélyba. Diákjainknak nagy él-

ményt nyújtott a népművészeti tárgyak, a kézzel készített eszközök

megtekintése. Érdeklődéssel hallgatták, hogyan éltek egykor a beregi

emberek, milyen munkákat végeztek. Különösen nagy tetszést arattak

az öntöttvas kályhák és a keresztszemes kézimunkák.

    Így készült a beregi szőttes!                  Mire volt jó a mángorló?
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Ünnepi asztal

Karácsonyi szokások

Magyarországon karácsonykor legin-
kább halászlé, rántott hal vagy
rácponty kerül az asztalra, újévkor
pedig „szerencsehozó” sült malac vagy
töltött káposzta.
Régebben, különösen vidéken, a
karácsony elképzelhetetlen volt kalács
nélkül. A legfinomabb lisztből, tejjel,
cukorral, olykor tojással gyúrták, és
úgy kelesztették. Eredetileg kerek volt,
később a hosszúkás forma terjedt el.
Különleges csemege a leginkább Erdélyben ismert, eredetileg nyílt
tűzhelyen sütött kürtőskalács.
Manapság karácsonyra leginkább diós-mákos tekercset sütnek kelt
vagy omlós tésztából, a bajor-osztrák eredetű bejglit.
A nagy ünnepeknek az asszonyok mindig igyekeztek „megadni a
módját”, amit az is bizonyít, hogy az évente egyetlen alkalommal
használt tárgyak elkészítésére is sok munkát szántak. Ilyenek például
az úgynevezett karácsonyi abroszok, melyeket csak karácsony estjén
terítettek az asztalra. Erre vidékenként különböző terményeket (mag-
vakat, almát stb.) raktak, néhol pénzes erszényt, apró állatfigurákat, a
reformátusoknál bibliát, a római katolikusoknál gyertyát, hogy mind-
ez megszentelődjék és biztosítsa a termények, jószágok bőségét. Az
ünnepi vacsorát a karácsonyi abrosz fölött költötték el, majd a ráhul-
lott morzsát másnap reggel összeszedték, és gyógyszerként, varázs-
szerként használták, sőt magának az abrosznak is varázserőt tulajdo-
nítottak: némely vidéken azzal takarták le a beteget.
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Képes beszámoló a Mikulás rendezvényről

Munkában a zsűri  Verseny közben a D.I csapata

A győztes csapat

                 Zsákban futás A  NY.I csapata
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