
Weöres Sándor: Bethlehem
Ó fényességes
ó békességes
ó dicsőséges
Karácsony!

Szénakazlak
mellett,
lám, angyal közelget
Az égből indulva
üzenetét hozza:
Ma született
gyermek,
a világ ismer meg!

Ó fényességes
ó békességes
ó dicsőséges
Karácsony!

Pásztorok
hirdessék,
minden szívnek
tessék:

Ő az istállóban
fekszik a jászolban
Fekhelye gyalult fa,
pelenkája szalma.
Ó fényességes
ó békességes
ó dicsőséges
Karácsony!

József és Mária
ajkán zeng ária,
ökörke, szamárka
kétfelől csodálja:

Világ ékessége,
kezdete és vége!

Ó fényességes
ó békességes
ó dicsőséges
Karácsony!

Felelős kiadó: Ács Péterné
Szerkeszti: Kollégiumi médiaműhely
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Advent

Az advent négy vasárnapot
foglal magában, melyek közül
a Szent András ünnepéhez
(november 30.) legközelebb
eső, azaz advent első
vasárnapja jelenti az egyházi
év  kezdetét.  Az  adventi  idő a
Mária-kultusz kiemelkedő
időszaka, ekkor hangzanak a
hajnali roráté misék. A
néphagyományokban az

advent a szerelmi varázslatok időszaka is. Karácsony előtt az egyház
négy vasárnapon át készül az Úr megérkezésére. Az ünnepélyes
megemlékezés elsősorban személyes újra átélésre szólít. Az advent
liturgikus ünnepe azonban nemcsak visszaemlékezés, hanem valóság.
Az advent megünneplése tehát ezt jelenti: a hívők újra átélik az Isten
eljövetele utáni vágyódást és a megtérést, amelyet ez az esemény
előkészít. Ezen a módon egyre mélyebben érzik át Isten közeledését,
a bennük lévő sötétségnek a fölszakadozását. Az advent Jézus
eljövetelének minden módját jelképezi, mindenekelőtt az Úr akkori,
emberi alakban való világba lépését.
Az egyház közös liturgiáját sok helyen népszokások is kiegészítik.
Szokás például adventi koszorú készítése, amelyre négy gyertya van
felerősítve. Az egymást követő vasárnapokon mindig eggyel több
gyertyát gyújtanak meg: ahogy közeledik a karácsony, úgy lesz
mindig világosabb.

Kovács Vivien, Nagy Edit
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Szobabajnokság

A focibajnokság a szobák között zajlik. Az 1. forduló 2008. 11. 11-én
kezdődött.

A harmadik forduló eredményei:
Vadlovak FC (B2;32; szoba) -Csonttörők FC (7; 8 szoba) 1-2
Manchester FC (18;19;20 szoba) -Lúzer FC 17;B1 szoba) 0-3
Üllő FC (34;35;36;37 szoba) -Gázművek FC 8, 9;10) 6-4

A bajnokság állása a III. forduló után:

1. Vadlovak FC 3 2 0 1 10-2 6 pont
2. Gázművek FC 3 2 0 1 15-10 6 pont
3. Csonttörők FC 3 2 0 1 8-5 6 pont
4. Üllő FC 3 2 0 1 9-11 6 pont
5. Lúzer FC 3 1 0 2 6-12 3 pont
6. Manchester FC  3 0 0 3 2-10 0 pont

Góllövők:
6 gólos: Horváth Norbert
5 gólos: Dicső Erik, Tóth Tamás
3 gólos: Dévai Gábor, Lakatos András, Tóth Attila
2 gólos: Vass Gergő, Bálint Zoltán, Balogh György, Sipos

József, Vass József
1 gólos: Tóth László Dávid, Balogh (II) László, Palcsák

Norbert, Gyursánszki László, Lakatos Bertalan, Máté
Andor.
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Szent Miklós igaz története

Sokan nem is tudják már, honnan ered a Mikulás.
 Mikulás valójában szent Miklós püspök volt, egy
igazi szakállas öregember, aki életét a
jócselekedeteknek szánta. Sok száz évvel ezelőtt
élt. Nem fehérprémes bundában, hanem vörös
palástban járta csendben a várost, s adakozott a
szegényeknek- kinek mire volt szüksége.

A piros köpenyes, nagy szakállú, jóságos Mikulás
és az őt kísérő krampusz, a gyermekeket

ajándékozó és számonkérő figura a városi polgárságtól a falusi
értelmiség közvetítésével jutott el a parasztsághoz.

A Miklós-járásban két-két alakoskodó vett részt. Az egyik Szent
Miklósnak, a másik ördögnek öltözött. A Miklóst alakító legény
hosszú bundát viselt, kenderszakállat ragasztott, derekát lánccal
kötötte körbe, botot vitt a kezében. Az ördög rossz ruhába öltözött,
néha szalmából púpot is készítettek a hátára. Kolompot vitt magával.
Az ördög vesszőkorbáccsal fenyegette a gyerekeket, a nagyobb
lányokra rá is vert. A kezükben levő csörgősbottal nagyokat
csördítettek a padlóra, hogy minden bajtól, betegségtől megvédjék a
lakókat.

A Miklós-napi ajándékozást a szent legendájával hozzák
összefüggésbe. Ma a Mikulásnak két alakja él: az éjjel titokban
ajándékot hozó és a megszemélyesített büntető, ajándékozó,
alakoskodó.
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Mikulás

A Mikulás-ünnepségre 2008.
december  4-én  került  sor.  A  DT
hosszadalmas munkával készült a
rendezvényre, amelyen 5 csapat
küzdött az 1. helyezésért. Az estét a
Mikulás mókás köszöntése nyitotta
meg, megalapozva ezzel a jó
hangulatot. A versenyfeladatok

változatosak voltak, nemcsak a csapatokat, hanem a közönséget is
végig lekötötték. A zsűriben természetesetesen a Mikulás is részt
vett, kísérői, a krampuszok pedig segítettek  a verseny
lebonyolításában. A vetélkedő után a Mikulás ajándékcsomagokkal
jutalmazta a versenyzőket, de nem feledkezett meg a kollégistákról
sem. Mindenki megelégedésére ezúttal a disco sem maradt el.

Kovács Vivien és Nagy Edit

A győztes csapat tagjai: A hajlékonyság is fontos
· Lakatos  András követelmény volt a
· Milák Tímea verseny résztvevőitől.
· Balogh Barbara
· Balogh György
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Ebben a tanévben megújultak a tanulószobák és a
számítógépterem, a könyvtár további kötetekkel, a fitnesz-terem
új gépekkel bővült.
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A karácsonyfa  története

A fenyőfa eredetét egy népmondában
így olvashatjuk:
Amikor Krisztus Urunk a földön járt, a
gonosz emberek elől bujdosnia kellett.
Ellenségei már nyomában voltak,
amikor egy fenyőfához ért. A fenyő
ágai elrejtették Jézust, aki így meg is
menekült.
Az Úr  megáldotta a fenyőfát:
"Soha ne hullasd el a leveleidet. Akkor
is virulj és zöldülj, amikor a többiek
levéltelenül sorvadoznak. Te légy a
legdélcegebb és legszívósabb minden

társad között, élj meg mindenütt. Légy az emberek öröme, és
emlékezetünkre rajtad gyújtsanak karácsonyi gyertyát."

A fenyő már az emberiség őskorában is mágikus jelkép volt.
Örökzöld ágai hirdették a téli napforduló ígéretét. Először az emberek
borókát, fagyöngyöt, fenyőágat akasztottak fel otthonaikban a
mestergerendákra.
Már a rómaiak is ajándékoztak egymásnak zöld ágacskákat,
az ősgermánok pedig a fény tiszteletére mécsesekkel díszítették a
fenyőágat.
 Később a zöld ágakat termékenységszimbólumokkal díszítették.
/tojás, alma, dió, mogyoró/.
Az angyalhaj, a fémgyöngy, papírlánc a bibliai kígyót idézi. A fa alá
tett ajándékokat-ételeket a család eltávozott tagjainak szánták.
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