
   Wass Albert
Tél

Templomi csöndben,
Éjjeli ködben
Aszkéta-ágat zörrent a szél,
Valahol messze,
Csillag szemekre
Szürke ködfátylat borít a Tél.

Túl a tetőkön,
Dárdás fenyőkön:
Zöld diadémon, pára lebeg,
Sűrű vadonban
Halkan, titokban,
Fenyő-óriások könnye pereg...

Néma a szikla,
Kristály patakja,
Jeges páncélban tompán zubog,
Mogorva ormon
Nincs rhododendron,
Csak sötét árnyak: Tantalusok.

Mélyen a völgyben,
Fűzfa berekben,
Néha, titokban zörren a szél,
S fent a magasban

Pára alakban
Halkan suhanó szellem: a Tél.
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Skorpió csillagjegy (október 24.-november 22.)

A Skorpió vízjegy a zodiákus legerősebb jegye. A
Skorpiókat szenvedélyesség, intenzitás jellemzi. A
Skorpiók az igazság rendületlen védelmezői, és a
végsőkig harcolnak azért, amit igaznak hisznek.
Idealisták, a legfennköltebb elvek vezérlik őket. Soha

nem csinálnak semmit fél szívvel. A Skorpiók az életben a végletek
emberei. A magabiztos külső mögött gyakran kavargó, szenvedélyes
vágyak húzódnak meg. Hajlamosak az irigységre, birtoklási vágyuk
nem ismer határokat, kapcsolataik rendszerint viharosak. Váratlan
reakcióik, heves érzelmeik az embereket elriasztják, de ha alkalmuk
adódik, bebizonyítják, hogy képesek szeretni, nagylelkűek és
hűségesek is tudnak lenni.

Nyilas csillagjegy (Sagittarius, november 23 - december 20)

Mivel  a  Jupiter,  a  szerencse  bolygója  uralja,  a
Nyilasok mindig a megfelelő időben és a megfelelő
helyen vannak. Mint a nyílvessző, ők is olyan
pontosan találnak célba a szerencsét illetően.
Születésüknél fogva lelkesek, nyughatatlanok és túl

optimisták ahhoz, hogy bárminek teret engedjenek, ami elronthatja az
örömüket. Legfontosabb érték számukra a szabadság, erőteljesek és
kifelé élnek. Érdeklődő természetük végtelen kalandokba sodorja
őket. Sok Nyilas felszínes kapcsolatokat alakít ki, melyek nem
mélyülhetnek el, jelszó a következő: "csak semmi kötöttség". A
Nyilasok rendkívül egyenesek és idealisták.. Becsületességük,
őszinteségük tiszteletreméltó, de könnyen elfogadják, hogy mások is
ugyanolyan becsületesek és őszinték, mint ők.
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Megérkezett a Mikulás

Mivel hó még nem esett,
idén- rendhagyó módon-
szán helyett biciklin érkezett
meg a Mikulás a Babus
Koliba december 7-én
délután. Természetesen nem
üres kézzel, hiszen minden
kollégista narancsot kapott
ajándékba! A Télapó nyitotta
meg rendezvényünket, ahol
játékos vetélkedőn vehettek

részt a szintek 5 fős csapatai. A feladatok között szerepelt
„rímfaragás” a Mikulás tiszteletére, memóriajáték számokkal,
szaloncukor készítés, almahámozás és egyéb szórakoztató játékok. A
legnagyobb sikert a karaoke aratta. A végeredmény a
következőképpen alakult:

I hely: Nyugati II. szint
II. hely: Nyugati I. szint
III. hely: Déli I. szint

 A nézők tapssal biztatták
kedvenc csapatukat,
néhányan még táncra is
perdültek a színpad
mellett! A vetélkedő
végén nagyon jó
hangulatban az összes
kolis egy nagy csapatot
alkotva énekelt. Az estet
ünnepi vacsora zárta.
Sokak bánatára idén
elmaradt a disco.
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Arany Prága

A 11. évfolyam idén szép „adventi
ajándékot” kapott: november utolsó
hétvégéjén Prágába utaztunk. Már
26-án, csütörtökön délután útnak
indultunk, Budapesten, a Váci
Mihály Kollégiumban szálltunk
meg. Pénteken reggel 6 órakor
indultunk tovább, már az úton sok
hasznos információt szerezhettünk
az idegenvezetőnktől. Délután fél

kettő körül érkeztünk meg Prágába, s egészen estig a Várnegyeddel
ismerkedtünk. Sétáltunk az Aranyművesek utcájában, majd
átgyalogoltunk a Károly hídon, amely Prága egyik leghíresebb
történelmi nevezetessége. Az esti fényekben gyönyörű látvány tárult
elénk, megcsodálhattuk Prága „Velencéjét”, a kivilágított
templomokat, az elnöki palotát. Rövid buszozás után megérkeztünk
szállásunkra, a Krystal Hotelbe. Szombaton Plzenben, a csehországi
sörgyártás egyik fellegvárában jártunk. A sörmúzeumban régi
szerszámokat, eszközöket láttunk, ízelítőt kaptunk a sörgyártás
egykori folyamatából is. Majd látogatást tettünk a jelenlegi
sörgyárban,  ahol  meg  is  kóstolhattuk  ezt  a  finom  italt.  A  napot  a
Vencel téren zártuk, láttuk az Orjol bábjátékát este 6 órakor és az
óriási fenyő fényeinek meggyújtását.
Kirándulásunk utolsó napján
Kutna Horára utaztunk, itt a
Csontkápolnát nézhettük
meg, majd a Szent Borbála
templomba mentünk. Ebből a
hangulatos kisvárosból
indultunk haza, nagyon jó
hangulatban, sok-sok
élménnyel érkeztünk vissza a
kollégiumba
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Első közös programhétvégénk

Első közös
programhétvégénkre 2009.
november 27-29. között
került sor. Péntek délután
Zakor Ágnes fodrász
előadását hallgattuk meg a
helyes bőr-és hajápolásról,
majd Dr. Bíró Valéria
gyermekorvos ismertette a

dohányzás káros következményeit. Este 20 órától zenétől volt hangos
az aula, ahol mindenki örömmel táncolt néptáncot, csacsát és rumbát.
Másnap reggel hat órakor indultunk Budapestre, ahova délelőtt 11-
kor érkeztünk. Miután elfoglaltuk a szállásunkat és megebédeltünk,
az Országház felé vettük utunkat.
A Parlamentbe szigorú ellenőrzés után juthattunk be. Láthattuk a
magyar koronázási ékszereket, az üléstermet, a kupolatermet és a
társalgót, miközben sok mident megtudhattunk az épület
történetéről.A Tropcariumban pompázatos színű halakban és
egzotikus hüllőkben gyöyörködtünk., majd egy órát töltöttünk el a
Camponában. A Fővárosi Nagycirkuszba a szépen kivilágított Hősök
terén keresztül érkeztünk meg, ahol felejthetetlen élményben volt
részünk.
Vasárnap reggel a visszaút előtt még megtekintettük a Csodák
Palotáját, ahol sok érdekes dolgot
kipróbáltunk. Próbára tehettük
kézügyességünket, fizikai
állóképességünket és
gyorsaságunkat is. Útban
hazafelé még megebédeltünk egy
MC Donalds-ban, és délután
fáradtan, de sok élménnyel
gazdagodva érkeztünk meg a
kollégiumba.
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Első külföldi utunk

 A 10. évfolyam első
kirándulására a november 27-
29-i  hétvégén  került  sor.  Úti
célunk ezúttal Sopron, Kőszeg
és Bécs volt.
Pénteken reggel 6 órakor
elindultunk és több órás út
után érkeztünk meg Kőszegre.
A városközpontban
gyalogtúrára indultunk,
megnéztük a városka

nevezetességeit, a Jurisics- várat, és a marcipán-kiállításra is
ellátogattunk.
Innen Sopronba mentünk, ahol a szállásunk volt. Szombaton reggeli
után indultunk Bécsbe, ahova idegenvezető is elkísért bennünket.
Bécsben rengeteg csodálatos látnivaló van, sok a régi épület, és
mindenütt megjelennek a közös múlt emlékei. Ellátogattunk a
schönbrunni kastélyba is, ahol végignéztük a 40 gyönyörű termet,
majd kimentünk a kastély mögötti hatalmas parkba. Ezután sétáltunk
egy nagyot az adventi forgatagban, élveztük az igazi karácsonyi
hangulatot, majd búcsút vettünk az osztrák fővárostól, és
visszatértünk Sopronba, a szállásunkra. Vacsora után még moziba
mentünk a Sopron Plázába. Vasárnap délelőtt soproni városnézés volt
a program, megtudtuk, hogy ez
a  város  érdemelte  ki  a
„Leghűségesebb város” címet
az I. világháború után, láttuk a
Tűztornyot, a Szentháromság-
szobrot, a Kecske-templomot.
A hosszú utazástól eltekintve
nagyon jó, élményekben és
látnivalókban egyaránt gazdag
volt a hétvége.
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Újévi hiedelmek és babonák
Közeleg az új év, így itt az ideje megismerni néhány ezzel
kapcsolatos szokást. Léteznek újévi fogadalmak, újévi szokások és
babonák. A legtöbb szilveszteri szokás és babona az időjóslással volt
kapcsolatos. Például ha az újév első napján sütött a nap, akkor a
hiedelmek szerint egész évben szép időre lehetett számítani. Mások
úgy tartották, hogy ha csillagos az ég, akkor rövid lesz a tél, megint

mások hittek abban,
hogy amennyiben
újév  éjjelén  piros  a
hajnal, akkor szeles
lesz az esztendő.

A szilveszter esti és
újévi étkezésnek is
számtalan jósló étel
szerepel a listáján.
Sok helyen a
szemes termésekből
és a hüvelyesekből
készült ételeknek
volt  nagy  a

jelentősége,  ilyenek  voltak  például  a  rizs,  a  köles,  a  bab  vagy  a
lencse. A hagyomány szerint ezek az apró magvak a pénz bőségét
jelentik, így szokás volt ezekből ételt készíteni. Sok háznál még a
lencsefőzelékbe mandulaszemet is belefőztek, s az a lány, akinek ezt
kimerték, még abban az évben férjet talál. Híres újévi fogás a
malacsült. A hiedelmek szerint ugyanis a malac befelé túr, így a
szerencsét nem ki a házból, hanem be a házba túrja. Nem úgy, mint a
csirke,  ami  kifelé  kaparná  azt  a házból, így ez az étel nem javasolt
újévkor. Aztán ott van például a hal. Ezzel bizony jobb óvatosnak
lenni. A folyó menti vidékeken ugyan szerencsét hozhat, mert ahány
pikkely, annyi pénz, viszont máshol úgy tartják, hogy a hallal elúszik
az ember szerencséje.
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