
Aranyosi Ervin: Mosoly legyen az ajándék! 

Közeledik a karácsony, 

a szeretet ünnepe. 

A ránk váró szebb napokat, 

mivel tölthetnénk tele? 

Mi lehetne az ajándék, 

ami szép is, és komoly? 

Legyen idén a jó szándék, 

és arcunkon szép mosoly! 

Nem kerül egy filléredbe, 

mégis szívből melegít, 

enyhíti a fagyott lelkek, 

rideggé vált teleit. 

Add hát szívvel, szeretettel 

mindenkinek mosolyod, 

s fénybe borul a világunk, 

ha minden szív mosolyog! 

Ajándékozd mosolyodat, 

legyen ez egy égi jel, 

amitől a szív felderül, 

s arcunk ünneplőt visel! 

Mosolyoddal hadd terjedjen 

másra is a szeretet! 

Hadd kívánjak szeretettel 

mosoly-gazdag ünnepet! 

 

 Felelős kiadó:Kulcsár Judit  

 Szerkeszti:Kollégiumi 
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Névadónkra emlékeztünk 
 

Kollégiumunk csaknem egy negyed százada, 1995 óta viseli Babus Jolán 

nevét. A kiváló pedagógus, néprajzkutató élete ezernyi szállal kötődik 

Bereghez, Vásárosnaményhoz. Életpályájának meghatározó részében 

pedagógusként dolgozott, diákjait emberségre, a hagyományok 

ismeretére és tiszteletére, a szülőföld szeretetére nevelte. A Névadó hét 

programjaival minden évben rá emlékezünk, példaként tekintve életére, 

emberségére, maradandó értékeket alkotó munkásságára. 

A megemlékezés ebben a tanévben is a hagyományok szerint történt. 

Kilencedikes tanulóink megismerkedtek névadónk életének legfontosabb 

állomásaival. Ellátogattunk Lónyára, ahol családjával együtt otthonra 

lelt, gyermekkorát és fiatalsága egy részét töltötte és ahol szüleivel és 

testvérével együtt végső nyughelyet talált. A temetőben koszorút 

helyeztünk el a sírján. 

A kollégiumi diákönkormányzat és színjátszó kör tanulói november 6-án 

délután ünnepi műsort 

mutattak be, mellyel közösen 

emlékeztünk meg Babus 

Jolánról. A műsor végén 

Balázs Diána Amanda 9. 

évfolyamos tanuló énekelte 

el a Magyarország című 

dalt, mely nagy sikert aratott. 

A műsor után vetélkedőre 

került sor, ahol három 

kilencedikes csapat adott 

számot tudásáról. A 

vetélkedőben az életrajzi adatokon, eseményeken kívül néprajzi kérdések 

is szerepeltek, a beregi emberek által használt szavak jelentésére, 

használati tárgyaikra, munkaeszközeikre vonatkozóan. A vetélkedő sok 

élménnyel, vidám hangulatban zajlott, a csapatok tagjait 

ajándékcsomaggal jutalmaztuk 

 

 

 

KKUULLTTÚÚRRAA  
 

Tanár úr kérem! 
 
Színházat kedvelő diákjaink nagy örömére 

ebben a tanévben is lehetőségünk nyílt 

arra, hogy továbbra is látogathassunk 

előadásokat Nyíregyházán, a Móricz 

Zsigmond Színházban.  Az első alkalomra 

november 7-én került sor, Karinthy 

Frigyes közismert és korosztályoktól 

függetlenül népszerű írásának remekbe 

szabott színpadi előadását nézhettük meg a 

Krúdy Kamaraszínpadon. A téma örök, 

hiszen valamennyien jártunk iskolába, az 

ifjúság pedig nap mint nap megéli a diáklét 

örömeit, szorongásait, kudarcait és sikereit. 

A „Tanár úr kérem!” című darab 

tehetséges fiatal színészek egész sorát vonultatja fel, hitelesen ábrázolva 

a diákok hétköznapjait a reggeli iskolába indulás „gyötrelmeitől” kezdve 

a késések, a felelések izgalmán át a „drámai végkifejletig”, amikor egy 

szorult pillanatban elhangzik az ikonikus mondat: „Tanár úr, én 

készültem…!”. 

Megjelennek az osztályon belüli barátságok, a bajtársiasság, ahogyan a 

bajba került felelő segítséget kér és kap, az eminens tanuló iránti 

undorral vegyes csodálat és persze az ebben az életkorban mindent felül 

író és elsöprő szerelem is. Természetesen megjelenik a szülő-gyerek 

kapcsolat is minden szépségével és árnyoldalával együtt, a közös 

tanulástól kezdve a bizonyítvány átnyújtásának izgalmakkal teli 

pillanatáig. 

 A lendületes, humoros és impulzív első rész után a darab második 

felvonása lírai, belsőséges, olykor megrázó képeket vonultat fel, amelyek 

megidézik az ifjúságot, nosztalgiával, olykor fájdalmas hangvétellel 

tekintve vissza az elmúlt időre és elszalasztott lehetőségekre. A darabot 

még színesebbé, élményszerűbbé teszi a zenés feldolgozás, a kiváló 

énekszámok, a fiatal művészek magas színvonalú játéka. Az előadást 

Simon Kornél rendezte színpadra, mindannyiunk számára maradandó 

élményt nyújtva. 



AAKKTTUUÁÁLLIISS  
 

 

Küldöttgyűlés a kollégiumban 
 

Diákönkormányzatunk tagjai az idén is lelkesen vesznek részt kollégiumi 

életünk szervezésében, rendezvények lebonyolításában. A programokat 

az évente két alkalommal megrendezett DT-gyűlésen értékeljük, ahol 

jutalmazzuk a tanulmányi területen jól teljesítő diákokat is. 

Tanévünk őszi küldöttgyűlésére november 20-án került sor, melyen 

minden kollégiumi csoportból öt fő jelent meg. A gyűlést Nánási 

Szabolcs, kollégiumunk DT elnöke nyitotta meg, és ismertette a 

napirendi pontokat. Elsőként Torzsás Viktória számolt be az elmúlt tanév 

második félévének rendezvényeiről, eseményeiről, majd a második 

napirendi pontnak megfelelően Ötvös Irén, a DT rendezvényfelelőse 

aktuális tanévünk első félévének rendezvénytervére hívta fel 

figyelmünket. Beszámolt a már eddig lezajlott eseményekről, az 

Ismerkedési estről, a Babus- hét programjairól, a Szolnokon 

megrendezésre került Toldi-tusáról. Ezt követően az előttünk álló 

Mikulás rendezvényről (december 5.) illetve az ugyancsak decemberben 

soron következő futballmérkőzésekről tájékoztatott. (Mikulás-kupa, 

szobabajnokság) Karácsonyi ünnepségünket december 18- ára tűztük ki, 

melynek előkészületei folyamatban vannak. 

A továbbiakban a „Kiváló tanuló” címet elnyert diákok jutalmazása 

következett. Ezúttal 16 tanuló vehetett át jutalmat azért, mert év végén 

tanulmányi átlaguk meghaladta a 4,5-et. Ezek a tanulók a következők: 

Bába Roland, Balog Krisztián, Balog Sándor, Berec Viktória, 

Horváth Bianka, Kiss Dominika, Kocsis Norbert, Kondor Alex, 

Mészár Nándor, Mondik Péter, Németh József, Németh Tamás, 

Ötvös Irén, Torzsás Viktória, Tóth Alekszandra, Ujvári Boglárka. 

Végezetül a küldöttek lehetőséget kaptak, hogy elmondják a kollégiumi 

élettel kapcsolatos tapasztalataikat, véleményüket. 
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Mikulás 
 

Kollégiumunk kis lakói idén is örömmel és szeretettel várták a Mikulás 

érkezését. December 5-én látogatott el hozzánk az esti órákban. A csípős 

hideg ellenére szerencsésen megérkezett két krampusza kíséretében. 

Szélsebesen repült a szán a leesett hónak köszönhetően. 

Szegény Mikulás nagyon elfáradt, nehéz puttonyát alig tudta cipelni. 

Krampuszai segítették az ajándékozás során, akiknek vidám énekétől 

zengett a kollégium. A gyerekek szaloncukrot és mandarint kaptak. A 

Mikulás mindenkihez intézett kedves szavakat és boldog karácsonyt 

kívánt. Ezt követően vidám hangulatban indult tovább, iparkodott, hogy 

minden gyermeknél látogatást tehessen.   
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Új csapattal a Mikulás Kupán 
 

December 5-e focistáinknak már régóta nem csak a Télapó érkezését 

jelenti, bár ez is kétségkívül örömteli esemény a kollégiumban. Évek óta 

ez a nap a Mikulás Kupa napja, melyen a nyírbátori Bethlen Gábor 

Szakgimnázium és Szakközépiskola Kollégiumának szervezésében 

vehetünk részt. Ebben a tanévben annál is nagyobb volt az izgalom, mert 

egy újonnan összeállított csapat várt első megmérettetésére ezen a tornán. 

A rendezvény délután 14 órakor rövid megnyitóval kezdődött, a 

házigazdák részéről Belicza János köszöntötte a résztvevőket. A 

hagyományok szerint most is ugyanazok a kollégiumok neveztek a 

tornára, akik évek óta mindig összejönnek erre az eseményre. 

Baktalórántházáról a Vay, Hajdúböszörményből a Széchenyi, 

Mátészalkáról a Gépészeti, Nyírbátorból a Bethlen és az Éltes, 

Vásárosnaményból a Babus Jolán Kollégium nyolc fős csapata lépett 

pályára. A sorsolás alapján a harmadik mérkőzéssel kezdődött számunkra 

a verseny, ebben a játékban 3:0-ra nyertünk az Éltes Mátyás 

Kollégium csapatával szemben. A következő három mérkőzést sajnos 

elveszítettük; Mátészalka, a nyírbátori Bethlen és Baktalórántháza 

gárdái a mieink minden erőfeszítése ellenére is jobbnak bizonyultak. Az 

utolsó meccset 2:0-ra nyertük Hajdúböszörmény ellen, így az 

összesítésben az 5. helyen végeztünk. A legjobban Kinas Sándor 

szerepelt, aki 5 gólt szerzett, Kovács Tibor 3 góllal lett a csapat másik 

legeredményesebb játékosa. A játékvezetés ezúttal is sportszerű volt, a 

torna végén a szervezők pizzával 

és édességekből álló 

ajándékcsomaggal kedveskedtek a 

sportolóknak. Mint mindig, 

ezúttal is jó élményekkel tértek 

haza Nyírbátorból.  Kissé 

fáradtan, de szerencsésen érkeztek 

meg a kollégiumba. Reméljük, 

hogy a következő Mikulás Kupán 

közelebb kerülünk a dobogóhoz! 

 

KKUULLTTÚÚRRAA  

 

A Karácsony eredete 
 

Karácsony ünnepének gyökerei egészen az ókorig 

nyúlnak vissza. Az északi féltekén eredetileg a 

napfordulót ünnepelték december 21-22-én, 

amikor a fény sötétség fölött aratott diadalán 

örvendeztek. Ilyenkor van ugyanis csillagászati 

szempontból az év leghosszabb éjszakája és a 

legrövidebb nappala, ami után már egyre 

hosszabbodnak a nappalok. 

A Római Birodalomban Mithrász napisten 

erősödését, előtte pedig december 17. és 23. 

között nagy vigasságok közepette Szaturnusz istenség ünnepét, a 

Saturnaliát tartották, december 25-én pedig a napisten születésnapját, a 

Dies Natalis Invicti-t. A kereszténység térhódításával Jézus Krisztus 

születése összekapcsolódott a Mithrász ünneppel, majd 325-ben a nicea  i 

zsinaton hosszas teológiai viták után egységesítették a Megváltó 

születésnapjának dátumát, december 25-re. A keresztény egyház bevett 

szokása volt a könnyebb áttérítés miatt, a már meglévő és megszokott 

pogány ünnepekre tenni saját ünnepeit. Így lett a Sol Invictus-ból Sol 

Salutis, az üdvösség napja, amikor már Krisztus születését ünnepelték. A 

nagy emberek és istenek születése általában egy nagyszabású égi 

eseményhez, bolygóegyüttálláshoz, napfordulóhoz köthető. Krisztus 

esetében, aki maga a fény és a Megváltó, egy üstököshöz-fénylő 

csillaghoz, amely a három napkeleti bölcset vezette el a betlehemi 

jászolhoz. A magyar karácsony szó a szláv eredetű korcsun szóból 

származik, ami átlépőt, kilépőt jelent. A karácsonyfa szimbolikája 

szintén régebbre nyúlik vissza, mint maga az ünnep. Az ősi vallások 

hitvilágában a fák az életet, életerőt, szilárdságot, termékenységet 

testesítették meg.  A világfa szinte minden nagy kultúrában 

megtalálható. Az első karácsonyfákat Németországban, a Rajna felső 

vidékén a protestáns hívek állították a 16-17. században, a 18. századra 

pedig már az egész országban elterjedt szokássá vált. A 19. századra már 

a bécsi arisztokraták és művészek otthonaiban is gyertyákkal díszített 

fenyőfák álltak, majd a szokás európai térnyerése után, a kivándorlóknak 

köszönhetően a tengerentúlon is elterjedt. 


