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PETŐFIRKA KARÁCSONY 2.oldal 2005.december 

Ki a bölcs? 

Jól ismerjük, sokszor halljuk, használjuk ezt a 

szót, hogy bölcs. Bölcs férfiú, bölcs professzor, 

a haza bölcse. Ez utóbbi szerkezetben a szó 

már nem is jelző, hanem a személy tudós voltát, 

okosságát is magában foglaló önálló főnév. 

Tudjuk, Deák Ferencet, a XIX. századi nagy 

magyar politikust illeti ez a kitüntető jelző. 
 
Ilyenkor, Karácsony előtt is időszerű elgondolkodni a 
témáról, hiszen általánosan ismert a napkeleti bölcsek 
története. Ők voltak, akik az ókori időkben az egyik 
legfontosabb tudományt, a csillagászatot és a csillag-
jóslást magas szinten művelték, ismerték – és mint 
akkori tudósokat, nagy tisztelet övezte őket. Ebbéli 
mivoltukban egyszer csak olyan felfedezést tettek, 
amely jelentősége folytán a Bibliában lett megörökítve. 
Mi történt tehát? Máté evangéliuma így írja le: 
 

Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehem-

ben, Heródes király idejében, íme, bölcsek ér-

keztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdez-

ték: Hol van a zsidók királya, aki most szüle-

tett? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, 

és eljöttünk, hogy imádjuk őt. 
 
Nos, ezek az emberek hosszú utat tettek meg gyalog 
(nem járművön), hogy egy felfedezés igazságában nem 
kételkedve, annak jelentőségéhez mérten cselekedje-
nek. Az elismert emberek tetteit sokan figyelik, bizto-
san akkor is nagy érdeklődést kelthetett, hogy miért 
indultak el, miért tettek félre minden mást a bölcsek, és 
zarándokoltak el nyugatra. Vajon hová mehettek? Se-
gítségükre sietett Heródes, akit főleg azért érdekelt a 
dolog, mivel ő volt a zsidók hivatalos királya. Útbaiga-
zította őket Betlehem felé, és így találtak rá az újszü-
löttre. 
Pontosan írja le az evangélium a történet további rész-
leteit is: 
 

Bementek a házba, meglátták a gyermeket any-

jával, Máriával, és leborulva imádták őt. Ki-

nyitották kincsesládáikat, és ajándékokat ad-

tak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel 

azonban kijelentést kaptak, álomban, hogy ne 

menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek 

vissza hazájukba. 
 
A tudós férfiak tehát egy új király születését észlelték a 
csillagok állásából, és tiszteletadására áldoztak időt, 
fáradságot és vagyont érő kincseket. Nem véletlen, 
hogy a Biblia ezt jelentőségteljesen tárgyalja. A keresz-
ténység „tankönyvének” fő üzenete és központi szemé-
lye Jézus, és az ő születésének körülményei nagyon 
fontosak. Isten, az Atya, a világ teremtője Megváltóról 
gondoskodik, hogy a bűnében fuldokló emberiség 
számára mentőövet dobjon a Földre. Isten – a Fiú – 
személyesen érkezik a betlehemi jászol-bölcsőbe, és 
ekkor fogadhatja édesanyjával együtt a messziről jött 

látogatókat, a tudós bölcseket, ajándékaikat, akik ezzel 
is jelzik a gyermek kiváltságosságát. 
 
Heródes segítőkészsége nem volt önzetlen. Tudjuk, 
hogy szörnyű féltékenység gyötörte, a királyi pozícióját 
féltette. Nem volt bölcs, mert nem jutott el a felisme-
résre, hogy Isten akaratával áll szembe, amikor gyűlöl-
ködik a kisded Jézus irányában. Hatalmas Úr volt, de 
nem volt bölcs – vagy legalábbis nem eléggé. 
 
Ma kiket nevezünk bölcseknek?  
 
A Magyar Értelmező Szótár szerint a bölcs rendkívüli 
tudású, nagyon tapasztalt, nyugodt, érett megfontolású, 
biztos ítélőképességű személy, aki tudománya, maga-
tartása, példamutatása, művei, jeles mondásai révén 
kivívta kortársai és az utókor tiszteletét. Ez a magyará-
zat a napkeleti bölcsekre is érvényes, mivel minden 
bizonnyal a tudásuk mellett emberi viselkedésükkel, 
józanságukkal is kitűntek a csillagtudósok. 
 
Közelítsük meg a kérdést ismét a Biblia tartalmából. 
Pál apostol a korinthusi gyülekezetnek írt első levelé-
ben ekként fogalmaz: 
 
Hol a bölcs, hol az írástudó? Hol e világnak vitázója? 
Nemde nem bolondsággá tette-e Isten e világnak böl-
csességét? Mert minekutána az Isten bölcsességében 
nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent, 
tetszett az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága 
által tartsa meg a hívőket. 
 
Nem másról van itt szó, hogy mivel az ókori nagy 
filozófiák által nem jutott közelebb az emberiség Isten 
megismeréséhez, ezért a Mindenható „fordított egyet a 
szekérrúdon”, és a bolond beszédnek gúnyolt igehirde-
tők szavai által – mind a mai napig – teszi lehetővé ezt 
számunkra.  
 
Más helyen pedig arról van szó, hogy a bölcsesség 
elsősorban nem a nagy észbeli kapacitás, értelem, ha-
nem az istenfélelem (azaz Isten tisztelete) komolyan 
vételével és megélésével kezdődik. Ennél fogva a leg-
egyszerűbb, legtudatlanabb ám jó szándékú ember által 
is elérhető. 
 
A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, írja a 111. 
zsoltár. 
 
Ezért hát ajánlom mindenkinek karácsony havában, 
hogy törekedjen bölcsességre, kezdje azzal, hogy meg-
vizsgálja a fent írt sorok tartalmát, jelentését, és igaz-
ságát. Ne legyen olyan bölcstelen, hogy átugorja, félre-
dobja azzal, hogy bolondság – mert az igazság nem 
mindig egyenlő azzal, amit sokan mondanak. 
 
Az ünnepekre sok bölcsességet kívánok mindenkinek: 

 
Huba István 

könyvtáros-tanár



 

PETŐFIRKA RÖVID KOLI HÍREK  3.oldal 2005.december 

 

A KOLLÉGIUM DÍSZE 

 

A múlt tanév során az intézményünkben - biztosan 
észrevettétek - rengeteg felújítási munkálat folyt. Ezek 
közül is kiemelkedően látványos a kollégium díszter-
mének a kialakítása, amelyben oroszlánrésze volt Kár-
páti Attila tanár úrnak. Az ő kezének munkáját dicséri a 
névadónkról készült festmény, az ország középcímere 
és a”Miskolc a nyitott kapuk városa” című dekorációs 
festmény. 
A terem különböző rendezvények és foglalkozások 
tartásához ad méltó helyet. 

 
K.T. 

 
BELÉPTETŐRENDSZER 

 
December 6-tól életbe lépett az új beléptetőrendszer, 
melyek elkészítésében volt kollégistánk Pásthi Dániel  
illetve  műszaki igazgatóhelyettesünk vállalt döntő 
szerepet az intézményünk karbantartóinak segítségével. 

 
B.J. 

 
 
 
ÚJ TANÁR 

 
A 2005/06-os tanév elejétől új tanárt köszönthetünk 
kollégiumunk falai között, Farkas István informatika 
tanár személyében. ÜDV! 
 
 
INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK 

 

Az év folyamán az intézmény a szűkös anyagi lehető-
ségei ellenére is fejlesztést tudott végrehajtani az in-
formatika teremben. 
Így az önkormányzat informatikai eszközfinanszírozási 
keretén belül 10 darab LCD-monitort és 10 darab szá-
mítógépet tudott vásárolni. 

 
XXL 

 
 
MIKULÁS ÜNNEPSÉG 

 
Ebben az évben is megrendezésre került a Mikulás-
napi ünnepség A humoros rendezvényen kolink első-
éves tanulóinak csapatai, illetve vendégként a központi 
leánykollégium diákjai  vettek részt. Erről láthatjátok a 
következő képeket.  

 
Czabányi Attila 

       
 
 

      
 
 

       
 
 

      



 

PETŐFIRKA ARADI EMLÉKNAP 4.oldal 2005.december 

Aradi emléknap 

2005. október 06-án kora délután a kollé-
giumból hagyományteremtő kerékpáros em-
léktúrára indultunk: Punk László tanár 
úr, Leitner Gergő és jómagam. Az út és az 
idő (az évszakhoz képest) kellemes volt. 
Célunk a Miskolctól 15km-re lévő 
bükkaranyosi elágazásnál lévő Pöltenberg-
emlékmű volt. A elágazáshoz érkezve ki-
sebb embertömeg látványa fogadott bennün-
ket.  A megemlékezésen a műsort előadók 
korabeli viseletben voltak. Ezek mellett 
ott láthattuk a helybéli hagyományőrző 
Ferdinánd-huszárezred tagjait is akik 
között fiatalabbak és idősebbek egyaránt 
szerepeltek.  
A huszárokon kívül láttunk még egy ágyút 
is amelyet a Ferdinánd - huszárezred ka-
pitánya erre az alkalomra készítetett. 
Később, tanár úrtól megtudtuk, hogy az 
emlékmű Pöltemberg Ernő honvédtábor-
noknak, az aradi tizenhárom mártír egyi-
kének állít emléket. (Az emlékmű a megyé-
ben, sőt az országban is az egyetlen 
Pöltenberg-emlékmű, amit a „helyi” huszá-
rok a saját pénzükből adtak össze, min-
denféle külső segítség nélkül) A megemlé-
kezés a Himnusszal kezdődött, emlékműsor-
ral folytatódott, majd gyertya-gyújtással 
és katonai tiszteletadással végül a Szó-
zattal fejeződött be, amely alatt a már 
említett ágyúval négy lövést adtak le. 
Az első lövés után remegett is a lábam az 
ijedségtől, mert addig azt hittük, hogy 
az ágyú csak afféle „dekoráció”.A máso-
dik,a harmadik és a negyedik lövés után 
lehetőségünk nyílt jobban  megtekinteni a 
szerkezetet. 
Rendkívül tetszett a huszárok korhű uni-
formisa melyekről megtudtuk, hogy több 
százezer Ft-ba kerülő ruhák illetve „ki-
egészítők” igazi kardok, sarkantyús csiz-
mák stb. amik szintén nem két forintba 
kerülnek. A ruhákon és a felszereléseken 
kívül természetesen legfontosabbak a lo-
vak voltak, melyeket egész évben etetniük 
és ápolniuk kell. Sajnálatos volt azt 
hallani a tulajdonosaiktól, hogy semmifé-
le állami támogatást nem kapnak, amire 
igenis szükségük lenne, hiszen a magyar 
történelem egy fontos részét ápolják és 
őrzik meg az utókor számára A műsor után 
szervezők megkínáltak minket egy kis en-
ni- és innivalóval is ami szintén várat-
lanul ért minket, de nagyon jól esett. A 
résztvevőkkel történő hosszabb beszélge-
tés után rögtön elindultunk, hogy még 
sötétedésig visszaérjünk a kollégiumba. 
Nekem tanulságos volt, mivel korábban 
soha nem láttam ilyen megemlékezést, és 
Punk László tanár úr révén sok érdekes 
emberrel ismerkedhettem meg. Remélem, 
jövőre is elmegyünk erre az ünnepségre. 
 
 

 
(Hazafelé sajnos balesetet is láttunk: 
egy Lada borult be egy árokba, melyet a 
rendőrök vizsgálgattak, de érdekes módon 
„már”nem volt benne senki.) 
 

Körmöndi János 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

PETŐFIRKA LOMNICI-CSÚCS 5.oldal 2005.december 

A Lomnici-csúcs meghódítása 

Késő reggel indultunk Miskolcról a felvidéki-túránkra. 
Nyolcfős csapatunk viszonylag keveset tapasztalt, de jól felszerelt és kitűnő hangulatban 
lévő fiatalokból állt. 
A tavalyi látogatásunk alkalmával megtapasztalhattuk a időjárás  „erejét” és „szeszélyét” 
ezért jó melegen öltöztünk fel, hogy semmi váratlan dolog ne érjen bennünket. 
 
A helyszínre érkezve legnagyobb meglepetésünkre csodálatosan szép és meleg idő, vala-
mint kiváló látási viszony fogadta kis csapatunkat. 
Délelőtt tíz óra körül érkeztünk meg libegővel a csúcs alatt lévő Kőpataki-tóhoz 
(1777m). Rövid pihenő után elindultunk a Lomnici-csúcs (2632m) felé, amely a Magas-
Tátra és egyben az egész Kárpátok második legmagasabb hegye. (Egyébiránt az első 
legmagasabb hegy is a Magas-Tátrában található: Gerlachfalvi-csúcs, 2655m) Felfelé 
haladva gyors tempót diktáltunk egymásnak mivel tudtuk, hogy a Tátrában október végén 
délután fél ötkor már sötét van. Az útvonalunk felfelé a következő volt: Kőpataki-tó, 
Lomnici-nyereg, Mózes-forrás, déli gerinc, Lomnici-csúcs. 
Rövid idő után egyre többször álltunk meg pihenni, hiszen nem voltunk hozzászokva ekko-
ra terheléshez. A meredek sziklás részig mindannyian megtettük az utat, de a csúcsra 
csak ketten jutottunk fel.  
A sziklás, szakadékkal övezett, kitett részeken lánc segítette utunkat felfelé. A csúcsra 
érve rövid időnk volt a tájban gyönyörködni és fényképeket készíteni. Visszafelé hiába 
siettünk, ennek ellenére mégis ránk esteledett és negyedórával lekéstük az utolsó libegőt 
is. Így a maradék 900 méter szintkülönbséget korom sötétben tettük meg Tátra-Lomnic 
településig. Az autóinkhoz érve a fáradtságtól elgyötörve alig vártuk, hogy haza érjünk. 
A csúcs megmászása fantasztikus élmény és hatalmas kihívás, embert próbáló feladat 
volt számomra. 

Duhonyi Gábor 
 

 



 

PETŐFIRKA SPORT 6.oldal 2005.december 

PETŐFI KUPA 2005 

AZ ősszel, harmadik alkalommal nyerte el intézményünk a városi 
kollégiumok között megrendezett Petőfi kupát 
 
A győztes labdarúgócsapat tagjai: 

 Berki Tamás (206) 

Doszpoly Balázs (307) 

  Glonci Norbert (204) 

  Grebely Tamás (206) 

  Gulyás Gábor (204) 

  Hornyák Péter (221) 

  Silye Tamás (216) 

  Tuza Péter (113) 

 

 

 
A sakk házibajnokság végeredménye: 
 
I. Tóth Gábor (5)  II.Lukács József (219)  III. Sass Gábor (13) 

 

 

 

Az asztalitenisz házibajnokság 
végeredménye: 
 

I. Tóth Zsolt (205) 

II. Czeglédi Attila (307) 

III. Pauliska András (311) 

 
 
 
 
A lövészet házibajnokság 
végeredménye: 
 

I. Simon Tamás (6) 

II. Babik Zoltán (218) 

III. Sztrik Zsolt (4) 

 


