
 

 

 
 

 
 

15.évfolyam                  2.szám                 2006.december  

 
 
 
 

 

Pályáztunk és nyertünkPályáztunk és nyertünkPályáztunk és nyertünkPályáztunk és nyertünk    
(cikk a 3(cikk a 3(cikk a 3(cikk a 3----4. oldalon)4. oldalon)4. oldalon)4. oldalon)    

 
 

 
    

Kassai barátainkkal a Szepesi várnálKassai barátainkkal a Szepesi várnálKassai barátainkkal a Szepesi várnálKassai barátainkkal a Szepesi várnál    
    
 



 

PETİFIRKA Karácsony          2.oldal                  2006.december  

 
Éljünk békességben 

 
Minden iskolás hallott már a különféle személyiség-típusokról. Másként fogalmazva: ismerünk nyugis vagy 
izgága, békés vagy lobbanékony, töprengı vagy szenvedélyes karakterő embereket. Magunkat is besoroljuk 
valahová, esetleg többé-kevésbé keveréknek tekintjük a személyünket. 
Rendben is van ez, hiszen „így színes a világ” – nyugtázhatjuk a jelenséget. Miért van azonban, hogy ma mégis, 
inkább mindenki háborgó, békétlenkedı, türelmetlen. Elég magyarázat-e erre a gazdasági terhek növekedése, a 
közéletben vibráló sok feszültség, vagy a családi bajok számának emelkedése? 
 
Kezdjük az elején. Még nem a legelején, de egyszer majd arra is rátérhetünk. 
Amikor egy emberi élet megszületik, és csecsemıként világra jön, a legtöbb esetben sok szeretet veszi körül. 
Kedvében járnak, gondozzák, türelmesek a kellemetlen „viselkedése” miatt – megértık vele, áldozatot vállalnak 
a környezetében élık,  Ez az emberi melegség, ez az önzetlen szeretet, az érdek nélküli jóság állapota. Bár idıvel 
ez megkopik, csillapodik, akár el is tőnhet, de a jó kezdés – az extrém esetek kivételével – mindenkinek 
megadatik. 
 
Ám van valami a háttérben, ami elrontja a jó szándékot, kilopja a szeretetet a kapcsolatainkból. Elromlik a 
szülı-gyermek jó viszonya, elszáll a szeretet. „Hálátlanná” válik a gyermek, és „értetlenkedıvé” a szülı. Mi lehet 
ez, mi rontja el a kedvünket, mi fordítja meg az igyekezetünket, - ami pedig létezett? Talán mindenki keverék 
típus, és a békés természete áldozatául esik a türelmetlen, erıszakosabbik énjének? Nehéz erre válaszolni. De 
azután borúra derő, jönnek újabb lehetıségek. Például amikor elkezdıdik egy új korszak az életünkben – 
mondjuk egy új iskolában, egy másik munkahelyen, vagy a házasságkötéssel – és, szépen is indul minden. De 
egyszer csak, bár akarjuk, mégsem tudjuk jól végigvinni, folytatni, elvégezni, vagy akár türelemmel elviselni. 
Vajon miért? Mi romlik el?  
 
A tárgyi dolgoknál dönthetek úgy , hogy nem sajnálom, eladom, félre teszem, vagy kidobom.  
Az emberi kapcsolatokkal azonban mégsem lehet így bánni! Sírós a gyerek, tegyük ki a garázsba? Beteg lett a 
feleségem, váljak el tıle? 
 
Ahogyan nem törıdünk bele az autó, vagy a mosógép elromlásába, még inkább nem hanyagolhatjuk el a 
kapcsolatainkat, nem hagyhatjuk sorsára a hozzátartozóinkat, nem feledkezhetünk meg felebarátainkról sem.  
Úgy gondolom, addig nem lesz békesség, amíg különbnek tartom magamat másoknál. Lehet, hogy másként 
alakult az életem, lehet, hogy jobb sorsom van, talán tettem is érte sokat – bár nem eleget – de egy biztos, nem 
érdemlem meg. Mert másként is alakulhatott volna, és akkor én lennék az ı helyében. Fıleg az nem méltó, hogy 
én nekem nincs alapvetı dolgokban hiányom, ı pedig teljesen kiszolgáltatottá vált, éhezı, fedéltelen. 
 
Gondoltunk már erre is, amikor nem adtunk a kérınek, nem értettünk meg egy panaszkodót, nem engedtünk el 
a fülünk mellett egy sértı szót, vagy nem tőrtünk el egy fájdalmat … ? 
 
A békesség azon múlik, hogy miként reagálok. Mit sugárzok magamból – és ezzel egy idıben milyen 
állapotúra „hangolom” magamat. Ahogy a szintetizátoron is lehet kellemes gordonka hangszínt, vagy 
kellemetlen, fülsértı artikulációt is beállítani, úgy állíthatok önuralommal a saját hangszínemen, is. Az 
a kérdés, hogyan akarok hozzá állni a dolgokhoz. Várom-e ugrásra készen a vitatkozás, a 
hangulatkeltés lehetıségét, vagy csillapító szándékkal az élesedı dolgok letompítására törekszem? Mit 
szeretnék? Békességet egy kis lemondás árán, vagy háborúságot a magam igazságának hangoztatása 
árán? 
 
Ki mit szeretne, elıbb utóbb megkapja. De lehet, hogy nem jutalomként, hanem büntetésként. 
 
„Mindez pedig Istentıl van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés 
szolgálatát.” (Pál apostol 2. levele a korinthusiakhoz 5.18.) 
Ha azt gondoljuk, egy újságcikk ne fenyegessen minket Isten haragjával, akkor még gondoljuk át a következıt is. Nincs 
szó fenyegetésrıl, csak arról, hogy mindennek van következménye. Annak is, amit teszünk, és annak is, amit nem 
teszünk. 
Most azt olvashattuk, hogy „….Isten … nekünk adta a békéltetés szolgálatát.” Ha nem tesszük, annak eredménye a 
békétlenkedés. Másokban és bennünk. Leszünk békétlen, zavart okozó, háborgó alkatú – akár hárpia - emberekké. 
Keressük inkább a békességet, mert bár Istennek volna oka reánk haragudni, de mégsem teszi. Higgyünk neki, és ne 
vívjuk ki az İ jogos haragját. 
Csak az lehet a kérdés, mindezt hogyan tegyük. Errıl készülhet legközelebb egy másik cikk. De lehet, hogy az olvasó 
már sejti a megoldást. 
Karácsony havában, 2006-ban   Szeretettel:  Huba István 
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Pályáztunk…és nyertünk! 

 
Mint ismeretes ebben az évben együtt pályáztunk, egy minket megkeresı kassai kollégiummal az 
Interreg nevő EU-s programban. Sikeres jelentkezésünknek köszönhetıen megismerhetjük egymás 
városát, országát.  
A közös programokban jól sportoló, jól tanuló, diákjaink vehetnek részt. A kiválasztásoknál a tanári 
kar mellet a diák önkormányzatnak is fontos szerep jutott. 
 
 Elsı alkalommal a mi diákjaink látogattak el Kassára és ismerhették meg a város történetét, illetve a 
környezı vidéket. Október 24-én a szlovákiai barátaink töltöttek el nálunk néhány kellemes napot. 
Az alábbi cikkekben a diákok számolnak be élményeikrıl: 
 
 
Mindenki izgatottan várta az utazás 
napját, hiszen sokan közülünk még nem 
jártak egyáltalán más országban 
hazánkon kívül. A kassaiak nagy 
vendégszeretettel vártak minket, egy hét 
alatt finomabbnál finomabb ételeket 
ehettünk. Ennek eredményeképpen pár 
kilóval nehezebbek lettünk. 
Elıször együtt bebarangoltuk a 
belvárost, majd a Kassa környéki 
nevezetességeket látogattuk meg. Új 

barátaink annyi programot szervezetek 
nekünk, hogy egy szusszanásnyi idınk 
sem volt „pihenni”. Ennek ellenére 
nagyon jól éreztük magunkat különösen 
a disco napján. Az İ kollégiumukban 
nem csak fiúk laknak, hanem nagyon 
csinos lányok is, akikkel a discóban 
nagyon jól szórakoztunk.  
Szívesen részt vennék a pályázati 
programokban megint. 

Bokros Dániel 
 

 
 

                              A szakadék szélén…☺                                                                                   
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2006.10.24-én szlovákiai tanulók kis csoportja t őnt fel kollégiumunkban. Én azon szerencsés tanulók 
közé tartozhattam, akik a vendégekkel, mint valami „idegenvezet ı”, kirándulhatott. Nagyon jó 
társaság jött össze, így a hangulat is csúcs volt. Az öt nap alatt fantasztikus túrákat tettünk meg, b ár 
én majdnem mindenhol jártam már, jó volt látni kass ai vendégeink arcán, hogy jól érzik magukat. Az 
idı is segített nekünk. Közeli látványosságokat tekint hettünk meg, többek között voltunk Egerben is, 
ahol a helyi nevezetességeket néztük meg. Kisvasútt al Lillafüreden is jártunk. 
Egyik nap felsétáltunk a Diósgy ıri várhoz, másnap pedig Tapolcán megmártóztunk az E urópában 
egyedülálló barlangfürd ıben.  
 Esténként jól szórakoztunk a kollégiumban. Ilyenko r beszélgettünk, rendszerint arról, hogy 
Szlovákiában, és itt Magyarországon milyen szokások  vannak. Rájöttem, hogy külföldi vendégeink 
között is voltak szemrevaló lányok. A búcsúzásnál l áthattuk, hogy elégedettek voltak a 
vendéglátásunkkal, ami nem is csoda, mert az étkezd e is kitett magáért erre az alkalomra. Egy hetes 
itt tartózkodásuk alatt jó barátságok születtek, ho sszasan integettünk, amíg el nem t őntek a busszal 
a láthatáron. Azzal vigasztaljuk magunkat, hogy nem sokára újra találkozhatunk velük. 
                                                                                                                                                     Mátó Zoltán 

 

    
  „...az én id ımben úgy védtük meg         Kassai barátaink minden t kipróbáltak 
       édes öcsém az egri várat,...”               (Diósgy ıri vár) 
 
Szlovákiából érkeztek hozzánk diákok, a Kassán lévı kollégiumból. Korábban mi is voltunk náluk egy kis 
kiruccanásra és így ık is eljöttek hozzánk. Elsı két nap elég jól össze is barátkoztam az egész csoporttal. A 
mi diákjainknak megmutatták Kassa és környéke nevezettességeit, így hát ez alapján mi is megmutattuk 
Miskolcot és Borsod megye, illetve Eger fı nevezettességeit. A látnivalók közül nekem a tokaji bormúzeum  
és a miskolci kilátó tetszett a legjobban.  
De mégis csak az esték voltak a legjobbak mikor csak mi voltuk egymás közt és tudtunk minden témáról beszélgetni. 
 

.Kovács Balázs

  
       Vetélkedı az EU-ról                                                       Utolsó nap együtt Tapolcán 
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Újabb fejlesztésÚjabb fejlesztésÚjabb fejlesztésÚjabb fejlesztés… 
 
Informatikusunk, Pásthi Dani a tavalyi évben beveze tett és jól 
mőköd ı beléptet ı rendszer után újabb fejlesztéssel állt el ı. 
Az étkezés 2007.01.03-tól  nem jegy formájában vehet ı igénybe, 
hanem a meglév ı beléptet ı kártyával fog történni. A számítógépes 
program nagy segítség lesz a havi étkezési díjak ny omon 
követésében, illetve a diákok egyszer őbben juthatnak a napi 
menühöz.                                                      X.P. 
 

Mikulás-party 
 

Intézményünkben a hagyománnyá vált Mikulás-party de cember 5-én 
került megrendezésre. Az alábbi képeken látható a j ó hangulat és a 
diákok felszabadult öröme. 
 

   
 

F.I. 
 

Az angol verseny ıszi fordulójának eredménye (2006. nov.22.) 
 

1. Markó Éva (Karacs Teréz Leánykollégium) 
2. Pribéli Tamara (Szemere Kollégium) és Varga Zolt án (Petıfi Kollégium) 
3. Lengyel Attila (Szemere Kollégium) 
4. Luhály Ádám (Kelemen Didák Kollégium) 
5. Árvai Enik ı (Teleki Kollégium) 
  

A számítástechnika verseny ıszi fordulójának eredménye (2006 nov.15.) 
 
1. Bodnár Péter (Pet ıfi Kollégium) 
2. Mátó Zoltán (Pet ıfi Kollégium) 
3. Szidor János (Pet ıfi Kollégium) 
4. Jasovský Peter (Domov Mladeze) 
5. Kosik Jakub (Domov Mladeze) 
6. Stanislavský Tomás (Domov Mladeze) 
 
Az elsı hat helyezettnek elismer ı oklevéllel és ajándékutalvánnyal gratuláltunk, a 
további résztvev ıket (7-13) oklevéllel jutalmaztuk. 
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A kollégium által rendezett versenyek eredményei 

2006. évi eredmények 
 
 
A Petıfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium kispályás labda rúgó Pet ıfi-kupát 
rendezett, 
2006. október 3-4-5-én a miskolci középiskolai koll égiumok középiskolai diákjai 
részére.  
A csapatok 5+1 f ıvel vesznek részt a mérk ızéseken, a játékid ı 2x15 perc. Az els ı 
három helyezett tárgyjutalomban részesült.  
                        
 Az A csoport mérk ızései:  
2006. október 3 
 
Debreczeni - Kassa 2 : 1 
Szemere - Debreczeni 3 : 1 
Petıfi - Kassa 1 : 1 
Petıfi - Debreczeni 3 : 2 
Kassa – Szemere1 : 6 
Petıfi - Szemere  4 : 2 
 

A B csoport mérk ızései:  
 2006. október 4. 
 
Teleki - Eötvös 1 : 2 
Diósgy ır - Kelemen D 2 : 0.  
Diósgy ır - Teleki   1 : 2 
Eötvös - Kelemen D. 2 : 2 
Kelemen D. - Teleki 1 : 4 
Diósgy ır - Eötvös    4 : 1  

 
Döntık: 2006. október 5. 
 
Szemere – Diósgy ır  4 : 3 
Petıfi – Teleki  0 : 1 
Petıfi – Vasgyár  4 : 1 
Szemere – Teleki  1 : 0 
 

 
Végeredmény: 
 
 1. Szemere 
 2. Teleki 
 3. Petıfi 
 4. Diósgy ır 

 
Asztalitenisz házibajnokság 
eredménye: 
 
 

Sakk Házibajnokság eredménye: 
 

1. Kovács Csaba (211) 
2.  Sass Gábor (13) 
3.  Zupkó István (7)

1. Nagy Balázs (303)       
2. Csomós András (109)  
3. Kiszely Ádám(303) 
 
 

 
 

 
 
 
 

P.L. 


