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Pünkösdöt ünnepeljük 
 
Nem a kereszténység ünnepe a Pünkösd. Az egész emberiségé. Csak nem tudják, mert az embe-
rek többsége megtévesztett, vagy tudatlan. 
Ki a megtévesztett? Aki olyan tanoknak követıje, amely azt állítja, hogy a kereszténység is csak 
egy vallás a sok közül, és nem más. Vagy aki azt gondolja, hogy a hit egy pótcselekvés, a sötét-
ségben élı, gyenge és tudatlan emberek buta idıtöltése. Aki azt állítja, hogy nem számít az ideo-
lógia, nincs lélek, csak anyagi dolgok vannak, és ezt kell megszerezni. „Ha pénz van, minden 
van!”- állította egy hozzám (rokonságilag) közel álló személy, teljes nyugalommal és meggyızı-
déssel. Nagyon elszomorított vele. 
  
De miért hozom ezt össze a Pünkösddel? Mi az összefüggés az anyagias szemlélet és a Szentlé-
lek között? 
Körülbelül az, ami az erıszakosság és a virágillat, vagy ami a fülsiketítı zaj és a gyermeki mosoly 
között. Vagyis teljesen más kategória. 
 

Melyiket választom? Melyik tetszik nekem? Mi áll az értékrendem középpontjában?  
 

A Biblia azt állítja az anyagias emberrıl: „Bolond, még ma éjjel elkérik lelkedet” És akkor mit viszel 
magaddal, kedves olvasó? A lelkedet kérik, azt, amire azt mondod, mert meg vagy tévesztve, hogy 
nincs. Vagy nem foglalkozol ilyen érzelmi dolgokkal, mert nem érsz rá. Buta, infantilis dolognak 
tartod. Egy valamire való fiatal ma Harley Davidson motorról, maximális teljesítményrıl, hatfokoza-
tú sebváltóról, ülésmagasságról, üzemanyagról társalog. És árakról, milliókról, amelyeket el sem 
tud képzelni. 
 

A motort nem viheted magaddal a mennybe. Persze, nem is akarod, mert az nem létezik – szerin-
ted. 
 

Akkor mit ünnepelünk Pünkösdkor? A Szentlélek kitöltését. Azt mondod, hogy az régen volt, és a 
mondavilág (mesevilág) része? Régen volt, de ma is létezik. Mennél csak be egy gyermekkórház-
ba, egy idısek otthonába, mit tapasztalnál? Senki nem akarna motorozni veled, se játék-
automatázni. Riadt tekintettel nézne rád a betegágyból, vajon mit tudsz neki mondani. Él, de nem 
úgy, mint szeretne, nem úgy, mint Te, aki fiatal és egészséges vagy. Lelke van, szeretetre vágyik. 
Fájdalma van és enyhülést óhajt. Még évekig fog élni, csak nem tudsz róla, mert elkerülöd, mert a 
jól mőködı civilizáció elrejti elıled. 
Egyelıre igen. De már nem sokáig tudja. A hajléktalan, a mozgáskorlátozott már elıtted áll az ut-
cán, melléd furakszik a buszon. Kénytelen furakodni, mert nem áll félre az, akitıl nem tud a kocsi-
jával felszállni. 
 

A Szentlélek itt van közöttünk. Szépen, csendben. Akkor is, ha kinevetjük, akkor is, ha felfortya-
nunk, ha ilyenrıl beszélnek hozzánk. És néha mégis van, aki elmegy a beteg gyerekekhez, van, 
aki segít a kerekes székben ülınek, mert a Lélek indítja erre.  
 

Gondolkozz el rajta te is! 
 
 
 
Jöjjetek énhozzám mindnyájan (Újszövetség, 
János evangéliuma) 
Ezért írtam az elején, hogy nemcsak a ke-
resztények ünnepe. 
 

Üdvözöl Huba István  
                  könyvtáros-tanár 
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Pályáztunk…az igazgató válaszol 
R.N.: Tisztelt igazgató úr! Arról hallottunk, hogy intézményünk Európa Uniós Pályázatot nyújtott be. 
P.F.: Igen. Együtt pályáztunk, egy minket megkeresı kassai kollégiummal az Interreg nevő EU-s prog-
ramban. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy minél jobban megismerjük egymást. Egymás városát és 
országát. Mivel hasonló intézmény típusok vagyunk együtt kellett pályáznunk. Azonos, már létezı prog-
ramjainkat hoztuk közös nevezıre. 
R.N.: Melyek lennének ezek a programok? 
P.F.: Bemutatkozó kiállítások megrendezése, illetve sport versenyeinkre egymás meghívása.  
Például a „Petıfi kupán” a miskolci diákok mellett a kassaiak is indulhatnának és viszont.  
Továbbá terveink között szerepel közös honlap fejlesztése valamint, de nem utolsó sorban workshop 
lebonyolítása is. A workshop lényege - mivel az EU-ban már nincsenek határok -, hogy információt 
adjunk arra vonatkozóan, hogy az ottani középiskolások miként jöhetnek hazánkba tanulni, illetve mi 
milyen feltételek mellett mehetünk hozzájuk. A tanulmányok végeztével ugyanilyen lehetıségek lesz-
nek a munkaerıpiacon az elhelyezkedés vonatkozásában.  
R.N.: Kik vehetnek részt ezeken a programokon? 
P.F.: Amennyiben nyerünk az EU-támogatás körülbelül 7 millió forintnak megfelelı összeg lenne, mely 
az utazások, a szállás és az élelmezés költségeit fedezné. A rendezvényekre 70-80 fı kollégistát tudunk 
küldeni. Ezen felül 8-10 tanárt is érintene a program. A támogatást másfél év alatt lehet felhasználni. 
R.N.:  Mi alapján lesznek kiválasztva a kollégistáink? 
P.F.: Jó sportolók, jó tanulók, valamint azok, akik a kollégiumot, ezzel együtt Miskolcot és Észak- Ma-
gyarországot is méltóan tudják képviselni Szlovákiában. A kiválasztásoknál a tanári kar mellet a diák 
önkormányzatnak is fontos szerep jut majd. 
R.N.: Milyen gyakran látogatnánk meg egymást? 
P.F.: Évente két- két öt napos táborról lenne szó, melyen alkalmanként 15- 20 fıs diákcsoport vehetne 
részt. Most télen már mi mehetnénk Kassára, egy bemutatkozó kiállításra két napra, amelyen a kollégi-
umunk és Észak- Magyarország mutatkozna be. 
R.N.: Ez után a szabadidı keretében akár síelésre is lesz lehetıség? 
P.F.: Természetesen ez is beleférhet. 
R.N.: Azt hallottuk, hogy a szlovák „koli” vegyes kollégium. Igaz ez? 
P.F.: Így van, lehet majd ismerkedni. 
R.N.: Köszönöm szépen a riportot.                                                                       Robotka Norbert 

Vetélkedtek a Petıfisták 

A bőnmegelızési és egészségvédelmi hét keretében intézményünk 9. évfolyamos diákjai drogmegelızés és egészségvédelem 
témakörben a kialakult hagyomány szerint vetélkedtek egymással. 
A vetélkedı, melyen 6x 4 fıs csapatok képviselték a szinteket, április 24-én került megrendezésre. 
A megmérettetésen tanulóink számot adhattak az év során tartott elıadásokon elsajátítottakról. 
 Környezetvédelem témakörben TOTO-t töltöttek ki, a drogok ismereteirıl, azok káros hatásairól, a megelızés, a felismerés, 
a segítség igénybevételének tudnivalóiról bizonyították felkészültségüket 
Keresztrejtvényt fejtettek, a kábítószer fogyasztás büntetıjogi következményeit elemezték. 
A játékos, jó hangulatú vetélkedın a földszint alkotta csapat szerepelt a legjobban, melynek tagjai: 
Bagala Dániel, Bácskai Antal, Megyer Péter és nem utolsó sorban Soltész Mihály.     P.J. 
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Úgy, mint minden év március 
elején ez évben is megrende-
zésre került intézményünkben 
a Pet ıfi-hét. Diákjaink kü-
lönböz ı sportágakban mérték 
össze „erejüket” a hét a 
mindenki által várt discoval 
zárult. 
Azonban ez a hét több szem-
pontból is eltért az el ızı 
évekhez képest. 
Els ısorban az esemény kere-
tében avattuk fel kollégiu-
munk új címerét, amelyet 
Kárpáti Attila tanár úr ter-
vezett és készített. Az ava-
táson részt vett igazgató úr 
mellett Fedor Vilmos parla-
menti képvisel ı, Miskolc vá-
ros alpolgármestere is.  
Másodsorban a március 15-ei 
megemlékezés alkalmával a 
harmadik emelet diákjai új-
szer ő mősorral lepték meg a 
közönséget. 
A szerepl ık – Brunczlik Ger-
gely, Vajtó László, Gergácz 
Sándor, Héring István és a 
„küls ıs” lányok- rockopera 
formájában mutatták be a 
forradalmat, szabadságharcot 
és az azt követ ı bukást. 
A mősor mindenféle tanári 
közrem őködés nélkül jött 
létre, de segítségükre volt 
a hagyomány ırz ı bükkaranyosi 
Ferdinánd huszár ezred több 
tagja is. 
Gratulálunk! 
 
                        X.P. 
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Több, mint egy évtizedes hagyo-
mánynak megfelel ıen idén májusban 
is lejátszotta futballmérk ızését 
a tanár- dolgozói válogatott a 
diákok csapatával. 
A tanárok lelkes amat ır elszánt-
sággal küzdve dics ıséges veresé-
get szenvedtek a „profi” focistá-
kat felvonultató diák válogatot-
tal szemben. 
Itt meg kell említenünk egy fel-
törekv ı kapus csillag – Martis 
Ferenc igazgató helyettes – sze-
replését, aki hajlott kora elle-
nére teljesítményével bámulatba 
ejtette a népes néz ıközönséget. 
                            JUMBO 

 

 
 

 
 

Elballagtak „vén” diákjaink 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
                                                             T.B. 
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A kollégium által rendezett versenyek eredményei 
2006. évi eredmények 

 
A Kollégiumok közötti sportbajnokság végeredménye 

 
 1. Petıfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium 
 2. Diósgyır-Vasgyári Kollégium 
 3. Teleki Tehetséggondozó Kollégium 
 4. Kelemen Didák Fiúkollégium 
 5. Debreczeni Márton Kollégium 
 6. Szemere Bertalan Kollégium 
 7. Eötvös József Kollégium 
 8. Lévay József Diákotthon 
 

A Városi Kollégiumi Labdarúgó-bajnokság eredményei (2006. április 3-5.) 
 

 1. Petıfi 
 2. Diósgyır 
 3. Teleki 
 4. Eötvös 
 5. Szemer 
 6. Lévay 
 7. Debreczeni 
 8. Kelemen      (részletes eredmények a „koli” honlapján. ) 
 

A Petıfi hét sportversenyeinek eredményei (2006. március 7-8.)
 

Sakkverseny/Lövészet/Asztalitenisz 
 
1. Tóth Gábor 
2. Urbán Gergely 
3. Tóth Lajos 
 
1. Babik Zoltán 
2. Sztrik Zsolt 
3. Aros Tibor 
 
1. Tóth Zsolt 
2. Babik Zoltán 
3. Nagy Balázs 
 
Fekvenyomás:60-70kg/70-80kg/80kg-felett 
 
1. Tóth Gábor 
2. Krakkai Gábor 
3. Csáki Zsolt 
 
1. İri Tibor 
2. Beszterci Róbert 
3. Tompa Gyula 
 
1. Németh Ádám 
2. Mede Tamás 
3. Bak Zsolt 
 
Labdarúgás 
 
1. II. emelet 1. csapata 
2. II. emelet 2. csapata 
3. Földszint 2. csapata 
 

 
 
A számítástechnika verseny tavaszi fordulójának ered-
ménye (2006. március 7.) 
 
1. Sass Dávid (Petıfi Kollégium) 
2. Lencsés Máté (Kelemen Kollégium) 
3. Bodnár Péter (Petıfi Kollégium) 
4. Mátó Zoltán (Petıfi Kollégium) 
 
Az elsı négy helyezettnek elismerı oklevéllel és aján-
dékutalvánnyal gratuláltunk, a további résztvevıket 
oklevéllel jutalmaztuk. 
 
A Petıfi vers és prózamondó verseny eredménye 
(2006. március 7.) 
 
A nevezı kollégiumok szaktanáraiból összeálló zsőri a 
versenyt követıen az alábbi sorrendet állapította meg: 
Megosztott elsı hely: Oláh Zsuzsanna (Karacs Kollé-
gium) és Czabányi Attila (Petıfi Kollégium) 
2. Kis Kitti (Szemere Kollégium) 
3. Vida Alexandra (Szemere Kollégium) 
4. Farkas Ádám (Eötvös Kollégium) 
5. Tóth Ramóna (Központi Kollégium) 
A helyezettek elismerı oklevelet és könyvutalványt 
kaptak. 
 
 

                                                   F.F. 
 
 
 


