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 KELLEMES KARÁCSONYT ÉS 
 

BOLDOG ÚJ ÉVET! 
 
 



 

 

PETŐFIRKA környezetvédelem    2.oldal                2008.december 
                                                      

FEHÉR KARÁCSONY 
 

„De jó lenne, ha ez évben fehér karácsonyunk lenne!”- lehet hallani az ünnep 

közeledtével úton-útfélen. 

Hát igen, a karácsony hó és hideg nélkül elég barátságtalan. Tavaly és tavaly előtt 

nem volt havas az ünnep és lehet, hogy 2008-ban is „fekete”karácsonyunk lesz. 

Ebben sajnos az ember „keze” is benne van. 

Biztosan hallottatok a globális felmelegedésről, amely a Földet és az egész 

emberiséget fenyegeti. 

Oka, egyre valószínűbb, hogy az emberi mohóság. Az ipari termelés, a közlekedés és 

a mértéktelen fogyasztás - magyarul az úgynevezett fogyasztói társadalom. 

Következményei a következők lehetnek.: 

- világméretű felmelegedés (+2-+5 C emelkedik a Föld átlag hőmérséklete) 

- az éghajlat megváltozhat ( például nálunk elmaradhat a tél!!!) 

- ezek miatt csökkenhet a sarkvidéki jégtakarók kiterjedése 

- méterekkel emelkedhet a világtenger szintje, emiatt nagy kiterjedésű 

tengerparti területek kerülhetnek víz alá 

- módosulhat a szélrendszerek, tengeráramlások útvonala 

- változhat a csapadékeloszlás 

- megváltozhat a területek növény- és állatvilága. 

…és még egy  sor  pusztító probléma , amelyet nem említettem. 

Elmélkedjünk el azon  az ünnepek alatt, hogy mit lehetne másképp csinálni például 

azért, hogy az utódaink is részesülhessenek a tél örömeiből és szépségéből. 

 

„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan !”                                     x.y. 

                                                                                                                              

     
 

A legszembetűnőbb változások a magashegységek gleccsereinek óriási mértékű visszahúzódása. 

Ezen a két képen az Alpokban található Rhone-gleccser látható 1910-ben és  2003-ban. 
 

 

 

 



 

 

PETŐFIRKA  koli infók         3.oldal                2008.december        
   

Szülinap 
 

Kollégiumunk jövőre ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Erre az 

alkalomra nagyszabású műsorral készülünk. A vezetés és a DÖ 

felhívással fordul az intézmény tanulói felé, hogy jelentkezzetek 

minél többen a műsorban való szereplésre, illetve a diákéletből vett 

történeteitekkel Fazekas Beáta tanárnőnél. 

Ezáltal is méltóképp emlékezhetünk meg „a Petőfi” félszáz éves 

szülinapjáról.                                                      D.Ö. 
 

       
 

A tanárok az ünnepi műsort komolyan gondolják: A képeken Kárpáti Attila, 

Esztergályos Gusztáv és Sándor András  

 

AZ IGAZGATÓ VÁLASZOL 
 

B.D.:Köszöntöm Igazgató Urat! Érdeklődni szeretnék magam és diáktársaim nevében, hogy a 
következő évben milyen pályázati és fejlesztési lehetőségek lesznek? 
P.F.:Most december 15-i határidővel lett leadva az INTERREG III. pályázatunk, amelyet 
közösen a számotokra már ismert kassai kollégiummal együtt írtunk. Ennek a címe :”Tovább, 
együtt Európában!”  Maga a pályázat 100000 euros  pályázat, amely 2009 márciusában lesz 
elbírálva. Ebben rengeteg gyerek szerepelhet. 
Összesen két természetvédelmi tábort rendeznénk Magyarországon ennek keretén belül 
(Szilvásvárad, Tisza-tó), illetve két tábort szerveznének a kassaiak  maguknál. A programok, 
ha nyernénk, 2009 szeptemberétől indulnának. A sok-sok kirándulás reméljük még közelebb 
hozza egymáshoz a két intézmény diákjait. 
B.D.:Milyen fejlesztések lesznek a koliban jövőre? 
P.F.: 2009-re meg lesz a vezeték nélküli internethálózat és a sávszélesség bővítés. 
Ezen kívül új gépeket és monitorokat is kap a számítástechnika-terem,  plusz a kollégiumi 
stúdió beindítását is tervezzük. A könyvtár  fejlesztése ( könyv, folyóirat) mellett, házimozi 
rendszer vásárlására is sor kerül. Végül, de nem utolsó sorban az ablakok cseréjére sajnos 
nem kerül sor.  
B.D.: Köszönöm az interjút Igazgató Úr! 
P.F.: Minden kedves kollégistánknak kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánok! 
 

 

 



 

PETŐFIRKA télapó, téli túra   4.oldal                2008.december 
 

MIKULÁS-NAPI RENDEZVÉNY 
 

Most is, mint minden év december elején, megrendezésre került a hagyományos 

Mikulás-napi műsor. Ebben az évben  azonban nem egy, hanem két Télapó 

látogatta meg kollégiumunkat. A játékos vetélkedő - talán ennek köszönhetően -  

nagy sikert aratott. Itt láthattok néhány képet az eseményről.           
                                                                                       B.D.                                                                                                 

                                                 
 

                                                                         
 

TÚRA LEHETŐSÉG A TÉLRE 
 

2009. január 10-én egynapos túrát szervezek a Magas-Tátrába tanulóink részére. 

Az utazás a hegységig személygépkocsimmal történik. Évek óta járom ezt a vidéket és több alkalommal vezettem 

túracsoportot. 

Az útvonal:Miskolc-Bánréve-Rozsnyó-Dobsina-Poprád-Csorba-tó. 

Ez utóbbi helyről (1346m) indul a gyalog-túra, amely végig a hivatalosan kijelölt túrista útvonalon halad az 1840m 

magas Szoiszkó sí- és menedékházig. A visszaút is erre történik.  

A túrához szükséges:személyi igazolvány vagy útlevél, hótaposó vagy vízálló bakancs, meleg dzseki és tartalék 

pulóverek, kisméretű hátizsák, sapka, kesztyű, valamint, egynapi hideg élelem (szendvics, szőlőcukor, 1,5 liter  meleg 

tea).+ szülőktől elengedő nyilatkozat. 

Az indulás 05:30-kor a kollégium elől történik, az érkezés pedig ugyan ide18:30körül várható. 

                                                                                                                             

                                                                                                                                         Punk László 

                                                                                                                                              tanár 
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A VÁROSI KOLLÉGIUMOK KÖZÖTTI LABDARÚGÓ-KUPA 

ŐSZI FORDULÓJÁNAK EREDMÉNYEI 
 

2008.10.6-7-8. 
 

1. Vasgyár                                 

2. Teleki 

3. Szemere                                                                      

    4.  Petőfi 
 

Sajnos az őszi fordulóban nem sikerült a korábbi évek jó teljesítményeit újra 

elérni, de csapatunk tisztességgel helytállt. 

Az ellenfelek most jobbak voltak. :(  Van ilyen.  

Jövőre reméljük előkelőbb helyezést érünk el.                  Hajrá Petőfi! 
 

Új tanárok intézményünkben 
                              
A 2008/2009-es tanévben két új tanár kezdte meg munkáját 

intézményünkben. Fazekas Beáta tanárnő könyvtárosi-, míg 

Szemerszki István tanár úr informatika-tanár munkakörben. 

                                                              K.B.  

 Fazekas Beáta (magyar-szociológia) 
 

 Szemerszki István(francia-szám.tech.)  
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A PETŐFI HÁZIBAJNOKSÁG ŐSZI 

SPORTVERSENYEINEK EREDMÉNYEI 
 
 

Számítástechnika:1. Kovács Balázs (105)                   Sakk:1. Kovács Csaba (211) 

                               2.  Mátó Zoltán (104)                                2. Ruszó Szilárd (212) 

                               3.  Bosnyák Dániel (105 )                          3. Csomós Máté (2) 

                                                                                                   4. Tóth Zsolt (13) 

 

      Sportlövészet: 1. Babik Zoltán (218) Asztalitenisz:1. Kristóf Tibor (221) 

                               2. Tamás János ( 207)                        2. Malacsina Richárd(213) 

                               3. Tóth Valentin (4)                           3. Balogh János (221) 

                                                                                           4. Berecz Sándor (214) 
 
                                                                      

 

 

        
 

 

 

                              A versenyzőknek gratulálunk!                     M.F.     


