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Az eddigi leggazdagabb „Petőfi-hét” 

A Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium diákönkormányzata és nevelőtestülete az idén 19. 

alkalommal rendezte meg a „Petőfi-hét” sport- és kulturális rendezvénysorozatát március 9. és 17. 

között. A kollégium ebben az évben ünnepelte alapításának 50. évfordulóját, ezért a rendezvény-

sorozat programkínálata a megszokottnál is bőségesebb volt. Kárpáti Attila grafikus, a kollégium 

tanára vezetésével elkészült egy jubileumi emlékfal, ami a kollégium aulájában látható: ezzel 

állítanak emléket az itt nevelkedett fiataloknak és az ő útjukat egyengető dolgozóknak. Az 

emlékfalat Kovács Józsefné önkormányzati képviselő és dr. Kormos Vilmos, az önkormányzat 

Közoktatási osztályának vezetője avatta fel. A kamaraszínházban opera-operett jótékonysági 

gálaműsort is tartottak, amit a dr. Emődi Gyula vezette Miskolci Operabarátok Egyesülete 

szervezett, a bevételt pedig a kollégium kapta. A kollégium kiállító-helyiségében Kamarás Péter 

sportfotós felvételeiből tárlatot rendeztek be, melyet Bartha György sporttanácsos nyitott meg. Az 

idén elkészült a Polyák Ferenc igazgató szerkesztette évkönyv is, amiben a volt igazgató is 

publikált, de a humoros történetek mellett komoly dolgok is helyet kapnak. 

                                                                                                                                  É.M. 

   

    Az emlékfal 
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          Sajószöged, Erdészeti-tó (2009.június 02.) 
 

Minden vérbeli horgász álmaiban megjelennek kapitális halak. Velem is gyakran van ez így, forgolódok az ágyamban, 

szinte izzadok a hatalmas jószágok fárasztása közben, majd felébredek és rá kell döbbennem, hogy megint csak 

álmodtam… Néha azonban a kitartó horgásszal megadatik, hogy álma valósággá válik… 

Egy ígéretesnek tűnő, derült nyári délelőtt indultunk Punk László tanár úr vezetésével Szögedre az Erdészeti-tóhoz. Az 

immár tizedszer megrendezett kollégiumok közötti horgász versenyre. Az oda utunk is kisebb kalandokkal volt 

tűzdelve, kezdődött azzal, hogy 12:30-kor lett volna a gyülekező Tiszaújvárosban, az Eötvös József Gimnázium 

Kollégiumánál. Mi pontosan jó „Petőfiesekhez” híven 12:29-re meg is érkeztünk. Ott közölték velünk, hogy lehet 

kifáradni a tóhoz, ami mellett eljöttünk, gondoltuk ennél rosszabb már nem fog velünk történni. De történt! Szépen, 

mint aki már járt itt, Ádám Jani mutatta nekünk az utat. Nem akarom bántani, de sajnos zsákutcába vezetett minket. Egy 

éppen nagyban horgászó öregúrtól kérdeztük meg, hogy merre is kell menni. Olyan szívélyesen beszélgetett velünk, 

hogy én már azt hittem, behív minket egy borkóstolóra. Szóval megtudtuk, hogy merre kell menni és el is indultunk a 

megadott intelmek szerint, de ha látott már ember földutat 3 napos eső után, na az ehhez képest sztráda volt, de sikerült 

odatalálnunk. 

Szerencsére még a Nap is kisütött így minden adott volt egy tökéletes horgászáshoz. Először körbe jártuk a versenyre 

kijelölt horgász stégeket és megbeszéltük, hogy ki hova nem szeretne kerülni. Szerencsére a sorsolás után kiderült, hogy 

mindenki jó helyre került. Adott volt a lehetőség, hogy szép eredménnyel zárjuk a versenyt, de ez nem csak rajtunk, 

hanem Fortuna istennőn is múlt. Elkezdődött a horgász verseny. Míg mi a fiúkkal a kollégium jó hírnevét öregbítettük, 

addig Punk tanár úr a horgászat elméleteiről meditált a kocsiban. Hirtelen azt vettem észre, hogy körülöttem elkezdték 

fogni a halakat. Nem estem pánikba, gondoltam majd eljön az én időm is. A verseny már javában zajlott, mikor 

tudtomra juttatták, hogy Gyuszi már több, mint 10 halat fogott. Na ekkor  nyugodtam meg, és gondoltam hogy majd Ő 

egyéniben elhozza nekünk az aranyat. Ettől kezdve már nem zavart, hogy egy árva kapásom se volt. Még arra is volt 

időm, hogy a mellettem lévő „Telekis” haverommal beszélgessek, mivel neki se akart úgy összejönni a dolog, úgy 

ahogyan azt ő elképzelte. 

Összesítve: a verseny nagyon jó hangulatban zajlott, sikerült az előkelő 4.-helyet megszereznünk, így az 

eredményhirdetés után sem lettünk szomorúak, mivel megtettünk mindent,  amit minden más „Petőfis” megtett volna. 

Csak legközelebb, már én is szeretnék halat fogni…                                                                 Barati Tamás (112) 

                          

                   Íme, a csapatunk !                                                            A sorsoláson bizony sok múlik. 
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       Mindenkinek megvan a  saját receptje az etetéshez .                  Ebben a sportban nincsenek ideges résztvevők.  

 

       

           Na, elszívok még egy cigit. (Verseny alatt.)                     „Inkább mentünk volna a Tesco-ba egy rendes halért.”  

                                                                                                                                                   B.T. (112)  ( versenyző) 

       

                         Nézzük, ki mennyit fogott!                                                           Sporttársak és tanáraik 

 

A  Petőfi Koli csapatban a  negyedik helyezést érte el,   …………… ……….a négyből. 

Nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. Hajrá Petőfi!!! 
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AZ IGAZGATÓ VÁLASZOL 
 

B.D.: Tisztelettel köszöntöm igazgató Urat! Köszönöm, hogy fogadott. 

      Első kérdésem a kassai kollégiummal együtt írt pályázattal kapcsolatos. 

      Azt szeretném megtudni, hogy van-e valamilyen fejlemény ezzel kapcsolatban    

      és ha esetleg nyertünk, akkor nekünk, diákoknak milyen lehetőségeink 

lesznek? 

P.F.: Örömmel közölhetem, hogy az előző szlovák-magyar pályázatnak a  

      folytatására kiírt pályázatot megnyertük, úgy hogy egy hasonló projektben  

      fogunk részt venni, mint 2006-2008 között. 

      Ez szeptembertől fog indulni, hasonló programokkal- kirándulás, ökológiai    

      tábor, egészségvédelmi-tábor, vízi-tábor, különböző versenyek stb.-mint, 

      amelyek az előző projektben voltak. 

      A részvétel úgy történik, mint korábban, az arra érdemes kollégistákat  

      fogjuk elvinni. (Ezek egyébként térítésmentesek lesznek.) 

B.D.: Ezen belül hány utazás lesz és mikor? 

P.F.. Természetesen vannak időpontok, hiszen a pályázat elbírálásakor ezt  

      megkövetelték. Röviden: ötször megyünk a kassaiakhoz és ők is ötször 

jönnek hozzánk. Lesznek rövid kétnapos rendezvények, illetve lesznek ennél  

      hosszabb táborok is. Például a Tisza-tónál, a Bükkben, a Szlovák-

Paradicsomban és a Tátrában. 

B.D.: Pletykák szerint a válság és pénzhiány miatt több oktatási intézményt is 

      összevonnak a városban. Ez érinti-e a Petőfi Kollégiumot? 

P.F.: Aki látta a híradóban, illetve a mai napig is olvashatja a kollégium  

      honlapján azt az újságcikket,amely a kollégium jubileumi ünnepsége  

      alkalmából készült, már ott is elhangzott, hogy az intézményt bezárás nem 

      fenyegeti. 

      Ebben az évben bezárásra került az Eötvös Kollégium és a rémhír szerint  

      mindenkit átveszünk onnan. Ez nem igaz, csak olyanokat veszünk át, akikkel  

      semmiféle fegyelmi probléma nem volt. A tanév során pedig, aki nem úgy  

      viselkedik azoktól úgy, mint az előző évben, fegyelmi úton fogunk meg- 

      válni. 

      Üzenem a „Petőfiseknek”, legyenek nyugodtak és jöjjenek vissza ősszel! 

B.D.: Végül az étkezéssel kapcsolatban szeretnék feltenni egy kérdést. 

      Most jelenleg csak egyféle menü van. Korábban az volt az ígéret, hogy  

      visszaállítják a kétmenüs  ebédet. Lesz választási lehetőség? 

P.F.: Ez az önkormányzat hatáskörébe tartozik. 

      Valóban ezt ígérték, de most erre nincs lehetőség. Sőt, központilag lesz  

      meghatározva a menü. Például az Andrássyban ugyan az lesz az ebéd, mint  

      nálunk. 

B.D.: Ezért a koli díja esetleg csökkenni fog? 

P.F.: Ez nem valószínű. 

B.D.: Köszönöm az interjút Igazgató Úrnak! 

P.F.: Én is köszönöm a megkeresést és minden kollégistánknak kellemes nyári  

      szünetet kívánok!                                                    B.D.  

                             BALLAGÁS 2009 
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Miskolc Város Kollégiumainak Sport Vándorkupája 2009 
 

Fiúk: Labdarúgás:   1. Teleki kollégium 

                                   2. Diósgyőr-Vasgyári kollégium 

                                   3. Eötvös kollégium 

          Kosárlabda:   1. Kelemen D. kollégium 

                                   2. Diósgyőr-Vasgyári kollégium 

                                   3. Teleki kollégium 

          Asztalitenisz:  1. Petőfi kollégium 

                                   2.Kelemen D. kollégium 

                                   3. Eötvös kollégium 

           Sakk:              1. Szemere kollégium 

                                   2. Teleki kollégium 

                                   3. Lévay kollégium 

           Lövészet:        1. Petőfi kollégium 

                                   2. Diósgyőr-Vasgyári kollégium 

                                   3. Teleki kollégium 

 

Fiúk összesített csoportverseny: 1. Teleki kollégium                        42 pont 

                                                       2. Petőfi kollégium                         36 pont 

                                                       3. Diósgyőr-Vasgyári kollégium   34 pont 

 

Lányok: Labdarúgás: 1. Diósgyőr-Vasgyári kollégium 

                                       2. Teleki kollégium 

                                       3. Központi Leánykollégium 

               Kosárlabda:  1. Központi Leánykollégium 

                                       2. Teleki kollégium 

                                       3. Diósgyőri-Vasgyári kollégium 

               Asztalitenisz: 1. Központi Leánykollégium 

                                       2. Karacs T. kollégium 

                                       3. Szemere kollégium 

               Sakk:              1. Teleki kollégium 

                                       2. Lévay kollégium 

                                       3. Diósgyőr-Vasgyári kollégium 

               Lövészet:        1. Szemere koll égium 

                                        2. Lévay kollégium 

                                        3. Központi kollégium 
 

 

Leány összesített csapatverseny:  1. Központi kollégium                   50 pont 

                                                         2. Teleki kollégium                        44 pont 

                                                         3. Diósgyőr-Vasgyári kollégium   36 pont 

                                                                                                                                 M.F. 


