
 

  

 
 

 
 

19.évfolyam                  1.szám                 2010.június 

 

  
               2010.MÁJUS 
                                                                  ( Cikk: 2.oldal !) 



 

PETŐFIRKA  májusi árvíz       2.oldal                  2010.június 
                                                      

MÁJUSI ESŐ ARANYAT ÉR? 
 

Azt gondolom, a 2010-es év májusa emlékezetes lesz nagyon sokak számára Miskolcon illetve 

Borsodban. Néhány nap leforgása alatt iszonyatos mennyiségű eső esett városunkra és megyénkre. 

Az átlagos évi csapadék (600-650mm) helyett már május végéig 850-900mm esett. 

A hónap közepén megyeszékhelyünkön és az azt környező településeken szinte egy időben léptek 

ki medrükből folyók és patakok. (Sajó, Hernád, Bódva, Szinva, Garadna  és több kisebb patak). 

A víz mindent vitt, ami az útjába került. A lakosság, tűzoltók, rendőrök, katonák, önkéntesek 

megfeszített, hősies munkával próbálták homokzsákokkal megállítani az egyik legfélelmetesebb 

elemet. Ez hol sikerült, hol nem, átmenetileg a víz lett az úr. Miskolcon sok utcát öntött el a 

megvadult Szinva, a környékbeli településeket pedig a Sajó, Hernád, vagy Bódva öntötte  vagy 

zárta el a külvilágtól. Sajnos, amikor e sorokat írom, még mindig nem múlt el a veszély, mert a 

Hernád, a Sajó és a Bódva egy hónap leforgása alatt másodszor is támad, eddig nem látott elemi 

erővel. (Edelény, Felsőzsolca, Onga stb.) 

Tudom, az árvíz elmúlik, de utána óriási pusztítás marad és segíteni kell a bajba jutott embereken. 

Kérdezhetitek, hogy hogyan? 

Nem kell nagy dolgokra gondolni. Egy felhívott telefonszám :1752,1749, és pár száz forinttal te is  

segítettél valakin, akit az árvíz bajba sodort. 

És mint tudjuk, sok kicsi sokra megy.                                                                                     X.Y .      
A fényképek Lillafüreden , Felső-Hámorban és Alsó-Hámorban készültek  2010.05.16-án 

 

 
 

Itt még gyönyörködik az ember a Lillafüredi vízesésben          Itt néhány méterre pedig szörnyülködhet a pusztítás láttán  
                                                                                                                                                  
                       A Molnár-csárdát  is megtépázta a Szinva                                  Felső-hámor „főutcáján” egyméteres víz  hömpölygött                                                                                                                       

 
 

PETŐFIRKA őszi ökotábor     3.oldal                    2010.június        



 

   
 

Szilvásváradi ökotábor 
 
 

”Tovább együtt Európában” szlovák-magyar projekt keretében” 
/2009.október 20-21-22-én/ 

 
 

A Szilvásváradi kirándulás számomra nagyon kellemes volt, nagyon jó közösség 
alakult ki, melyben jól éreztük magunkat, sok új barátot és tapasztalatot 
szereztünk. Élményekben gazdag napokat töltöttünk a Bükk hegységben a 
környezetünk megismerésével. 
Minden nap több érdekes program volt, amelyeken nagy kedvvel vettünk részt.(pl: 
ökológiai- vizsgálatok, sziklamászás; Fágyol-vízesés, Istállós-kői ősember 
barlang , Börtön-, Erdészeti Múzeum, Milleniumi Kilátó, Bélháromkúti apátság 
megtekintése, valamint kisvasúton utazás, stb.) 
A helyi lakosok roppant közvetlenek voltak velünk. A kassai kollégista 
lányokkal is jól megértettük egymást. 
A természet valóban csodaszép, és az ember egyik fontos feladata ennek védelme 
és megőrzése az utókor számára. Az élmények hatására a következő hasonló 
táborban is boldogan vennék részt, ha alkalmam adódna rá.  
Szívesen gondolok vissza arra a néhány napra. Olyan lehetőségem volt, ami csak 
nekünk néhányunknak adatott meg a kollégium diákjai közül. 
 
                                                                                                                                                                                                              
Kecskés Attila  (104)                                                                                                                                               

    
      Túra a Szalajka-völgyben                  Mászás előtt                                                             

   
       Vízminta-vizsgálat                 …már megint egy múzeum  
 
  
PETŐFIRKA februári sítábor   4.oldal                   2010.június 



 

 

      KOROMPA (PLEJSY-síközpont) 2010.02.08-12. 
 

  
                                  

Nos, eljött a február és a Petőfi a kassai kolival, egy újabb tábort szervezett, 

egy sítábort, Kassától 45 km-re észak-nyugatra Korompán. 

Rajtam még soha nem volt léc, de megnyugtatott az a tény, hogy máson se. 

(Valamikor azonban el kell kezdeni.) 

Ezzel szemben a kassaiak hozzánk képest profik voltak, és sí-technikai 

hiányosságainkat lelkesedéssel pótoltuk. Néhány nap alatt ráéreztem a síelés 

„ízére” és már egy-két nap után a közepes nehézségű piros pályákon is le tudtam 

csúszni gond nélkül. Minden nap tisztességesen elfáradtunk, de nagyon jól 

éreztük magunkat. Ja, egy négycsillagos szállodában voltunk elszállásolva, amely 

a sífelvonótól kb.60 méterre volt, úgyhogy délutánonként szó szerint haza 

síeltünk. A képek azt hiszem önmagukért beszélnek. 

(A felszereléseket a koli bérelte, de ha lesz rá keretem, magamnak is szeretnék 

majd venni sícuccot.)                            Sajkóczki Dávid (105)                                                                                                                                     

  
  

TÚRA LEHETŐSÉG A VAKÁCIÓ ALATT 
 

2010. június 17-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 turista útvonalon halad az 1840m 

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

A túrához szükséges: személyi igazolvány vagy útlevél,  vízálló bakancs, esőkabát, dzseki és tartalék pulóver, kisméretű 

hátizsák, sapka, kesztyű, valamint egynapi hideg élelem (szendvics, szőlőcukor, 1,5liter tea vagy ásványvíz ) + 

szülőktől elengedő nyilatkozat.. Az indulás 06:30-kor a kollégium elől történik, az érkezés pedig ugyan ide 20:00 körül 

várható.                                                                                                                                                                      P.L. 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
PETŐFIRKA petőfi-hét,+egyéb   5.oldal                  2010.június 



 

 

  PETŐFI-HÉT 
 

Ebben az évben is megrendezésre került intézményünkben nemzeti ünnepünkre, március 15-re történő 

megemlékezés: a Petőfi-hét. 

Az  emlékműsor (1.kép) mellett a hét folyamán sok színes program várta a kollégistákat. Ezek a következők 

voltak: városi kollégiumi angol-(2.kép) és versmondó verseny (3.kép), házi futball-, sakk- (4.kép), darts-(5.kép), 

fekvenyomó-, asztalitenisz-, lövészverseny (6.kép) és más érdekes műsorok.                                                                       

                                                                                                                                                  Bosnyák Dániel (105)                           

    
 

    
 

     

                                               Közétkeztetési szakácsverseny 
 

Kollégiumunk  dolgozóinak csapata részt vett a Miskolc város által megrendezésre került 

szakácsversenyen. Az oktatási intézmények 17 csapata közül a kétnapos megmérettetésen, 

kollégiumunk szakácsai az előkelő 4. helyezést érték el. Gratulálunk!                             

                                                                                                                      HORNYÁK CSABA  (102) 

 

                                                             Teniszpálya a kollégiumban! 
   

Az ősz folyamán az intézmény vezetése lehetővé tette, hogy saját erőből a kollégium Miskolcon 

egyedülálló módon egy teniszpályát alakíthasson ki a diákok számára. A teniszpályát -elkészülte után-, 

a tanulók rögtön birtokba vették. A „fehér sport”egyre népszerűbb körükben. Köszönet érte!  

 Petőfi OPEN 
                                                                              Képek a pályáról 
 

    
 

PETŐFIRKA sport           6.oldal                      2010.június 



 

 

Kollégiumok közötti sportversenyek 2009-2010
 
Sakk   2010.01.27. 

  Lányok:  1. Lévay                                                               Fiúk: 1.Teleki 

                   2  Teleki                                                                         2. Szemere 

                   3. Központi                                                                    3. Kelemen 

                   4. DVSZIK                                                                    4. Petőfi 

                   5. Karacs                                                                       5. Lévay 

                                                                                                          6. DVSZIK 

 

Asztalitenisz  2010.02.29.                                                      2010.02.10-11. 

   Lányok:  1. DVSZIK                                                          Fiúk: 1. Petőfi 

                    2. Teleki                                                                         2. DVSZIK 

                    3. Karacs                                                                        3. Szemere 

                    4. Lévay                                                                          4. Lévay 
                              5. Központi                                                                             5. Kelemen 

                      6. Szemere                                                                              6. Teleki 

 

Kosárlabda  2010.03.09.                                                                  2010.03.16. 

          Fiúk:  1. Kelemen                                                              Lányok: 1. Teleki 

                      2. DVSZIK                                                                             2.DVSZIK 

                      3. Szemere                                                                              3. Központi 

                      4. Teleki                                                                                  4. Lévay 

                      5.  Lévay                                                                                 5.  Szemere 

                      6.  Petőfi 

 

Lövészet   2010.03.18. 

     Lányok:  1. DVSZIK                                                                   Fiúk: 1. Petőfi 

                     2. Teleki                                                                                   2. DVSZIK 

                     3. Karacs                                                                                  3. Teleki 

                     4. Szemere                                                                                4. Lévay 

                     5. Lévay                                                                                    5. Kelemen 

                                                                                                                       6. Szemere 

 

Kispályás foci   2010.03 23-24.                                                         2010.04.19-20 

     Lányok: 1. DVSZIK                                                                     Fiúk: 1. DVSZIK 

                     2. Szemere                                                                                2. Petőfi 

                     3. Teleki                                                                                    3. Teleki 

                     4. Karacs                                                                                  4. Kelemen 

                     5. Lévay                                                                                    5. Lévay 

                     6. Központi                                                                               6. Szemere 

 

Összesített 

          Fiúk: 1. Petőfi                                                                       Lányok: 1. DVSZIK 

                    2. DVSZIK                                                                                 2. Teleki 

                    3. Teleki                                                                                      3. Lévay 

                    4. Kelemen                                                                                 4. Karacs 

                    5. Szemere                                                                                  5. Központi 

                    6. Lévay                                                                                      6. Szemere 

                 
                                                              

                Versenyzőinknek gratulálunk!  Hajrá Petőfi!                 

                                                                                                               M.F.     


