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PETŐFIRKA Trianon 1920     2.oldal                     2011.június 

                                      

                 

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 2011.06.04. 
      /A trianoni-békediktátum, 1920.június 4./ 
 
Több mint kilenc évtizeddel ezelőtt történt ez az esemény, amely alapvetően 

meghatározta és meghatározza a magyar nemzet sorsát a XX. században és 

napjainkban is. Ez az I. világháborút lezáró trianoni diktátum, amely a történelmi 

Magyarországot eszement módon felszabdalta, s a magyarság több mint egyharmadát 

- megkérdezésük nélkül – a szomszédos országoknak dobta prédául.  

Azt hinnénk, hogy jó-jó a magyarság elszenvedője volt ennek az eseménynek, de a 

környező népek legalább „jól” jártak. Sajnos nem így történt. Trianon nemcsak 

nekünk „veszteseknek” okozott hatalmas károkat, de a „győzteseknek” is. Ha 

belegondolunk az az óriási érték (terület, ásványkincs stb.), amellyel gazdagabbak 

lettek ezen országok, nem ért semmit a hosszú évtizedek alatt, hiszen ők is, mint mi,  

Európa szegényebb népei közé tartoznak, legyenek azok szlovákok, románok, 

ukránok, szerbek stb.  

De ezeket félretéve a magyar nemzetet itt nemcsak szétszakították, de több évtizeden 

keresztül megfélemlítették, megalázták. 

Sajnos voltak idők, amikor a határon túli magyarokat az anyaország is elárulta. (pl: 

Kádár-korszak, vagy 2004. december 5.) 

Remélem ezeknek örökre vége, s a tavaly elfogadott törvény segítségével, melynek 

értelmében június 4-e a nemzeti összetartozás napja, valamint országhatáron kívül élő 

- (kárpát-medencei és azon kívüli) - magyarok gyorsított eljárásban kaphatják meg a 

magyar állampolgárságot, enyhítheti a Trianon okozta sebeket, s a nemzet, amely ott 

jogilag szétszakíttatott, most jogilag és lélekben  összeforrhat.                        
                                                                                                                                                 C.A. 

                          
                   Teleki Pál által készített 1910-es Magyarország etnikai térképe (az úgynevezett „vörös térkép”) 

                                                              A vörös szín a magyar népességet mutatja  
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Barlang-túra a Bükkben 
 

Már három éve itt tanulok Miskolcon, de a közeli Bükk-hegységet nem igazán 

ismerem. Így kapóra jött, amikor tanárom  kirándulást szervezett ide, s mivel 

otthon (Zemplén-Hegyalja) is szeretek túrázni, ezért örömmel „áldoztam fel” a 

hétvégémből a vasárnapot. 

Reggel kilenckor indultunk a koli elől autóval Felső-Hámorig. 

Innen indult a gyalogtúra, amely a következő helyeket érintette: Szeleta-barlang, 

Büdös-Pest-barlang (tényleg ez a neve), Kecske-lyuk-barlang, Felső-forrás-

völgy, Udvarkő-barlang, végül pedig    Csókási-barlang és Csókás-forrás. 

Visszafelé a Szeleta-tetőnek jöttünk és délután fél hat felé értünk az autóhoz. 

Körülbeül 12-13 km-t tehettünk meg, legmagasabb pont 500-510 m körül 

lehetett, de tisztességesen elfáradtunk.(Nekem még két nap múlva is izomlázam 

volt.) 

Az idő és a táj azonban gyönyörű volt, ezért ha tehetem máskor is részt veszek 

hasonló kirándulásokon.  

Írásomhoz mellékelek néhány fényképet.                                  

                                                                                                       Pleszkó Zsolt (103) 

                                                                                                             

     
              A Szeleta-barlangban                           A Kecske-lyuk barlang bejárata 
 

       
   A Büdös-Pest-barlang                 Udvarkő-barlang                    Csókási-barlang 
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Nagy kirándulás a Bükk-fennsíkon 
 

2011.május 22-én reggel indult a túra Ómassáról (480m) a Vadász-völgyön keresztül Bánkútig (901m), onnan séta a 

Bálványon (956m) lévő Petőfi-kilátóig, majd továbbhaladva elértük  Nagy-mezőt (830m-850m). Innen a túra érintette a 

Három-kőt (901m), majd a Tar-kőt (949m). Végül a Zsidó-réten áthaladva Bánkút és Csipkés-kút  érintésével - ahol 

megtekinthető a lipicai-ménes - a Vadász-völgyön keresztül érkeztünk meg Ómassára.                                          B.D. 

  
                               Nagy-mező                                                                         Tar-kő 

  
              Kilátás a Bálványon levő Petőfi-kilátóról                                                      Zsidó-rét 

 

TÚRA LEHETŐSÉG A VAKÁCIÓ ALATT 
 

2011. június 18-án egynapos túrát szervezek tanulóink részére a Magas-Tátrába. 

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

Az útvonal:Miskolc-Bánréve-Rozsnyó-Dobsina-Poprád-Ótátrafüred. 

Ez utóbbi helyről (1010m) indul a gyalog-túra, amely végig a hivatalosan kijelölt turista útvonalon halad a 2452m magas 

Nagyszalóki-csúcsig.).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 06:00-kor a kollégium elől történik, az érkezés pedig ugyan ide 21:30 körül várható. 

Egy kis kedvcsináló a túrához - kilátás a  Nagyszalóki-csúcsról .  (A képek 2008.06.28-án készültek.)                                                                               

                                                                                                                                                                           Punk László                                                                        
 

            
 



 

PETŐFIRKA aktuális            5.oldal                         2011.június 
 

Petőfi-hét, Ballagás, Tehetségpont  
 

Az idén is megrendezésre került a Petőfi-hét, amelynek keretén belül  a szokásosan magas színvonalú megnyitó- 

műsor mellett rengeteg érdekes sport- és kulturális rendezvény került lebonyolításra. 

Különlegessége ennek a hétnek az volt, hogy ekkor került leleplezésre a kollégium dísztermében Kárpáti Attila 

tanár úr festménye, amely Munkácsy Mihály „Honfoglalás” c.  alkotásának egy „kicsinyített” (4m x 2,5m) mása. 

 Újszerű kezdeményezés volt, hogy a március 15-i, illetve a ballagási műsoron részt vettek a Központi 

Leánykollégium diákjai is, akik elmondásuk szerint máskor is szívesen szerepelnének hasonló rendezvényeken. 

                                                                                                                                                                         S. D. (105) 

 

     
Először nálunk a Számadó-zenekar       Régi diák a gitárnál:Czabányi Attila 

 

      
     Kárpáti tanár úr festménye                         Ballagás 

 

      
       Ballagási műsor lányokkal                        Végzőseink 

 

Jó hír, hogy a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 2011. május 7-i döntése alapján a 

Petőfi Kollégium a városi középiskolai kollégiumok között egyedüliként, 

regisztrált tehetségpontként működik! Részletes információ a www.tehetsegpont.hu 

címen érhető el. 

http://www.tehetsegpont.hu/
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PETŐFIRKA sport           6.oldal                      2011.június 

VÁROSI KOLLÉGIUMI LABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE

2011. 

1. Petőfi Kollégium 

2. Diósgyőr-Vasgyári Kollégium  

3. Teleki Kollégium 

4. Lévay Kollégium 

5. Szemere Kollégium 

6. Kelemen-Didák Kollégium                                      

              

                                                      

A bajnokcsapat (a tehetséggondozó sportcsoport tagjai és tanáruk Palovics István) 

A tavalyi „megbotlás” (3.hely) után végre helyre állt a rend. 

Hajrá Petőfi! A Petőfi a legjobb!!!!!!                                       

 

Minden kollégistánknak nagyon kellemes feltöltődést kívánunk, ősszel találkozunk! 

 


