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A vezetőséggel, mindenről   (1. rész) 

 

A Petőfirka újabb számának megjelenése alkalmából felkérést kaptam arra, hogy mint a koli DÖK-

elnöke, készítsek egy interjút az igazgatósággal, célkeresztben Polyák Ferenc igazgató úrral. A 

téma: minden, ami csak a diákság számára fontos. És ezt azért mondtam így, mert nem csak 

panaszok érkeztek, de felvetések is, melyek akár meg is valósulhatnak a jövőben. 

Petőfirka: Köszönöm szépen, igazgató úr, hogy el tetszett fogadni a felkérést. Bemelegítő 

témaképp kezdjünk az internet kérdésével: továbbra is sokak szerint lassú az internet és van, 

hogy egyszerűen megszűnik létezni a jel. Folyamatban van-e most az internet-szolgáltatás 

fejlődése? 

Polyák Ferenc igazgató úr (továbbiakban PF): Igen, a sulinetes hálózatunk a nyár folyamán lett 

bővítve, 100 Mb/s-mal nőtt a sávszélesség, a router-ek át lettek állítva, de igazából a megosztással 

van probléma, illetve azzal, hogy a meglévő eszközök nem igazán tudják már kezelni ezt az 

adatforgalmat. Jelenleg van egy szerződéses rendszergazdánk, Pásthi Dániel, az ő feladata lesz, 

hogy megnézze, a jelenlegi eszközparkban mit lehetne fejleszteni, melyet majd az alapítvány fog 

támogatni, mert komoly anyagi vonzata van. 

Köszönöm. Második témakörünk a dohányzás. Három évvel ezelőtt született az a törvény, 

amely megtiltja a dohányzást a kollégium és hasonló közintézmények öt méteres 

környezetében. Az azóta eltelt időben sokan vásárlás helyett átálltak a cigitöltésre. A 

kérdésem: van-e valamilyen korlátozás ebben az ügyben? Ugyanis a tanárok meglehetősen 

„negatívan” állnak a dologhoz. 

PF: Igen. Azért tiltják a tanárok, mert a jogszabály egyértelműen kimondja, hogy 18 év alatti tanuló 

nemcsak, hogy nem vásárolhat, hanem nem is birtokolhat dohányterméket, pláne olyan helyen, ami 

nyilvánosnak számít, például nem teheti ki az asztalra. Továbbá a „töltögetés” dohányipari termék 

előállításának minősül, aminek a pénzzé való értékesítése, ha megtörténik, akkor 

vámbűncselekmény, vagy jövedéki adó bűncselekmény is megvalósul. Ha fiatalkorúnál 

dohányterméket találunk, azt azonnal be kell, hogy vonjuk és a szülőket értesítenünk kell, mert a 

nemdohányzók védelméről szóló törvényt megsértette. 

Tehát a cigitöltés 18 éven felül is büntetendő ebben az esetben. 

PF: Igen. Nagykorú tarthat magánál dohányt, de mindenképpen olyan helyen, hogy az ne kerüljön a 

fiatalok elé. 

Most sajnos bele kell mennem egy olyan témába, amiről jól tudjuk mindannyian, hogy súlyos 

anyagi vonzata van, mégis, ez a legszembetűnőbb problémák halmaza: a „javításra szorul…” 

kezdetű történet. Gondolok én itt a WC-k, mosdók, ajtók, ablakok, világítás, hűtők és 

leginkább a zuhanyzók állapotára. 

PF: A WC-k, zuhanyzók a tanév elején ki lettek festve, az, hogy most jelenleg milyen állapotban 

vannak, a használat következménye. Valamennyi szobát végigfestette az önkormányzat, ajtózárak 

meg lettek javítva. Annyit lehet tenni, hogy oda kell rá figyelni, ahol az ajtózár megsérült vagy 

elveszett a kulcs, ott a tanulóközösségnek kell azt pótolnia. Én arra buzdítanék mindenkit, hogy azt 

a környezetet, amit használ, azt óvja, védje. Természetes elhasználódás esetén jelezzük azt az 

önkormányzat felé, bizonyos határidőn belül megjavíttatjuk, de az amortizációval szemben 

nincsenek anyagi forrásaink. 

 Az alapítvány vásárolt idén 12 darab hűtőt, azokat elosztottuk, tudomásom szerint ezek 

működnek, minden szobában van hűtőgép, egyedül a második emelet rövid folyosón van két-három 

szoba, ahol nincsen, mert ott olyan kicsik a szobák. Az, hogy ezek a hűtők hogyan néznek ki, az a 

szobaközösség amortizációjából fakad, de ameddig teljesen be nem adja a kulcsot, addig nincs új 

hűtő. A második emeleti focisták saját maguk hoztak be hűtőt, szekrényt, szekrénysort – ez így 

egyfajta önsegélyezés, hiszen az alapítvány egész éves költségvetése sem lenne elég, ha most 

minden szobába hűtőt szeretnénk venni. 
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Itt meg kell említenem, hogy épp elég teher beszerezni azokat a sporteszközöket, anyagokat a 

karbantartáshoz, melyek valóban szükségletek, hiszen az eltelt évekhez képest most eléggé 

forráshiányos az intézmény. 

Még a zuhanyzókkal kapcsolatban azt szeretném kérdezni: a nyomógombos zuhanyzókat 

lassan felváltják a tekerős kivitelűek, mik az előrelátások ebben a témában? 

PF: A nyomógombos csaptelepekkel az a gond, hogy előbb-utóbb mind kikopnak, ezért annak 

idején – a második emelettel kezdve – felszereltünk egynéhány tekerőset, mert annyiszor voltak 

ezek kitámasztva és nem rendeltetésszerűen használva, hogy tönkrementek. Egy nyomógombos ára 

pedig duplája egy tekerősnek, a cserének ez az oka. Szerintem ez egy kis visszalépés technikailag. 

A nyár folyamán a zuhanyzók is meg lettek szerelve, azoknak durván 60%-a használható 

volt, ami a tanulók számának arányában még mindig bőven kielégítő érték. A hatósági ellenőrzés 

sem kifogásolta ezt. A csövek elhajlítása ismét egy lelkiismereti dolog, a zuhanyzóba beküldeni egy 

tanárt, hogy ezt akadályozza meg, nem lehet elvárni, ugyanúgy, ahogyan a WC-k esetében sem, 

mert ez magánszféra. Hangsúlyoznom kell tehát ismét a közösség felelősségét.” 

 

                                                                                                                               Hornyák Szabolcs, DÖK elnök 
 

Séta a teljesen megújult Diósgyőri várban  (2014.09.) 
 

Miskolc egyik ékköve a Diósgyőri lovagvár, amelyet 2013 és 2014 között teljesen felújítottak, és 

így az ország egyik legszebb - ha nem a legszebb-erődítményévé varázsoltak. Galatóczky és Punk 

tanár urak vezetésével ezt tekintettük meg az ősszel.          K.A. (13)                                                                              
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Egri kirándulás 
  

Ferenczi Sándor Tanár úr  felajánlotta, hogy lehet menni Egerbe gyárlátogatásra és  

nyílt napra a TÁMOP keretén belül. 

Mi a szobából örömmel fogadtuk és éltünk a lehetőséggel, így csütörtökön reggel fél 

nyolckor elindultunk  Egerbe. Oda érve lekanyarodtunk  egy gyárhoz. Ez a gyár, mint 

később kiderült  a BOSCH egri gyára volt. 

Itt egy körülbelül 30-45 perces prezentációt hallgattunk meg, azután két csoportra 

lettünk osztva.  A gyárbejárásnál védőszemüveget kaptunk, amit a végén persze 

vissza kellett adni. Amikor végeztünk rövid pihenő után  indultunk az Eszterházy 

Károly Főiskolára, ahol eredetileg egy 3D-s filmet néztünk volna meg, amit ők 

csináltak, de a technika, mint mindig közbeszólt. A filmvetítés csak 15 perces volt és 

nem tudtuk végig nézni. Mikor vége lett indultunk megnézni a Leányka úti 

kollégiumot. A koli „bejárása” után lesétáltunk Eger történelmi belvárosába   és 

megtekintettük a Líceumot valamint a Bazilikát. Ezután indultunk haza és kora 

délután  értünk vissza a kollégiumba. 

                                                                                                                     I.B. (110) 
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Mint minden év őszén most is megrendezésre került a koliban a Csacsiavató  rendezvénye, 

amelyen az elsős diákok az intézmény „teljes jogú” tagjaivá váltak.                  

                                                                                                                                                              

                                                                                                                     M. V. (110) 
   

 

Mikulás ünnepség 

 
 A kollégiumi hagyományok egyike a Mikulás ünnepség. Egy korábban itt dolgozó 

tanár jelképesen beöltözik Mikulásnak. Játékos vetélkedőn és humoros kérdőív 

kitöltésén lehet részt venni, amit természetesen néhány, a kollégiumban dolgozó 

nevelő és a diákönkormányzat egyik tagja értékel. A vetélkedőben szerepel az 

éneklés és néhány vetélkedő, de az egész jó hangulattal múlik és maradandó vicces 

emlékeket hagy maga után. 

                                                                                                       G.G. (110) 
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Látogatás a Miskolci Közlekedési Vállalatnál 
 

Miskolc város  villamos közlekedése az elmúlt években teljesen meg újult mind a sínpályák, mind a 

járműpark tekintetében. 

A TÁMOP keretében lehetőségünk  nyílt , hogy betekintést  nyerjünk  ennek a nagy múltú cégnek a 

mindennapjaiba. Ezek a képek  látogatásunk alakalmával készültek , ahol a vállalat szakemberei 

mindent megmutattak nekünk, ami érdekelt bennünket. ….és végül  egy csuklós busszal szállítottak a 

koliba minket. (Ez volt a „rövid életű” MVK telephely – Petőfi koli  gyorsjárat  .  :)))  )       H.B. (110) 

                                                                                                                                                

                        
 

   
 

    
 


