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PETŐFIRKA  interjú II. folyt. 2.oldal                  2015.június 
 

    A következő téma a „kollégiumi közbiztonság”. Két pont tartozik ide, az ajtózárak és a volt, illetve sosem volt 

kollégisták bejárása. 

PF: Valóban, itt többek között olyan eseményekről is szó van, amikor a földszinten, a hátsó WC ablakon lett behúzva 

illetéktelen személy, egy másik esetben pedig a főbejáraton keresztül történt „beszivárgás”, ez utóbbi a portaszolgálat 

felelőssége. 

Közbiztonság. A kamerák cseréje jelenleg folyamatban van, az első emeleten már olyan modern IP kamera van 

felszerelve, mellyel az illetőre „rázoomolva” a haja szála is kivehető, továbbá éjjel is lát. Hamarosan az összes régi 

kamerát ilyenre fogjuk cserélni. 

 Lopások az évben nem voltak jellemzők, ahogy a korábbi években sem. Ami a besurranásokat illeti, a 

portaszolgálat felelőssége, de az ő dolgukat az idei évtől az is nehezíti, hogy a Teleki Kollégium tagintézményünk, 

melynek kollégistái is nálunk étkeznek, vacsoraidőben a főbejárat tárva-nyitva áll mindenki előtt. Ezt a forgalmat 

leszabályozni, azt megakadályozni, hogy illetéktelen ne tudjon beszökni, olyan, aki gyermek- ill. tanuló kinézetű, 

nagyon nehéz feladat. Az említett esetben gyanítható, hogy a személy ekkor szökik be és itt marad. Ebben az 

időszakban történt, hogy egy hölgyet csempésztek volna be kollégisták, nos ők lebuktak, és a házirend szerint fegyelmit 

is kaptak, erre odafigyelünk, de ebben az ügyben is arra kérek mindenkit, hogy ha illetéktelen személy jelenlétét 

tapasztalja, az ügyeletes- vagy nevelőtanárnak szólni kell, közreműködés szükséges itt is. A kamera  pedig mindent 

felvesz, vitára itt nincs is lehetőség. 

 

A kérdés másik fele, az ún. „multifunkciós kulcsok”, melyek több zárat is nyitnak. Ebből, tudtommal, 

komolyabb probléma még nem lett, de rejt-e magában ez a rendszer veszélyeket, változik-e a jövőben ez a 

rendszer? 

PF: Ezeket a veszélyeket a harmadik emelet példáján okulva lehet kizárni, ahol ugyanis még a pótkulcsok is eltűntek, 

melyeket a tűzbiztonsági előírások miatt tartunk. Ezt akkor én a szintközösséggel megbeszéltem, hogy minden szoba 

maga „dob össze” új zárra valót, ahol még esetleg volt egy darab pótkulcs, ott mindenki másoltatott magának sajátot, 

illetve annyi pénzt beadott, amiből tudtunk másoltatni kulcsokat. 

 Nem egy olyan szoba volt, ahol a problémákat megelőzendő a szobaközösség „összedobott” egy biztonsági 

zárbetétre, melyet a karbantartó beszerelt, ahhoz leadtak egyet a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. Ezt a jelenlegi, 

úgymond hagyományos rendszert csak így lehet jelenleg lecserélni. Követni kell a harmadik emelet példáját. 

 

Utolsó nagyobb témánk az étkezés. Ezt a kérdéskört az étkeztetés-főzőkonyha-szobán belüli főzés hármasa 

alkotja. Sokan kifogásolják az étkeztetés minőségét, mennyiségét, és ezért leiratkoznak. Mivel a teakonyha 

jelenleg nem érhető el, ezért a szobán belül főznek, ami pedig tűzveszélyes. Hol lehetne megoldást találni? 

PF: Tisztázzuk: ezek a szobák lakószobák. Abban a légtérben komolyabb főzés nem lehet, mert nem ez a rendeltetése. 

Egy teát, pirítóst, melegszendvicset, határesetben rántottát meg lehet csinálni. Az elektromos hálózat nem arra lett 

méretezve, hogy nagy teljesítményű eszközöket (mikrók, tévék, hűtők) egyszerre működtessünk egy szobában.  

 Teakonyha. Ez a harmadik emeleten van, jelen pillanatban le van zárva, mert az eltelt pár hónap alatt annyira 

megrongálódott, hogy balesetveszélyes. Szerintem elvárható lenne az a viselkedés, hogy ha én használom azt a villany-

tűzhelyet, úgy hagyom ott, hogy azt legközelebb is tudjam használni, ám mivel ez nem így történt, gondnok úrral úgy 

döntöttünk, hogy lezárjuk. Mostanában gondolkodunk azon, hogy újra megnyitjuk, pontosan azért, hogy a főzés ne a 

lakószobákban történjen. 

 Rátérve a kollégiumi étkezésre: én 27 éve minden reggel és délben itt étkezem, tudom, milyen a kosztnak a 

színvonala. Ember és ember között is van különbség, van, akinek ez nem felel meg, én azt mondom, számomra nagy 

átlagban ehető. Én arra kapacitálnék mindenkit, hogy legalább egy ebédet vagy vacsorát fogyasszon itt el, mert az 

elektromos hálózat átalakítása, bővítése, az anyagiak és a fenti okok miatt nem reális, sem nálunk, sem más 

intézményekben. 

 

A konyhával kapcsolatban kaptam egy olyan felvetést, hogy ha ismét elérhetővé válik ez a lehetőség, a helyiség 

legyen kulcsra zárható, a kulcs legyen egy tanárnál, ahonnan névvel, szobaszámmal, a felvétel és leadás 

időpontjával lejelentkezve lehessen azt felvenni. Röviden: úgy, ahogy a szobakulcsok esetében. 

PF: Ez megfontolandó ötlet, köszönöm a javaslatot, ésszerű, és át fogjuk gondolni. 

 

A kollégiumi étkeztetés kapcsán kérdeztem embereket, hogy hajlandók lennének-e többet kifizetni annak 

fejében, hogy az ételek minősége és/vagy mennyisége javuljon. Van erre lehetőség? 

 

PF: A konyhánkat az önkormányzat működteti, ő határozza meg mindezt, rendeletben szabályozza a napidíjat. Hasonló, 

egyedi kezdeményezések vannak, ez a kérdés már elhangzott irányomban a focisták részéről, mert a DVTK szeretné, ha 

plusz ráfizetés ellenében ők többet kapnának. Az önkormányzattal elkezdtük ezt leegyeztetni, de a végkimenetelére nem 

tudok még mit mondani – folyamatban van. 
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Mi a helyzet a koli orvos és a gyógyszeres ládák ügyében? 

PF: Koli orvos nincs, mégpedig azért, mert a jogszabály nem teszi lehetővé. A többi kollégium vezetőjéhez hasonlóan 

én is felvettem a tankerülettel a kapcsolatot: az egyértelmű válasz az, hogy nincs. Aki beteg, az két dolgot tehet: elmegy 

az iskolaorvoshoz, aki hazaküldi, vagy bejön ide, és akkor én küldöm haza. Ápolónőnk van, ezért enyhébb, orvost nem 

feltétlen igénylő betegségek esetén nála van a ládában megfelelő gyógyszer, lázmérő stb., ezzel megakadályozhatja a 

betegség súlyosbodását. Nyilvánvaló, akinek  komolyabb ellátásra van szüksége, azt átvisszük a MÁV Rendelőbe, ahol 

sürgőséggel ellátják, de ha az illető utaztatható, akkor haza kell utaznia. Ez a jelenlegi hivatalos álláspont.  

Én is jónak tartottam az orvos jelenlétét, mert ez mégiscsak egy bentlakásos intézmény, a tanulók minél hamarabb 

orvosi ellátáshoz kell, hogy jussanak. Nem egy ilyen gondunk volt az évben, megoldottuk azzal, hogy átkísértük a 

szomszédos rendelőintézetbe, de elviekben mindenkinek a bejelentett lakcíme alapján, a saját háziorvosához kell 

ilyenkor mennie. Ez akkor kritikus, ha valaki 2-300 kilométerre lakik, ilyenkor felkeressük a szülőt az utaztatás 

kérdésével. 

 

A portán lévő gyógyszeres láda mikor kerül feltöltésre? 

PF: Az  év elején fel lett töltve, tudtommal van benne gyógyszer. A portán kívül a tanári szobákban is kell lennie 

fájdalomcsillapítónak és kötszernek. 

 

Ez a láda vagy ládák az év folyamán hányszor vannak feltöltve? 

PF: Félévente. Bizonyos gyógyszereket egyébként itt a vezetőségi irodában is tudunk adni, ha nincs más lehetőség. 

 

Rovarirtás? 
PF: Az év elején volt már egyszer, ha jól emlékszem, az őszi szünetben. Azóta senki nem jelentkezett ilyen 

problémával. Ha valaki problémát észlel, jelzi nekünk, mi pedig sürgőséggel megrendeljük az irtást. 

 

 

A lámpaoltás. Többször felmerült már az, hogy a lámpaoltást követően nincsen áram a fali konnektorokban, és 

ezen változtatni szeretne a diákság. Most konkrétan az a kérdés is felvetődött, hogy egyáltalán minek a 

lámpaoltás? Ha nem lehet a világítás és a konnektorokat külön hálózatokra „szétszedni”, el lehet-e törölni a 

lámpaoltást? 

PF: Nem. Azért nem, mert ez egy középiskolai kollégium, nem pedig egy egyetemi, nekünk pedig kötelességünk a 

fiatalkorúak számára 10 órától reggel 6-ig a nyolc óra pihenőidőt biztosítani. Ez minden középiskolai kollégiumban így 

van. Az egy másik történet, hogy egy konnektorban, a hűtő konnektorában van csak áram. Ennek a megfelelő 

használatáról minden év elején a szintgyűlések során tájékoztatunk mindenkit, hogy egy T-elosztóval akár háromfelé is 

el lehet „belőle vinni” az áramot, így lehet használni. De a lámpaoltás eltörlése nem lehet vitatéma, mert ez előírás. 

Ezzel a szülők is egyetértenének. 

 

Esztergályos Gusztáv igazgatóhelyettes úr (továbbiakban EG): Egy pár gondolatot hagy fűzzek én is ehhez a témához. 

Jelenleg a vezetőségen nagy a teher, és a fenntartás is el lett választva a vezetéstől. A következő félévben, amint enyhül 

a teher, én magam meg fogom keresni az MKMK-t, hogy az egyik szinten, legalább próba jelleggel „válassza szét” az 

áramellátást a világítástól. Ez szakmailag nem egy nagy probléma, de ebben az új rendszerben mindent ki kell járni: a 

KLIK a fenntartó, és a feladata ebben ki is merül, de ez a megoldás átalakításnak minősül, ezért az MKMK minden 

részletet számlázni akar. Ballagásnál majdhogynem pénzt akartak kérni az ebédlő használatáért. 

 

PF: A hátsó kismosdó ablakára, ahol a már említett személyt behúzták, oda a rács megoldása egy kálvária. Régen nem 

így működött, egyszerűbb volt. Most részletes indoklás mellett kell megrendelni. Az anyagot megvettük, átvittük az 

MKMK-ba. A két ablakra a rács összehegesztése két hónapig tartott – az egyiké. A másik még el sem készült. 

 

EG: Véleményem szerint a lámpaoltásnak maradnia kell. Ugyanakkor nekem is célom, hogy a konnektorokban elérhető 

legyen az áramszolgáltatás, ezáltal kevesebb hosszabbítót stb. kelljen használni. Szintenként kb. félórás munka, de ezt 

le kell szervezni a villanyszerelőkkel, hogy egyáltalán eljöhessenek és megcsinálhassák. 

 

Átmeneti megoldásként tehát megfelelő, hogy szobánként több hosszabbítót – megfelelően elhelyezve – 

alkalmazzunk? 

EG: Az a probléma, hogy uniós szabályozás szerint a konnektorokat nem szabad egymásba dugni. Meg lehet oldani az 

áramelosztást egy T-elosztóval és három, megfelelő hosszúságú – öt méter, tíz méter stb – hosszabbítóval.  

 Azért jobb ez a fajta áramelosztás, mert látható helyen kell lennie annak a pontnak, ahol nagy az áramfelvétel. 

Hosszabbítóból hosszabbítóba történő továbbítás esetén mindegyik dugvilla pluszterhelés és potenciális rövidzár forrás, 

amit ha ágy alá, nem látható helyekre teszünk, egyszerűen tűzveszélyes. 
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Már csak egy-két felvetés maradt hátra. Például a focipálya használata kilencig, világítással. 

EG: A fő probléma az, hogy ezek a halogén izzók hamar kiégnek. Annak idején nem engedhettük meg magunknak a 

profi minőséget. De én azt mondom, hogy most úgyis a téli időszak jön, legközelebb tavasszal lehet majd ismét 

használni a pályát, és ha marad a költségvetésben pénz, akkor megpróbálom a két halogén reflektort két 

nagyteljesítményű, LED-es reflektorra lecserélni. Egy 80 W-os LED-es reflektor ugyanis megbízhatóbb, fényerőben 

felér ezzel az 500 W-ossal, és árban még jobb, mintha a halogénban cserélnénk folyamatosan a csöveket. Ez a terv sok 

mindentől függ, de ha marad év végére a költségvetésből, mindenképpen intézkedünk ez ügyben igazgató úrral. 

 

Talán mulatságos lesz az ötlet, de a dohányosok szeretnének fedelet a fejük fölé, hogy az esőben se ázzanak.  

PF: Sajnos ez már a mai világban vállalhatatlan. 

EG: A baj igazán, hogy olyan helyen kellene ezt felépíteni, ami nem a kollégiumnak a területe. Ez pedig azt jelenti, 

hogy építési engedély kell hozzá. 

PF: A jelenlegi sem a kijelölt hely, hiába ide megy mindenki a zebrához. Hátul, a buszmegálló mögötti területen van 

kialakítva egy hely, de oda a konyhai dolgozókon kívül senki sem megy. A zebrához hogyan rakjak fedett helyet? 

EG: Más iskoláknak is hasonló az elhelyezkedése, sajnos ez van. De erre az indoklásra, hogy ne ázzanak meg a 

dohányosok… 

PF: Nincs az az ember, aki ezt támogatná, amikor így is minden forrás el van zárva. 

EG: Le kell szokni. 

 

Utolsó, apró kis pontunk, ami a legfiatalabbaktól érkezett az, hogy nincs elég program, nem tudják mivel 

lefoglalni magukat. 

PF: Ma volt a lövészverseny, hozzám foglalkozásonként kb. 16 kollégista jár, ennek köszönhetően egy színvonalas 

verseny volt, nagyon szép eredmények születtek. De eleve a felvetést nem értem. Ott van a kondi-terem. Délután 

négytől este hétig-nyolcig van nyitva, én magam is még most fogok lemenni, keddenként velem is jár le egy jó pár 

gyerek. A kicsiknek azt tudom mondani, hogy kilenc-tizedikesként kötelező szilenciumi foglalkozásaik vannak, 

elnézést, de korrepetálásra, szakkörre, szilenciumra kell menni. Az esti elfoglaltságnak ott vannak a pingpong-asztalok, 

tudom, hogy a már említett foci még lekötné őket, ezen tehát dolgozunk. 

 

Folytatódnak még a TÁMOP-os kirándulások? 
PF: Hogyne. Millióféle kirándulásra megyünk, városnéző sétáktól az irodalmi estig annyi program volt, hogy 

egyszerűen már mi sem győztük szervezni. Most lesz majd HELL-látogatás, 18-án színház-látogatás, előtte három 

fogásos nagyvacsorával, karácsonyi ajándékkal. Ettől többet ez a kollégium már nem tud tenni. 

Akkor talán az lehet a probléma, hogy erről nem elég tájékozottak a fiatalabbak. 

 

 

 

EG: Mert a TÁMOP-os „dolog” úgy működik, hogy abban fix emberek vannak. Ha nincs érdeklődés, akkor szoktunk 

olyan embereket bevonni, akiknek viszont van rá ambíciója. A kiírásban, sajnos, pontosan meg van határozva, hogy ki 

vehet részt a pályázatban. 

GF: Volt itt Nyíregyházi Állatpark, bob pályától kezdve Egri Főiskola látogatásig, Miskolci Egyetem nyíltnap, az 

MKV-nál az új villamos bemutatása. Ennél több programot a kollégiumi vezetőség gyakorlatilag már nem tud 

leszervezni.Sőt, karácsonyi ajándék! Lesz két biliárdasztal, szintén TÁMOP forrásból. 

Hová kerül? 

GF: Az ebédlő előterébe. 

EG: Ami a fontos, és ez a diákok feladata lenne, hogy ne tegyék tönkre. 

Köszönöm szépen az időt és a válaszokat is, legyen ez a beszélgetés végszava: mi is vigyázzunk arra, ami már 

megvan, hogy ne a rongálás kivédése, hanem a haladás legyen a végre előtérben. 

                                                                                                                                                    Hornyák Szabolcs, DÖK elnök                                                                                 
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Petőfi-hét 
 

Mint minden évben, most március közepén is megrendezésre került a Petőfi-hét rendezvény sorozat. Az emlékműsor 

mellett több versenyszámban (labdarúgás, lövészet, asztali-tenisz, erőemelés, sakk, angol- és versmondó-verseny, 

snoocker ) is összemérhették magukat diákjaink Miskolc város többi kollégiumának tanulóival. Ezek évről évre egyre 

népszerűbbek és magasabb színvonalúak. 

                                                                                                                                              K.B.(105) 
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BALLAGÁS  2015 
 

2015. április 28-án kedden  volt megtartva intézményünkben a  kollégiumi ballagás, amely során a tanárok és az alsóbb 

éves diákok elbúcsúznak a végzős diákoktól egy rövid műsor és ehhez kapcsolódó ’’ utolsó vacsora’’ keretén belül. 

Erről készült néhány  fotót itt nézhetitek meg.                       

                                                                                                                 B. M. (106) 

                                          
 

     
 

TÚRA LEHETŐSÉG A VAKÁCIÓ ALATT 
 
 

2015. június 18-án 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) majd a 2067m magas Elülső-Szoiszkó 

kilátóhegyig. 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, 1,5 liter 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. 
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Kollégiumok közötti sportversenyek 2015
 
Sakk   

  Lányok:  1. Teleki                                                                     Fiúk:  1. Lévay 

                   2  Lévay                                                                                2. Petőfi 

                   3. Karacs                                                                              3. Szemere 

                   4. Szemere                                                                            4. Teleki 

                                                                                                                 5.  Kelemen Didák 

                                                                                                                 6.  DVSZIK 

Asztalitenisz                                                         

   Lányok:  1.  Lévay                                                                    Fiúk: 1. Szemere 

                    2. DVSZIK                                                                          2. Petőfi 

                    3. Teleki                                                                               3. Lévay 

                    4. Karacs                                                                             4. Teleki 
                              5. Szemere                                                                                   5.  Kelemen Didák 

                                                                                                                           6.  DVSZIK 

 

Kosárlabda                                                                   

      Lányok: 1. Szemere                                                                          Fiúk: 1.  Lévay 

                      2. Lévay                                                                                        2.  Petőfi 

                      3. DVSZIK                                                                                   3.  Kelemen Didák 

                      4. Teleki                                                                                       4.  Teleki 

                      5. Karacs                                                                                      5.  Szemere 

                                                                                                                            6.  DVSZIK 

 

 Lövészet    

      Lányok: 1.  Lévay                                                                           Fiúk: 1.  Petőfi 

                      2. Karacs                                                                                     2. Kelemen Didák 

                      3. Teleki                                                                                      3. Lévay 

                      4. Szemer e                                                                                 4. Szemere 

                      5. DVSZIK                                                                                 5. Teleki 

                                                                                                                          6.  DVSZIK 

 

Labdarúgás                                                            

     Lányok: 1. Lévay                                                                                 Fiúk: 1. Petőfi 

                     2. Szemere                                                                                       2. Lévay 

                     3. DVSZIK                                                                                      3. Szemere 

                     4. Karacs                                                                                         4. Kelemen Didák 

                     5. Teleki                                                                                           5. Teleki 

                                                                                                                              6.  DVSZIK 

 

Összesített 

     Lányok: I.   Lévay                                                                         Fiúk: I.    Petőfi 

                   II.   Szemere                                                                               II.   Lévay 

                   II.  Teleki                                                                                   III.  Szemere 

                  III.  Karacs                                                                                 IV.  Kelemen Didák                   

                  IV.  DVSZIK                                                                               V.   Teleki 

                                                                                                                       VI.   DVSZIK  

                                                                                                         

                
                                          

                  A versenyzőinknek gratulálunk!  Hajrá Petőfi!                                                                     


