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SZÉKELY-MAGYAR ROVÁSÍRÁS 
 

Nemzeti ünnepünk tiszteletére, a Petőfi-héten került átadásra kollégiumunk 

dísztermében az a műalkotás, amelyet intézményünk dolgozója Kárpáti Attila tanár úr 

készített. Az alkotás az ősi székely-magyar rovásírás abc-t, illetve a magyar 

őstörténet egyik totem-állatát az aranyszarvast ábrázolja.  

Minden egészséges lelkületű nemzet büszke a múltjára, történelmére, ha olyan 

szerencsés, akkor az őstörténetére.(Még az olyan népek is büszkék a „múltjukra” 

amelyeket napjainkban találnak ki. szerk.)              

Múltunk olyan, mint egy fa gyökere, ha ép és egészséges, tud fejlődni a növény, de 

ha a gyökereket elvágják, akkor pusztulásra van ítélve. Ez a gyökér-elvágás 

hazánkban, több mint kétszáz éve tart. 

Kezdték ezt a Habsburgok, majd később mindenféle idegen érdekeket szolgáló erők, 

folytatták, folytatják, amelyeket csak a „jószemű” emberek láttak és látnak meg. 

Most véleményem szerint a 24. órában vagyunk. Az őstörténetünk és vele együtt a 

magyar műveltség egyik alapja a magyar rovásírás abc, amely tudatja a ma 

nemzedékével, hogy honfoglaló eleink nem primitív, barbár ázsiai nomád hordaként 

érkeztek ide vissza a Kárpát-medencébe, hanem igenis magas kultúrával rendelkező 

nemzet volt már jó 1100 esztendeje.  

Tőlünk nyugatabbra több apró nemzet roppant büszke a múltjára (pl: az írek vagy a 

walesiek) holott saját „élő” beszélt nyelvük sincsen, hiszen az írek és a walesiek is 

hódítóik nyelvén angolul beszélnek. (Az írek, csak a 60-as 70-es években kezdték 

divatból megtanulni rég elfeledett ősi kelta gael nyelvüket, a walesieknek meg saját 

nyelvük se maradt fenn. ) 

Gondoljunk bele, ha mi az osztrákokat vagy a németeket a történelem során 

„németül”, német nyelven „utáltuk” volna. 

Ezért úgy gondolom, hogy nem csak a magyar nyelvet, de az ehhez kapcsolódó ősi 

rovásírásunkat is védeni kell. Összefoglalva legyünk büszkék múltunkra és ismerjük 

meg az őstörténetünkhöz tartozó műveltségünket is!                                             X.L. 

                                                                                                                           

  
                              

   Rovásírásunk  és az arany csodaszarvas                      Kárpáti Attila és Mellik Béla 
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Decemberi túra a Bükkben 
 

A májusi barlang-túra után, Punk tanár úr novemberben hirdetett 

túralehetőséget a koliban számunkra. Most az érdeklődés 2x-ese volt a 

tavaszinak, ami azt jelentette, hogy hoztam magammal a barátnőmet is, így már 

hárman voltunk. :) 

Autóval mentünk Ómassáig, a Vadász kocsmáig, onnan a régi bánkúti úton 

mentünk egészen a síközpontig, onnan pedig a Bükk 956m magas Bálvány nevű 

„csúcsáig”, ahol az ott levő Petőfi-kilátóba felmászva, gyönyörű panorámában 

lehetett részünk a felkelő nap jóvoltából. A Bükk-fennsík mellett, jól lehetett 

látni a Kékest, illetve észak felé felsejlettek a légvonalban 130km-re lévő már 

havas, Magas-Tátra hegycsúcsai. Eddig én ezt még sohasem láttam. Nagy 

élmény volt számomra.  

Az idő kora reggel csípősen hideg, de tiszta volt. Barátnőm egy kissé fázott, igaz 

nekem se volt nagy melegem. A látvány azonban kárpótolt minket a kisebb 

kellemetlenségekért (korai kelés, csípős hideg stb.) 

                                                                                                Pleszkó Zsolt (103) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Napfelkelte a Petőfi-kilátóból (972m)            Kilátás  észak-nyugat felé                
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

       A Bálvány „csúcsán”  (956m)                         Együtt 
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                      BÁNKÚT (2012.II.) 
 

  
 

Én mindig  csodáltam a hegyeket,  mivel  az Alföldről származom. Amikor tavaly ősszel Miskolcra jöttem tanulni, furcsa 

volt számomra az a sok hegy, „magaslat” amelyekkel találkoztam. 

A Bükkben még sose túráztam, ezért nagyon megörültem, amikor egyik tanárunk túrát szervezett februárban a bánkúti 

síközpontig. Az idő ragyogó volt, s előző napokban jelentősebb mennyiségű hó is hullott. Még sohasem volt a lábamon síléc, 

Punk László tanár úr jóvoltából ezt is kipróbáltam. Ahhoz képest, hogy először csúsztam, tanárom szerint nagyon ügyes 

voltam. Most már kezdem érteni, hogy mit szeretnek a síelők ebben a sportban. Jövőre többször is kipróbálnám. Ezek 

után rátérnék arra a helyre ahol voltunk, Bánkútra. Ez nem más, mint Magyarország egyik legrégebbi sípályája, amelyet 

az elmúlt esztendőkben sajnos nem nagyon fejlesztettek. 

Közelsége előnyben részesíti. A felvonók költsége viszont nem áll jó ár-érték arányban a pálya adottságaival és 

karbantartottságával a környező országokéhoz képest. Ennek ellenére kellemes élményt nyújtanak változó hosszúságú és 

szintkülönbségű pályái. Ott jártamkor gyorsabban fel lehetett jutni sétálva, mint a felvonót használva. Amire igen csak 

ráférne már egy hardware frissítés. Gondolom a kevés hó miatt volt hogy: adott szakaszon kövekkel és fűcsomókkal 

találkoztam, a hóágyúzás szükséges lett volna, de nem történt meg. A terület egyik legfelső pontján, ahová a felvonók is 

hoztak, igazán hiányzott valamilyen „melegedő”. Egy hely ahová be lehetett volna ülni, vagy csak állni és lehetőség 

elfogyasztani egy kis forralt bort vagy egy forró teát. A sípálya és környezete, ilyen módon való „felhasználóbarátabbá” 

tétele elengedhetetlen lenne.                                                                               Kovács László (109) 

  
 

TÚRA LEHETŐSÉG A VAKÁCIÓ ALATT 
 

2012. 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), 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, 1,5liter 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. 
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Csacsi-avató, Mikulás-napi vetélkedő 
Ebben a tanévben is megrendezésre került intézményünkben a már régi hagyománynak 

tekinthető, elsősöknek szóló Csacsi-avató, illetve  a Mikulás–napi vetélkedő. E két programból 

láthattok néhány képet.    (A felső három kép a Csacsi-avatón, az alsó három pedig a Mikulás-

napi vetélkedőn készült.)                                                                            S.D. 

  

      

                                        

      

 

Petőfi-hét 
Ebben az évbe n is megrendezésre került intézményünkben nemzeti ünnepünk március 15-e után a Petőfi-hét. 

Az  emlékműsor (1-2.kép) mellett a hét folyamán sok színes program várta a kollégistákat. Ezek a következők 

voltak: városi kollégiumi angol-(3.kép)    sakk- (4.kép) számítástechnikai-,(5.kép)  lövész- (6.kép) valamint fekve-

nyomó-, asztalitenisz és darts-versenyek illetve más  érdekes műsorok.                   

                                                                                                                                                  Bosnyák Dániel (105)                             
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Kollégiumok közötti sportversenyek 2012
 
Sakk   

  Lányok:  1. Szemere                                                                 Fiúk: 1. DVSZIK 

                   2  Teleki                                                                               2. Kelemen 

                   3. Központi                                                                          3. Szemere 

                   4. Karacs                                                                             4.  Teleki 

                   5. DVSZIK                                                                          5.  Petőfi 

                   6. Lévay                                                                               6.  Lévay 

  

Asztalitenisz                                                         

   Lányok:  1. Központi                                                               Fiúk: 1. Petőfi 

                    2. Teleki                                                                              2. Szemere 

                    3. Karacs                                                                             3. DVSZIK 

                    4. Szemere                                                                           4. Lévay 
                              5. Lévay                                                                                       5. Kelemen 

                      6. DVSZIK                                                                                  6. Teleki 

 

Kosárlabda                                                                   

      Lányok: 1. Szemere                                                                         Fiúk: 1. Teleki 

                      2. Teleki                                                                                       2.  Petőfi 

                      3. DVSZIK                                                                                  3.  Kelemen 

                      4. Központi                                                                                  4. DVSZIK 

                      5. Karacs                                                                                      5.  Szemere 

                       

 

 Lövészet    

      Lányok: 1. Központi                                                                       Fiúk: 1. Petőfi 

                      2. Teleki                                                                                      2. Szemere 

                      3. Szemere                                                                                  3. Teleki 

                      4. Lévay                                                                                      4. DVSZIK 

                      5. DVSZIK                                                                                 5. Lévay 

                      6. Karacs                                                                                    6. Kelemen 

 

Kispályás foci                                                            

     Lányok: 1. Szemere                                                                          Fiúk: 1. Petőfi 

                     2. DVSZIK                                                                                   2. DVSZIK 

                     3. Teleki                                                                                        3. Teleki 

                     4. Központi                                                                                   4. Lévay 

                     5. Lévay                                                                                        5. Szemere 

                     6. Karacs                                                                                      6. Kelemen 

 

Összesített 

     Lányok: I.   Szemere                                                                         Fiúk: I.    Petőfi 

                    II.  Teleki                                                                                       II.   DVSZIK 

                    III. Központi                                                                                 III. Teleki 

                                                                                                     

                                                                                                      

                                                                                                         

                 
                                                              

                Versenyzőinknek gratulálunk!  Hajrá Petőfi!                 

                                                                                                                 


