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Itt az idei harmadik!
Ez bizony a harmadik! Úgy döntöttünk, három a magyar igazság, tehát megcsináljuk ezt a lapszámot is! A tavalyi tanévben újraindított kiadássorozatunkat két
számmal teljesítettük. Az idei tanév egy új mérföldkő számunkra, eggyel több
Chipogó-számmal, mert még időben megszületett a 2021/22-es tanév harmadik száma. És ezt is ugyanúgy élveztük elkészíteni, mint az ezt megelőzőket! ☺
Közben pedig itt a vége ennek a tanévnek is, és ezúttal nem kellett digitális oktatásba kényszerülnünk. Egyesek túl vannak az iskola történetében is első ágazati alapvizsgán, volt igazi ballagás, és - bár némelyek nem örülnek neki - két
ínséges év után újból lesz szóbeli érettségi is... Aztán jön, jön a mindenki által
jól megérdemelt nyári szünet! És itt jön, na, de nézzük röviden, hogy mivel is az
új számunk, mire számítsatok ebben a Chipogóban.
Ezúttal is lesz interjú, ezt a hagyományt (is) folytatjuk a diákigazgató interjújával! Megosztotta velünk a véleményét a kampányokról és a diáknapi programok
lebonyolításáról is mondott egy s mást. Hogyan szeretnétek jövőre? Írjátok meg
nekünk! Használjátok a földszinti postaládánkat! Mert a tapasztalatokat, megjegyzéseket folyamatosan várjuk a ládába vagy az utolsó lapon található e-mail
címre!
De, mint az előbb említettem, nyakunkon a vakáció! Legyen szó rollerezésről,
bringázásról, illetve egyéb kikapcsolódásokról, cikkíróink írtak a saját élményeikről, hogy másoknak is kedvet csináljunk ezekhez a nyárra, mert fő az aktivitás!
Szóval, sok érdekes cikk vár rád, kedves Olvasó! És mint mindig:
Köszönjük, hogy minket olvastok, és jó szórakozást kívánunk ehhez a számhoz is!
A szerkesztőség nevében: Bende Ákos György főszerkesztő, 10.b
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Egyszer volt, hol nem volt,
volt egy igazi diákigazgatónk!
Interjú Bakos Mártonnal, volt diákigazgatónkkal
Chipogó (Ch): Az lenne az első kérdésünk,
hogy hogyhogy téged választott az osztályod a diákigazgató választásra meghirdetett
kampány arcának?
Bakos Márton (BM): Igazából szerintem ez
egy elég egyszerű döntés volt, én vagyok az,
aki szereti mindenkinek adni a…
CH: Partiarc.
BM: Ingyen nap? Meghosszabbítottuk a szünetet egy nappal, úgy gondoltuk, hogy megtoldjuk egy kicsikét, mert ide ez … ide ez a pár
nap nem elég. Ezt a napot mindenki azzal
töltötte, amivel akarta. Valaki kicsivel meghosszabbította a nyaralást, valaki otthon
maradt és nyalogatta a sebeit. Éppen ami…

BM: Igen, hááát… Nem is azt mondanám,
hogy partiarc, inkább azt, hogy én vagyok az,
aki szeret fölvágni, illetve amikor elgondoltuk
az egész kampánytervet, ugye, akkor mégiscsak kellett egy vezető, egy don, a kampányarchoz is. És neki egyetlen egy feladata
volt, hogy…

CH: Éppen ami kellett. És a kampányban
mennyire támogattak téged az osztályból?

CH: Meggyőzően nézzen ki!
BM: Meggyőzően nézzen ki, illetve csak adja
azt, hogy ő mekkora egy király gyerek. Innentől pedig az osztálynak elég egyértelmű döntése volt, hogy én leszek az.

BM: Amúgy nagyon meglepődtem, hogy még
azok a diákok, akik általában nem szoktak
részt venni a dolgokban, vagy a leglustábbak, még ők is nagyon össze tudták kapni
magukat. Tehát én magam meglepődtem,
hogy mekkora lelkesedés volt ez az egész
osztályban erre. És mindenki akart hozzátenni: „Jó, én ezt csinálom, azt csinálom, csak
mondjad, hogy mit csináljak.” És ez tökre jó
érzés volt nekem …

CH: Jajj… Mi volt a motiváció a kampányban?
BM: Mármint arra, hogy … ?
CH: Hát, hogy mért indultatok, úgy értem.

BM: Ja, miért indultunk. Igazából: ingyen
nap. Meg amúgy jó bulinak mutatkozott ez az
egész, tehát úgy gondoltunk bele, hogy két
éve nem történt semmi. Ugye, a COVID miatt
nem történt semmi, akartunk valami jó bulit
összedobni, és szerintem az is lett.

CH: Na, ez király!
BM:… hogy így mindenki ennyire lelkes volt.
CH: És úgy hallottuk, hogy volt egyéb finanszírozási támogatások is. Azok miben merültek ki?

CH: Ja. De visszatérve az ingyen napra, mivel telt az ingyen napotok?
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BM: Hát, ezt nem tudom honnan hallottad, de
a finanszírozás nagyrészt anyu és apu volt.
Ez így mindenkinek. A finanszírozás az osztálypénzből jött, illetve az egyik osztálytársunk, Lukácsnak a nagyapja szolgáltatta a
gázrózsákat a bográcsozáshoz, tehát a bográcsozás az nagyrészt a Lukács család érdeme. És ebből kellett összedobnunk azt, ami
sikerült.

Tehát ez a logikus. Illetve úgy voltunk vele,
hogy tudjuk, mi az, hogy hétfőn felkelni Puskás-diákként. Hogy: „Aha, ma csak olyan 13
TZ-t írok. Jó, ez egy egész lightos nap”. Úgy
voltunk vele, hogy kell valami humor bele.
CH: Igen, igen.
BM: Kell valami lazaság, valami humor bele,
mert különben senkit nem fog érdekelni, mert
ugyanolyan száraz lesz, mint maga az iskola.
Remélem, ezt nem vetted fel!

CH: És az Airsoft, az már mindenkinek megvolt, vagy azt is meg kellett venni?
BM: Az megvolt. Az megvolt. Egy osztálytársam szolgáltatta őket, meg még én egy sörétes puskát. És nagyon jó volt, imádtam, hogy
aznap reggel mentem érte kocsival, mert úgy
voltam vele, hogy az M3-on lehet, hogy azzal
a fél iszlám hadosztállyal annyira nem menne
végig egyedül. És én azt hittem, pár fegyver
és kész. Leparkolok előtte, oldalra nézek: és
tényleg, a srác, érted, a fél vietnámi frontot
hozza magával! Húúú, mondom: „Jól van! Ha,
megállít a rendőr, mit mondok???”

CH: Nem… Nem…Én… Tehát, hogy azért… És
izé… Mennyire éreztetek ilyen rivalizálást a
többi osztálynál? Éreztétek azt, hogy fenyegetést jelent valaki a győzelmetekre?

CH: Jajaj… Honnan jött a kampányötlet, hogy
fegyvereztek meg izé… kocsi meg minden.
BM: Igazából úgy voltunk vele, hogy nagyrészt az egész gondolatmenet úgy zajlott,
mint egy teljesen normális kampány- vagy
marketing-csapatnak. Először is kigondoltuk
azt, hogy mit akarunk. Hát, ugye, elnyerni a
kedves választópolgárok szívét!

BM: Igazából… Hát…
CH: Hát, úgy őszintén! A 10. B-t úgy ellenfélnek néztétek?
BM: A 10. B-t… mindenkit ellenfélnek néztünk,
a 10. B-t főleg, de nem voltunk úgy, hogy
lerontsuk őket vagy ilyesmi, hanem kíváncsian, ugye… Hogy is mondjam? Ez egy kis adrenalint adott, és még jobban összekaptuk
magunkat, ment a versengés, szóval igazából
szerintem csak pozitív hatása volt ennek,
hogy voltak riválisok, és nem csak az volt,
hogy mi voltunk egyedül, aztán ezzel nyertünk.

CH: Ahhoz meg csak látvány kell.

CH: Ja! Senkit nem is érdekel az egész.
BM: Igen! Tehát, hogy az így sokkal jobban
jött ki. És amúgy őszintén, én büszke is vagyok minden egyes riválisunkra, mert azért
ők is odatették magukat.

BM: Ahhoz pedig nagyrészt kell látvány,
ugye, maradtunk annál a jó régi bevált emberi ösztönnél, hogy az erőset követik. És, hát,
ki az erősebb: az, akinél van Glock. Nem?

CH: Nos, egyébként izé… hogy ért a győzelem, hogy meglepődtél vagy milyen érzések
fogadtak?
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BM: Igazából nagyon, nagyon, nagyon csúnyán fog hangzani, de nem lepődtem meg.

CH: Stílusos. Nem elég, hogy majdnem kétharmad, az az új kampányszöveg, hogy eddig is jó volt.

CH: Hát igen! Várható volt.

BM: Eddig jó volt. Hát, akkor meg?

BM: Várható volt a győzelem, nem gondoltam, hogy ennyire győzni fogunk, tehát az
engem is meglepett, hogy nem volt semmiféle „Hú, de közel volt, mert csak 10 szavazat”.

CH: Miért kéne más?
BM: Bár gondolkodtam azon, hogy már csak a
fair play miatt nem használnánk ezt ki és
lehet, hogy át adnánk a helyünket…, hogy is
mondjam… a fiatalabb generációnak, hogy ők
is kipróbálják magukat, az ifjú titánok.

CH: Hát, majdnem kétharmadotok volt.

CH: Ifjú titánok.
BM: Ők is kipróbálhassák, hogy milyen egy
ilyen napot szervezni. Meglátjuk, hogy mit
hoz a jövő.

CH: Hát… Esetleg a felső mosdóról tudtatok
valamit? A kettő per kettő környékén lévőről?
BM: Jaaa… Lukács Ádám… Én nekem nagyon,
nagyon tetszett az ötlet, nem tudom… Nekem
annyira cringe, hogy már egy picit bejött.

BM: Hát, majdnem kétharmad, hát stílusosan
kell, tudod! Nem lepődtem meg a győzelmen,
de azért az, hogy ennyire, azért az egy kicsit
jólesett, na.

CH: Na, és hogy ment a megvalósítás, miután
megválasztottak? Már elő volt készítve minden?
BM: Az egész megvalósítás egy icipicit kaotikus volt, de ennyi. A probléma… Hát, nem is
probléma… Igazából, hogy is mondjam… A
kihívás, ami miatt izgalmas volt, az az volt,
hogy egyikünk se nagyon értett szervezéshez, és ezért, ahogy mentünk, úgy lettünk
egyre jobbak benne. Ami szerintem nagyon
élvezetes volt, csak nagyon sokszor úgy:
Huhh! Éppen hogy…

CH: Hát, ebből kiderült a következő kérdés is,
hogy jövőre terveztek-e indulni?
BM: Persze! Persze, hogy tervezünk! És az a
jó, hogy így már nagyon sokat se kell gondolkodni a kampányon, mert: Srácok! Jó volt
múltkor a nap? Igen. Na! Hát, akkor meg?
CH: Jaj, nem, csak fogjátok a régi felvételeket, na, megy a tévébe és kész.

CH: Mint a sör-virsli verseny?

BM: Ennyi, ennyi. Amúgy azt is terveztük, nem
tudom még, hogy milyen állapotban van,
mert az osztály stúdiósával még nem nagyon
beszélgettem erről, de majd megkérdezem:
terveztünk egy ilyen kollázst az összes fotókról meg képekről meg ilyeneket. Nem tudom,
hogy hol tart, majd megkérdezem.

BM: A sör-virsli verseny amúgy szerintem
pont, hogy teljesen jól ment, csak egy picit
elcsúsztunk az időben.
CH: Hát, úgy értettem, hogy izé…

6

BM: Igen, ott az időt egy picit elcsúsztattuk,
mert az a vicces, hogy általában azok a programok, amikre azt hittük, hogy, hú de sokáig
fognak eltartani, hamarabb végződtek, amikről meg azt hittük, hamar végződnek, azok
meg tovább tartottak el.

CH: Jó, mondjuk, azt hozzá kell tennem, hogy
én mind a két Bud Spencer filmet végignéztem, szóval nem sok mindenen voltam ott.

CH: Hát, úgy őszintén az egyetlen biztos
időpont az a Bud Spencer film volt, mert azt
tudod, hogy mennyi perc.
BM: Igen, az a Bud Spencer volt, meg úgy
nagyjából a League of Legends meccseket ki
tudtuk számolni, hogy az saccperkábé meddig tart, de úgy vagyok vele, hogy nagyon
élvezetes volt, viszont azt is hozzá kell tennem, hogyha most kéne megszerveznünk
valamit (egy ilyen hasonló dolgot), akkor azt
már radikálisan máshogy csinálnánk meg.

BM: Ja, hát tényleg.
CH: És izé: Hogyhogy azokra a filmekre került
a választás?

CH: Hogy értve?

BM: Úgy került azokra a választás, hogy: 1. Az
osztály egy nagyon nagy Bud Spencer - Terence Hill fan. 2. Én személy szerint konkrétan ezeken a filmeken meg a Macskafogón
nőttem föl. Tehát hogy… Nekem az egész
gyerekkorom konkrétan ezek a filmek, és úgy
voltunk vele, hogy alapból úgy kezdtük, hogy
sörverseny. De aztán belegondoltunk, hogy
nem lehet alkoholt inni az iskolában, akkor
alkoholmentes sörverseny meg kedvenc
filmek. Hááát!

BM: Hát teljesen máshogy lenne megszervezve, meg felépítve az egész, mert az volt a
baj, hogy amit úgymond hülyén kezdtünk el,
azt már, amikor okosan gondoltunk vissza,
akkor már rájöttünk, hogy ez így nem jó, csak
akkor már annyi munkát tettünk bele, hogy
nem akartuk újrakezdeni nulláról, hiszen nem
volt annyi időnk. Tehát akkor azzal az úgymond hülye tervvel kellett tovább mennünk.
Hogyha most okosan tudnánk elkezdeni,
akkor teljesen máshogy épülne föl.

CH: Az egyikből jött a másik.

CH: Aha. Volt olyan konkrét program, amiben
nagyon csalódtatok, hogy nem jött össze
úgy, ahogy akartátok?

BM: Gondolkodtunk, gondolkodtam és én
mondtam azt, hogy: Figyeljetek már! Miért ne
legyen sör-virsli verseny? Mint a filmekben.
És akkor mindenki örült, hogy igen, igen, ez
egy jó ötlet. Mert akkor ott nem a sör a lényeg. Lesz benne sör, de nem az a lényeg.

BM: Igazából, hála Istennek, nem nagyon volt
ilyen, amiben nagyon csalódtam, de azt hittem, hogy a kocsihúzásra többen fognak
jönni. Nem tudom, hogy miért nem jöttek.

CH: Hanem a virsli.

CH: Őszintén, én nem is tudtam, hogy az volt.

BM: És hát amúgy is! Puskás-diák szeret
enni. Érted, hogy van ez. És akkor emiatt
gondoltuk ezt. Mert a moziszobát azt akartuk,
csak még nem tudtuk eldönteni, hogy

BM: Ami amúgy érdekes, mert jó párszor
bemondtuk, meg elvileg rajta is volt a lapon,
tehát lehet, hogy itt valamiféle hírszervezési
hiba történt, de hát ez…
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milyen filmek legyenek. De akkor gondoltuk
azt, hogy ha már sör-virsli van, akkor elég
egyértelmű, hogy milyen filmek lesznek, és
így jutottunk el idáig.
CH: Na, nézzük, mi van még itt. Amúgy ebből
jobb lett volna egy podcast, de mindegy.
BM: Háát, igen, de… A Puskás-rádión lemehetett volna, most már mindegy. Hallod, vagy a
Twitch-en, amit csináltunk a League of Legends-nek.

CH: Tehát xxxxxxat?

CH: Jah…

BM: Rendesen! Rendesen megcsavarja az
embert, aki eszik belőle. Rendesen. És kedves
Zsombor kolléga elment oda enni, és nem
tudom, hogy hogy jött neki ez az ötlet, de
megkérte a palit, hogy adjon nekünk reklámot. És a főnök megcsinálta. Megcsinálta,
kaptuk is a reklámot. Azóta tervezzük, hogy
így osztályszinten elmegyünk az Azizba,
mégis csak egy köszönetet mondani a rengetek fanért.

BM: Az is amúgy meglepett. Sokkal, de sokkal
többen nézték, mint amire számítottam. Én
azt hittem, hogy mondjuk, hárman nézni
fogják, aztán cső. De esküszöm, nagyon tetszett, hogy konkrétan ilyen fociszurkolói
sarok lett ott a League of Legends előtt, nekem nagyon tetszett az, esküszöm. ☺

CH: Hát, a kivett napon pont jó lett volna.

BM: Amúgy gondolkodtunk rajta, hogy elhozzuk őt a napra, csak az a baj, hogy nem tudtuk volna elszállítani a felszerelését. Pedig
gondolkodtunk azon, hogy beengedjük a
napra, ugye ott gíroszt árulni, csak hát úgy
voltunk vele, hogy így is annyi kaja van, ugye,
a bogrács, a büfé, a sör-virsli verseny, tehát
nem tudott volna túl sokat eladni.
CH: Én már csak a legvégét néztem. Már a
legelején gyorsan kiszedtek minket. Ajj. De
valamelyik videóban láttam egy gíroszos
palit a végén. Ez hogy jött vagy hol volt?

CH: Valamit akartak a bográcsról is kérdezni
a többiek nem? Ja, igen, azt, hogy miért nem
nyertünk (10. b) a bográcsban. Azt kérdezték
a többiek.

BM: Az? Hát, az iskolánkban… Vagy nem is
iskolánkban, az osztályunkban inkább, és egy
pár ismerősünknél köztudott az Aziz Gyrosozó. Ezt úgy kell tudni, hogy jól emlékszem,
egy macedón csávó ott a séf, és úgy lett
Aziz, hogy az íz az igazi. És, hogy ez egy
olyan gíroszozó, ahol, hogyha eszel gíroszt,
másnap nem kell jönnöd iskolába.

BM: A többi finomabb volt. Nem tudom, az a
baj, hogy nem kóstoltam annyit. De én bízok
a teljesen hű és tisztességes zsűri szavában.
CH: És milyen volt diákelnöknek lenni?
BM: Megtisztelő. Amúgy tényleg azért van
benne valami, amikor, hát, saccperkábé olyan
300-400 embernek kétharmada azt gondol-
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ja, hogy megbíznak engem és az osztályomat
azzal, hogy megszervezzünk egy egész napot. Azért abban van megtisztelő érzés.

hogy kéne egy nyitó, meg valami záró ünnepség. Mondom: Jó! És akkor kitaláltam azt,
hogy az lesz a nyitó ünnepség, hogy ugye,
akkor én elveszem a kulcsot Mamira igazgató
úrtól.

CH: Meg nagy flex volt a kulcs.

CH: Igen!
BM: És azt egy nappal előtte mondtuk neki is,
és akkor ott reggel mondta nekem valaki,
hogy: „Figyelj, de akkor már valami beszédet
is kéne mondanod” Mondom: „Nekem?” De
ott közben már félig tudod, így izé… Tettem
fel a dolgokat meg én is segédkeztem a dolgokban, csak úgy fél füllel hallgattam, és
akkor csak így kilöktek a színpadra, hogy „Jó,
akkor mondjál beszédet!”, „Öhm… Sziasztok
srácok!” tehát, hogy ott tényleg az teljes
rögtönzés volt, meg hát láttátok, hogy nem is
volt kihangosítás meg semmi. Az sajnos egy
kicsit jobb lett volna, ha...

BM: Nagy flex volt a kulcs. Az a kulcs… Én
azóta nagyon-nagyon szépen próbálok nézni
Mamira igazgató úrra, hogy odaadja a kulcsot, de eddig még nem sikerült leboltolni, de
na, majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Én
imádtam amúgy. Tehát, hogy csak ott vagyok
és mutogatom a képemet mindenkinek, az az
álommeló. Tehát, hogy nem kell csinálnom
semmit, de mégis nekem kell mindenkinek
mutogatni, hát, hülye vagy? Azon nyomban!

CH: Na, és az osztályfőnökötök mit gondolt a
programotokról? Tehát hogy támogatta?
BM: Támogatta, csak úgy…Tehát adott
ötleteket, de így ennyinél meg is akadtunk.
De amúgy szerintem teljesen normálisan és
rendesen besegített a napon. És ezzel úgy
megváltotta magát a szememben, mert
tényleg nagyon-nagyon segédkezett ott a
napon, igen. És Bédy tanár úr amúgy
meglepően sokat segített. Kár, hogy egy pici
fundingot nem kaphattunk az iskolától, de…

CH: Hát, de ezt lehet más platformokon is.
Szóval élvezted ezt, hogy nagy arcod lehetett.
BM: Nagyon élveztem.
CH: És izé. Mennyire volt komoly az a beszédírás? Mert valamit ott még kellett dumálnod az egyik napon, emlékszem. Programokról meg ilyenek.

CH: Mert mi lett volna, ha van több pénz?
Volt valami terv rá?

BM: A programon a beszédírás az nem volt.
Non existant. 404 Not found.

BM: Hát, hogyha van több pénz, akkor nem
osztálypénzből finanszírozzuk ezt.

CH: Tehát, hogy kimentél és így mondtad.

CH: Aha, igen.

BM: Kimentem és csak úgy mondtam, mert az
volt a probléma, hogy, mint már mondtam,
nagyrészt a végére jött meg az eszünk/
eszem, és ezért sok minden az ilyen last minute fix volt. Hát, volt egy pár ilyen szikszalagos megoldás, de a lényeg az, hogy működött. És pont ezért a végén jutott eszünkbe,

BM: Akkor maradt volna egy kicsi az
öltönyökre. Ezért is imádtam amúgy,
őszintén én a kampányolást, jobban
imádtam, mint az egész napot, mert annyi
hülyeséget csináltunk. Nem tudom, hogy
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láttátok-e, a plakáton egy kicsit kócos a
hajam. Ez alapból is így szokott lenni, mert a
hajam önálló életet él, de ott konkrétan azért
volt, mert a kedves sofőr, akit nem neveznék
nevén, de most teljesen véletlenül mondjuk
azt, hogy Lukács Márknak hívják, a kedves
sofőrünk az szeretett néha egy kicsit
viccelődni. Nem tudom, hogy mennyire van
meg, hogy ugye a dobozosból szállunk ki.
CH: Igen.
BM: Na, most ott hátul a dobozosnál, üres tér.
Végig.
Semmi
nem
volt,
amibe
kapaszkodjunk, csak egymásba. És szeretett
néha úgy, csak úgy, tudod, így harmincnál
behúzni egy kéziféket, hogy azért úgy
érezzük a törődést. Tehát nem azért volt
kócos a hajam, mert nem találtam a fésűt,
hanem azért, mert ott közben fejelgettük
egymást szépen. De ez volt a jó. Őszintén,
hogy ha gondolkodtunk volna azon, hogy
mennyi munka van benne (vagy hát, amennyi
munka volt benne), azért többet is kérnénk,
mint egy napot, mert tényleg szerintem
megérdemeljük, mert rohadt sok munka volt
benne. De úgy voltunk vele, hogy a nagy
része élvezetes volt, mert tényleg közben
hülyéskedhettünk, közben beszélgethettünk
és közben dolgoztunk rendesen, szóval ezért
volt szerintem a munka és a szórakozás
nagyon jó ötvözése ez az egész, és nekem
ezért tetszett különösen a kampányolás. Az
volt a kedvenc részem, amikor szünetben
kimentek
cigizni
egy
páran,
a
tizenharmadikosok, és akkor kiszállunk a
kocsiból a fegyverekkel, és látom, hogy így
megáll a cigi a szájukban: „Óh, végre
elfoglalják az iskolát? Jól van.”
CH: Ez ilyen. De nem foglaltátok el az iskolát.
BM: Hát egy napra igen.
CH: Jövőre majd.

BM: Na, majd jövőre.

CH: Új kampány terv: „Ha minket választotok
meg, akkor örökre mi maradunk.”
BM: Bár mondjuk az a vicces, hogy sokszor
volt olyan, hogy sok tanárt megkértünk,
hogy: „Hú most egy pár percet késünk az
óráról” vagy ilyesmi, vagy forgassunk, és
mindenki teljesen belement, szóval nagyon
adtam, hogy a tanárok is érezték, hogy kell
már egy kis… hogy is mondjam…
CH: Úgymond a tanárok is támogatták ezt az
egész versengést.
BM: Támogatták bőven, és azért látszott
rajtuk, hogy érezték, hogy kell ez azért már
az iskolának. Kell ez. Nekem Bédy tanár úr
mondta, hogy: „Vigyázzatok, mert most már
egy jó ideje nem volt ilyen, egy olyan napot
kell összeraknotok, amiről ódákat zengenek”.
Én most nem akarok nagyarcoskodni, de
szerintem egy olyan napot raktunk össze,
amiről legendákat fognak mesélni.

CH: Tehát konkrétan izé… League of Legends
e-sport után is. E-sport… League of Legends
házibajnokság után merült fel az ötlet még a
Sörös tanár úrban, hogy izé… Kéne ilyet
rendezni rendszeresen.
BM: Igen, igen, mondták nekem, én meg
mondtam, hogy „Főnök! Hát nyugodtan.”
Csak akkor már azért mi is szeretnénk
versenyezni benne.
CH: Tehát végül is mondhatni,
hagyomány teremtődött az iskolában.

hogy

BM: Akkor azért már amondó vagyok, hogy:
„Végre valami jót hagytunk itt koszon kívül”.
Érted…
CH: Igen! Majd visszajöttök így harminc év
múlva, és még mindig mennek a League of
Legends bajnokságok!
Riporterek voltak: Fehér Dávid és Gerzsenyi Máté 10. b
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Igazi ballagás!

események

Az idén újból volt „rendes”, COVID-mentes ballagás! A Chipogó ennek örömére
közreadja a ballagáson elhangzott tizenkettedikes beszédet.
Üdvözlöm sok szeretettel a végzős diákokat, családtagjaikat, barátaikat és nem utolsó sorban a
kedves tanárainkat!
Mi mással is kezdhetném e szép nap felkonferálását, mint emlékezetes pillanatok elmesélésével.
Ódákat lehetne zengeni a sok szép emlékről, ami
történt velünk ebben az iskolában. Emlékeztek,
amikor két unalmas gyakorlati óra között felsziszszentettünk egy borsodi szitut az udvar hátsó
részén? És amikor a második emeleti mosdóban cigiztünk? Hahaha, csak viccelek.
A történetünk évekkel ezelőtt kezdődött, amikor a büfében 540 forint helyett még csak 280
forint volt a rántotthúsos szendvics és a Counter-strike 1.6 telepítve volt a 2. emelet 8. minden gépén.
Azok a régi szép idők, amikor még hajnali 1-kor is az ecseri.puskas.hu előtt ültünk és próbáltuk megtanulni Newton törvényeit, hogy aztán másnap ez mégis kevésnek bizonyuljon a
ketteshez. Emlékszem az első szakmai órákra, amikor nem tudtunk különbséget tenni egy
oszcilloszkóp és egy DJ-pult között, bár meglehet, nem is próbáltunk. Teltek, múltak a hónapok, amikor végre elsajátítottuk volna a szakma minden fortélyát, amikoris az online oktatás
közbeszólt. Lelkes tanáraink minden akadályt leküzdve helytálltak ez időszak alatt, de nekünk
mégis volt ahhoz bátorságunk, hogy porszívóhangokat játsszunk be az óra közepébe. Mosolyogva fogunk visszagondolni arra is, amikor egyszer hatalmas kő esett le a szívünkről, mert
nemcsak nekünk lett egyes az elektro témazárónk, hanem az évfolyamból még 30 embernek.
Büszkén állíthatom, hogy az utolsó évünk sem telt unalmasan. Puskás-diákok lévén az érettségire való stresszelés helyett, hol szkander bajnokságot, hol pingpong mérkőzést rendeztünk, máskor éttermet, teaházat nyitottunk osztálytermünkben, és nem riadtunk meg a sajtos popcorntól még akkor sem, ha másnap is éreztük e kuriózum illatát a teremben. Szerencsére nekünk nyáron sem kellett sok közös programot szerveznünk, hiszen egy hétre a vízitúra keretein belül újra láthattuk egymást, valamint évfolyam- és iskolatársainkkal is így köthettünk szorosabb barátságokat.
Mialatt elkövettük a csínytevéseket és lázadtunk minden ellen, amit csak a rendszer elénk
állított, tanáraink keze alatt érett férfiakká csiszolódtunk, továbbá megtanultuk, hogy csak
kemény munka árán léphetünk be a nagybetűs élet kapuján.
A diákélet sokszor igazságtalannak tűnhet, és néha úgy érezzük, megszakadunk a ránk helyezett teher alatt, de egy igazi Puskás-diák számára nem létezik lehetetlen. Ezt az évfolyamunk
diákjai is tökéletesen alátámasztják, hiszen soraink között tudhatjuk az ország három legjobb
távközlési technikusát, valamint többszörös Bolyai-aranyérmeseket. Ezek a sikerek nem való-
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sulhattak volna meg tanáraink áldozatos munkája nélkül, akik elképesztő odaadással kísértek
végig az utunkon. Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a szüleinknek, akik soha nem engedték el a kezünket és mellettünk voltak, amikor feladtuk volna.
Mindent, amit a diákéveink alatt a pedagógusainktól és a szüleinktől kaptunk, azt most útravalóként visszük magunkkal egy sikeres élet reményében.
És a legfontosabb, srácok, hogy azt a fránya BJT és FET kapcsolást ideje átnézni végre!
Elmondta: Vadász Richárd
Leírta: Szuromi Boldizsár

Ágazati alapvizsga
Most legelőszőr!
Amikor 9.-ben megtudtuk, hogy az idén lesz egy ágazati alapvizsgánk, kicsit ráparáztunk,
hogy ugyan mi lesz ebből, ugyanis lelkileg erre nem voltunk felkészülve, azt gondoltuk, majd
egyszer valamikor az érettségi lesz majd a mi nagy felavatásunk, már ami a vizsgázás szokását illeti. Hát, máshogy lett…
Aztán ahogy telt – múlt az idő, rájöttünk, hogy ez annyira nem is lesz majd nehéz, a tanáraink
rendesen felkészítettek rá, egy csomószor elgyakoroltuk, hogy mit kell majd csinálni. A vizsga
úgy nézett ki, hogy április 11- és 12-én írjuk meg. 11-én egy félórás tesztet írtunk, ami az elméleti részt kérdezte ki. 30 percünk volt erre, 15 kérdéssel, köztük kis elektrotechnika, projektmenedzsment és Gitből 1-1 kérdés. A maradék kérdés az a hálózatismeret tantárgyból
származott. Mindezeket az iskola Moodle-szerverén csináltuk meg. Személy szerint és az
osztályom, vagyis mi nem tartottuk nehéznek, az osztály nagy része 90% felett írta meg.
12-én pedig jött a nagy teszt, amit 3 órán keresztül lehetett írni. 3 részre volt osztva. Volt
benne Packet Tracer, hálózat kiépítés, aminél le volt írva pontról pontra, hogy mit kell csinálnod. Volt még weblap-készítés is a hagyományokról. Az utolsó feladat pedig programozás
Python nyelvben volt, 3 nem összefüggő feladatként, tehát, ha az egyik feladat nem ment,
akkor csinálhattad a következőt, mert úgy alakították ki a feladatokat. A mi osztályunk az
alagsor 2. és 5-ös teremben végezte el a feladatait.

A tavaszi szünet után pedig megtudtuk a webprogramozás eredményeit. Többnyire 5-ös lett
a csoportnak! A Python-programozás eredményeit már a szünet alatt is tudtuk, mert a tanár
úr beírta a jegyet, de leellenőrizni csak a szünet után lehetett.
A tétje pedig ennek a vizsgának az volt, hogy melyik ágazatra tudunk továbbmenni a következő tanévben a 3 közül. A 3 szak a távközlési technikus (TT), az infokommunikációs hálózat és üzemeltető technikus (IKH) és az informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus
(IRA). A mi osztályunkból mindenki az IRA-ra szeretne jelentkezni egy-két ember kivételével.
Összességében tehát nem kell megijedni az alapvizsgától, nem lesz nehéz ☺, mert aki jövőre
írja, az is majd a 10. osztályban nagyon sokat fog rá készülni! A baráti társaságomban többen
is megírtak több feladatot 100%-ra, és 1 db 4 es lett összesen. Megcsináltuk!!!
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Lezsák Dominik és Szalánczi Rajmund 10. b

Szabad szoftver ajánló
OnlyOffice—Office Csomag
A Chipogó új kiadása óta mindig ajánlottunk szoftvereket, amiket beszélgetésre és meetingre lehetett használni, de egyik sem helyettesített munkavégzésre használt szoftvert. A mostani írásomban be szeretném mutatni az OnlyOffice irodai csomagot, ami az átlagosan használt MS Office-t tudja helyettesíteni, a szabadságát megtartva, amivel
akármikor és akárhol változtatni tudunk a szoftver kinézetén, működésén. Meg tud nyitni a Microsoft által létrehozott dokumentumokat és
szerkeszteni lehet őket, sőt, én magam ebben a pillanatban ebben írom meg ezt a cikket. A
LibreOffice pedig egy másik szabad irodai csomag, de ezt felülmúlja az OnlyOffice, mivel a
Libre Office szolgáltatás nem kompatibilis a Microsoft Office által létrehozott dokumentumokkal. Tehát az OnlyOffice:

„Egy irodai csomag, ami kombinálja a szöveg, táblázat és prezentáció
szerkesztőket, hogy készítsünk, nézzünk és módosítsunk helyi dokumentumokat.”
[www.onlyoffice.com]

MPD—Zene Lejátszó Szerver
„Music Player Daemon (MPD) egy flexibilis, erőteljes,
szerver-oldalú alkalmazás zene lejátszására.
Kiegészítő modulok és könyvtárak által tud lejátszani
sokfajta formátumú zenefájlokat, míg az egész kontrollált a hálózati protokollja által.”
Ez egy zenelejátszó szerver, ami előre megírt modulok és könyvtárak
által könnyen le tud játszani akármilyen nyílt formátumban lévő zenét.
Az egész programot egy konfigurációs fájllal lehet online rádióként,
barátokkal zenehallgátasra használni, vagy akár zenehallgatásunkból
egy mixtape-t is készíthetünk. A lehetőségeink határtalanok az előre írt
kezelőkönyvtárak támogatása által. A szerverekhez nem muszáj a
rádiós közvetítést használni, hogy hallgassuk a zenét, mivel vannak
Stylophone logo
kliensek, mint Linuxon az ncmpcpp, ami egy könnyű kezelőfelületet tud
biztosítani a terminálon keresztül, míg a Windowson van a Stylophone, ami egy letisztult
felületet ajánl nekünk, persze, ha értünk hozzá, akkor megírhatjuk a sajátunkat. A szoftver
elérhető a Linux, Windows és a BSD operációs rendszereken.
[www.musicpd.org/], [https://tvc-16.science/stylophone-2.html] [https://rybczak.net/ncmpcpp/]
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by Ruby

Grapple
A Grapple egy programnyelv, amit én, Dávid, készítettem. A célja, hogy
egy nagyon egyszerű programnyelv legyen, és hogy más legyen, mint a
többi programozási nyelv. Nincs benne sok dolog, ami más programnyelvben benne van, például nincs benne egyenlőségjel, kacsacsőr és
zárójel. A Grapple-ben írt programot nem fordítják át másik nyelvre és nem
compile-olják. Ahhoz, hogy kipróbáljuk a Grapple-t, le kell töltenünk a
Grapple Core-t, majd csinálnunk kell egy grapple fájlt (.grap)
fájlformátummal. Ezek után beleírjuk a programunkat és
futtatjuk! A Grapple jelenleg fejlesztés alatt áll, de hamarosan ki lehet majd próbálni a használatát. Eredetileg szerverkonfigurációhoz és játékokban modoláshoz van tervezve, de természetesen sokkal több mindre képes lesz. Például játékot vagy szervert is lehet vele majd írni.
Eddig az alapfunkciók vannak meg, ebbe beletartozik a parancssorra írás, olvasás, színek
használata, while és for loop, if else elseif és break. A Grapple-t a kezdő programozóknak
nagyon tudom ajánlani, hiszem egyszerűbb, mint a C# vagy a Python. Ha valaki még Scratchben dolgozik, szerintem ez egy tökéletes fejlődés a számára. A Grapple-hez találunk dokumentációt és pár feladatot az NZX weboldalán1. Egyébként a Grapple nyílt forráskódú, és aki
tud C#-ban dolgozni és szeretne segíteni benne, azt várjuk szeretettel a GitHub oldalunkon2.
Valószínűleg a programnyelv iskola után a nyári szünetben több figyelmet kap, és elkezdődnek a komolyabb frissítések. A cél az az, hogy aki meg akar tanulni programozni, az ezzel
kezdje, és, hogy egy alaptudást nyújthasson a felhasználóknak, hogy hogyan is működik a
programozói élet. További információért vagy kérdések válaszára keress meg a 2. emelet 2ben!
Említett weboldalak: NZX: [nzx.hu/grapple] ,GitHub: [github.com/TTMC-Corporation/grapple]

Fehér Dávid 10.b

Kihagyhatatlan
autós versenyek nyáron
Ha az autók megszállottja vagy, vagy esetleg csak most kezd el érdekelni a téma, akkor mindenképp tetszeni fognak az alábbi események. Ha még csak most csöppentél bele ebbe a
világba, jó, ha tudod, hogy nagyon sokféle és -fajta autós sport létezik, például a Forma 1 és a
NASCAR, de itthon ezekből keveset fogsz tudni élőben nézni. Nálunk inkább az úgynevezett
drift és a negyedmérföldes gyorsulási versenyeknek van a legnagyobb kultúrája.
De mi is a cél egy gyorsulási futamon? A verseny egy 402 méteres egyenes pályaszakaszból
áll, amely legtöbbször egy régi orosz reptéren található kifutópálya. Ennyi áll rendelkezésre
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Nissan Skyline R33, Kiskunlacháza

ahhoz, hogy álló rajtból a negyed mérföldre lévő célba
érjünk a mellettünk haladó versenyzőnél előbb,
természetesen az is nagyon fontos, hogy ezt a távot
hány
másodperc
alatt
tesszük
meg.
Ehhez
elengedhetetlen, hogy a rajtnál minél több tapadásunk
legyen, hogy ezt elérjük, a motornak az ideális fordulatszámon kell pörögnie, hogy maximális nyomatékot
tudja leadni az aszfaltra a futóművön keresztül.

Ezzel ellentétben a drift arról szól, hogy egy éles
BMW E92, saját építésű drift autó,
kanyarokkal teli pálya van kiépítve direkt arra célra,
Máriapócs
hogy egy vagy sokszor két versenyző, megküzdjön
egymással. Lényege az, hogy ha egy versenyző megy a
pályán, akkor minél több érintési pontot érjen el és két
kanyar között a terhelésváltást jól vigye véghez.
Viszont, ha két versenyző megy végig a pályán, akkor az
elöl haladó autónak az előzőek szerint kell végighaladnia a pályán ezzel ellentétben, a követőnek ez nem
számít, mert neki az a feladata, hogy az elöl haladó autó mozgását minél jobban lekövesse.
Ilyen felállásban mennek egy kört és utána cserélnek, a pilóták sorsa innentől teljes mértékben a 3 bíró döntésén múlik, ha esetleg így sem tudnak dönteni, akkor lehetséges, hogy a
bírók kérjenek egy újrahívást. Ilyenkor a bírók mindkét futamot figyelembe veszik, és a győztes az lesz, aki jobban vezetett és követett mind a 4 körben.
Két helyszín van Budapest közelében, de a vidékieknek is hoztam két nyagyon jó lehetőséget.
Az egyik fontos dolog, amit érdemes tudni, hogy az efféle versenyeket legtöbbször szombatvasárnap tartják, de van, ahol ez péntek-szombat is lehet, aki szeretne, annak természetesen
ajánlanak kétnapos jegyeket is.
Időrendben haladva az első verseny a kiskunlacházi
reptéren lesz megtartva június 4-5-én reggel nyolc és
este nyolc óra között. Kiskunlacházáról fontos tudni,
hogy itt nincsen drift, csak gyorsulási verseny, de ha
szereted a sebességet, és a drift annyira nem érdekel,
akkor én inkább ezt a helyszínt ajánlom a másik Budapesti esemény helyett, mert pontosan emiatt itt nagyon
profi autókkal és motorokkal találkozhatsz. Mindkét nap
a kvalifikációkkal kezdődik, amit a döntők követnek, a
nap az eredmény-hirdetéssel zárul le. Ezen a versenyen a magyar és szlovák versenyzők
fogják összemérni tudásukat és autóik erejét. Létfontosságúnak tartom elárulni, hogy (nem
taglalandó okok miatt) az ő autóik legtöbbször sokkal jobban és precízebben megépített
járművek, mint a mieink.
Csőrös dragster, Kiskunlacháza

A második verseny szintén Budapesthez közel, Tökölön
június 10-11-én lesz megrendezve: a Lóerők éjszakája. A
név nem hazudik, minden nyáron ez a legnagyobb drift
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Toyota Supra MK4, Tököl

esemény, amit rendeznek, ahol éjfélig bőgnek a motorok és este LED-fénybe borul az összes
autó, és felkerülnek a színes füstöt okozó gumik is. Itt mindig jó látni, hogy az utcai kategóriától (már ezek az autók sem mehetnek közúton) egészen a profi versenyzőkig mindenféle
autó megtalálható. Kiskunlacházával ellentétben itt hangkorlátozások vannak a környező
lakóterületek miatt, ezáltal a csőrös dragok innen ki vannak tiltva.
A következő helyszín Kunmadaras, ami az egyetlen
helyszín, ahol erre a célra kiépített gyorsulási pálya van.
Ami azt jelenti, hogy itt a pályát az események után úgy
hagyják, mert itt nincs repülőforgalom, viszont az előző
helyszíneken még verseny közben is szállhatnak fel
repülők, amik a versenyt nem zavarják meg, azonban
amikor felszállnak, abban a futamban a versenyzőknek
a szembeszél miatt kifejezetten vigyázniuk kell, hogy
nehogy kisodródjon az autó. Ez a motorosokra még
nagyobb veszélyt jelent. Ennélfogva, mivel ez Magyarország egyik legjobb pályája, ezt a helyszínt minden alkalommal örömmel látogatják a környező országok pilótái is. Idén nyáron itt két
eseményt is rendeznek, az első június 18-án, a második augusztus 20-21-én a KNMDR EXTRÉM Lóerő Hétvége, ahol gyorsulástól kezdve a motoros trükkökön át a rakéta meghajtású
gépekig minden megtalálható.
Rakéta meghajtású dragster,
Kunmadaras

Az utolsó verseny a Máriapócson megrendezett TrackÁtlagos éjszaka Kunmadarason
wood, ahol Magyarország és a környező nemzetek
legprofibb pilótái versenyeznek (pro, pro2). A rendezvény augusztus 26-27-én lesz megtartva a Rabócsiringen, ami specifikusan erre a versenyre lett kiépítve,
míg a többi helyen egy óriási betonplacc van bójákkal
szegélyezve, ami így alkotja a pályát. Viszont ezen a
helyszínen a driftelésen van a hangsúly, és nincs gyorsulási verseny, de éppen ezért annak, aki igazán
szeretné megismerni a sportot, csak ajánlani tudom. Mert, ha például a Forma 1-gyel
hasonlítjuk össze, akkor ott, ha meg akarod nézni a boxokat vagy az autót, akkor méregdrága
VIP-jegyet kell venned, ezzel szemben itt egyszerűen bemehetsz a depóba, és legtöbbször a
motorháztetőt is leveszik, és valahogy mindig van valami újdonság alatta.
Összességében Kiskunlacházán Tökölhöz képest élvezetesebb a gyorsulás, a gyorsabb és
hangosabb autók miatt, viszont Tökölön mindent megtesznek, hogy a nézők minél jobban
élvezzék az ott eltöltött időt, például RC drift és autós szépségverseny. A legnagyobb teljesítményért és persze tapasztalatért sajnos utazni kell pár száz kilométert, ami véleményem
szerint nagyon is megéri. Ezt elősegítendő, Kunmadarason és Máriapócson is egy nappal
hamarabb oda lehet menni a kemping részlegekre, azoknak, akik igazán szeretnék átérezni a
versenyzés élményét.
Hivatkozások:
Kiskunlacháza: [https://dragracing.hu]
Tököl:
[http://drifted.hu]
Kunmadaras: [https://www.kunmadarasmotorsport.hu]
Máriapócs:
[https://www.rabocsiring.hu]
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Ha nyár, akkor (is) kerékpár!
Közeleg a jó idő; a nyár, a meleg és friss levegő. Ki ne akarna egy ilyen gyönyörű időt
kihasználni valami hasznos tevékenység űzésével? S hogy mit értünk hasznos tevékenység
alatt? Természetesen a kerékpározást! Alábbi cikkünkben a kerékpározás lényegét, fontosságát és élményét ismertetjük olvasóinkkal, valamint betekintést nyerhetünk a Puskás
bringakultúrájába: ki, hogyan, milyen gyakran és mire használja a kerékpárját.
Néhányan közülünk előszeretettel közlekedünk nap mint nap kerékpáron, beleértve ebbe az
iskolába járást is. A Puskásba vezető úton gyakran találkozunk más bringásokkal, akik szintén
kihasználják a kerékpáros közlekedés adta lehetőségeket és nyeregbe pattannak. Ők lehetnek
ismerősök, barátok vagy akár osztálytársak is. Mi bicajosok, egy malomban őrlünk, pontosabban egy kerékpáron tekerünk. Ez azt jelenti, hogy nem számít milyen márkájú és felszereltségű a vasparipa, ugyanúgy jármű a kerékpár és ugyanakkora tisztelet jár minden
kerékpárosnak. Ugyanakkor ma mégis a kerékpárok torpedóit mutatjuk be: az országúti
kerékpárokat.

Egy kis történet
A kerékpárok már a XX. század elején is forradalmi áttörésnek bizonyultak, aztán nem kellett
sokáig várni arra, hogy az emberek minél gyorsabban közlekedhessenek vele. Ezért ellátták
pedállal, általában 180°-ban elforgatható kormánnyal, fékkel és a biciklik lelkével, a hajtással.
A hajtás egy összetett dolog, benne a pedállal, a lánckerekekkel, a lánccal és később a váltórendszerrel is. A versenykerékpárok annak köszönhetik gyorsaságukat, hogy nagy az ún.
áttétel. Minél nagyobb az áttétel, annál gyorsabb sebességet lehet elérni a kerékpárral, és
nagy sebességnél az eleinte nehéz tekerés természetesen kiegyenlítődik, így nincs akkora
erőkifejtés, de lendületesen gurul a kerékpár. Vannak egysebességes bicajok is (jó példák a
Camping kerékpárok), illetve vannak agyváltós és kanalas váltós kerékpárok. Az országútikon
a kanalas váltót használják, illetve a fékrendszer patkó- vagy tárcsafékkel van megoldva (a
dörzsféket azért nem alkalmazzák, mivel annak nagyon kicsi az intenzitása).

A mi kerékpárjaink
Ahogy bejövünk a kapun, a bútorszállító mögött egy eldugott helyen található a kerékpártároló. Gyakran vélhetünk itt felfedezni retró, országúti vagy retró országúti kerékpárokat is. Igen,
ezekkel természetesen MI közlekedünk! A mieink ezek a kerékpárok!
Egy rövid körbekérdezés után megtudtuk, kik iskolánk legnagyobb kerékpárosai.
Ők névszerint: Kurkó András 9.a, Kovács Levente 9.b, Kolics Máté 9.b, Sulyok András 9.e, Csizmazia Bence 10.e osztályos tanulók.
Összességében azt vallják: az országúti kerékpár azért előnyös, mivel gyorsan lehet vele
közlekedni A-ból B-be, a többi országútissal jó viszonyt lehet ápolni és nagyon eredményesek
a versenyeken is. Ugyanakkor városi közlekedésre annyira nem alkalmas néhány út minősége
miatt, és könnyen kilyukadhat az egyébként 6, 7 vagy akár 8 barra is felfújt gumi az aluljáróban. De ez nem azt jelenti, hogy ne közlekedjünk vele előszeretettel. Sőt!
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Az alább látható képen Kurkó András 9.a osztályos retro
versenykerékpáros tanuló áll 1986-os szovjet HVZ Tourist
kerékpárjával, korszerű öltözékben megtisztelve a kerékpár
mivoltát. Andris sokat jár kerékpáros versenyekre, amelyeken rendszerint kiváló eredményekkel, jó élményekkel
és tapasztalatokkal tér haza.
Következő delikvensünk Kovács Levente 9.b osztályos
tanuló, aki a cikk írásával egyidejűleg megjárta Budakalászt
és a Megyeri-hídon megállt egy fotó kedvéért, amelyen
ugyan csak részletekben, de felfedezhető 1988-as
csehszlovák Favorit F18-as országúti kerékpárja. E cikk
írása mellett tehát (versenyszerűen, de nem megmérettetéseken) kerékpározással is foglalkozik! ☺
Kolics Máté szintén 9.b osztályos diák triatlonnal foglalkozik edzésre szánt idejében. A nagyatádi ,,Mini-Iron
Man” már több triatlont is teljesített, ez alól persze nem kivétel a tekerés sem. Országúti kerékpárjával gyakran teljesít hosszabb távokat, viszont iskolába még nem jött vele.
Reméljük hamarosan az ő kerékpárja is díszíteni fogja az
iskolai tárolót!

A minden sportot kipróbáló és mindig vidám 9.e-s Sulyok
András heti szinten közlekedik Triban országútijával, amelyet sokszor láthatunk a tárolóban. Ez a kép éppen ilyen.

Csizmazia Bence vagyis Csizu a 10.e sportréme! Ez
természetesen jó értelemben értendő, hiszen Csizu egy
energetikus és céltudatos sportember. Közösségi oldalán
havonta többször is láthatjuk a versenyein készült fotóit,
amelyek között nemcsak országúti, de extrém mountainbike versenyek is szerepelnek.
Végszónak pedig azt mondanánk: aki csak teheti, közlekedjen kerékpárral a Puskásba, hiszen
ez is jó formája annak, hogy mozogjunk és, hogy közlekedjünk. Kerékpárral közlekedni nem
csak egészséges és sok esetben megnyugtató, de például elkerülhetjük vele a BKV-n való
nyomorgást, tömeget és röhögve leelőzhetjük a már megint nem közlekedő 1-es villamost is.
☺
Aki pedig kerékpárosként megsértődőtt, mert kimaradt ebből a cikkből a neve és a sztorija, az
jelentkezzen nálam, és folytatjuk a témát, sorozatot is indíthatunk belőle együtt jövőre!
Kovács Levente 9. b
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Rollerezés
Az első rollert nem is olyan régen rakták össze, egész pontosan 1930-ban jutott eszébe egy
apának, hogy összerakja a gyermekének, hogy legyen mivel szórakoznia. Az első rollernek fa
kerekei voltak, valamint a tengelyei is fából voltak, ezért nem gurulhatott a legjobban, és a fa
kormány és lap (amin állunk a rolleren) sem bírhatta túl sokáig.
Ma a rollereknek elég sok fajtája létezik, ugyanis van
háromkerekű gyerekroller, freestyle roller (köznyelven trükkroller), elektromos roller, városi roller stb. Az elektromos
rollerek nem is olyan régóta vannak velünk, ugyanis
kevesebb, mint 5 éve terjedtek el Magyarországon, külföldön kb. 10 éve ismerik az emberek
ezeket. Ezt a fajta rollert gondolják a legjobbnak, ugyanis sok az előnyük. De még több
hátrányuk van, többek között az, hogy észrevehetetlen, ezért nagyon sok az elektromos roller okozta baleset manapság. Egy héttel ezelőtt kb. Én is csodálkoztam, mert ültem a buszon,
megálltunk a megállóban, és amikor el akart indulni a sofőr, abban a pillanatban megjelent
egy elektromos rolleres és kb. 70-nel megelőzte a buszt! Mi van akkor, ha a busz előbb elindul? Baleset. Mi van akkor, ha az ember elesik a rollerrel? Baleset. Baleset baleset hátán.
Na, de! Térjünk rá egy érdekesebb témára, a freestyle rollerezésre! Jómagam is az ezt űző
közösségbe tartozom. Ez a sport sokak szerint arról szól, hogy megtanulj minél több trükköt
rollerrel, szponzorált és híres legyél. Nem! Nagyon nem. Aki tolja ezt a sportot, az tudja, hogy
igen ez is számít, de nincs ahhoz fogható érzés, mint amikor kint vagy a skateparkban
(gördeszkapályán), és lazulsz a spanjaiddal, trükköztök, dumáltok, jól érzitek magatokat. Állítom, mi a parkban vagyunk önmagunk. Ott mindent elfelejtünk és csak a sportra és
egymásra koncentrálunk. Felbecsülhetetlen érzés, ha egy ilyen közösség tagja lehetsz.
Miriszlai Máté 10. b

Varázslatos Magyarország
Fényképezd a természetet! Töltsd fel a Fajbookra!
fajbook.hu – egy tökéletes oldal azoknak, akik szeretik a természetet és valamicskét értenek a
fotózáshoz. Gyűjteményedbe mindenféle Magyarországon megtalálható állatfajról tehetsz fel képeket,
hozzájuk rövid leírást, a képeidet mások kedvelhetik, írhatnak alá hozzászólást, ha elkezded használni.
Mondhatni egy pontgyűjtő játéknak is, ahol egy lefotózott állatért, bogárért lehet pontokat kapni akkor, ha helyesen határoztad meg, kettőt. De, ha ki kellett javítaniuk, akkor egyet. Havonta és évente
helyezéseket osztanak ki, amikért értékes kupon- és tárgynyeremények lehet nyerni!
Én tavaly kezdtem és még mindig szívesen megyek ki az erdőbe a
fényképezőmmel, már többször is kaptam ezt-azt: újságot,
könyvet, értékes kuponokat. Ha te is úgy szereted a természetet,
mint én, vagy csak van elfekvőben egypár kép a telefonodon,
nyugodtan regisztrálj az oldalra és szállj be a versenybe!
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Segíts visszajelzéseddel, hogy mi hogyan kerüljön bele a következő számba!
chipogo@protonmail.com
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Felelős kiadó iskolánk igazgatója:
Mamira György

Cikkekben nem megemlített képek forrásai:
Borító (Készítette: Katona Márton 10.b):

www.termeszetjaro.hu/hu/poi/fizetos-strand/balatongyoeroeki-koezsegi-strand/36101013/#dmlb=1
www.globber.com/blog/en-us/teen-scooters/new-teenage-adult-scooters-available-from-june-2017
www.istockphoto.com/photo/cyclist-in-the-action-gm157509437-11008788
www.pexels.com/photo/red-racing-car-on-race-track-during-daytime-158971
www.dreamstime.com/professional-male-photographer-digital-photo-camera-photo-studio-isolated-grey-photographer-image102998392
www.dreamstime.com/side-view-positive-casual-man-standing-side-view-positive-casual-man-holding-his-hand-his-pockets-standing-white-image173562314
www.facebook.com/ptttx
www.istockphoto.com/vector/emoticon-with-computer-gm148987116-20928874
slidingwardrobeworld.com/envira/2735/f186_9_881x513-light-grey-chicago-concrete-medium
among-us.fandom.com/wiki/Colors?file=Banana.png

Vezércikk:
www.21napalatt.hu/az-5-legjobb-cukormentes-hazi-fagyi-recept/

Interjú:

youtu.be/CcLf1TZrF5c
acnews.hu/profil/aziz-az-igazi-gyrososbol-lett-a-fiatalok-sztarja/2022-02-19/35060
www.facebook.com/ptttx

Ballagás:
3dvkarts.com/drawing/how-to-draw-balloons

Ágazati alapvizsga:
www.dreamstime.com/personal-computer-sketch-monitor-keyboard-electronic-device-personal-computer-pc-used-work-study-office-school-image167547581

Grapple:
www.flaticon.com/free-icon/grappling-hook_3604851

Kihagyhatatlan autó versenyek:
www.shutterstock.com/hu/image-illustration/sports-car-racing-drawn-by-hand-151666355

Ha nyár, akkor (is) kerékpár:
all-free-download.com/free-vector/download/bicycle-drawing_6815079.html

Rollerezés:
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www.dreamstime.com/scooter-toys-black-white-lineart-drawing-illustration-hand-drawn-coloring-pages-image174996972

Varázslatos Magyarország:
www.vectorstock.com/royalty-free-vector/bird-sketch-icon-vector-13230364

