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 Közeleg az első negyedév vége, nem 
elhamarkodott cselekedet tehát, ha iskolánk 
újságjának idei első számát kezükbe vehetik 
olvasóink. Mi, akik írjuk és szerkesztjük, már 
annak is örülni tudunk, hogy a Chipogó 
egyáltalán megjelenhetett. A huszonnegyedik 
évfolyamába lépő újságunk jelenét és jövőjét 
nem valamiféle cenzúra veszélyeztette, hanem a 
válságnak nevezett pénzhiány, hiszen pénz 
nemcsak a háborúhoz kell, hanem az újság 
technikai előállításához is.  

De mert a pénztelenség most még nem volt 
áthághatatlan akadálya a Chipogó 
elkészítésének, sietek e hasábokon szeretettel 
köszönteni kilencedik osztályos barátainkat. A 
szeptemberi kezdéstől eltelt hónapok bizonyára 
meggyőzték valamennyiüket arról, hogy a 
Puskás Tivadar Távközlési Technikum nem 
szorítkozik az időjárási viszontagságok ellen 
védettséget nyújtó építmény szerepére. Aki 
ennek az iskolának a küszöbét tartósan át akarja 
lépegetni, annak bizony tanulnia kell! Méghozzá 
sokat! E tekintetben a mi iskolánk számos más 
iskolától különbözik. Ide nem lehet reggel tájt 
ittas fővel beslattyogni. Itt nem lehet randalírozni! 
Borközi állapotban lévő szülők és rokonok ide 
nem járhatnak be azért, hogy tanárveréssel 
múlassák az idejüket.  

A Puskás Tivadar Távközlési Technikumnak 
ugyanis rangja van. Ez azoknak a 
pedagógusainknak köszönhető, akikre mi akkor 
is felnézhetünk, ha alakra nézvést netán mi 
magasabbak vagyunk némelyiküknél. S erre 
akkor is gondolnunk illik vagy illene, amikor egy-
egy iskolánkon kívül megrendezett tudáspróbán 
elismerést kiváltóan szerepelünk.  

Iskolánk képviseletében ugyanis számos 
lehetőség kínálkozik számunkra ahhoz, hogy 
megmutassuk: ki a legény a gáton. Ott vannak az 
OKTV-k (Országos Középiskolai Tanulmányi 
Versenyek) matematikából, fizikából és 
informatikából is. Ott van a TUDOK 
(Tudományos Diákkörök Országos 
Konferenciája) elnevezésű vetélkedő. Aztán ott 
vannak a házi, úgynevezett létraversenyek, 
amelyek keretében feladatmegoldásokkal 
növelhetjük a pontok számát a végső győzelem 
reményében. S akkor még nem szóltam azokról 
a versenyekről, amelyek magyar nyelvből, 
történelemből, fizikából, matematikából, 
informatikából, szakmai tárgyakból való 
felkészültségünk bemutatására kínálnak 
lehetőséget.  

Pedagógusainak és egykori diákjainak 
köszönhetően iskolánk múltja olyan, hogy arra 
mindannyian büszkék lehetünk. A jövőjének 
megítélésekor is okunk van a bizakodásra. Mert 
nemcsak azt mondhatjuk el, hogy tanáraink jól 
tanítanak, hanem azt is, hogy a magyar 
gazdaság számára fontos, sőt nélkülözhetetlen 
tudással vérteznek fel bennünket. Képzettségünk 
tehát keresetté tesz bennünket majd a 
munkaerőpiacokon is.  

Nemrég volt egy tudományos konferencia arról, 
hogy a honi és a határon túli iskolák egy része 
miért választotta névadójául Puskás Tivadart. 
Felszólalt ezen a tanácskozáson dr. Horváth 
László igazgató úr és Heller Ferenc 
igazgatóhelyettes úr is, hogy történelmi 
áttekintést nyújtsanak iskolánk múltjáról. Sok 
szépet és értékeset mondhattak el 
emlékidézéseik során. Az viszont már rajtunk is 
múlik, hogy egy emberöltő távolában majd miket 
mondanak el iskolánk mai jelenéről és 
változásairól az akkori vezetők.  

A mostani kilencedikesek köszöntésével kezdtem 
ezeket a sorokat, s a jelenlegi tizenkettedik 
évfolyamosokhoz szóló szavakkal fejezem be 
őket. November 28-án rendezzük számukra a 
szalagavatót. Vagyis őket ünnepeljük abban a 
megalapozott reményben, hogy jövőre majd úgy 
hagyják itt az iskolánkat, hogy jogos büszkeség 
dagasztja keblüket miatta.  

Cseri Sándor Ádám 11. A 
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 Forrás: Google 

 Egy verőfényes szombati napon 
osztályunkat a Kulturális Örökség napjai 
rendezvény keretében a József Attila utca 
2-4-ben működő Önkormányzati 
Minisztériumba vetette a sors. A 
létesítmény korábban számos hivatalt 
ellátott, volt itt királyi sóhivatal, fürdő és 
még lakóház is mielőtt idekerült volna a 
Belügyminisztérium, amit meg aztán a 
fent ismertetett névre kereszteltek át. 

A külsőre kétségkívül dekoratív 
(felújított) épületen egyáltalán nem 
látszott meg, hogy ott egy különleges 
szerv működne, tökéletesen belesimult a 
környező bérházak látványvilágába. 
Belépve azonban azonnal tudatosodik a 
gyanútlan látogatóban, hogy nem egy 
közönséges pesti épületbe lépett. Na 
persze korántsem az impozáns belső 
tereknek köszönhetően, hanem a marcona 
katona-biztonsági őrök motozása és 
fémdetektorai miatt. Miután megállapítást 
nyert részükről, hogy egyikőnk sem akar 
merényletet elkövetni ellenük, már be is 
léphettünk a csarnokba, ahonnan egyből 
továbbtessékeltek minket egy 
vetítőterem-szerűségbe, ahol egy filmet 
láthattunk az épületről. Az igen csak 
alapos ismeretterjesztő alkotásból 
gyakorlatilag minden részlet kiderült, így 
tulajdonképpen az idegenvezetés is 
értelmét vesztette, hiszen virtuálisan már 
mindent láttunk. De legalább megtudtuk 
például, hogy mi az intézményt vezető 
miniszter feladatköre. 

Az önkormányzati miniszter a kormány 
helyi önkormányzatokért, sportpolitikáért, 
katasztrófák elleni védekezésért, 

köziratok kezelésének szakmai 
irányításáért, turizmusért, 
lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért, 
választójogi és népszavazási 
szabályozásért, választások és 
népszavazások lebonyolításáért, 
közigazgatás-szervezésért, 
fejlesztéspolitikáért felelős tagja. 

A valódi idegenvezetést egy, mint 
kiderült igazi, hamisítatlan volt belügyes 
tartotta, akin meg is látszott, hogy nem 
valami idegenvezető szakiskola 
büszkesége- szónoki képességei a 
legnagyobb jóindulattal sem voltak 
elégségesnek nevezhetőek, a 
meglehetősen szerencsétlen "orr alatt 
motyogás"- módszer bizony nem volt egy 
nyerő valami. Azok, akik 1,5 méternél 
távolabb álltak nála, gyakorlatilag semmit 
nem hallottak az egészből, ez azonban 
szerencsére csak a látogató csoport 96%-
át érintette. Ha nem figyelünk a filmre, 
bizony nagy bajban lettünk volna, így 
azonban például a vízzel is elárasztható, 
mozgatható üvegtető mibenlétének 
kérdése nem maradt titokban előttünk- ez 
a funkció pedig bizony a hűtés. A 
tárlatvezetésnek persze voltak kevésbé 
impresszív részletei is, ilyen volt például 
amikor csodálatos sárga linóleummal 
borított folyosókon, fénymásolókat 
kerülgetve haladtunk egyik irodából a 
másikba. 

A végső konzekvenciákat levonva 
megállapíthatjuk, hogy belügyesnek lenni 
lehet, hogy kifizetődő, de ezt jobb ha 
csendben tesszük, semmiképp se akarjunk 
másokat körbevezetni a munkahelyünkön, 
mert nem lesz jó vége. Mi pedig újabb 
életre szóló élményekkel gazdagodva 
távoztunk a patinás intézményből. 

Bátor Csaba 11. B 
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 Mi, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum 11. a osztályának tanulói, Alapiné 
Ecseri Éva osztályfőnök tanárnő vezetésével, ellátogattunk szeptember 19-én 
a Magyar Távirati Iroda (MTI) Naphegy téri főépületébe. Az MTI jogelődje 
129 évvel ezelőtt két országgyűlési gyorsíró vállalkozásaként alakult meg, s 
azontúl a mindenkori hatalom a saját uralkodását elősegítő eszközként 
tartotta befolyása alatt, méghozzá úgy, hogy a hírügynökséget eddig irányító 
tizenöt legfőbb vezetőt a saját bizalmi emberei közül nevezte ki. A vezetők 
közül szakmailag a legkiemelkedőbb személyiségként tartják számon Kozma 
Miklós századost, Horthy Miklós kormányzó hűséges katonáját, aki 1920-ban 
lett a hírügynökség elnök-vezérigazgatója, és működésének huszonegy éve 
alatt a Magyar Távirati Iroda részvénytársaság megvette a Telefon Hírmondó 
Rt. részvénytöbbségét, megalapította a Magyar Hirdető Iroda Rt.-t, a Magyar 
Filmiroda Rt.-t és a Magyar Országos Tudósító Rt.-t.  

Napjainkban az ország és a világ híreit szállítja az MTI a megrendelőinek. 
Minden megyében van tudósítói hálózata. Naponta ötszáz-hatszáz hír jön ki az 
MTI belpolitikai, gazdasági, panoráma és sportszerkesztőségéből. Külföldi 
tudósítói hálózata egész napon át, küldi a beszámolókat a nagyvilágból. Az MTI 
szerkesztőségei tizenhárom külföldi hírügynökség öt nyelven adott anyagait 
dolgozzák fel. Ezek az MTI-s belföldi és nemzetközi híranyagok képezik az 
országban működő tévé- és rádióállomások, napi- és hetilapok, valamint 
internetes portálok többségének hírszolgáltatási alapját.  

 

 Mi történt itthon és a 
nagyvilágban? Erre a folyton 
ismétlődő kérdésre innen, a 
Belpolitikai 
Főszerkesztőségből kapjuk a 
választ. 
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Az MTI részvénytársaság fotószerkesztőségének a munkatársai az ország 
valamennyi jelentős politikai, kulturális és sportrendezvényén a legmodernebb 
digitális berendezésekkel örökítik meg a megismételhetetlen pillanatokat. 
Kétmilliós magyar nyelvű és kétszázezres angol nyelvű híradatbázisuk, továbbá 
tizenhárommillió felvételt tartalmazó fotótáruk van.  

Nagy érdeklődéssel tekintette meg osztályunk azt a technikai kiállítást, 
amelyen az MTI munkatársai által egykor használt eszközöket mutatták be. 
„Őskori” rádiók, rádióvevők, írógépek, számítógépek, fényképezőgépek 
tartoztak a hírtovábbítás matuzsálemei közé. Érdeklődésünk akkor sem volt 
kisebb, amikor az aktuális sajtófotókat néztük meg.  

Bejártuk az MTI óriási épületének nagy részét: a földszinttől a 
panorámateraszig, ahol antennarendszereket tekintettünk meg, és ahonnan 
nagyszerű kilátás nyílt Budára; felkerestük a többmilliós képfelvételt őrző 
védett gyűjteményt és az elnök irodáját; jártunk az Informatikai és 
Telekommunikációs Központban és a Belpolitikai Főszerkesztőségben egyaránt. 
Nagy élményt jelentett számunkra, hogy megismerkedhettünk a Magyar 
Távirati Iroda részvénytársaság történetével és struktúrájával, hiszen 
lehetséges, hogy egyszer majd dolgozni is odajárunk.  

 

Az elnök irodája az elnök távollétében 

Cseri Sándor Ádám 11. A 
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Robert Capa (eredeti nevén 
Friedmann Endre Ernő) (1913. 
október 22., Budapest – 1954. május 
25., Indokína, Thai Binh) magyar 
származású fotográfus. 

"Ha nem elég jók a képeid, nem 
voltál elég közel" – Robert Capa 

Élete 

Friedmann Endre néven született 
Budapesten, a 20. század egyik 
legjelentősebb fotósa, elsősorban 
dokumentaristaként, 
haditudósítóként tartják számon. 
Rövid élete során öt csatatéren 
fotózott (a spanyol 
polgárháborúban, a japánok kínai 
inváziójakor, a II. világháború 
európai hadszínterein, az első arab-
izraeli háborúban és Indokínában). 
A II. világháború folyamán 
Londonban, Észak-Afrikában, 
Olaszországban, a normandiai 
partraszállásnál az Omaha Beach-en 
és Párizs felszabadításakor is ott 
volt és dokumentálta a háború 
eseményeit. 

Szülei szabók voltak, a Kossuth 
Lajos utcában volt az 
üzlethelyiségük. Egy bátyja (László) 
és egy öccse (Kornél) van. Öccse 
később szintén fényképész lesz és 
Cornell Capa néven fut be szép 
karriert. A Budapesti Madách 

Gimnáziumban végezte középfokú 
tanulmányait. 1931 júliusában előbb 
Bécsbe, majd Prágába, aztán 
Berlinbe költözött, ahol a Német 
Politikai Főiskolán újságírást tanult, 
ahonnan zsidó származása miatt 
1933-ban távozni kényszerült. Egy 
rövid időre visszatért Budapestre 
és csatlakozott a Kassák-féle 
Munka körhöz, de a növekvő 
antiszemitizmus miatt ősszel 
Párizsba emigrált. 

Capa (ekkor még Friedmann) a 
harmincas évek elején 
hobbifotósként kezdett képeket 
készíteni. Bohém figura lévén hamar 
rájött, hogy kedvtelését 
megélhetésként is űzheti. Mivel 
Párizsban sem volt neki könnyű a 
megélhetés, 1934-ben felvette a 
Robert Capa nevet (u.i.: magyar 
barátai között cápa volt a 
beceneve), ami amerikai hangzású 
volt, hasonlított az akkoriban 
népszerű amerikai filmrendező, 
Frank Capra nevére. Ettől remélt 
több megbízást újságíróként vagy 
fotósként. 

A várakozása sikerrel járt, 1934-
ben megkapta első megbízását a Vu 
magazintól. Haditudósítóként vett 
részt az 1936-os spanyol 
polgárháborúban, az 1938-as japán-
kínai háborúban, a II. világháború 
észak-afrikai és olaszországi 
hadjárataiban, a franciaországi 
(normandiai) invázióban, 1950-ben 
az izraeli harcokban. Capa, mikor 
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nem a harcmezőkön fotózott, 
nagykanállal habzsolta az életet. 
Egyik szeretője Ingrid Bergman 
volt, azonban Capa ezt úriemberhez 
méltóan titkolta, csak később, 
Bergman önéletrajzi könyvéből 
derült rá fény. Isabella Rossellini, 

Bergman lánya több romantikus 
levelet is őriz, melyeket Capa 
küldött a dívának. 1954-ben a Life 
Indokínába küldte, hogy tudósítson 
a francia gyarmati harcokról. Május 
25-én délután 3 óra előtt 5 perccel 
aknára lépett, és meghalt. 

A haditudósító 

1936-1937-ben Gerda Taro-val 
tudósítottak a spanyol 
polgárháborúból, a francia, baloldali 
Regards nevű hetilap megbízásából. 
Az itt készült A milicista halála 
című képe meghozta számára a 
világsikert. A képet több más fotója 
kíséretében a LIFE magazin 
közölte, és szinte azonnal vitákat 
váltott ki szakmai körökben. 
Ellenlábasai azt próbálták 
bizonyítani, hogy a fotó – Capa 
állításával ellentétben – nem 
dokumentum, hanem egy 
megrendezett, beállított kép. A vita 
tulajdonképpen a mai napig tart, a 
hivatalos álláspont az, hogy a kép 
eredeti, vagyis Capa valóban abban a 
pillanatban fotózta le egészen 
közelről a katonát (akit később 
Federico Borrell Garcia néven 
azonosítottak), amikor egy golyótól 
elesett a harcmezőn. 1938-ban a 
japán-kínai háború miatt Kínába, 
1940-ben Mexikóba utazott. 

D-nap 

A sors furcsa fintora, hogy "a világ 
leghíresebb háborús fotósa" 
egészen 1943-ig nem kapott 

megbízást, hogy a világháborúról 
tudósítson (a Blitz idején Londonban 
van, de nem mint tudósító), ettől 
kezdve azonban szinte végig az első 
vonalakból küldte képeit a LIFE 
magazinnak. Előbb Észak-Afrikában, 
majd Szicíliában kísérte az amerikai 
katonákat. 1944. június 6-án 
hajnalban ő volt az egyetlen fotós, 
aki a partraszállók első hullámával 
Normandia földjére lépett. 6 
tekercs filmet (106 kockát) 
fotózott el, majd délután 2-kor, 
amikor már biztosnak látszott a 
hídfőállás, az első kórházhajóval 
visszatért Portsmouth-ba. A 
filmtekercseket bevitte a LIFE 
londoni irodájába, majd lefeküdt 
aludni. A laborban az asszisztens, az 
akkor 15 éves Larry Burrows (aki 
később maga is hadifotós lett) 
annyira kíváncsi volt a képekre, hogy 
az előhívás után a szokásosnál 
magasabbra állította a szárítóban a 
hőmérsékletet, hogy gyorsabban 
száradjanak a negatívok. A hő 
azonban leolvasztotta az emulziót, 8 
teljes kép és további 3 kocka 
bizonyos részeinek kivételével 
teljesen megsemmisültek a 
felbecsülhetetlen értékű, 
megismételhetetlen fotók, a 
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megmaradtak is elmosódtak. 
Mindazonáltal a LIFE június 19-én 
leközölt 10 képet "slightly out of 
focus"("enyhén életlen") 
magyarázkodó képaláírással. Ez 
annyira felbosszantotta Capát, hogy 
később ezt a címet adta 
önéletrajzának is. (Ez a kötet 2006 
októberében jelent meg magyarul 
Kissé elmosódva Emlékeim a 
háborúból címmel a Park Könyvkiadó 
gondozásában.) Ezek a fotók – mint 
egyedüli hiteles vizuális 
dokumentumok – inspirálták később 
Steven Spielberg-et a Ryan 
közlegény megmentése c. film nyitó 
képsorainak megalkotásakor. 

1947-ben megalakította a Magnum 
fotóügynökséget, amelynek elnöke is 
lett, alapító kollégái barátja Henri 
Cartier-Bresson; David Seymour, 
George Rodger és William 
Vandivert. 

Leghíresebb képe: A milicista halála 
Kép forrása: magnumphotos 

 

 

 

 

1948-ban Magyarországon is 
fényképezett, a háborús pusztítást 
és a kommunista befolyás nyomait 
rögzítette. 

1954-ben Japánba utazott egy 
Magnum fotókiállítás 
megszervezése végett, ekkor kérte 
fel a LIFE magazin, hogy "ha már 
úgyis ott van", tudósítson az 
Indokínában (Vietnamban és a 
környező Laoszban és 
Kambodzsában) akkor már 8 éve 
zajló függetlenségi háborúról. 
Május 25-én reggel egy francia 
ezreddel gyalog indultak el a laoszi 
határvidéken egy felderítő útra. Út 
közben fotózta a katonákat és a 
leégett, kifosztott falvakat, a 
temetetlen halottakat. Délután öt 
perccel 3 óra előtt (az alakulat 
parancsnokának határozott 
figyelmeztetése ellenére) egy kis 
dombra kapaszkodott fel, hogy 
látképet késztíthessen a 
környékről, amikor egy 
taposóaknára lépett, ami 
felrobbanva azonnal megölte. 

"Ha nem elég jók a képeid, nem voltál 
elég közel" – mondta több interjúban is 
a sokat látott, de tragikusan rövid 
életű riporter. 

Hagyatékának gondozására öccse, 
Kornél (Cornell Capa) 1964-ben 
alapítványt hozott létre, ez később 
kiegészül más fotósok munkáival is, 
majd ebből jött létre 1974-ben New 
Yorkban az International Center of 
Photography, amely ma archívum, 
galéria és fotós iskola. 

Csókás Tamás & Vég Mercédesz 10. E 
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 A hulladék nem azonos a szeméttel. Mert 
a hulladék a felelősen gondolkodó és 
cselekvő ember számára érték, a szemét 
pedig a környezetet terhelő káros anyag, 
amitől drága technológia alkalmazásával 
meg kell szabadulnunk. Mindez 
szeptember 10-én azon a Madách téri 
bemutatón jutott az eszembe, amely 
„Interaktív kiállítás a 
hulladékhasznosításról” címmel 
gazdagította az ismereteinket.                     
A csomagolási hulladékok szelektív 
gyűjtésének hasznosságáról megtudtuk, 
hogy a külön-külön konténerekben 
gyűjtött papír, műanyag, fehér és színes 
üveg, fémek feldolgozása annak az  

energiának csak a töredékét igényli, amit 
ezeknek a termékeknek a természetből 
kivont összetevői feldolgozásakor 
használnak el.  

 

 

 

 

 

 

Példának okáért: a használt papírból 
készült „újrapapír” előállításához csak 
feleannyi energiára és negyedannyi vízre 
van szükség, mint a fából készült új 
papíréhoz. S ráadásul fát sem kell az 
újrafeldolgozott papír előállítása miatt 

kivágni. A hulladékgyűjtő konténerek ma 
már sok településen láthatóak. Rajtuk ott 
vannak a feliratok: „Papír”, „Műanyag”, 
„Fehér üveg”, „Színes üveg”, „Fém”. A 
konténereken lévő szellemes rajzok még  
azokat is segítik a tájékozódásban, 
akiknek eme szavak elolvasása és 
megértése netán problémát jelentene. 
Mégis, ki tudja, miért, az alapos eligazítás 
ellenére egyesek ma még szétválogatás 
nélkül dobálják a hulladékokat a 
konténerekbe.  

Pedig a hulladékok feldolgozhatóságának 
előfeltétele, hogy azok nem keverhetőek. 
A kiállításon láttunk egy mágneses 
szeparátort, amellyel a fém hulladékokat 
különítették el azoktól az üvegektől, 
amelyek közé keveredtek. Ugyancsak 
megnézhettük egy hulladékválogató sor 
modelljét is. Az azonos konténerbe 
dobált, de különféle műanyag 
hulladékokat ugyanis szét kell 
válogatniuk és a szennyeződésektől meg 
is kell tisztítaniuk azoknak, akik a 
feldolgozás előfeltételeiről 
gondoskodnak.  

És ezek után tartsunk egy kis 
seregszemlét! Íme: csomagolópapírok, 
füzetek, papírtáskák, zsákok, vécépapírok 
stb.; fóliák, műanyag palackok, flakonok, 
virágládák, csövek, ládák, polár 
pulóverek stb.; fehér és színes üvegek; 
kerékpár-, autó- és motoralkatrészek, 
karácsonyfatalpak stb. Hogy mindez 
miből készült? Azokból a hulladékokból, 
amelyeket a konténerekbe bedobáltunk. S 
amelyeket még nem is olyan régen a 
szemét részeként a kukásedényekben 
gyűjtötték az emberek, mert ezeket az 
értékeket akkor még szemétnek nézték.  

Cseri Sándor Ádám 11. A
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 Sok munka és fáradság után júniusban 
kijutottunk Spanyolországba. A nyaralás 
tíz napon át tartott. Az úton negyvenketten 
vettünk részt, amelyben több kísérő tanár is 
benne volt. 

Írjunk kicsit az útról. Busszal indultunk a 
kollégiumtól. Az első éjszakát a buszon 
töltöttük majd megérkeztünk 
Olaszországba, egy Sirmione nevű kis 
városba. Itt pár órát eltöltöttünk, fürödtünk 
a Garda-tóban. Majd a tavi látogatás után 
tovább indultunk Milánóba. Itt kaptunk 
egy tranzitszállást. A délutánt Milánóban 
töltöttük, megnéztük a Dómot és még 
néhány helyi 
nevezetességet is. 

Másnap elhagyva 
Milánót a francia 
Riviérán lévő Nizza 
felé vettük az utat. 
Ebéd után meg is 
érkeztünk Nizzába, 
ahol fürödtünk 
egyet a tengerben. 
Nizzára nem jutott 
sok idő, mivel 
időben szerettünk 
volna még Spanyolországba érni. Hátat 
fordítva Nizzának Spanyolország felé 
vettük az utat. 

3…2…1… Spanyolország!!!!!!! Ez 
hangzott el, amikor éjfél tájékán átléptük a 
spanyol határt. 

Hajnalban értünk el Montsenybe, ahol a 
szállásunk volt. Montseny egy 
táborozóhely a hegyek között, nem messze 
Barcelónától. Az első dolog az volt, hogy 
kipakoltunk a buszból. Miért is ne esett 
volna az eső?  

Pakolás után várt ránk egy alvás. 

Innentől kezdve magunknak főztünk, 
mindent magunknak készítettünk. A 
következő napokban meglátogattuk 
Spanyol barátainkat, akik még februárban 
voltak nálunk, a kollégiumban. Az első 
állomásunk Montserrat volt, amely egy 
kolostor és egy köré épült látnivalóból állt. 
Montserrat egyszerűen csodálatos. 
Hatalmas magasságban a hegyek 
ölelésében egy világhírű kolostor, ahol a 
Fekete Madonnát őrzik. Majd Megnéztük 
Barcelona nevezetességeit. A Sagrada 
Família félkész templomát is végigjártuk. 
Bár száz éve készül ez a híres templom de, 
ha valaki végig szeretne ülni benne egy 
misét, ahhoz még jó húsz évet kell rá várni.  

A Sagrada Família után ellátogattunk a 
híres Güell parkba. 
Gaudi tervezte, ahogy 
a Sagrada Familiát is!. 
Ennek a parknak is 
megvoltak a 
sajátosságai. A 
hullámvonalak, az 
abszurd figurák, ábrák, 
szóval minden, ami 
Güell művészetére 
vall. 

Abban a szerencsében 
volt részünk, hogy a 

katalánok nagy nemzeti ünnepén a San 
Juan Napján is ott lehettünk. Ez az év 
leghosszabb napja és ilyenkor a katalánok 
ünnepelnek is rendesen. Elég furcsa 
módon… Nem tudom, hogy az ünneplésbe 
miért tartozik bele a turisták dobálása 
petárdával. Elég szemét dolog. 

Meséltem már, hogy mi történt Attilával? 

Barcelonában egy piacon mindenfélét 
összeevett, majd külön kórháztúrát kapott.  

Mivel gyomorrontása volt ezért napokig 
csak répán élt. De legalább a többiekre 
gondolhatott volna. Amíg őbelőle jött ki a 
termék, addig mi az éjszaka közepén 
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vártunk rá, miközben petárdákkal 
bombáztak minket.  

Az utolsó Barcelonában töltött napon 
strandoltunk még egy utolsót egy 
Barcelona melletti strandon. Majd a strand 
után megnéztük a Barca stadiont. Sajnos a 
pályára nem engedtek be minket, de még 
így is szép látványt nyújtott.  

Elérkezett az utolsó Spanyolországban 
töltött nap. Pakolás, ezerrel, majd irány 
hazafelé. 

 

 

 

 

 

 

A magyar hon felé vezető úton megálltunk 
Monaco államában. Tudniillik Monaco a 
gazdagok városa, ahová csak úgy nem 
lehet betelepülni, hanem csak kihalásos 
úton kaphatunk állampolgárságot. Persze, 
ha van elég pénzünk. 

Monaco után sikeresen elértünk az olasz 
földön lévő Verona városába, ahol csak 
egy kevés időt töltöttünk. Megnéztük a 
híres veronai arénát, majd ellátogattunk 
Rómeó és Júlia szerelmi erkélyére. 

Buszra fel, majd irány Genova. Itt volt 
ugyanis a másik tranzitszállásunk. Sajnos 
ebben e hangulatos városban nem tudtunk 
nézelődni, mivel éjfélre értünk el a 
szállásra. 

Másnap reggel elhagytuk a 
tranzitszállásunkat és végleg hazafelé 
vettük az utat. Az éjszakát a buszon 

töltöttük, majd megérkeztünk az azutáni 
nap hajnalán a kollégiumba. 

De ez a nyaralás nem jöhetett volna létre, 
ha Jó Andrea tanárnő nem szervezi meg, 
amely nagyon nagy munka volt számára. 

Mivel pályázaton nyertünk pénzt, ezért 
mindenkinek harmincezer forint lett volna 
az önköltsége, de engem és társaimat az 
Arany János Tehetséggondozó Program 
jelentős összeggel támogatott. Így 
juthattam ki hatezer forintból tíz napra. 

Barcelona, Nizza, Milánó, Sirmione, 
Monaco, Montserrat még harmincezerért is 
nagyszerű lett volna, de hatezerért! Persze 
nem adták csak úgy a támogatást. 
Kritérium volt, hogy hetente egy 
spanyolórán részt kellett vennünk, emellett 
a közösségi munkában is ki kellett 
vennünk a részünket. Persze nem volt ez 
olyan megerőltető, de mégis "meg kellett 
dolgoznunk" a nyaralásért.  

Számomra ez volt életem eddigi legjobb 
nyaralása. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Galambosi Gábor 10. E 
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- avagy miért nem kapunk elegendő anyagi 

támogatást az Islokánk fennratójától – 

A Critical Mass annak az elterjedt, városi 
kerékpáros felvonulásnak a neve, amit 
minden hónap utolsó péntekén tartanak 
meg világszerte 
közel 300 városban. 
1992-ben, San 
Franciscóban volt 
először ilyen 
felvonulás, azzal a 
céllal, hogy 
megmutassák, 
mennyire 
barátságtalanok a 
városok a 
kerékpárosoknak. 
Valójában a Critical 
Mass nem egy 
közvetlen akció, 
hanem inkább egy 
városi kerékpártúra, 
amely során egy kihirdetett 
találkozóhelyen összegyűlnek a 
kerékpárosok és együtt eltekernek a város 
egyik pontjából a másikba. 

Magyarországon áprilisban, a Föld napján 
és szeptemberben az európai autómentes 
napon két nagyobb felvonulást is tartanak. 
A Critical Mass felvonulások során egy 
kihirdetett útvonalon  végigkerekeznek az 
összegyűltek. Gyakori, hogy 
kereszteződésekben,vagy a célban 
megállva a résztvevők fejük fölé emelik 
kerékpárjaikat, ezzel felhívva a figyelmet e 
közlekedési forma létjogosultságára, illetve 
hátrányos helyzetére. 

 Az idei CM-re lehetőségem volt kijutni. 
Lássuk, mi volt idén. 

Szeptember 22.-én a kollégiumból 
indultunk, 9 diák és egy tanár. Előzőleg 
kaptunk a Fővárosi Önkormányzattól 
bicikliket, melyekkel fel is vonultunk 
később. A Városház tér volt a bringások 
gyülekezőhelye, ezért mi is oda tartottunk. 
Kint a városházánál megjelent a Levegő 
Munkacsoport, emellett szervezetek 
gyűjtöttek aláírásokat, annak érdekében, 
hogy Magyarországon kisebb legyen a 
szén-dioxid kibocsátás. De hagyjuk a 

papírokat. 

  

Délután fél ötkor 
indultunk a kollégiumból 
a Városház térre.  

Végigbringáztunk 
Újbudán, majd a 
Szabadság hídon át a 
Városház térre. Itt volt 
egy kis időnk. A 
gyülekező után felkaptuk 
bringáinkat a tömeggel 
együtt és tekertünk.   

És jöjjön a felvonulás! A 
Városházától végigtekertünk a 
Nagykörúton, az Andrássy úton, majd 
követtük a tömeget a Petőfi hídig a 4-6-os 
villamos vonalán. 

Végezetül a felvonulásról annyit, hogy jól 
éreztük magunkat, jó időnk volt, sok 
emberrel találkoztunk, és aláírásainkkal 
segítettük a levegő munkacsoport 
munkáját. Kerékpár 4ever!   

DE: A tömegmegmozdulásokat 
vagy egy folyamatosan magas 
színvonalon dolgozó oktatási 
intézményt kell-e fennmaradása 
érdekében támogatni??? 

Galambosi Gábor 10.e 
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Valamikor réges-régen az emberi faj a kihalás 
szélén állt. Mégis, szinte a lehetetlenséggel 
határos módon nem csupán fennmaradnia 

sikerült, hanem a Föld legsikeresebb 
élőlényévé is vált. 

Luca Cavalli-Sforza vérmintákat gyűjtött Föld 
legkülönfélébb embereitől, hogy felrajzolja az 
egész emberiség családfáját. A legősibb törzs a 
namíbiai Kalahári-sivatagban a busmanok közé 
tartozó szanok. Belőlük ágazott ki minden ma 

létező bőrszín, világnézet és nemzetiség. A 
busman nyelvben csettintésekkel és más 

hangokkal beszélnek. Zsákmányuk agyával 
gondolkodnak, és olvasnak a földön hagyott 
nyomokból. Pl.: Az oroszlány gondolkodás 
nélkül átlépne a patanyomokon, hiszen ha 

nem látja, nem hallja az állatot vagy nem érzi a 
szagát, akkor az nem létezik számára. 

Távoli őseinkkel ugyanez lehetett a helyzet, de 
50.000 évvel ezelőtt a nyomolvasók 

megtanultak a múltba és a jövőbe látni.  

A legközelebbi, Afrikán kívüli emberi 
maradványok Ausztráliában kerültek elő.  

A genetikai sokféleség a kivándorlási 
hullámokkal folyamatosan csökkent. Az afrikai 
népek génállományának eddigi legátfogóbb 
vizsgálata jóval többet hozhat, mint új 
ismereteket az ember származásáról. Az ilyen 
típusú kutatások segíthetnek felderíteni olyan 
génváltozatokat is, amelyek betegségeket 
okoznak, vagy épp védenek tőlük. A 
vizsgálatok szerint a Homo sapiens Afrikából 

származik, megjelenését 200 ezer évvel 
ezelőttre teszik. Kelet-Ázsiát két vándorlási 
hullám népesítette be. Az egyik a 
hegyláncoktól északra, a másik délre vonult. A 
régészeti adatok szerint csaknem tízezer évbe 
telt, mire megérkeztek Európába a Közel-
Keletről.  

 

 

 

 

 

 

 

Michel Lorblanchet régész elmondta, hogy az 
ősi európaiak voltak az első művészettel 
megáldott barlanglakók.  

Ha Afrika volt az emberiség bölcsője, akkor 
Közép-Ázsia volt a bölcsődéje.  

Amerika benépesülése Északkelet-Ázsián 
keresztül zajlott le 15 ezer évvel ezelőtt. Arról 
vita folyik, hogy vajon milyen útvonalon 
indultak el. 

Manapság már a kihalás nem fenyegeti az 
emberiséget, azonban egyes földrészek 
életkörülményeinek megváltozásával a 
népesség átcsoportosulása figyelhető meg. 

 
 
 

Szücs Noémi 10. E  
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 Gyakran találkozni olyan fiatallal, aki 

diákmunkát vállal, vállalt. Mivel kíváncsi 
voltam, hogyan is zajlik egy dolgozó diák 
élete, interjút készítettem egy régi barátommal, 
Balázzsal. A fiú az otthonában fogadott engem, 
péntek délután. 

Balázs 16 éves, és egy gyorsétteremben 
dolgozik. Kérdésemre elmondta, hogy tavaly 
nyáron jelentkezett munkatársnak ebbe az 
étterembe, és szerencséjére fel is vették. Azt is 
kifejtette, hogy a szülei nem támogatták ebben 
az ötletében, de mivel Balázs számára fontos 
volt a mihamarabbi önállósulás, a szülők végül 
mégis engedtek. 

Mikor a munkahelyi feladatairól kérdeztem, 
úgy érzem, hogy nem kaptam igazán egyenes, 
kielégítő választ. Elmondása szerint takarítania 
és mosogatnia is kell, de néha-néha előfordul 
az is, hogy az ételek elkészítésében 
segédkezik. Balázs munkaideje, iskola után, 
15:00-től 19:00-ig tart, ugyanakkor szombaton 
9:00-tól 19:00-ig dolgozik. Fizetésével 
elégedett. Munkatársai az elejétől kezdve 
elfogadják, szeretik. Arra a kérdésemre,  hogy 
szereti-e a munkáját, és hogy mikor tanul, nagy 
mosollyal az arcán válaszolt. 

Természetesen ez a beszélgetés nem nyújtott 
számomra 100%-os betekintést a diákmunka 
mindennapjaiba, de megmutatta, hogy 
nemcsak munkát szerezni a nehéz, de azt 
megtartani sem könnyű feladat. 

Solti Gabriella 10. E 

Nagy bajt okozhat, ha a munka miatt 

valaki elhanyagolja a tanulást! 

Inkább tanuljatok, és csak nyáron  

vállaljatok pénzkeresetet! 

 

 

 

Ezt a sárga Ikarus buszt a PIM, vagyis a Petőfi 
Irodalmi Múzeum alakította át. Ennek a 
busznak az oldalán találhatók költők 
karikatúrái és egyéb magyar „szólások”, mivel 
2009 a Magyar Nyelv éve! 

 

 

 

 

 

 

A belépő egy vonaljegy alakú papír, amire rá 
van írva, hogy nyelvbusz és még néhány költő 
is megtalálható rajta. Amikor belépünk a 
buszba rögtön egy kellemes légkör fogad 
bennünket, ezalatt azt értem, hogy bent sok 
ismeretterjesztő cikk és kérdés van a magyar 
nyelvről. Rengeteg érintő képernyő található, 
amin kérdések vannak feltéve a nyelv 
eredetéről, használatáról és szerkezetéről. 

Különböző szintűek a kérdések minél beljebb 
megyünk, a buszban annál több dolgot 
tudhatunk meg a magyar nyelvről. Kívánom 
mindenkinek, hogy egyszer eljusson oda. 

Csókás Tamás 10. E 
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 Az Admirális 
Rendezte:Andrej Kravcsuk 

Producer:Anatoly Maximov 

    A film a Háború és béke 1964-es forgatásán 
indul, a Mosfilm Studióban. Egy idős orosz nő 
kerül a film középpontjába. 

A film visszatekint az 1916-os, az első 
világháborúbeli eseményekre. Alexander 
Kolcsak admirális épp tengeri aknákat helyez el 
a német vizeken, amikor egy német hadihajó 
megtámadja. Végül az ellenség egy akna által 
leli halálát, s víz alá süllyed hajójuk. 

    Később a tengerei támaszponton bemutatják 
Kolcsaknak Anna Timirevát, Szergej Timirev 
feleségét. Egymás iránti vonzalmuk azonnal 
egyértelmű. 

Pár évvel később Alexandert főadmirálissá 
nevezi ki a cár, s a fekete-tengeri flotta vezetésével bízza meg. 

Az októberi forradalom (1917) után Anna és Szergej Timireva a transz-szibériai vasútvonalon 
utaznak, amikor a nő értesül Kolcsak visszatéréséről. Anna a vonaton közli férjével, hogy 
elhagyja őt. Nővérként kezd el dolgozni. 

Az admirális és Anna hosszú idő után újra találkoznak, s úgy döntenek, többé nem válnak 
szét. Amint egy óriási, fehér oroszokból álló hadtest indul meg Irkutszk felé, Kolcsakot 
letartóztatják. A férfit golyó általi halálra ítélik. Anna mindvégig Kolcsak mellett marad. A nő 
több mint 30 évet tölt a gulágon, végül szabadon engedik. 

Eközben 1964-ben Anna Timireva az egyik bálterem jelenetét figyeli a Háború és béke 
forgatásán, s azt a táncot látja, melyet ő soha nem élhetett át szerelmével. Szép film volt, 
ajánlom mindenki figyelmébe! 

Solti Gabriella 10. E 
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Ne feledd, a Chipogó a te újságod, írj bele te 
is! 

 
Kérdéseidet, javaslataidat és cikkeidet bátran 

küldd a chipogo@gmail.com címre! 
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