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Cseri Sándor Ádám: Bízva bízzatok! 

    Mire e sorok a Chipogó hasábjain megjelennek, új kormánya lesz Magyarországnak, új 
tervekkel és reményekkel. Az új kormányprogram legfontosabb célkitűzései között szerepel 
az oktatás rendjének, tekintélyének a helyreállítása. Annak a tudatosítása, hogy mivel az 
ember szellemi és anyagi gazdagodásához általános műveltségre és elmélyült 
szakismeretekre van szükség, és ezeket csak szorgos tanulással lehet megszerezni, az új 
nemzedékek boldogulásának a záloga az oktatás. Szubjektív vélekedéssel azt merném 
mondani, hogy az új kormány az egész országra szólóan olyan oktatási közállapotokat kíván 
megteremteni, amelyek a Puskás Tivadar Távközlési Technikumban eddig is természetesek 
voltak. Az első negyedév végén megjelent lapszámunkban, egyebek között, ezeket írtam: 
„...a mi iskolánk számos más iskolától különbözik. Ide nem lehet ittas fővel beslattyogni. Itt 
nem lehet randalírozni. Borközi állapotban lévő szülők és rokonok ide nem járhatnak be 
azért, hogy tanárveréssel múlassák az idejüket.” Az új kormányprogram szerint ezentúl majd 
a többi iskolában sem lehet súlyos következmények nélkül.  

    Mindez azt jelenti, hogy joggal vagyunk büszkék arra, hogy a Puskás Tivadar Távközlési 
Technikumban tanulhatunk, hiszen itt valóban az élet zengi be az iskolát. És iskolánk az élet 
eseményeinek sorával válik folyamatosan színessé. S az események közül ki-ki mást és 
mást érezhet fontosabbnak.  

    Azok, akik április 24-én ballagtak, most természetesen elsősorban abban érzik a 
leginkább érdekeltnek magukat, hogy a lehető legjobb érettségi eredménnyel zárják a 
Puskás Tivadar Távközlési Technikumban folytatott eddigi tanulmányaik időszakát. Az 
előrehozott érettségikkel – angol nyelvből és informatikából – már azok is közéjük tartozónak 
érezhetik magukat, akik most még csak a 11. évfolyam tanulói közé tartoznak.  

    Az iskolához és választott szakterületünkhöz való kapcsolódásunk érzelmi tartalmát 
növelhették az olyan megemlékezések, mint amelyre az első budapesti telefonközpont 
megnyitásának napja és a Távközlési Világnap alkalmából került sor. Elmélyedésre és derűs 
hangulatra ösztönzőek voltak a tudományos diáknap előadásai, a „fordított” diáknap 
eseményei és a Paksi Atomerőműben tett látogatásunk is.  

    Túl vagyunk már a tanulmányi versenyek sorozatán matematikából, fizikából és 
informatikából. Versenyeztünk továbbá magyar nyelvből, történelemből és szakmai 
tárgyakból is. (Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek matematikából, fizikából és 
informatikából zajlottak; a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája elnevezésű 
vetélkedő jó terepe volt a különféle tudományágakban való ismereteink bemutatásának; s 
akkor még nem is szóltam a „létraversenyek” feladatmegoldásaival való 
pontgyűjtögetéseinkről.)  

    Külön szólnék, az időben kicsit visszakanyarodva, arról a sírkertlátogatásról, amelyre 
március 15-e alkalmából került sor. Érzelemdúsan tudatosította ez az esemény a Fiumei úti 
Sírkertben mindannyiunkkal, hogy a magyar nemzet milyen sok zseniális és önfeláldozó 
hazafiával büszkélkedhet. Mindannyian méltóak arra, hogy mi, a késő unokák, áldó imádság 
mellett mondjuk el szent neveiket.  

    Amikor e sorokat írom, a természet a virágba borulásával igyekszik derűre hangolni az 
embereket. Mintha azt mondaná: bízva bízzatok! Bízzatok abban, hogy a tanulás, a 
szorgalom, a munka gazdag terméssel jutalmaz. Ez az ígéret kiváltképp azok számára lehet 
bátorító, akik hamarosan elválnak az iskolánktól. Elválnak, de lélekben elszakadni nem 
tudnak tőle. Idős emberektől tudom, hogy az ilyen jó iskola egy életen át elkíséri az embert a 
szellemi és erkölcsi értékeivel.                                                                     



XXIV./2.                                                               CHIPOGÓ MAGAZIN 

 
 

3 

 
 
 

 
 
 
Legféltettebb ereklyéink közé tartoznak a 
korai nyelvemlékek; nem csoda, ha csak 
ritkán jelennek meg a nyilvánosság előtt. A 
mostani, önálló nyelvemlék-kiállítás pedig, 
a maga nemében egyedülálló; ilyen átfogó, 
az időszak leleteinek csaknem teljességét 
fölvonultató tárlatra mindeddig nem is 
vállalkozott senki. A múlt nyelvi 
megnyilvánulásait rögzítő nyelvemlékek 
kínálatából az Országos Széchényi 
Könyvtár kiállítása az első ötszáz év 
leleteit mutatja be a kezdetektől az 1530-as 
évekig.  

 
Az első teremben a latin és a magyar nyelv 
írásbeli érintkezéseinek lehettünk tanúi. A 
kereszténység felvételével ugyanis a 
Kápát-medencében otthonra talált 
magyarság átvette az írásbeli kultúra 
nyelveként a latint is. Latinul írtak le 
mindent, amit írásba kellett foglalni. Az 
első dokumentumok tehát a 
szórványemlékekből adnak ízelítőt, élen a 
Tihanyi Alapítólevéllel (1055). A Halotti 
Beszéd, az Ómagyar Mária-siralom és a 
Königsbergi Töredék latin 
szövegkörnyezetben megjelenő első 
szövegemlékeink.  

A második teremben a magyar nyelvű 
kolostori irodalom kincseit, a különféle 
kódexeket láthattuk. Közöttük a sokáig 
eltűntnek hitt Apor-kódexet, amelyet a 
sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeumban őriztek, és a kiállítás 
alkalmából az OSZK-ban restauráltak. A 
kódexek nagy részét annak idején apácák 
számára fordították, a fordításokból sokat 
ők másoltak le. A kiállítás egyik 
szenzációja a Huszita Biblia három 
különböző korú másolata: a Bécsi, a 

Müncheni és az Apor-kódex a kiállításon 
"találkozik" először a valóságban.  

A kiállítás harmadik terme azt mutatja be, 
hogyan önállósodott a magyar nyelvű 
irodalom, hogyan lett mindinkább a 
mindennapokban is használatos a magyar 
nyelv. Ahogyan nőtt az anyanyelvű 
olvasmányok iránti igény, úgy nőtt a 
kiadványok száma. A világi asszonyok 
számára összeállított imakönyvek láthatóan 
díszesebbek, mint a kolostori példányok, 
de szemet gyönyörködtető az első 
nyomtatott Magyarország-térkép, az 
úgynevezett Lázár-térkép is. A 
kódexirodalom korszaka 1530 körül 
lezárul, a kódexek egy részét a Felvidékre 
menekítik, ahol még jó ideig használják 
őket.  

Madas Edit professzor asszony, a kiállítás 
kurátora szerint az első szövegemlékek 
(például a Halotti Beszéd) stilisztikai 
érettsége azt az érzetet kelti, hogy 
szájhagyomány útján már terjedt egy 
virágzó anyanyelvű irodalom, ám a 
szövegek lejegyzése akkoriban csak 
alkalomszerű volt. Esetükben feltehetően 
nem szoros értelemben vett fordításokról 
van szó, hanem igényes adaptációkról. 
Korai szövegemlékeink fennmaradása 
teljesen véletlenszerű, minden évszázadra 
egy-egy jut belőlük, értékük ezért 
különlegesen nagy. Ezt jól érzékelteti, 
hogy a Königsbergi Töredék értékét a 
biztosításnál 1 millió euróra becsülték. A 
kiállítással kapcsolatban több új kutatási 
eredmény is született, ezek a 400 oldalas, 
díszes katalógusban olvashatók.  
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Nemzeti könyvtárunk egyébként egy 
tudományos igényű, átfogó honlapot hozott 
létre. A weboldal két, grafikailag 
elválasztott és össze is kapcsolt, 
folyamatosan gyarapodó vetülete révén 
szeretné szolgálni a szakmát és az 
oktatásügyet egyaránt. 

     
   Csókás Tamás 
     
   Vajda Attila  
 
 
 

 
 

Tárt kapuval a 
Ferencvárosban 

A művészet házhoz jön 
 

 Megszokhattuk már, hogy iskolánk 
számos intézmény, rendezvény 
felkeresését rendeli el számunkra 
művelődésünk, továbbá elménk 
pallérozása érdekében, az azonban 
mindeddig elképzelhetetlen volt 
számunkra, hogy a Puskás falain 
belül is találkozhassunk rangos 
kulturális rendezvénnyel. 
 Ennek azonban vége! 2010. február 
19-20-án, ugyanis megrendezésre 
került – hol máshol, mint az 
Auditórium Maximumban – egy 
nagyszabású kiállítás az OPNI 
(Országos Pszichológiai és 
Neurológiai Intézet habár lehet, hogy 
Lipót-mezőként ismerősebbnek 
hangzik) művészeti csoportjának 
alkotásaiból. Ez többnyire 
 
 

 
 
festményeket, rajzokat, kerámiákat 
és textíliákat jelent, a terem fala 
mentén felsorakoztatva, középen 
további kisebb tárgyak és az alkotók 
„halmozásával”. A helyszínen 
elhelyezett tájékoztató anyagokból 
megtudhattuk például, hogy a textil 
alapú munkák nagy része folton-folt 
(„pachwork”) technológiával 
készült. 
Előre biztos voltam benne, hogy 
megbomlott elmék értelmezhetetlen 
vagy sokkolóan értelmetlen alkotásai 
fogják megtölteni a termet a bomlott 
elme semmivel össze nem 
téveszthető riasztó feszültségével. 
Ebből azonban semmi nem lett, a 
művek nagy része egy kellemes 
gyerekrajz vagy minőségi 
iparművészeti tárgy benyomását 
kelti valószínűleg, mert az is. Ami 
viszont ennél is meglepőbb volt, az  
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az, hogy még kifejezetten jól sikerült 
rajzok is akadtak a kiállított művek 
között. Azt hiszem hirtelen, nem is 
tudnék a sok remek példány közül 
egyet sem kiemelni, oly nagy 
számban képviseltették magukat a 
lélegzetelállítóan gyönyörű 
alkotások. 
 

 
 

 
 Joggal merülhet fel a kérdés: mégis 
honnan jött az ötlet, hogy pont most, 
pont itt kerüljön megrendezésre egy 
ilyen kaliberű rendezvény? A válasz 
egyszerű; az OPNI művészeti 
csoportja átköltözött régi 
székhelyéről az iskolánkhoz lehető 
legközelebb, megközelítőleg 30 
méterre elhelyezkedő Merényi 
Gusztáv kórházba, így a hivatalos 
neve a kezdeményezésnek immár 
Merényi Gusztáv Kórház 
Pszichiátriai Rehabilitációs részleg 
Gyógyító Célú Foglalkoztatója. 
 

Bátor Csaba 
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2010. március 12-én a Puskás 
Tivadar Távközlési Technikum 
diákjai és tanári kara kivonult a 
Fiumei úti sírkertbe 
megkoszorúzni néhányat a sok 
híres ember sírja közül. Ezek a 
sírok az 1848. március 15-én a 
szabadságharcban részt vett 
emberek nyugvóhelyei. 
Háromnegyed tízkor kellet a 
sírkert előtt megjelenni, 
természetesen kokárdában, és 
utána kezdődött a séta a 
temetőben. Az első megálló 
Kossuth Lajos mauzóleum, ahol a 
megnyitó volt, ott Dr. Horváth 
László Igazgató Úr, és Dr. Grósz 
Andor dandártábornok. 

 

Dandártábornok elmondta a 
beszédét, majd Klecsány Rebeka 
mondott verset.  

Nagyon sok híresség sírját 
láthattuk, köztük Kossuth Lajos 
(1802-1894), Vetter Antal (1803-
1882), Noszlopy Gáspár (1820-
1853), Szacsvay Imre (1818-1849), 
Klapka György (1820-1892), Irínyi 
Dániel (1822-1892), Erkel Ferenc 
(1810-1893), Trefort Ágoston 
(1817-1888), Deák Ferenc (1803-
1876), Clark Ádám (1811-1866), 
Táncsics Mihály (1799-1884), 
Vajda János (1827-1897), Egressy 
Béni (1814-1851), Flór Ferenc 
(1809-1871), Batthyány Lajos 
(1807-1849).  
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1948-49-es honvédsírok, 
honvédtábor-nokok özvegyei: 
Csernovics Emília, Belinszka 
Bonitetta, Reviczky Mária. 
Minden sírnál állt két diák, akik 
rövid beszédet mondtak az ott 
nyugvó emberek életéről és 
munkásságáról. Az osztályoknak 
más-más volt a sorrendjük a sírok 
látogatásában, de mindenki 
Batthyány Lajos mauzóleumánál 
végzett. Ott meghallgattuk a 
beszédet Batthyány életéről, majd 
a Dr. Fónagy Zoltán MTA 
történettudományi intézetének 
főmunkatársa mondta el a 
beszédét. Az megemlékezés a 
Szózattal fejeződött be. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Különleges reggel virradt a 
Puskás Tivadar Távközlési 
Technikum diákjai számára 

2010. 03. 30-án, ugyanis ez 
nemcsak, hogy a szünet előtti 
utolsó nap, de egyben diáknap is 
volt. 
Kedden reggel azoknak, akik 
főztek 8:00-ra, a többieknek 
8:15-re kellet iskolába mennie. 
Amíg az osztályokból néhány 
ember főzött, a többiek a 
különböző programokon vettek 
részt. Az élő sakkversenyt 
mindenki számára közvetítették, 
a viadalban, melyben a tanárok 
és a diákok harcoltak élő 
sakkbábukként. Sokféle 
programon lehetett részt venni, 
például sör-virsli versenyen, 
teherautó húzáson, 
vízibombázáson, activity-n, 
karaoke-n és még sok máson. 
A bográcsos főzésnél én 
segédként voltam jelen. Az 
osztályom (10/e) paprikás 
krumplit főzött, amely végül elég  
csípősre, de így is nagyon 
finomra sikeredett. Én csak 
néhány programon vettem részt, 
mint például karaoke, ahol 
Galambosi Gáborral társulva 
énekeltük el a Valami Amerika és 
a Jég dupla wiskyvel című 
számot. Ezután 10:30-kor a sör- 
 
virsli verseny következett. A 
feladat: gyorsabban egyél meg 5 
darab virslit és igyál meg egy 
doboz (alkoholmentes) sört, mint 
az ellenfeled. Végül Papp 
Sándor vitte el a pálmát 40 
másodperces eredményével. 
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Részt vettem még Vég 
Mercédesszel a "szembekötős-
joghurtetetős" programon is. 
Nem értünk el jó eredményt, de 
legalább élveztük, hisz nagyon 
vicces volt. Azt hiszem, a 
tetszésemet inkább a vízibomba 
nyerte el igazán, amely először 
sima játékként indult, de aztán a 
bizonyos attrakciók miatt akár a 
„vizes póló” nevet is felvehette 
volna. 
A programok után, a zenét a 
Zajforrás zenekar biztosította, 
majd következett a tombola és 
az eredményhirdetés. 
A győztes csapat a 12/e lett, és 
tortát kapott nyereményként.  
Úgy gondolom, mindannyian 
elmondhatjuk, hogy nagyon jó 
nap volt ez a kedd, és reméljük, 
a közeljövőben is lesz diáknap 
iskolánkban! :) 
 
 

Solti Gabriella 
 
 
 
 
 
 

 
        

 
 
A Taekwondo szó jelentése: 
TAE - láb 
KWON - kéz 
DO - út, művészet 
TAEKWONDO - kéz és a láb művészete, 
útja 
 
A Taekwondo rövid történelme: 
 A koreai félszigeten nem sokkal 
időszámításunk kezdete előtt három állam, 
királyság alakult:  
I.e. 57 Silla, I.e. 37 Koguryo, I.e. 18 
Baekje. Ezek a királyságok évszázadokon 
keresztül harcban álltak egymással a 
félsziget feletti uralomért. Az első, máig 
fennmaradt harcművészeti vonatkozású 
emlékek ebből az időből származnak. A 
Koguryo dinasztiabeli Muyong-chong és 
Kakchu-chong nevű királyi síremlékek 
falain, illetve mennyezetén lévő 
falfestmények, melyek egymással küzdő 
férfiakat ábrázolnak.Silla 24. királya Chin 
Heung idején hozták létre a Hwarangdo-t, 
ami egy  
 
 
elit katonai alakulat volt. A Hwaragdo 
kiképzésben nagy hangsúlyt fektettek, 
mind a fegyveres, mind, pedig a fegyver 
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nélküli közelharc képzésére. Már ekkor 
magas színvonalú lábtechnika jellemezte 
ezt a stílust. A Hwaragdo képzésben a testi 
nevelés mellett a szellemi képzéssel is 
foglalkoztak, amit egy  
buddhista tanító Won Kwang tanai alapján 
tették. 
A tanaik a következők voltak:  
- Légy hű hazádhoz és királyodhoz! 
- Légy engedelmes szüleidhez! 
- Légy tisztességes barátaidhoz! 
- Soha ne hátrálj meg a harcban! 
- Csak az igazságért ölj! 
Won Kwang buddhistatanító volt, a 
Hwarangoknak Konfuciusi elveket tanított. 
Ez egyébként mind a mai napig jellemzi a 
koreai harcművészetek nagy részét. 
 
Először Munmu Vang-nak (661-680) Silla 
királyának sikerült egyesítenie a koreai  
 

 
félszigetet, uralma alatt 668-ban. Sajnos 
uralma után az egységes koreai állam 
belülről darabjaira hullott. Az országot 
később Van Gon (877-943) nevű 
hadvezérnek sikerült újra egyesítenie 935-
ben. Az új állam és a dinasztia Koryo 
néven 1392-ig állt fenn. 1392-ben a Koryo- 
dinasztiát felváltotta a Li- dinasztia. Ez a 
korszak lényegében 1910-ig a japán  
 
 
megszállás kezdetéig tartott. Ebben az 
időben a harcművészeteket elsősorban, 
mivel be voltak tiltva, a hadseregben 
oktatták. Csak a harcművészeti játékokat 
engedélyezték, ezek például a Soo Bak és a 
Taek Kyon. A hosszú japán megszállás 
után Dél-Koreában különböző 

harcművészeti iskolák egymás után 
nyitották meg kapuikat. Ezeknek az 
iskoláknak a közös jellemzője volt, hogy 
egy jelesebb mester, az iskola vezetője 
köré tömörültek. Ekkor még nem léteztek a 
stílusoknak sem szervezetei, sem pedig 
szövetségei. Később ezeket a 
harcművészeti stílusokat igyekeztek 
nemzeti szövetségekbe tömöríteni. Maga a 
Taekwondo szó is ekkor bukkan fel 
először. 1961-ben jön létre a Koreai 
Taekwondo Szövetség. A Koreai 
Taekwondo Szövetség 1971-ben Un Yong 
Kim-et választotta elnökének és az ő 
vezetésével 1973. május 28-án létrehozták  
a Világ Taekwondo Szövetséget, azaz a 
WTF Taekwondot. Ettől az évtől kezdve 
minden páratlan évben rendezik a 
világbajnokságot és minden páros évben az 
Európa Bajnokságot. Az első 
világbajnokságot 1973. május 25-26-án 
Szöulban rendezték, majd az első Európa 
bajnokságot 1978. október 20-22-én 
Münchenben tartották. A WTF Taekwondo 
innentől kezdve óriási fejlődésen ment 
keresztül, és a sport diplomácia terén is 
hatalmas sikert ért el, mert olimpiai 
sportággá nőtte ki magát.  
 
1988-ban a szöuli olimpián még bemutató 
sportág volt, 2000-ben Sydney-ben 
olimpiai sportágként szerepelt. 
Magyarországon a WTF Taekwondo 1989-
ben alakult meg Patakfalvy Miklós 6. 
danos mester irányításával. Patakfalvy 
Miklós egyben a Magyar WTF Taekwondo 
Szövetség elnöke is. 
 
Ha megtetszettek az itt olvasottak, akkor a 
továbbiakról ezen a honlapon 
érdeklödhetsz: 
 www.goldstarsse.com 
 
 
 
 
 

http://www.goldstarsse.com/�
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Itt a Puskásban március 16-án sor 
került az évi szavalóversenyre, amelyen az 
iskola tanulói mérettették meg magukat. 

 
A versenyen 9-12. osztályig vehettek 

részt az iskola tanulói korosztályi 
megkötés nélkül. A versenyen szabadon 
választott művekkel lehetett indulni. 
Összesen huszonegy tanuló indult a 
versenyen. Hallhattunk műveket Adytól, 
Petőfitől, Radnótitól és egyéb híres-neves 
költőktől egyaránt. 
A zsűri öt főből állt: Keller Zsuzsanna-, 
Karner Judit-, Nagy Klára- tanárnő, 
valamint Szabó Miklós tanár úr és Bédi 
László. 
Mivel mindenki csak egy művel indult, 
ezért viszonylag hamar eltelt maga a 
szavalás ideje. Majd ezután a zsűri 
összedugta a fejét az értékeléssel 
kapcsolatban. Miközben ők a helyezetteket 
„válogatták”, addig minket egy kis 
harapnivalóval vendégeltek meg. 
Majd a zsűri kihirdette az eredményeket. 
 
 
 

 
 
 
 
 
A helyezetteket pontozással választották 
ki. Minden zsűritag maximum tíz pontot 
adhatott egy-egy szavalóra, így egy főre a  
maximum pontszám ötven pont volt. Az 
első tíz helyezettnek sorolták fel a nevét. 
A dobogós sorrend a következő volt: első 
helyezett lett Szabó Richárd 11. e-s, 
második lettem jómagam, harmadik pedig 
Denke Ákos 12. b-s tanuló. 
Szerintem jó volt ez a szavalóverseny, 
mivel nem a matekkal, a fizikával, és a 
szakmával bajlódtunk, hanem más 
műfajban próbáltuk ki magunkat. Bár nem 
az irodalom az iskola fő tárgya, de úgy 
gondolom, hogy gyakrabban lehetne 
irodalmi versenyeket is rendezni a 
Puskásban. 

Azt ajánlom, hogy gyertek el jövőre 
is! Akik már voltak azok is, és azok is, 
akik még nem próbálták ki magukat ezen a 
téren. 
 
 

 
Galambosi Gábor 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! 
 

 
 
 
 
 

A 
szerkesztőség: 
 

Főszerkesztő: 
  Cseri Sándor 11.a 
Szerzők: 
  Bátor Csaba 11.b 
  Szücs Noémi 10.e 
  Csókás Tamás 10.e 
  Vajda Attila 10.e 

Galambosi Gábor 10.e 
 
 

 
 
 
Vég Mercédesz 10.e 
Nagy Kristóf 10.e 
Solti Gabriella 10.e 

Tördelő-szerkesztő: Szücs Andor 10.e 
Patronáló tanár: Moravcsik Katalin 

 
Felelős kiadó: dr. Horváth László 

 

                                       KELLEMES NYÁRI SZÜNETET KÍVÁNUNK! 

                                            ÉS BOLDOG AUGUSZTUS VÉGI ISKOLAKEZDÉST! 


