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Bizonyítottuk 
felkészültségünket 

Közeleg a tanév vége, olyannyira, 
hogy mikor ezeket a sorokat írom, már 
csupán néhány hét van belıle hátra. A 
tanév végének közeledését az is 
egyértelmően jelzi, hogy a Chipogó 25. 
évfolyamának utolsó számába írom e 
sorokat. Nekünk, a jelenlegi 12. 
évfolyamosoknak azonban az év vége 
egyelıre még nem a felhıtlen szórakozás 
és pihenés ígéretét jelenti. A jelenleg 
napirenden lévı események között ugyanis 
kiemelésre kívánkozik, hogy egymást 
követik az érettségi vizsgák nekünk, a 
végzıs évfolyamnak. Mi ugyanis most 
fogunk érettségizni magyarból, 
történelembıl és matematikából 
középszinten (többek angol nyelvbıl is), 
illetve sokan emelt szinten bizonyítják 
felkészültségüket fizikából, illetve 
néhányan még más tárgyakból is. 

A 11. évfolyam már most 
megtapasztalhatja majd, milyen a klímája 
az érettségizésnek, hiszen közülük sokan 
elırehozott érettségi vizsgát tesznek 
informatikából és angol nyelvbıl 
középszinten. Mi már pontosan tudjuk, 
mekkora elınyt jelent az, hogy már néhány 
tárgyból korábban leérettségiztünk. A 
szakmai (a 14.) évfolyamnak sincs ideje 
mostanában a tétlenkedésre, hiszen ırájuk 
a technikusi képesítı vizsgák várnak. 
Jövıre mi is követjük a példájukat. 

A tanév végéhez közeledve 
összegezésre kínálják magukat a különféle 
versenyeredmények is. Lezajlottak ugyanis 
már matematikából, fizikából és 
informatikából az Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyek (OKTV-k) 
ugyanúgy, mint a Szakmacsoportos 
Szakmai Elıkészítı Érettségi Tantárgyak 
Versenye (SZÉTV). Ezeken a versenyeken 
a mi iskolánk mindig szép eredményeket 
szokott elérni. Az SZÉTV elektronikai 
alapismeretek szakmacsoportjában elért 
helyezésekre idén különösen büszkék 
lehetünk, hiszen az elsı tíz helybıl ötöt mi, 

Puskás-diákok szereztünk meg, köztük az 
elsı két hellyel. Az informatikai 
szakmacsoportban megnyilvánított tudás is 
figyelemre méltó volt, hiszen ott is sikerült 
az elsı húsz között végezni a Puskás 
képviselıinek, ami nagyon szép 
teljesítmény. 

 

 
A TUDOK döntısei. Kik a Puskás-diákok? 
 

A TUDOK döntıjét is megtartották 
Békéscsabán március 25-én és 26-án. Itt 
Eördögh Balázs és Pozsonyi Miklós a 
szekciójuk nagydíjának megszerzésével 
öregbítették iskolánk hírnevét. Érdemes 
már most szóba hozni, hogy a TUDOK 
döntıjének a következı tanévben a mi 
iskolánk lesz a házigazdája. Iskolánk már 
az idén is rendezıje volt egy komoly 
megmérettetésnek, ugyanis március 31-én 
és április 1-jén itt rendezték meg az 
OSZTV (Országos Szakmai Tanulmányi 
Verseny) országos döntıjét az informatikai 
szakmacsoportokban. A mőszaki informa-
tikus szakmacsoportban az elsı tíz helybıl 
nyolc Puskás-diáké lett, akik ezáltal 
mentesülnek a mőszaki informatikusi 
képesítı vizsga letétele alól. 

Természetesen a felsoroltakon kívül 
még további versenyeken is részt vettek 
iskolánk diákjai, így például magyar 
nyelvbıl, informatikából, matematikából 
és fizikából is. Sok versenyen nemcsak az 
értékes tárgyjutalmak miatt célszerő 
eredményesen szerepelni, hanem a 
megszerezhetı többletpontok miatt is, 
amelyeket a felvételinél lehet 
beszámíttatni.  

A közelmúltban iskolánk falain belül 
és azokon kívül számos eseményre került 
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sor a versenyeken kívül is. Így például 
részt vettünk a már hagyományosnak 
számító diáknapon a Puskásban, aminek 
március 11-én volt az idıpontja. Az ezt 
követı napon, március 12-én diáknap volt 
a Puskásban. Az ezen a „fordított napon” 
összegyőlt mintegy 80 ezer forint jótékony 
célú felhasználásáról az osztályok 
szavazatai alapján született döntés. Az 
iskola diákjai és tanárai így egy mentıautó 
felszereléséhez járultak hozzá. Ezenkívül 
pedig szinte minden osztály részt vett 
egyéb programokon is. Mi (vagyis a 12. a 
osztály) a Sziklakórházban és a Terror 
Házában tettünk látogatást, ezekrıl külön 
beszámolót is közzéteszünk lapunkban. 

Rendelt ideje van mindennek, így az 
elköszönésnek is. Ez az idı az én 
számomra most érkezett el. Most tehát a 
Chipogó szerkesztıjeként elköszönök 
újságunk olvasóitól, akik közé a jövıben 
magamat is odasorolhatom. Iskola-
újságunknak a következı tanévben 
megjelenı újabb számait ugyanis már más 
diáktársunk fogja szerkeszteni. Kívánok 
neki sikereket és hasznos kedvtelést. Én 
pedig ezúton is megköszönöm Moravcsik 
Katalin tanárnı avatott segítségét és 
munkáját, és mindazoknak a fáradozását, 
akik lapszámaink létrejöttében és 
terjesztésében közremőködtek. 

Cseri Sándor Ádám 12. a 
 
 
 
 

Programjainkból:  
 

Diáknap a Puskásban 

Mint minden évben, az idén is 
megrendeztük a diáknapot a Puskás 
Tivadar Távközlési Technikumban, 
március 11-én. A program – a korábbi 
években tapasztaltakhoz hasonlóan – 
ezúttal is sokrétő volt. Az osztályok közötti 
kistraktor húzó versenytıl a karaokézásig, 
a fızıversenytıl a tesztkitöltı versengésig, 

az ügyességi versenyektıl a villám-
kérdésekig számos erıpróbán vettek részt 
az osztályok képviselıi. A cél pedig az 
volt, hogy diáknapunk minél inkább 
hasonlítson példaadójára, az angol Red 
Nose Dayre. Vagyis legyen jókedvő, 
nyerésre törekvı, hasznos próbálkozás-
sorozat. 

 

 

A tornateremben rendezett versenyszámok 
elıkészületei zajlanak 

A fıdíj egy tetszılegesen választott 
szabadnapot jelentett, amelyet a nyertes 
osztály együtt tölthetett el tanításmentesen. 
(Mi, vagyis a 12. a osztály, erre hajtottunk 
nagyon, de csak a második helyezést 
sikerült megcsípnünk.) A még általánosabb 
fıcél pedig az volt, hogy ami pénz itt 
begyőlik a kasszába, az két jótékonysági 
alapítvány számláját gazdagítsa. Ennek 
elızményeként egyrészt a tanári kar 20 
ezer forintot győjtött össze a Bohócdoktor 
Alapítvány számlájára, másrészt minden 
osztály több héten át győjtötte az 
ötforintosokat, hiszen a diáknapon számos 
versenyszámban a részvételért vagy a 
segítségért is ötforintos érmékkel kellett 
fizetni. 

A kezdet kezdetén minden osztály 
képviselıje átvehette a nyelvi tanáriban a 
feladatokat tartalmazó borítékokat. A 
megoldásukkal másfél óra múlva kellett 
ugyanott jelentkezniük. A feladatok között 
volt teszt, ami a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálattal volt kapcsolatos; volt 
fordítási feladat, amelyben egy terjedelmes 
angol szöveget kellett magyarra fordítani. 
Volt továbbá egy olyan feladat, amihez egy 



XXV/2 CHIPOGÓ MAGAZIN  

 4 

angol nyelvő filmrészletet kellett 
megtekinteni. Az iskolaépület különbözı 
pontjain elhelyezett cédulákra felírt 
szavakból pedig közmondásokat kellett 
összeállítani. Örömmel rögzíthetem, hogy 
a feladatok megoldásait elsıként nekünk 
sikerült beadnunk, már jóval a határidı 
elıtt. A kvízhez a nyelvi tanári elıtt 
találhattunk segítséget a faliújságon. Ha 
valakinek annál is többre volt szüksége, 
200 forintnyi adományért azt átvehette 
bármelyik nyelvtanártól. 

10 és 12 óra között a tornateremben 
folyt a karaokézás. Az erı- és ügyességi 
próbákra az udvaron és a tornateremben 
nyílott lehetıség; illetve az iskolaépület 
közelében rendezték meg a már szinte 
hagyományosnak mondható traktorhúzó 
versenyt. Minden versenyszámnak a célja a 
pontszerzés volt, hiszen a legtöbb pontot 
győjtı osztály nyerte a fıdíjat, a 
tetszılegesen választott szabadnapot.  

 

 

Az osztályok kistraktorhúzásban is 
összemérhették erejüket 

Mindeközben az iskolaépülettel szemben 
lévı telken zajlott a fızıverseny. Az 
osztályok „szakácsai” bográcsokban 
készítették el az ételeket, amiket idén is a 
tanárokból álló zsőri értékelt. Fél 12 után 
került sor az ebédre minden osztályban az 
osztály fıztjébıl. Aki addig megéhezett, az 
ellátogathatott a II. emelet 12. termében 
berendezett büfébe, ahol a tanárok által 
készített finomságok megkóstolására nyílt 
lehetıség.  

 

Munkamegosztás a paprikás krumpli 
fızésének elıkészületeinél 

Ebéd után a tornateremben 
gyülekeztünk, ahol a tanárok a 
szalagavatón bemutatott táncukat adták elı 
ismét, majd sor került az utolsó 
versenyszámra, a villámkérdésekre is. 
Gyors egymásutánban következtek 
egyszerő és kevésbé egyszerő kérdések, 
amelyekre egy papíron kellett válaszolni. 
Ezt követte a tombolahúzás. A 
mozgóárusoktól egész nap lehetett 
tombolát vásárolni, aki pedig így tett, 
értékes nyereményekkel gazdagodhatott, 
hiszen gazdára találtak könyvek, CD-k, 
DVD-k, egy rohamsisak, egy vízipipa és 
még számos értékes nyeremény. Végül 
pedig sor került az eredményhirdetésre, 
ami után – a saját osztálytermünk 
takarítását követıen – azzal a tudattal 
indulhattunk haza, hogy tartalmas és 
hasznos szórakozással töltöttük a 
diáknapot. 

Cseri Sándor Ádám 12. a 

 
 

 

Látogatás a Sziklakórházban 

Még a budapesti lakosok között is 
kevesen vannak olyanok, akik tudják, hogy 
a Budai Vár alatt egy sebészeti 
szükségkórház alakult ki, amelynek  
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A Sziklakórház bejárata a Budai Vár alatt 

továbbépítésébıl jött létre a Sziklakórház. 
Ezt az annak idején Légókórháznak 
nevezett egészségügyi intézményt elıször 
1938 és 1944 között építették ki, 
felhasználván azt a természeti adottságot, 
hogy a vár mélyén egy tíz kilométer hosszú 
barlang- és pincerendszer húzódik. Ezért 
érdekes programnak ígérkezett, hogy 
osztályunk, a 12.a, Alapiné Ecseri Éva 
osztályfınök és Sós Ferenc 
történelemtanár kíséretében felkereste ezt a 
kórházat, amely 2010-tıl mint országos 
győjtıterülető múzeum mőködik.  

Az építmény egykori alapcélja a 
bombázások és a földfelszíni harcok 
sérültjeinek sürgısségi és sebészeti ellátása 
volt, kiegészítve a járatvezetékek 
óvóhelyként való felhasználásával. Ez a 
kórház annak idején mőszakilag és 
orvostechnikailag nagyon korszerőnek 
számított. Három nagy és egy kis 
kórterme, mőtıje 40 orvosnak és a 
Vöröskereszt ápolóinak a munkahelyéül 
szolgált. Háromszáz beteg ember 
befogadására tervezték, de az amerikai 
bombatámadásokat követıen hét-nyolcszáz 
sérült is bezsúfolódott a nagy védelmet 
nyújtó falai közé. Akik nem fértek be a 
kórházba, azokat az átjárókba zsúfolt 
hordágyakon és szalmazsákokon helyezték 
el. A járványok, valamint az egyre 
súlyosabbá váló eszköz- és gyógyszerhiány 
miatt a harcok végsı szakaszában nagy 
volt a halálozási arány. A kórháznak saját 
áramfejlesztıje volt, ezért itt még akkor is 
tudtak világítani és röntgenfelvételeket 
készíteni, amikor minderre a fıváros más 
részein már nem is gondolhattak. A  

 

Ezekben a kórtermekben ma már beteg 
nem fordul elı, a berendezéseik csupán a 

szemléltetést szolgálják 

gyógyító személyzet soraiban voltak 
grófnık (köztük Horthy kormányzó 
menye), és voltak magyar katonaorvosi 
ruhába bújtatott munkaszolgálatos orvosok 
is mintegy harmincan. A Légókórházban 
sok ezer magyar katona és civil életét 
mentették meg.  

Miután az oroszok Budapestet 
elfoglalták, a kórház felszerelését 
többnyire elvitték, ezért néhány kórtermét  
 

 

Az ágyakon élethő viaszfigurák fekszenek 

egy magáncég vette bérbe, és 1949-ig 
tífusz elleni védıoltást készítettek itt 
jugoszláv exportra. Az ötvenes évek elején 
a létesítményt titkosították. A 
hidegháborús feszültség hatására 1952-ben 
új kórtermet alakítottak ki benne, és 
megkezdték az újbóli felszerelését.  

Az 1956-os forradalom idején, 
október 25-én megnyílt a kórház, és ellátta 
a civileket és a katonákat egyaránt. Hat fiú 
és egy lány is született ebben az akkor még 
bombabiztosnak tekintett létesítményben.  
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1958-tól 1962-ig a kórházat újfent 

átépítették, és kibıvítették úgy, hogy egy 
vegyi vagy atomtámadás esetén is 
használható legyen. Ekkor épült az 
egészségügyi áteresz, lég- és vízkezelı 
rendszer. Kiépült a Dunához egy közvetlen 
vízvezeték és szivattyúrendszer, továbbá 
harci gázszőrı és energiaellátó rendszerek 
(ez utóbbiak egyébként máig 
mőködıképesek). Az intézmény kezelıje a 
János kórház lett; a tervek szerint pedig 
kijelölt orvosai és ápolói jöttek volna a 
létesítménybe túlélni a vegyi vagy 
atomtámadást. A hetvenkét óra teljes és 
háromheti részleges elzárás után 
megnyitva a kórházat ellátták volna a 
sérülteket.  

A kiépítésekor rendkívül korszerő 
kórházat azonban elavulttá tette a 
neutronbomba feltalálása és hadrendbe 
állítása. Utána még sokáig úgy kezelték ezt 
a kórházat, mintha mőködıképessége 
nagyon fontos volna – még egy néni is 
takarított az üres építményben –, de 
valójában az eredeti célját már senki sem 
vette komolyan.  

2007-ben került sor a Sziklakórház 
felújítására, 2008 márciusától pedig 
folyamatosan látogatható kiállítás szerepét 
tölti be. A látogatók számára 
viaszfigurákkal tették szemléletesebbé a 
kiállítást, ami számunkra is maradandó 
élményt jelentett. 

Cseri Sándor Ádám 12. a 

 

A Terror Házában jártunk 

Ha valaki ellátogat a Terror Házába, 
miként azt mi is tettük Alapiné Ecseri Éva 
osztályfınök tanárnı és Sós Ferenc tanár 
úr vezetésével március 24-én, a látottak 
alapján kialakulhat az a véleménye, hogy 
az emberiség fejlıdésével együtt járt az 
általa elkövetett bőnök mennyiségének az 
elhatalmasodása is. A Terror Háza ugyanis 
valójában egy megrendítı múzeum, amely 
Budapest egyik legszebb útján, az 

Andrássy sugárúton megörökíti a szadista 
gyilkosok és az általuk halálra kínzottak 
emlékét. 

 
 

A Terror Házának neoreneszánsz stílusú 
épülete az Andrássy út 60. alatt található 

Az Andrássy út 60. alatt található 
neoreneszánsz épületet Feszty Adolf 
tervezte 1880-ban. Az épület akkor vált 
hírhedtté, amikor 1944-ben a 
magyarországi nyilasok bázisaként a 
„Hőség Háza” nevet viselte. (Ezt a címet 
Szálasi Ferenc akasztotta rá.) Ekkor 
ugyanis ez a palota szolgált a magyar 
nyilasok pártszékházául, amelynek 
pincéiben a nyilasok emberek százait 
kínozták meg és gyilkolták le. Miként az 
mindannyiunk elıtt ismeretes, a Szálasi 
Ferenc által vezetett nyilaskeresztes 
mozgalom az ország minden bajáért a 
zsidóságot tette felelıssé, ezért 
Magyarország felemelkedésének zálogát a 
zsidók internálásában (haláltáborokba 
győjtésében) és vagyonának elrablásában 
jelölte meg. Magyarországról 1944-ben két 
hónap alatt 437 402 vidéki zsidót 
szállítottak a Harmadik Birodalom munka- 
és megsemmisítı táboraiba.  

A német és nyilas rémuralom bukása után 
a szóban forgó épület neve megszőnt. Az 
1945-ös szovjet megszállást követıen 
odaköltözött a kommunista 
titkosrendırség, az újfajta rémuralmat 
gyakorló, szovjet irányítású terrorsereg,  
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Az épület bejárata mellett, a falon is 

megtekinthetıek egyes áldozatok arcképei 

amelynek a neve elıbb PRO (Politikai 
Rendészeti Osztály), aztán ÁVO 
(Államvédelmi Osztály), majd ÁVH 
(Államvédelmi Hatóság) lett. Az Andrássy 
út 60. épületét és pincéjét hamar kinıtték, 
így rövidesen az egész háztömböt 
elfoglalták, és alatta összefüggı 
pincelabirintust alakítottak ki, ahol fogva 
tartották a rabokat, akiket az elképzelhetı 
legborzalmasabb kínzásoknak vetettek alá. 

Nem mellékes megfigyelés, hogy a 
korábban antikommunista jelszavakkal 
gyilkoló szadista gyilkosok közül sokan 
beöltöztek az ÁVO-ba is. Ezen nincs sok 
csodálkoznivaló, hiszen ezek a szadista 
hajlamú pribékek gaztetteik közben szabad 
folyást engedhettek ösztöneiknek, sokszor 
kéjbıl öltek, nem csupán parancsra. 

A kínzás és rablás mindkét 
szervezetben mindennapi elfoglaltságot 
jelentett. A rablás a nyilas és a kommunista 
terrorkülönítményeknek is természetes 
tennivalóul szolgált. A különbséget talán 
csak az jelentette, hogy a nyilas rablás 
indokát a kifosztottnak a származásában 
jelölték meg, a kommunista rablást viszont 
olyan bőntettek alapján indított koncepciós 
perekkel „alapozták meg”, amely 
bőntetteket a kirablott sohasem követett el. 
Már Berija, a szovjet koncepciós perek 
legfıbb irányítója is rászólt Rákosi 
Mátyásra: hétszázezer magyar embert 
üldöznek Magyarországon, és ezt már ı is 
sokallja.  

A magyar nép még inkább sokallotta, 
ezért 1956. október 23. és november 4. 

között a kommunista rémuralom 
megszüntetésével próbálkozott az élete 
árán is. Fegyveres próbálkozásához 
azonban nem kapott segítséget, ezért a 
sokszoros túlerıben lévı szovjet hadsereg 
vérbe fojtotta a felkelését. Az 
Államvédelmi Hatóság ezután költözött ki 
az Andrássy úti épületbıl. Egészen 2002-ig 
az épület belesimult az Andrássy úti 
bérpaloták sorába. Ekkor azonban 
átalakították múzeummá, és így már nem 
csupán a belsı kialakítása, de a külseje is 
felidézi a hely szellemét a látogatók 
számára. 

A Terror Házában látható szemléltetı 
eszközök következtetni engednek arra a 
borzalmas bosszúhadjáratra, amelyet 1956 
után a Kádár János irányította párt és állam 
folytatott a magyar hazafiak ellen. Sok 
száz embert kivégeztek, agyonvertek, 
örökre megnyomorítottak a börtönökben 
éveken keresztül. Kétszázezer fiatalember 
pedig örökre elmenekült a magyar hazából 
az 1950-es évek végén. 

 

 
Az épületen belül, a bejárattól nem messze 

kiállított T34-es harckocsi, mellette az egykor 
ebben az épületben is folytatott 

kegyetlenkedések áldozatainak portréit viselı 
fallal 

A terror egykori háza ma a szabadságért 
hozott áldozatok jelképét is jelenti. 
Emlékeztet az emberiség által korábban 
nem tapasztalt mértékő, intézményesített 
gonoszságra. Érdemes felkeresni, mert 
sokat lehet tanulni belıle a múltat és a 
jövıt illetıen egyaránt. 

Cseri Sándor Ádám 12.a 
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Holokauszt Emlékközpont 
 

2001. II. 24-én ellátogattunk a 
Holokauszt Emlékközpontba 
osztályprogram keretében. Az intézmény, 
hivatalos nevén Holocaust Dokumentációs 
Központ és Emlékgyőjteményt nemzeti 
intézményünkként tartunk számon, melyet 
1999-ben alapítottak, és 2002-ben, a Páva 
utcában építettek fel. Az épület helyének 
megválasztásával jelezni akarják, hogy 
nemzeti emlékhelynek szánják, ezért 
szándékosan nem zsidónegyedben épült. 

 

 
A Holokauszt Emlékközpont belsı tere 

 
Ezen az emlékközponton kívül még 

a világon összesen hat, a Holokauszttal 
foglalkozó, állami alapítású intézmény 
létezik: 

� Yad Vashem – Jeruzsálemben, 
� az Amerikai Holokauszt 

Emlékközpont – Washingtonban, 
� a Memoir de la Shoah – Párizsban, 
� az Auschwitz Állami Múzeum – 

Londonban, 
� az Imperial War Museum – 

Londonban. 
 
A modern Páva utcai zsinagóga egykor 
Budapest második legnagyobb zsinagógája 
volt. A látogatókat különleges és egyedi 
építészeti környezet fogadja, melynek 
Frank O. Gehry, a világ talán leghíresebb 
kortársépítésze is elismert magyarországi 
látogatásakor. az intézmény tudományos, 
oktatási és kulturális központnak számít. 
Állandó és különleges idıszaki 

kiállításokkal és élményközpontú kulturális 
rendezvényekkel várja a látogatókat. A 
magyar nyelven kívül még négy idegen 
nyelven folyik idegenvezetés, valamint 
rendszeresen szerveznek speciális 
tárlatlátogatásokat. 

A Holokauszt Emlékközpont 2004. 
április 16-án, a Holokauszt áldozatainak 
magyarországi emléknapján avatták fel. A 
megnyitón ott volt Izrael állam elnöke, aki 
elhozta az Auschwitz Album eredeti 
példányát. Az emlékközpont a 
magyarországi Holokauszt 60. 
évfordulójára az Auschwitz Album 
képeibıl készült válogatással, a kárpátaljai 
zsidóság háború elıtti mindennapjait 
bemutató korabeli filmmel, és a roma 
Holokausztra emlékezı tárlattal nyitotta 
meg kapuit. 
 

2006-ban új és egyben állandó kiállítás 
nyílt meg „Jogfosztástól a népirtásig” 
címmel. - Mi ezt jártuk végig a 
tárlatvezetıvel, aki megmagyarázta nekük 
a látottakat. - Az emlékközpont belsı 
udvarán található az üvegcsarnok, melyet 
2007. április 16-án kapta az „Elveszett 
Közösségek Tornya” nevet. A torony 
oldalán 1441 település neve olvasható. 
Ezek azoknak a településeknek a nevei, 
ahol 1944–ben a hatóság által eltávolították 
(deportálták) a zsidó közösségeket. 

Látogatásunk igen tanulságos érdekes 
volt, bárki számára elgondolkodtató lehet. 
Ha van idıtök, akár osztályprogram 
keretében, akár személyesen is ajánlott 
megtekinteni ezt a történelmi helyszínt. 

Polt Mihály 11. a 
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Versenyek: 

 
XI. TUDOK Békéscsaba, 
 2011. március 25-26 
 
A tudományos kutatás bemutatásának 
legfıbb tere immáron hét éve a 
Tudományos Diákkörök Országos 
Konferenciája (TUDOK), amelyen minden 
év tavaszán mintegy 170 résztvevı 
körülbelül 100 elıadással indul. Sokan 
jönnek határainkon túlról is. A szakmai 
zsőrik értékelése alapján a legjobbak az 
egyetemi diákkörök országos 
konferenciáján is megmérettethetik 
magukat. Az elıadásokat több szempont 
szerint értékelik, mint például a 
megjelenés, tartalom, a kutatásban végzett 
önálló munka, valamint az elıadókészség. 
A verseny védnöke Sólyom László, 
köztársasági elnök volt, aki személyesen is 
eljött a megnyitóra, továbbá több elıadást 
is meghallgatott azok közül, akik az elsı 
napon versenyeztek. A nagyszámú 
résztvevıre való tekintettel 2002-tıl 
minden évben öt magyarországi 
központban, valamint Erdélyben, a 
Felvidéken és a Vajdaságban – egyfajta 
elsı fordulóként - regionális diákköri 
konferenciákat szerveznek. Az elsı 
fordulók alapján meghívták az egyes 
szekciókból továbbjutottakat Békéscsabára 
az országos döntıre, ahol a verseny még 
inkább kiélezıdött, hisz komoly felvételi 
pontokat szerezhettek a díjazottak. A 
Puskásból 22 elıadó vagy elıadó páros 
méretette meg magát Vácott a regionális 
fordulón, közülük 6 kutatás jutott be az 
országos döntıbe: 
 
Pszichológia-szociológia-életmód 
szekcióban: 
1. Gazsó Bence – Dezse Tibor: EEG 
Controlled Alarm Clock.  
 
Történelem szekcióban: 

2. Majzik Tibor – Kohán Gergely: 
Relikviák az Aradi Múzeum pincéjébıl 
 
Ipar- és tudománytörténet szekció: 
3. Sik Dávid - Horváth Milán: Semmibıl 
új, más világot teremtett- Bolyai János 
geometriája 
 
Mőszaki tudományok szekció: 
4. Böröczki Zoltán István: Izomhuzal 
motor 
5. Eördögh Balázs László - Pozsonyi 
Miklós Zoltán: Bio-üzemanyag a 
gyakorlatban 
 
Építészet szekció: 
6. Klecsány Rebeka - Gerencsér Dorina: 
Kalotaszegi motívumok Magyarországon 
 
A verseny 2 napig tartott. Jobbnál jobb 
elıadásokat lehetett hallani minden  
szekcióban, ezért sok helyen szoros volt a 
verseny a díjazott helyezésekért. Tılünk 
csak egyetlen egy párosnak sikerült díjat 
szereznie. Eördögh Balázs és Pozsonyi 
Miklós Bio-üzemanyag gyakorlati 
felhasználásával foglalkozó kutatásuk 
Nagydíjat érdemelt, ami a legrangosabb 
díj, amit a szekciókon belül lehetett kapni. 
 

        Majzik Tibor 11. a 
 

 

A 6. digit ZH 

A Szakmacsoportos Szakmai 
Elıkészítı Érettségi Tantárgyak Versenye 
kiváló ürügyet adott az érettségire való 
„nem készülésre”. A résztvevı alanyok 
még az elızı tanévben önként jelentkeztek 
Kolozsvári tanár úrnál. Már akkor 
besettenkedett tudatunkba a „60 – azaz 
hatvan darab – szóbeli tétel” fogalma. 
Amikor ezt egy másik fogalommal, 
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nevezetesen az érettségivel hoztuk 
összefüggésbe, egy legyintés volt a válasz, 
erre pedig ıszinte, jóíző, ám hangyányit 
mazochista nevetés. Szóval erre a bizonyos 
nagyhírő elektróversenyre már a nyári 
szünetben is készülhettünk volna lelkileg. 
Mivel azonban nem készültünk, így 
szeptemberben gyorsan, nyersen ért minket 
a felismerés, mikor is a csütörtöki tripla 
laboron Koló bácsival győrtük a 
feladatokat. 

A felkészülés az év elején kilenc 
diákkal indult. Tılünk, az „a”-ból nyolc 
ember akadt, de a bések négy-öt önkéntese 
közül csak egy maradt a csapatban. 
Természetesen hétvégékre töméntelen házi 
feladatot kaptunk, amit nem fıvesztés, 
hanem egy „fölrúgom, hogy nem esik 
le…” terhe mellett hétfınként 8 órakor 
kellett beadnunk. A szóbeli tételek tanulása 
kicsit problémás volt. A hatvan tételhez 
már év eleje óta volt hozzáférésünk 
számítógépen, és elvileg tanulgattuk ıket 
év közben… Február 20. körül megkaptuk 
nyomtatott formában, így gızerıvel 
megindult az igazi tanulás – már akinél… 
A verseny idıpontjáig, március 28-áig 
akkor még egy hónap volt hátra. És 60 
tétel. Lazaaa… Hát nem volt az… 

Hihetetlenül gyorsan elérkezett 
március 25-e, amikor is még bıven volt 
hátra a tételekbıl, de egy kétnapos verseny 
– a TUDOK békéscsabai döntıje – itt is 
tökéletes alkalmat adott a „nem tanulásra”. 

Március 27-én, vasárnap nem sokat 
aludtam… Az utána következı hétfı 
reggel gyönyörőségesnek ígérkezett. 
Meleg volt, sütött a nap… Aztán 
beborult… 11 órakor indult volna a 
kisbusz Szolnokra, de az egyik infós 
(merthogy három diákunk informatikából 
is indult) összetévesztette a személyi 
igazolványát a tablóképével, így késıbb 
indultunk… Bertinek szerencséje volt, 
mert késıbb nagyon kedvesek voltak a 
regisztrációt lebonyolító személyek. A 
kisbusszal ment három elektrós: Dani, 
Sanyi, én, és a három infós: Balázs, László 
és Berti. A kisbusz irányítása Tarkó tanár 

úr enyhén szólva határozott kezében volt. 
A „fedélzeten” lévı díszvendég Igazgató 
úr felesége volt, aki az elektronika 
szakmacsoport zsőrielnöki tisztét töltötte 
be a versenyen. Hat elektrós Érdi tanár 
úrral vonatozott, és a két csapat Szolnokon 
találkozott. Regisztráció, kollégiumi 
szobafoglalás; átöltözés; megnyitó… 
Írásbeli! 

Az írásbeli borzasztó egyszerő volt. 
(Ahogy az elıdöntı is.) Ezután következett 
a féktelen tanulás… Ebbıl persze nem sok 
minden lett. 

A szóbeli reggele – mint minden 
ilyen kivételesen jeles nap – számomra 
szörnyő volt. „Lelki traumát okozott”, és 
„nem volt egyszerő probléma”. Elızı este 
a hangolt erısítıktıl kezdve az 
oszcillátorokon át a nagyjelő erısítıkig 
(nem megfeledkezve a multivibrátorokról) 
lapozgattam a tételeket, erre mit kaptunk? 
Unipoláris tranzisztort meg 
transzformátort… Ez borzasztó egyszerő 
volt: egyszerő, de borzasztó… 

A további magyarázkodástól most 
eltekintenék. Legyen elég annyi, hogy ez a 
„borzasztás” számomra egy megalázó 
kilencedik helyre volt elég. De sebaj, mert 
Veres Dániel megnyerte, Cseri Sándor 
pedig második lett. Pardavi Tamás a 
hatodik, míg Balázs Péter a hetedik helyen 
végzett. Tehát az elsı tíz helyezett fele a 
„mi emberünk”. Szabó Attila, Szabó 
Zoltán és Lengyel Máté sajnos csak az 
ország legjobb 16 elektrósa közé férkızött 
be. 

Az infósok is gyönyörően 
szerepeltek. Török László kilencedik lett, 
Eördögh Balázs tizenegyedik, Béres 
Bertold tizenkilencedik helyezést ért el. 

De visszatérve a szóbeli napjára… 
Ebéd után a délelıtt leszóbelizettek Érdi 
tanár úrral hazavonatoztak. A jóíző alvás 
során megpróbáltuk megálmodni a négy 
digitális technika óra anyagát, amirıl a két 
nap alatt hiányoztunk, és amibıl a 
következı héten írtunk volna ZH-t… 
Ekkor viszont megtaláltuk az elızı 
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dolgozatra vonatkozó „Mikulás-csomagot” 
a ZH-s lapunkon, amit a többiek hétfın 
írtak: „6. ZH: SZÉTV, 5”. 

A versenyzıknek nagy 
megkönnyebbülés túllenni ezen a 
megmérettetésen. Ugyanis így teljes 
erıbedobással elkezdhetnek (pihe… és 
bul..., azaz…) tanulni a vészesen közeledı 
érettségire. 

Horváth Milán 12.a 

 
A Puskás nevéhez méltóan 

Zsőrielnökként dr. Nagy L. János 
egyetemi tanár szükségesnek vélte szóba 
hozni, hogy az Implom József 
Középiskolai Helyesírási Versenyt most 
elıször nyerte meg budapesti diák. S 
minthogy ezt az eredményt a Puskás 
Tivadar Távközlési Technikum 12. a 
osztályának tanulója, s egyben e sorok 
írója érte el, számomra úgy tőnt, hogy a 
zsőri elnökének eme észrevétele jó hatást 
gyakorolt iskolánk szeretett igazgatójának, 
Laci bácsinak a hangulatára is. Azt meg 
már én toldom ehhez az észrevételhez, 
hogy az országos sikerért hála és tisztelet 
illeti Szabó Miklós tanár urat is, aki a 
magyar nyelv és irodalom tanáraként 
kivételes elhivatottsággal fáradozik azért, 
hogy majdan mőszaki emberekként is 
szabatosan használjuk édes 
anyanyelvünket. 

A sokéves múltra visszatekintı 
Implom József Középiskolai Helyesírási 
Verseny célja hivatalosan az anyanyelvi 
ismeretek terjesztése, az anyanyelv iránti 
tisztelet kifejezése és az anyanyelvi 
kifejezıkészség fejlesztése a 
magyartanárok és a magyar nyelvő 
oktatásban résztvevı középiskolások 
körében. A verseny keretében a 
megmérettetés négy kategóriában zajlik: 
gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai 
és határainkon túli besorolásban. 
Méltányos még az ilyen rövid ismertetıben 
is megemlíteni, hogy a verseny 
meghirdetıje minden évben Gyula Város 
Polgármesteri Hivatala, valamint a gyulai 

Erkel Ferenc Gimnázium, Informatikai 
Szakképzı Iskola és Kollégium. A verseny 
felmenı rendszerő, tehát az iskolai 
fordulók legjobbjai jutnak a regionális 
döntıkbe, majd az azokon legjobbnak 
bizonyultak vetélkedhetnek az országos 
döntıben. Ez utóbbiba az idén összesen 
106 középiskolás jutott be. 

A döntıre szánt három napból a 
középsı volt a nehéz: a 45 perces 
tollbamondás és a 60 percesre tervezett 
feladatsor mindösszesen 200 pont 
megszerzését tette elvileg lehetıvé. 

Az Implom-verseny a jutalmul kapott 
értékes díjak miatt kellemes és maradandó 
emlékeket keltett a nyertesekben, de 
azokban is, akiknek eredményei 
szerényebbeknek bizonyultak. Ugyanis 
barátságok kötésére adott lehetıséget az 
egymástól nagy földrajzi távolságokra élı, 
sıt az országhatárainkon túl lakó 
diáktársak között is. 

Én pedig annak is nagyon örülök, 
hogy eredményemmel öregbíthettem a 
Puskás Tivadar Távközlési Technikum 
hírnevét. 

Cseri Sándor Ádám 12.a 

 
Aktuális:  
 
Japán oktatás 
 
Mostanában sokat lehet hallani a tévében, 
rádióban a japán földrengésrıl. A japánok 
nagyon ügyesen kezelték a helyzetet. Talán 
más országok másképp, talán lassabban, 
nem ilyen jól kezelték volna a helyzetet. 
Sokak szerint a japánok ezen viselkedése a 
szamuráj-szellem. De ez egy félreértés. A 
szamurájok Japán nagyon kis részét tették 
ki. A japánok bevallása szerint ez a 
Yamato-szellem. Ez a fegyelem, és modor 
az oktatásban gyökerezik. 
A Japán gyerekek 3 évesen kerülnek 
óvodába, és 3 évet vannak ott, 6 évesen 
általános iskolába mennek. Az általános 
rövidebb Japánban, mint Európában. A 
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japán diákok a hatodik osztály után rögtön 
középiskolába mennek. A középiskola két 
részre oszlik, az egyik az alsó- a másik a 
felsı középiskola. Mind a kettı 3 évig tart. 
 
Az óvodában állatokat gondoznak, és már 
itt elkezdik fejleszteni a csapatszellemet. 
Néha elmennek kirándulni, és már itt 
elkezdik megtanulni az írást 
Az általános iskola 6 osztályos, és 
tavasszal kezdıdik. Itt teljesen 
megtanulnak írni és olvasni, tehát az írás-
olvasás megtanulásához összesen 10 évre 
van szükség. Ahhoz, hogy egy japán diák 
le tudjon érettségizni 1852 kanjit kell 
megtanulnia. Ezt számon is kérik tılük. 
Minden tanítási nap 9-kor kezdıdik. 
Minden iskola nagyon jól fel van szerelve 
a 80 %-ukban van medence. Az 
osztályfınök tart minden órát, és a tanárok 
nagyon megbecsültek, mert ık felelnek a 
jövı nemzedékének szellemi fejlıdéséért, 
nem csoda, hogy minden 4-ik tanuló tanár 
szeretne lenni. Nincs bukás, mert mindenki 
nagyon komolyan veszi a tanulást. Nagyon 
színvonalas iskolai rendezvények vannak, 
ami még 30 tanítási napot jelent. Ebben 
benne vannak a kulturális fesztiválok, 
sportesemények. 4. osztálytól kötelezı a 
klubtevékenység. Az iskolákban 
mindenféle klubok vannak a 
sportkluboktól kezdve a zeneklubon 
keresztül a csillagászklubig. A párhuzamos 
osztályok tanulóit évente sorsolással 
újraosztják. Az osztályokat nem betőkkel 
különböztetik meg, úgy, mint nálunk, 
hanem számokkal, ami azt jelenti, hogy a 
középiskola 1. A osztálya az 1-1-es 
osztály. 12-kor ebéd van, utána fél óra 
takarítás. 3 harmadévre tagolódik a tanév, 
tehát egy évben 3 bizonyítványt kapnak. 
 
A középiskola mind a két fele 3 évig tart. 
Az alsó kötelezı, a felsı viszont fizetıs. 
Az egyenruha kötelezı minden tanulónak. 
Itt kezdenek el angolt tanulni, és 
szakosodni. Ezután a felsıoktatás 
következik. Itt a diploma garantált. Minden 
egyetemre túljelentkezés. Ha valakinek 
nem sikerül a felvételi, akkor ı ronin lesz, 

és még egy évet kell a középiskolában 
tanulással töltenie. A leghíresebb a Toudai, 
a tokiói egyetem. Vannak, akik annyira be 
akarnak kerülni oda, hogy akár több évig is 
képesek roninok maradni. Az egyetemeken 
2 és 4 éves képzések vannak. Még a 
pénztárosnak is diploma kell, tehát 
mindenki nagyon komolyan veszi. 
Így már érthetı, hogy a japánok mennyire 
komolyan veszik a tanulást. De nem csak a 
tanulást, még a munkát is. A 
munkahelyeken is vasszigor van. Ez 
magyarázza a katasztrófa utáni 
viselkedésüket. 
 

Siteri Dávid 11.a 
 
 

Szabadidıs 
programjainkból  
 
Kaptam a lehetıségen, hogy a közösségi 
szabadidıs tevékenységemrıl írjak itt a 
Chipogónak. 
Nagyvonalakban egy rendezvényeket, 
koncerteket, diszkókat szervezı csapatot 
alakítottunk a barátaimmal.  Ennek a 
kulisszái mögé szeretnélek titeket láttatni.  
 

 
Buli a „Partyfaces” szervezésében 
 
Ez a csapat már jó ideje foglalkozik ezzel, 
én személy szerint három éve 
csatlakoztam, hozzájuk mint „teknikus”, 
megtetszett nekik az érdeklıdésem és az 
akkor még messze nem ilyen színvonalú, 
de jó irányban alakuló hozzáértésem, amit 
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a továbbiakban a Puskásban 
tökéletesítettem.  
Most az utobbi egy évben, egy új Party-
sorozatot kezdtünk el „Partyfaces” néven. 
Leggyakrabban az ócsai szabadidı-
központban kerülnek megrendezésre a 
bulijaink, koncertjeink. Az elsı bulink egy 
spontán nyárbúcsúztatónak készült, de a 
nagy sikerre való tekintettel úgy 
gondoltuk, hogy ezt nem szabad azon a 
helyszínen abbahagyni. Úgy gondolom, 
ebben nagyban segített a 80-90-es években 
ott müködı DDA diszkó nagy hírneve, ami 
akkor Magyarország elsı számú 
szórakozóhelye volt.  Azóta nagyjából havi 
két bulit tartunk ott egyre nagyobb 
közönséggel, és igyekszünk egyre 
magasabbra emelni a színvonalat. 
Általában igyekszünk kihasználni az 
ünnepeket, hogy megajándékozhassuk a 
közönséget, vagy valami újat szokatlant 
mutassunk be. Utobbi idıben 
sztárvendégekkel színesítettük a bulikat, 
megfordult nállunk Takács Nikolas és DJ. 
Sterbinszky is. 
Az utóbbi idıben szükségét éreztük új 
helyszíneken való bemutatkozást is. Így 
már Újhartyánon is rendszeresen 
rendezünk bulikat. Emellet számos 
egyszeri alakalom elöfordul.  
Én ebben a csapatban, mint említettem 
már, teknikusként és DJ-ként vállalok 
szerepet. Ennek én több szempontból 
örülök, mert jól esik látni, ahogy az 
emberek részben nekem is köszönhetıen 
érzik jól magukat. Emellet nagyon sok 
tapasztalatot győjtök a késıbbi életemhez, 
munkáimhoz, de ami ennél fontosabb, 
nagyon sok kapcsolatot tudok kialakítani 
mind a bulizó közönséggel, mind más 
rendezvények háttérszereplıivel. Például 
az utolsó bulinkon, egy volt puskásos 
diákkal együtt dolgoztam. 
Sok nehézséggel, akadállyal és stresszel 
jár, hogy midnen biztonságosan és jól 
lezajlódjon, de talán pont ezért szeretem 
ezt csinálni. Ha valakit érdekel, a 
www.facebook.com/partyfaces oldalon 
érdeklıdhet! 
                               Kohán Gergely 11.a 

 
 

Kirándulás Szlovákiában és 
Csehországban 

 
Kirándulásunk a tavaszi szünet 

idejének egy része alatt zajlott, április16-
tól 20-ig. 

Az elsı napon 16-án reggel hét 
órakor indultunk el a Táncsics Mihály 
Tehetséggondozó Kollégium elıl. Kb. 35 
személyes légkondicionált busszal 
mentünk, néhány tanár és felnıtt 
kíséretében. Buszsofırünk tiszakécskei, 
idegenvezetınk fiatal budapesti férfi volt, 
aki rendkívül sokat tudott a világ 
történelmérıl. Utunk elıször Pozsonyba 
vezetett, ahol belvárosi sétát tettünk a 
Moldva-parttól a Mihályi –kapuig.  

 

 
 
Megtekintettük a helyi színházat, a 

Redutát, a Dómot, a Fıteret és Prímás 
palotát. Délután ellátogattunk Dévény 
várába. Ezután továbbutaztunk a folyékony 
kenyér hazájának fıvárosába, Prágába. 
Este érkeztünk meg a Top Hotel nevő 
szállásunkhoz, mely három éjszakára adott 
számunkra alhatást. Minden étkezés során 
svédasztal fogadta a vendégeket, különféle 
cseh ételekkel terítve. 
A második napon, a bıséges reggeli után 
egésznap Prágában kirándultunk. 
Elsétáltunk a Hradzsinhoz, a prágai várhoz, 
valamint a Strahov kolostorhoz. 
Megtekintettük a Lorettói Szőz Mária 
Templomot is. Utunk során valaki 
közölünk elmondott néhány szót arról, 
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amit megtekintünk, vagy ahol éppen 
járunk. A déli órákban elhaladtunk az 
Érseki, valamint a Schwarzenberg palota 
mellett. A legszebb látnivalónak talán a 
Szent Vitus Székesegyház bizonyult. 
Délután átsétáltunk a Károly hídon, ahol 
ma már csak gyalogos közlekedés 
megengedett. Megcsodálhattuk az Óváros 
nevezettességeit. Az Óváros téren található 
a középkori csillagászati óramő, az Orloj, 
Husz János szobra és a Városháza. A tér 
érdekessége ként itt áll a Tyn templom, 
amely szimmetrikus homlokzatával adja a 
tér egységes képét. Sétánkat a Vencel téren 
fejeztük be. Este visszaindultunk prágai 
szállásunkra. Vacsora után lehetıségünk 
nyílt arra, hogy elmenjünk vásárolni a 
közeli hipermarketbe, az Albertbe. Olyan 
ez a cseheknek, mint nekünk a Tesco. A 
bevásárlóközpontnál van Prága egyik 
metrómegállója is, a Chodov. 
 

 
 
A 18-át Karlovy Vary–ban töltöttük, ahol 
ódon házak, mesés paloták szépségét 
csodálhattuk meg. Kipróbálhattuk a vesére, 
valamint májra jó hatással lévı ivókutakat, 
melybıl 25-75 fokos hımérséklettel tört 
gyógyvíz a felszínre. Kissé furcsa, sós íző, 
nagy mennyiség fogyasztása esetén 
hasmenést okozhat. Útközben megálltunk a 
XIII. századi, festıi Loketi-várnál, mely az 
Ohri folyó csücskében található. Ezen a 
napon töltöttük utolsó éjszakánkat prágai 
Top Hotelben. Lehetıségünk nyílt 
megkóstolni a híres cseh söröket, melyek 
igazán különlegesek. A legmegdöbbentıbb 
az, hogy Csehországban olcsóbb egy üveg 

sör, mint egy üveg víz. Ez is mutatja, hogy 
milyen mértékben rajonganak e nedüért.  
Negyedik napon, a reggeli után, 
megtekintettük a Hluboá nad Vetavon-i 
kastélyt. Ez Csehország leglátogatottabb 
neogótikus, hatalmas angolparkkal 
körülvett kastélya. Késıbb Ceske’ 
Budejovice felé vettük az irányt. A város 
meghatározó épülete Moldva és a Malse 
folyó között a gótikus-reneszánsz Fekete-
torony. A fıtéren található a hatalmas 
négyszög alakú barokk Sámson szökıkút. 
Este érkeztünk meg az új és rendkívül szép 
szállásunkra, mely a Sumara Nemzeti 
Parkban található, a Lipnói-tó mellett. 
Káprázatos volt a naplemente este. 
Utolsó napunkon hagytuk el szállásunkat, s 
Cesky Krumlovban folytattuk utunkat. 
Következı állomásunk Brno volt, ahol 
sétát tettünk a gyönyörő utcák között. 
Ezután Lednice-be tartottunk, ahol a 
Lichtenstein-i hercegek kastélyát néztük 
meg. Ez volt az utolsó állomásunk. 
Rendkívül hasznos volt, hogy sok helyen 
angolul vezettek körbe bennünket, és ezzel 
mi gyakorolhattuk nyelvtudásunkat. 

Bizonyára mindenki jól érezte magát. 
Jó érzés, hogy ilyen szép helyekre 
juthattunk el az Arany János 
Tehetséggondozó Program segítségével.     
Köszönjük! 

 

 
 
   Solti Gabriella és Vajda Attila 11. e 
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A szerkesztıség: 
Fıszerkesztı: Cseri Sándor   

Bátor Csaba  

Seres Botond  

Szücs Noémi  

Csókás Tamás  

Vajda Attila  

Galambosi Gábor  

Solti Gabriella  

 

 

Felelıs kiadó: dr. Horváth László 

 

 Patronáló tanár: Moravcsik Katalin 

 Tördelı-szerkesztı: Szücs Andor  

 
 

Ne feledd, a Chipogó a te újságod, írj 

bele te is! 
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Kérdéseidet, javaslataidat és cikkeidet 

bátran küldd a chipogo@gmail.com 

címre! 

 


