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A második csipogás
Ismét itt egy újabb Chipogó-szám! Ezt a kiadást
már teljesen virtuálisan kellett megterveznünk, digitális megbeszélések keretein belül. Ami azt illeti, az oktatás is olyan formában történt a tanév második felében.
Meglepetésünkre régebbi diákok is rátaláltak az
első kiadványra. Sőt, egyikük e-mailt írt számunkra,
megosztva emlékeit az iskolaújsággal kapcsolatban:
Czachesz István, aki 35 évvel ezelőtt kitalálta a lapot! Kaptunk egy másik levelet egy elszánt tanulótól,
aki felhívta a figyelmünket néhány pontatlanságra és
javaslatokat is tett. Valóban egy nagyon hosszú szöveget továbbított. Ezúton is szeretnénk neki megköszönni. A lappal igazából ennyi történt, azonban körülöttünk annál inkább változtak a dolgok. A hosszadalmas távoktatás után visszatérünk az iskolapadokba. Persze mindenki eldönti, hogy mennyire örül ennek, de egy dolog biztos örömhír mindenki számára:
hamarosan jön a nyári szünet! Addigra talán ez az
egész COVID-káosz lecsillapodik.
Ahogy előzőleg is tettük, szeretnénk ehhez a
számhoz is jó szórakozást kívánni!
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Bende Ákos György 9.b

Exkluzív interjú
Igazgatónkkal, Feri bácsival
A Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozata kitüntetést adományozta Magyarország köztársasági elnöke iskolánk igazgatójának, Heller Ferencnek, Feri bácsinak
március 15-e alkalmából - értesülhettünk az iskola honlapján. Ezt a különleges és
nagyszerű eseményt megragadva készített a Chipogó interjút Feri bácsival. Ezúton
is szeretettel gratulálunk a kitüntetéshez!
Chipogó (Ch): Hogyan jutott Igazgató úr tudomására a nagy hír, és mit érzett a hallatára?

Heller Ferenc (HF): Kaptam egy ímélt a kormány valamelyik osztályáról. Hát, nem esett
rosszul egy csöppet sem.
Ch: Hogyan adták át önnek a díjat?
HF: Sehogy, mert a COVID miatt nem lehetett
ilyen ünnepséget szervezni. Majd valamikor
megszervezik.
Ch: Milyen érdemekért kapta Igazgató úr a díjat? Az iskola honlapján azt olvashattuk, hogy
„Több évtizedes, kiemelkedő szakmai, pedagógiai és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként” részesült a megtisztelő kitüntetésben.
HF: Valaki vagy valakik (valószínűleg BMSZC) fölterjesztettek és ott ecsetelték, hogy minek köszönhetem a kitüntetést, de azt nem láttam, hogy pontosan miért kaptam.
Ch: Úgy tudjuk, hogy ezer dolog köti önt a Puskáshoz, például, hogy itt szerezte az érettségijét is. Milyenek voltak a diákévei? Volt-e kedvenc tanára vagy példaképe?
HF: Jók voltak az itt töltött évek, és szerettem az osztályomat. Nagyon jó osztálytársaim
voltak, lányok is voltak az osztályban, pontosabban négy lány, szegény Pandúr Erzsi balesetet szenvedett, negyedik év elején, úgyhogy ő nem velünk, hanem később fejezte be az
iskolát, majd később Tapolca város ügyésze lett. Egy másik osztálytársam volt Balázs András, ő Széchenyi-díjat kapott a Rozetta űrszonda szoftver fejlesztéséért. Mády Kálmán nagyon szeretett dobolni, de ő is villamosmérnök lett, és több különböző találmányai vannak mobilbázisokkal kapcsolatban. Sajnos már többen elhunytak az osztálytársak
közül. Kiváló osztályfőnököm volt, Bornyi Sándornak hívták. Ő magyar-angol szakos tanár
volt. Akkor az 50-es éveiben járhatott. Csodálatos órái voltak, „Bornyi órák”. Magyar, történelem, esztétika, filmesztétika, viselkedéskultúra, tánc- és illemtan. Csodás ember, nagyon-nagyon jó tanár volt. De tanított Nagy Ferenc Csaba, aki
az elektrokönyvünket írta. Hirling Endre, Nagy József is nagyon jó órákat tartottak. Tehát
tényleg szerettem ide járni. Előtte nem sokkal futott ki a régi technikum, akkor már szakmunkásképzési szakiskolává vált, de ez már rég elfelejtődött.
Ch: Hogyan lett az iskolának az intézményvezetője, illetve igazgatója?
HF: Olyan módon, hogy Laci bácsi (Dr. Horváth László) rám hagyta. Úgy csalogattuk viszsza a ’90-es évek elején őt az iskolába igazgatónak (ő is itt végzett). A Műegyetemen tanított digitális technikát hosszú évekig, Ő vezette be ezt a tárgyat az egyetemen. Akkoriban zűrös körülmények voltak, rendszerváltás, igazgatóváltás.
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De aztán jött a jó időszak, mögénk állt a Matáv, mai néven Telekom. Saját tanterv, tankönyv program, labor és épületberuházások. ’95--ben lettem igazgató-helyettes mellette.
2013-ban vettem át az iskola vezetését, hol ennek, hol annak hívtak, most éppen igazgatónak az új törvény szerint.
Ch: Mit szeret a munkájában, mik a nehézségek?
HF: Nehézségek az olykor egymásnak ellentmondó törvényi változások, hisz az elmúlt tíz évben hívtak minket Puskás Tivadar Távközlési és Infokommunikációs Szakközépiskolának, 2015-ben lettünk a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Szakgimnáziuma, majd kitaláltatott a fő szakma meg mellékszakma, szóval
mindig volt valami, amihez alkalmazkodni kellet. Szeretem a kollégáimat, a Puskás családját, eredeti szellemiségét, büszke vagyok diákjainkra. Először 1971 tavaszán léptem be az
iskolába, úgyhogy nagyjából ötven évet látok végig az iskolában. Prusinszki
István kollégám, tavaly ment nyugdíjba, idén már nem tanított, vele és odaadó kollégákkal sok
mindent sikerült csinálnunk ebben az intézményben. Nem volt tornacsarnokunk, csak tornaszobánk, mert még a második világháborúban lebombázták. Most van tornacsarnok, meg
űrtávközlési labor, tévéstúdió. De a mai kor szelleme új embereket kíván, az internet technológiája mindent elsöpört. Például Magyarországon nem lesz többet távirat. Dolgoztam a Magyar Postánál a Központi Távíró Hivatalban, az Átviteltechnikai Osztályt vezettem egy darabig, és azután jöttem vissza az iskolába főállású tanárként.
Ch: Igazgató úr jelentős életutat járt be eddig, mik a tervei a jövőre nézve?
HF: Hát, a közeljövőben elmegyek nyugdíjba. Újra hatalmas változás van a szakképzésben, alapvizsga, új tanterv, a technikusi vizsga is teljesen más lesz. Várhatóan lesznek
szép dolgok, aminek a középpontjában az internet, az infokommunikáció van. Az adatátvitel, az adatoknak a védelme, titkosítás, digitális aláírás és ez fontos a jövőre nézve. Már
nincsenek telefonközpontok, mint annak idején, amikor mi tanultunk. A mobiltechnológia forradalma, és rá se merek gondolni, mit hoz majd a kvantuminformatika. Ha belegondoltok, most ebben a pillanatban a Marssal társalogni időeltolódással lehetséges csak. Már
nagyon ígéretes kísérletek folynak a jövő infokommunikácója felé, de ez még nagyon gyerekcipőben jár. Már vannak kvantum számítógépek is, más az algoritmus, és annak kivitelezése… de hát, ha belegondolunk, az első számítógépek mekkorák voltak, több teremnyi
hely és 175 kw-os fogyasztás. A mai napokban egy „maroktelefonnak” az akkorihoz képest
elképzelhetetlen számítási teljesítménye van. Ugye, az első digitális mobiltelefonok 1996ban jelentek meg Magyarországon, elképesztő gyorsaságú a fejlődés, de ez már egy más
technológia. Gyerekkoromban még nem nagyon volt optikai távközlés, és manapság az
előfizetőknél „üvegszálas”, szélessávú internet van. Szép lesz a szakma jövője is, csak
megfelelően szorgosan kell tanulni.
Ch: Beszélgetésünk befejezéseként, Igazgató úr, a Chipogón keresztül mit üzen a diákjainak?
HF: Tanulni kell! Ahogy nekem modták annó „tanulni, tanulni, tanulni (ucsitszja,
ucsitszja, ucsitszja)” , ma úgy fogalmazunk „long life learning”, egész életen keresztüli
tanulás, és ez a mi szakmánk amúgy is ilyen. Az a technológia, amit még én tanultam, az
már nincsen, maximum múzeumban, meg, ha a folyosón körbementek, érdekes dolgokat
lehet látni. Az alapok viszont nagyon fontosak voltak, az a bizonyos szemlélet, hozzáállás.
Biztosak lehettek abban, hogy egy húsz év múlva megint más technológia lesz. Most terjed
el az 5G-s technológia, jön az önvezető jármű a maga gondjaival, az okosváros, a mesterséges intelligencia. Nem régen még ezek elméleti dolgok voltak. Tehát az üzenet: tanulni
és továbbtanulni! Kívánom, mindenki sikeresen végezze el az iskolát, legyen egészséges, tartalmas és boldog élete, családja, legyen olyan közösség, ahová tartozik, örömmel
gondol vissza rá! A Puskás nekem ilyen!
Ch: Köszönjük szépen az interjút!
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Német Barna István és Tóth Benedek Márk 9.nyek

Irány a Mars!
Egy 780 napos periódus után, 2020 júliusában ismét megnyílt a legkevesebb energiát
igénylő kilövési ablak. Ebben a kilövési ablakban három kilövésre került sor. A kínai
Long March 5-t 2020. július 23-án indították
útjára. A kilőtt Tianwen-1 2021. február 10-én
állt Mars körüli keringési pályára, az elmúlt
három hónapot a legmegfelelőbb landolási
zóna keresésével töltötte, és 2021 május 14én landolt is. Az Egyesült Arab Emírségek
Remény (Al-Amal) szondáját 2020. július 19én lőtték ki. A szonda 2021. február 9-én került Mars körüli keringési pályára, ezzel az
Egyesült Arab Emírségek lett az ötödik olyan
ország, amely elérte a Marsot, a szonda célja a marsi éghajlat és atmoszféra tanulmányozása. Az amerikai Atlas V 541 július 30án került kilövésre, és Perseverance Mars Roverrel a fedélzetén 2021. február 18-án
landolt a Marson, célja korábbi mikrobakteriális életre utaló nyomok keresése, az oxigén előállításának tesztelése a marsi atmoszférából és kőzet-, valamint talajminták
gyűjtése. A Perseverance egy minihelikoptert is szállít, az Ingenuityt, melynek célja a
legelső másik bolygón való rotor általi repülés megkísérlése. Ezt április 19-én a kis jármű teljesítette is és azóta is működik! Az elkövetkező években újabb missziókat is terveznek. Az egyik ilyen misszió a Rosalind Franklin rover marsra juttatása, melynek célja volt mikroszkopikus élet jeleinek keresése, ennek kilövését 2022re tervezik. Az Indiai
Űrkutatási Szervezet (Indian Space Research Organisation) 2024re tervezi a Mars Orbiter Mission 2 nevezetű küldetését, mely előző küldetésük ellenében, egy rover Marsra juttatása is a célja lesz. Az aktív Mars-küldetések száma az idei évben a legtöbb, és
ez egyre csak nő. Érdekes látni, hogy olyan országok is foglalkozni kezdtek az űrkutatással az évek során, amelyek eddig nem éppen arról voltak híresek, mint például az
Egyesült Arab Emírségek, melynek űrügynöksége 2014-ben alapult meg, és a legelső
küldetése, az előbb említett Remény szonda Mars körüli keringési pályára állítása.
Bencsik Gergő 9.b

A Raspberry Pi 400
Valószínűleg nem kell semelyik olvasónknak sem bemutatni a Raspberry Pi-t. Eléggé jól
ismertek kis méretük és többféle módon való felhasználásuk miatt. Projektek tömkelege
vár arra, aki hajlandó pénzt fektetni egy ilyen vagy hasonló, egykártyás számítógépbe.
Tavaly novemberben az iparvezető Raspberry Pi egy új modellt hozott a piacra:
a Raspberry Pi 400-at. Azóta van egy úgynevezett Pico is, de az már másik téma. Ez a
400-as igazán nagy újdonságnak számít új célja és kompakt kinézete miatt. Míg elődjei
valóban csak kisebb terhelésre voltak felkészítve, ez az új modell már képes nagyobb
dolgokra is. Az egyértelműen jobb hardver-specifikációk mellett kapott egy házat, ami egy
billentyűzet. Ezzel kifejezetten alkalmasabbá tették az asztali környezethez. Nyilván az
előző modellekhez is hozzá lehetett csatlakoztatni egeret, billentyűzetet és miegyebet, de
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ott nem volt ennyire előtérben ez a fajta felhasználás. Egy egész csomagban is árusítják az összes szükséges kábellel, egérrel és egy SD-kártyával együtt. Az utóbbin az
alapítvány hivatalos GNU/Linux disztribúciója, a Raspberry Pi OS (korábbi nevén
Raspbian, következtethető, hogy Debian alapú) található. Az általános böngészés, dokumentumszerkesztés eddig is működött, de most már sokkal
nagyobb teljesítménnyel és minőséggel tehetjük mindezt. Sőt,
kisebb erőfeszítéssel képes valamennyire komolyabb játékokra is, ha esetleg az ember arra vágyik. Erről érdemesebb többet kutatni, mert mélyebbre kell bele nyúlni a rendszerbeállításokba.

Bende Ákos György 9.b

Előrehozott érettségi

Életünk egyik mérföldköve az érettségi. Érettségi, ha a szót boncolgatom, mi jut eszembe? Éretté válni, az érettségünket bizonyítani, de hogyan? Megváltozik az életünk? Felnőtté válunk?
Egész életünkben célokat tűzünk ki magunk elé. Küzdünk, hogy az általunk legszimpatikusabb és a jövőnket megalapozó középiskolába bekerülhessünk. Majd egyre többet
halljuk a kifejezést: érettségi. Egy vizsga, melyen kamatoztatjuk az addig megszerzett tudásunkat. „Építsd a jövődet! Fiam, tanulj, mert tiéd a jövő!” – halljuk gyakran szüleinktől,
tanárainktól.
Iskolánkban választható az angol előrehozott érettségi vizsga, az informatika ajánlott.
Előrehozott? Hiszen lehetőséget kapunk, hogy az általunk választott tantárgyból már a
harmadik év végén megmérettethessük magunkat. Ez lehetőséget ad, hogy a negyedik
évfolyam elvégzése után csökkentsük a vizsgáink számát, vagy egy ugródeszka is lehet
akár az emelt szintű érettségire is. Évfolyamtársaimmal és az informatikát választó diákokkal együtt pénteken reggel nyolc órától kezdődően bebizonyíthatjuk érettségünket.
Hogyan készültünk?
Ebben a vírusos helyzetben az online oktatás során informatikai tudásunk folyamatosan
fejlődött. Nem csak az informatikaórán tudtuk hasznosítani az ott megszerzett ismereteket, hanem minden tanórán szükségünk volt rá. Ppt-ket készítettünk, Word-ben dolgoztunk, használtuk a táblázatkezelő alkalmazásokat. Segítséget kérhettünk és kérhetünk
a tanárunktól és az osztályfőnökünktől is. A személyes, közvetlen oktatást semmi
nem helyettesíti. Nem tudtunk csoportosan, jó hangulatban, közvetlen élmények mellett
tanulni, de az informatikai eszközeinknek köszönhetően mégis együtt lehettünk. Telefonon, különféle levelező rendszereken keresztül folyamatosan tartottuk a kapcsolatainkat
a barátainkkal, osztálytársainkkal. A várakozás nemcsak a vizsgának szól, hanem a
személyes találkozásoknak is.
Az elmúlt év vizsgafeladatait megoldottuk közösen az órákon, ez egy kicsit bepillantást
engedett az előttünk álló vizsgába. Az önálló tanulás és feladatmegoldások közepette
kerestem azokat a feladatokat, melyek kihívást jelentettek. Ha elakadtam, újrakezdtem.
Rájöttem, hogy a feladatok megértése, a szövegértés elsődleges fontosságú, többször is
pontosítani kell az olvasottakat. Bízom benne, hogy a folyamatos felkészítés és gyakorlás elegendő volt ahhoz, hogy izgalommal, kíváncsisággal telve érettségi vizsgát tegyünk. A tapasztalatokat majd átadom a következő évek vizsgázóinak abban a reményben, hogy jövőre közvetlen, kontakt oktatás során végezhetjük el a negyedik évet. Egyelőre viszont a jövő heti első, előrehozott érettségimet várom!
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Nagyon sok sikert kívánok: Nagy Gergely 11.a

Segíts egy visszajelzéssel, hogy mi kerüljön bele a
következő újságba!
chipogo@tutanota.com
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