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100 éves a Puskás 
 
 

a számot kellene adnunk arról, hogy miért találjuk különlegesnek a 2012-es évet, mi, 
a Puskás Tivadar Távközlési Technikum egykori és jelenlegi diákjai, valószínűleg jó 
nagy számban említenénk meg, hogy ebben az évben lett százesztendős 

anyaiskolánk, a patinás Gyáli úti almamáter. A centenárium alkalmából jogos büszkeség 
dobogtathatja meg a szívét mindenkinek, aki valaha is a Puskás közösségéhez tartozott, 
hiszen az intézmény évszázados történelmének valamennyien az alakítói voltunk. Akik 
sohasem tartoztak az iskola kötelékébe, azokat is jó érzéssel töltheti el, hogy a magyar 
középfokú műszaki oktatás zászlóshajója, a Puskás immáron száz éve fáradozik azon, hogy 
kitűnő felkészültségű és versenyképes tudású szakembereket képezzen a hazai és 
nemzetközi munkaerőpiac számára. 
Az évforduló kapcsán idén már számos nagyszabású rendezvényen vehettünk részt. Többek 
között ilyen volt márciusban az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV) döntője az 
informatikai szakmacsoportokban (ahol a műszaki informatikusi szakmacsoportban az első 
tíz helyezésből nyolcat mi, Puskás-diákok szereztünk meg), áprilisban a Tudományos 
Diákkörök Országos Konferenciájának (TUDOK) XII. Kárpát-medencei döntője, valamint a 
XXV. Puskás-kupa és a XV. Országos Elektronikai Konstrukciós Verseny is. Az ese-
ménysorozat fénypontja pedig a hivatalos centenáriumi díszünnepség lesz október 24-én, 18 
órakor a Vígszínházban. 
A jeles alkalomból több projekttel is készülünk. Ezek csaknem mindegyike arra irányul, hogy 
minél pontosabb és hitelesebb képet kaphassunk iskolánk, a Puskás Tivadar Távközlési 
Technikum, illetve a névadó, Puskás Tivadar és családja múltjáról. Abban is bízunk, hogy 
ezen projektek eredményei, következtetései tanulságképpen felhasználhatóak lesznek majd 
az eljövendő évtizedekben is a Puskás Technikum közössége számára. 

 Chipogó ezen ünnepi különszámát abban a reményben készítettük, hogy akik 
végiglapozzák, azok bepillantást nyernek Technikumunk küzdelmes, tragédiáktól sem 
mentes, ugyanakkor eredményekben és sikerekben egyaránt bővelkedő múltjába. A 

közelmúlt kiemelkedő iskolai sikereiről, eredményeiről is közzéteszünk néhány beszámolót, 
valamint korábbi lapszámaink néhány dolgozatából is összeállítottunk egy válogatást. 
Őszintén reméljük, hogy mindaz, ami e kiadvány hasábjain felidéződik, érdekesnek és 
hasznosnak bizonyul majd a kedves Olvasó számára is. 
 
 

                                                                                     Cseri Sándor Ádám (2007/a) 
                                                                                                   a Chipogó főszerkesztője 2008-2011  
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Iskolatörténet 
Fő forrása Laci bácsi „103 éves lettem én… A Puskás Technikum múltja és jelene” 
című cikke. Olvasható teljes terjedelemben a Híradástechnika című szakfolyóirat 

2009/9-10-es számában a 29. oldaltól 
 

    Akkor most hogy is van? 100-at ünneplünk, 
de 2009-ben már volt 103 is?  
    Szerencsére könnyen tisztázhatjuk 
iskolatörténetünk kronológiai kérdéseit, ha 
figyelmesen elolvassuk igazgatónk, dr. 
Horváth László Ferenc a címben említett 
írását. Nem beszélve arról, hogy 
ismereteinket további információkkal 
bővíthetjük, ha egy másik cikket is 
megkeresünk, szintén a Híradástechnikában. 
Ez a 2006-os különszámban jelent meg, 
Heller Ferenc – Horváth László: „A 100 éves 
a Gyáli úti szakképzés” címmel. Igazgatónk, 
igazgatóhelyettesünk cikkének címe szintén 
arra utal, hogy már 2006-ban ünnepelhetett 
centenáriumot az iskola! A téma egyébként 
vázlatosan összefoglalva megtalálható a   
http://www.puskas.hu/informaciok/tortenet.htm 
címen is 1994-ig, ezt is forrásként használtuk 
iskolatörténetünk (dióhéjban való) meg-
írásához.  
Lássuk tehát a részleteket! 
   Elöljáróban azt mindenképpen meg kell 
jegyezni, hogy iskolánk indulásához a 
társadalmi-gazdasági hátteret a „boldog 
békeidők” utolsó évei nyújtották. Ekkor 
világszerte a második ipari forradalomként is 
nevezett korszak technikai-tudományos 
vívmányai átalakították a társadalmak 
életmódját. Modern ipar született, új 
iparágakkal, pl.: elektromosipar, elektro-
technikai ipar, és lábra kapott a média is mint 
önálló iparág. Ez volt az emberi 
kommunikáció negyedik forradalmának 
korszaka is az elektronikus kommunikációs 
eszközök megjelenése miatt. Ebben az óriási 
fejlődésben magyar tudósok is fontos 
szerepet játszottak. (Például Laci bácsi úgy 
tartja, hogy a modern média atyja maga 

Puskás Tivadar a Telefonhírmondóval.) 
Egyre több embert kellett a mindennapi 
életben szükséges modern ismeretekkel 
felvértezni. Ez a szükséglet az oktatásra, az 
iskolarendszerek fejlődésére is kihatott.  
    Magyarország az Osztrák-Magyar Mo-
narchia tagállamaként polgárosodott, 
Budapest világvárossá vált; tudatosan, 
nyugati minták alapján fejlesztették vezetői. 
Modern iskolákat is építettek. Tehát ez a 
hatalmas méretű fejlődési hullám, az új 
ismeretek megismerése és alkalmazni tudása 
iránti igény segítette a mi alma materünk 
megszületését is. 
    A továbbiakban nézzük meg, mik a 
legfontosabb tudnivalók a Gyáli úti szak-
képzés történetéről Laci bácsi cikkei alapján.  
    Adott volt tehát a társadalmi-gazdasági 
igény a modern tudással felvértezett szak-
munkások iránt a századfordulós Buda-
pesten. Így 1906-ban Kolossváry Endre – 
akiről a 2. emelet 1. terme van elnevezve -, a 
posta és távírda műszaki főigazgatója 
indította el az új szakképzést, itt a Gyáli 
úton. A már a Postánál dolgozó műszerészek 
számára szerveztek bentlakásos formában 
hat hónapos tanfolyamokat, hogy a műsze-
részek értsenek a réz alkatrészek meg-
munkálásához, és az elektromágnesességről 
is halljanak. A tanárok pedig nem akárkik 
voltak, a Posta Kísérleti Állomás (PKÁ) 
mérnökei közül kerültek ki. Az elméleti 
oktatás mellett gyakorlati foglalkozásokat is 
tartottak, a helyszín pedig a Posta Központi 
Javítóüzeme volt. Laci bácsi azt írja a 
cikkében, hogy ez a rendszer olyan 
sikeresnek bizonyult, hogy 60-as évek végéig 
alapvetően ebben a rendszerben működött itt 
az oktatás.  

http://www.puskas.hu/informaciok/tortenet.htm
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    De a siker és a fejlődés azt is 
eredményezte, hogy az átképző tanfolyamok 
helyett áttértek az iskolarendszerű képzésre, 
megindult a Posta Műszerész Tanonciskola 
építése. 1912. október 24-én kezdték meg a 
rendeltetésszerű működést! Tehát éppen 
100 éve indult el iskolaként alma materünk.  
 

A Tanonciskola egykor: 
 

 
 

A Tanonciskola neobarokk épületében 
három-, illetve négyéves szakképzés folyt 
1950-ig. Ekkor államosították az iskolát. A 
változás azt jelentette, hogy közismereti 
tárgyakkal bővült az oktatás repertoárja. A 
műszaki tárgyakat továbbra is a Posta 
Kísérleti Állomás tanárai tanították, a 
gyakorlati órák pedig főként a ma már üresen 
álló Javítóüzemben zajlottak, mint korábban 
is – 1995-ös bezárásig itt működött a menza 
is, szünetben át lehetett ugrani ebédelni.  
    Most vissza a kezdetekhez! Tisztáztuk a 
születésnap időpontját, vizsgáljuk meg a 
képzés körülményeit részletesebben is!  
    Alapos felvételi vizsga és orvosi vizsgálat 
alapján 14 éves fiúkat vettek fel, akik elemi 
oktatásra épülő négy polgári vagy négy 
gimnáziumi osztályt végeztek. Az elmélet 
mellett biztos gyakorlati ismeretekre tettek 
szert, a nyári gyakorlatok alatt igazi 
munkahelyeken. Tanoncszerződést kötöttek 
velük, ösztöndíjat is szerezhettek. Három év 
után állhattak munkába, de a legjobbak még 
egy év képzést kaphattak. Ők aztán a Posta 
legújabb berendezéseinek építésében is 
részt vettek nagy nevek irányítása mellett. Így 

született meg Békésy György (később Nobel-
díjas) tudós tanár vezetésével a Rádió 6-os 
stúdiója (1936), melynek eszközei a Gyáli 
úton készültek.  Ennek a munkának fontos 
előzménye, hogy itt volt az első rádióstúdió 
(1923, „bútorszállító”). Vagy például Magyari 
Endre mellett dolgozhattak a műszerészek a 
nagyadó-beruházás vezérlőtermének elektro-
nikus berendezésein – írja Laci bácsi a fent 
említett cikkében. 
    A Gyáli úti intézmény fejlődése a technika 
fejlődésével megállíthatatlan volt, erről is szót 
kell ejteni. A középiskolai szintű képzésből 
feljebb ívelő ágak nőttek ki, bár az iskola 
életében a fejlődés nem volt töretlen. A II. vi-
lágháborús pusztítás és az utána következő 
politikai változások a Gyáli utat sem hagyták 
érintetlenül. Ennek már az is jele volt, hogy 
1949-től az iskola koedukálttá vált, bár a 
nemek aránya ma sem kiegyenlített. 
    1950-től új szakasz kezdődött, az iskolát 
államosították, a neve Villamosipari Tech-
nikum lett, de 1951-ben újból a Magyar Posta 
lett a tulajdonos, Villamosipari Technikum 
Távközlési Tagozatának nevezve az in-
tézményt. A tananyag magva a távbeszélő- 
és átviteltechnika, rádió- majd később tele-
víziótechnika volt. 1953-ban vette fel az 
intézmény Puskás Tivadar nevét. A név-
adás azért volt telitalálat, mert Puskás által az 
információközlésről gondoltakat azóta 
megvalósító és továbbfejlesztő tudást, 
technikákat oktatta és oktatja ma is az iskola. 
- És tegyük még hozzá, hogy lépést is tart a 
legmodernebb felfedezésekkel, fejlesztések-
kel. - 1962-től a középfokú oktatással pár-
huzamosan az épület felső szintjén működött 
a Felsőfokú Távközlési Technikum (FTT) 
Rácz János vezetésével, a középfokú oktatás 
bázisára épülve. Ebből a hároméves 
képzésből lett a Közlekedési és Távközlési 
Műszaki Főiskola Távközlési Tagozata. A 
főiskola 1976-ban Győrbe költözött, a Gyáli 
úton a középszintű képzés maradt. A győri 
intézményből alakult a Széchenyi István 
Műszaki Főiskola, amely 2001-től Széchenyi 
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István Egyetemmé emelkedett. Vagyis az 
egyetem Műszaki Tudományi Karának 
Informatikai és Villamosmérnöki fakultása a 
mi Gyáli úti képzésünkből nőtt ki, erre 
büszkék vagyunk, és az egyetem képviselői 
sem tagadják ezt a gondolatot. 
    A Gyáli úti képzés „első aranykora” az 50-
es évek voltak. Jelentős fejlesztésen ment 
keresztül az iskola, laboratóriumok, újabb 
tanműhely épült, műszerekkel szerelték fel. 
Még a tornatermet is felújították. A Magyar 
Postától azonban az iskola fenntartását 
második államosítási folyamat révén a 
Fővárosi Tanács (ma önkormányzat) vette át, 
1970-1974-ig tartó folyamatban (kifutó 
osztályok miatt), ekkortól az iskola 
szakközépiskolaként működött. 
    1994-ben köszöntött a Gyáli útra a 
„második aranykor”. Ekkor a Matáv (mai 
jogutódja a Magyar Telekom Nyrt.) 
szerződésben vállalta az iskola fenntartását 
50 évre. A fenntartó intézményünk a cég 
Távközlési Oktatási Alapítványa lett. Óriási 
beruházással korszerűsítették az iskolát. A 
modernizált iskola fontos szerepet kapott. A 
rendszerváltással megnyíló lehetőségek ki-
használása csak modern tudással felvértezett 
technikusokkal mehetett végbe. Az ő 
munkájuk is kellett a vonalhálózat 
kiépítéséhez (néhány év alatt a tízszeresére 
emelkedett a vonalszám), digitalizálni kellett 
az országos telefonközpont-hálózatot, és 
létre kellett hozni a mobilhálózatot is. Ebben 
a hatalmas fejlesztésben vettek részt a Gyáli 
útról kikerült, nemcsak technikus, hanem 
egyetemet is végzett szakemberek. Vezették 
a szakterületen létrejövő új cégeket, építették 
a hálózatokat. Az iskola tehát ehhez nemcsak 
technikusokat adott, hanem a felsőoktatásba 
kerülők aránya is ugrásszerűen megnőtt. Az 
1994-es 10%-ról 2008-ban 94%-ra 
emelkedett a felsőoktatásban továbbtanulók 

aránya. A Puskás nevét a Műegyetemen is jól 
ismerik. 
    Bár az 50 év ugyan még nem telt el a 
„reprivatizáció” óta, mégis 2010 szep-
temberében a Gyáli úti képzés visszatért a 
Főváros fenntartása alá. Reméljük, ez a 
„harmadik aranykor” nyitányaként szerepel 
majd az iskola fennállásának mozgalmas 
történetében, és mint annyiszor alapítása óta, 
most is tud válaszolni kora igényeire, és 
lépést fog tartani a technikai és társadalmi 
fejlődéssel. A fejlődést fejezze ki a szep-
tembertől érvényes új nevünk is: Puskás 
Tivadar Távközlés Technikum Info-
kommunikációs Szakközépiskola! 
    Mit is kívánhatnánk 100 éves születés-
napunkra neked, Puskás TTTx? 
    Újabb 100 év elteltével legyen olyan diák, 
aki valamilyen mai számítógépszerűnek meg-
felelő infokommunikációs eszközön tovább 
írja a Puskás történetét a 200. születésnap 
alkalmából - a Chipogó 127. évfolyamának 
ünnepi számához! Isten éltessen! 
 
                               Solti Gabriella 13. e (2008/e) 
 
A PTTT ma: 
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A Puskás szellemei 
“A Technikum ars poeticája – szobrokban elmesélve” című, Karner Judit tanárnő által 
jegyzett, a Híradástechnika 2006-os kölönszámában megjelent cikkéből szerkesztve 

 
 
    A Puskás Tivadar 
Távközlési Technikum 
első szobra a névadó 
mellszobra volt, melyet 
1993-ban avattak fel az 
iskola első emeleti 
folyosóján a Telefon-
hírmondó feltalálásának 
100. évfordulóján. Alko-
tója Borbás Tibor szob-
rászművész. A mell-
szobor másolat, eredetijét 1986-ban adták át 
Genfben az ITU (Nemzetközi Távközlési 
Unió) székházában. A Gyáli úton a szakmai 
minisztérium (KHVM) államtitkára, Rajkai 
Zsolt avatta fel az alkotást, Honti Mária 
fővárosi oktatási ügyosztályvezető 
társaságában. Vagyis az akkori szakma 
(hírközlés) és az oktatás (fenntartó) 
képviselői is aktív részesei voltak a 
ceremóniának. „Mivel a Puskás-szobor 
avatása után kezdődtek el a Gyáli úti szak-
középiskola reprivatizációs tárgyalásai Honti 
Máriával és az ügyosztály vezetésével, nagy 
a valószínűsége annak, hogy a művészetek 
pártolása, a humán gondolatok felvállalása 
nélkül nem kaptuk volna meg az ügy-
osztályvezető asszony feltétlen támogatását, 
és a Puskás még mindig egy elhanyagolt 
külső-ferencvárosi iskola lenne.”- írta for-
rásunk szerzője. 
    A második szobor: Békésy György No-
bel-díjas postamérnök, volt óraadó tanáré. 
Szobrát születésének századik 
évfordulóján (1999-ben) Kato-
na Kálmán, a KHVM akkori 
minisztere avatta dr. Szendrő 
Péter professzor úr társa-
ságában. (Mindketten a tech-
nikum diákjai voltak.) Itt ismét a 

szakma és az oktatás képviseltette magát, 
Gyáli utas múlttal átitatva.  
    Magyari Endre postamérnöké a harmadik 
portré, a mérnöktanár szobrát szintén 
születésének századik évfordulóján (2000-
ben) dr. Bán Tamás, a KHVM közigazgatási 
államtitkára avatta. Az ünnepi beszédet 
Heckenast Gábor, a 
magyar rádiózás 
leghíresebb élő mű-
szakija, a Magyar 
Rádió nyugalmazott 
műszaki igazgatója 
mondotta. A szakmai 
vezetés mellett már 
megjelent a felhasz-
nálók reprezentáns 
személyisége is. 
  
   Klebelsberg Kunónak, a XX. század 
legjelentősebb vallási és közoktatási mi-
niszterének szobrát Jecza Péter készítette, 
Pokorni Zoltán OM 
miniszter avatta fel 
2001-ben. Az esemény 
díszvendége Rácz 
János, a Széchenyi 
István Egyetem Villa-
mosmérnöki és Infor-
maikai Fakultásának 
(korábban a Felsőfokú 
Távközlési Technikum-
nak) főiskolai tanára volt. 

1962-es „egyetemala-
pító” munájáért Rácz János Klebelsberg 
Kunó-emlékérmet kapott. A meghívottak 
névsorából kiviláglik, hogy a szakmai 
vezetők mellett a felsőfokú oktatás is 
képviseltette magát a Puskásban. 
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    Neumann János szobrát – aki Szilárd Leó 
szerint az egyetlen magyar zseni volt – 2003-
ban Jambrik Mihály IHM államtitkár avatta fel 
egy nemzetközi tudományos konferencia 
keretében, melyet együtt szerveztünk a 
Széchenyi István Egyetem Villamosmérnöki 
és Informatikai Fakul-
tásával. A konferen-
cián több nemzet kép-
viseltette magát: vol-
tak franciák, németek, 
szlovákok, oroszok, 
bulgárok, ukránok is. 
Ez már az EU-s 
csatlakozás előszele 
volt. 
    A szobor érde-
kessége, hogy kópiája 
a BME infoparkjában 
is látható. (A képillusztráción is ez szerepel.) 

A posztamensen (az alapján) szimbólumok 
jelzik Neumann János szakterületeit. Az 
informatika: 01; a matematika: π; a já-
tékelmélet: ♠; a fizika: a Bohr-modell és a 
meteorológia: . Vizsgáljátok meg szob-
runkat az udvaron! 
    Békésy György, Magyari Endre és Neu-
mann János szobrát Szathmáry Gyöngyi 
szobrászművész alkotta. 
    Mindennap példaképek fogadnak ben-
nünket, amikor belépünk a Puskásba! 
Érdemes utánanézni életüknek, tevékenysé-
güknek, kutatni, hogy mi hajtotta őket mun-
kájukban. 
 
                        Fazekas István 11. a (2009/a) 

 

 

 
Consultatio Curriculi Vitae 

(Életpálya Követés Konferencia) 
 

Ilyen is volt nálunk, mégpedig 2008. november 14-én. Olyan előadások hangzottak el, 
amelyek Puskás-diákok életútjának főbb jellemzőit mutatták be rengeteg összegyűjtött adat 
alapján. Az előadások sorát Dr. Horváth László, igazgatónk kezdte, Dr. Pomozi András, az 
akkori nevelési igazgatóhelyettesünk összegző előadása zárta le. Beszédét a Chipogó is 
közreadta, és most ismételten ezt tesszük. Ennek oka pedig az, hogy Pomozi tanár úr 
beszéde is jól tükrözi a felidézendő Puskás-szellemet, iskolánk ars poeticáját. Sok diák 
jegyezte meg a hallottakat, most még többen ismerhetik meg a szöveget.  
 
      A  
                       
 
 
 
 
 
 

            A hallgatóság 
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Az Életpálya Követés Konferencia záróbeszéde Pomozi tanár úrtól: 
 

 

Pomozi tanár úr a pulpituson 

 „Levezető elnökként, a mai 
Consultatio curriculi vitæ konferencia délelőtti 
programjának zárásaként engedjék meg, 
hogy néhány gondolatomat megosszam 
önökkel. 

Először is szeretnék egy mondatot 
idézni a Puskás Tivadar Távközlési 
Technikum küldetésnyilatkozatából: „Nagy 
elődeink nyomdokain haladva erkölcsi 
kötelességünk, hogy a színvonalból, a 
hírnévből, a „gyáliutasságból” egy jottányit se 
engedjünk. 

Úgy gondolom, hogy az 
életpályakövetés-projekt is ilyen igazi 
puskásos, „gyáliutas” munka volt. Hiszen: 
minden diákot megkerestünk; tudományos 
hátteret biztosítottunk a BME legjobb 
szakembereinek bevonásával a kutatáshoz; 
diákokat vontunk be a munkába; az adatokat 
relációs adatbázisba rögzítettük; határon 
átnyúló konferenciát szerveztünk; 
megismertük a partner iskolák módszereit. 
Miért vontuk be diákjainkat ebbe a projektbe? 
Nélkülük nem tudtuk volna megvalósítani? 
Nem erről van szó! Mint ismeretes, az 1993. 
évi LXXIX. törvény, vagyis a közoktatási 
törvény (annak 12. § (6) bekezdése) előírja, 
hogy a tanuló kötelessége, hogy a 
pályakövetési rendszernek az iskolában 

megszerzett szakképesítése hasznosulásával 
kapcsolatban adatot szolgáltasson. Azok a 
diákok, akik részt vettek ebben a munkában, 
megtapasztalhatták ennek fontosságát, 
biztosan jogkövető magatartást tanúsítanak 
ezen a téren is. 

Másodszor azt szeretném kiemelni, 
hogy iskolánk a középiskolák közül elsőként 
valósította meg volt diákjainak életpálya-
követését. Mindig csak az elsők 
számítanak. Mindenki tudja az első űrhajós 
nevét: Jurij Gagarin. De ki volt a második? Az 
első női őrhajós Valentyina Tyereskova volt. 
Emlékszik valaki a második nevére? Lindberg 
repülte át először az Atlanti-óceánt. Tudja 
valaki, ki volt a második? A példákat lehetne 
vég nélkül sorolni. 

Tanulságként érdemes levonni, hogy 
ha egy feladatot, munkát, projektet 
mindenképpen el kell végezni, akkor 
jelentkezz minél előbb, végezd el elsőként, 
állj az élre! Az életben felmerülő feladatokat, 
munkákat, teendőket ne nyűgnek, bajnak 
tekintsd, hanem kihívásnak! Oldd meg 
elsőként és sikeres leszel. 

Végezetül engedjék meg, hogy egy 
volt diákom leveléből idézzek: „Sokszor 
gondoltam az iskolapadban, hogy bárcsak 
már dolgozhatnék! Most arra gondolok, 
bárcsak még egyszer végigjárhatnám az 
egészet a gólyatábortól a technikusi 
vizsgákig! Tudom, furcsán hangzik mindez 
egy olyan diáktól, aki sokat viccelődött, és 
nem akart benőni a feje lágya, de 27 évesen 
az ember megváltozik (még én is). Maradok 
lelkes diákja, ifj. H… P…”. 

Köszönöm az előadóknak és minden 
résztvevőnek, hogy színvonalas előadá-
saikkal hozzájárultak tudományos konfe-
renciánk sikeréhez, illetve jelenlétükkel 
emelték konferenciánk színvonalát.”  

 
Idézte: Miklós Dávid 14. a (2008/a) 
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A centenárium a Chipogónak is jó alkalom arra, hogy szerkesztősége átgondolja, 
összefoglalja az iskolaújság történetét, a Puskás-közösségben betöltött szerepét. Hogyan 
tette teljesebbé a lap az iskola életét? A továbbiakban ebbe a gondolatfüzérbe adunk 
betekintést korábbi írásaink segítségével is. Terjedelmi korlátaink miatt sajnos rengeteg 
nagyszerű dolgozatnak nem jutott hely a különszámunkban. Elnézést kérünk azon 
munkatársainktól is, akikről ebben a számban méltatlanul nem tettünk említést. De hát 
lehet-e hiánytalanul bemutatni egy olyan magazin életének minden részletét, amely már a 
XXVII. évfolyamában jár? 

A Chipogóról 
 

Immáron több mint negyedszázados 
múltra tekinthet vissza a Puskás Tivadar 
Távközlési Technikum iskolaújságja, a 
Chipogó, melyet szellemes és találó név-
választásáért 1987-ben az Édes Anyanyelvünk 
című folyóirat is méltatott. Az első évfo-
lyamának első száma 1985 decemberében 
jelent meg. Diák főszerkesztője Czachesz Ist-
ván volt, aki Tombor László történelem–magyar 
szakos tanár patronálásával végezte feladatát. 
Azóta a diák főszerkesztők között tarthatták 
számon az olvasók Sztanek Pétert, Dobos 
Attilát, Balatoni Attilát, Sinka Gábort, Bencz 
Rolandot, Juhász Pétert, Tamás Lászlót, Váradi 
Lászlót, Forintos Attilát, a patronáló tanárok 
között pedig Keller Zsuzsát, Toldi Zsuzsannát, 
Szabó Miklóst, Bara Zsuzsannát és Moravcsik 
Katalint. 

Akárkik írták és szerkesztették is a 
Chipogót, az a törekvés, hogy ez a kiadvány az 
iskolánkról és az iskolánknak szóljon, nem 
változott. A jelentősebb változás akkor 
következett be, amikor az 1993/94-es tanévben 
az addig egyéni kezdeményezés gyümöl-
cseként napvilágot látott Chipogó az iskolai 
diákönkormányzat hivatalos lapja lett, felelős 
kiadója pedig iskolánk igazgatója, Dr. Horváth 
László. Ezáltal az újság rangja erősödött, s arra 
utólag rá is szolgált, hiszen 2003-ban a Diák- 

és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete 
országos diákújság pályázatán első helyezést 
ért el. 

Ugyancsak az 1993-as évben kezdődött 
az újság számítógéppel való szerkesztése. Ezt 
megelőzően a szövegeket írógéppel írták, az 
ábrákat ceruzával rajzolták, a sokszorosítás 
pedig kezdetben stencilezéssel, később 
fénymásolóval történt. Az új lehetőségek 
birtokában történt próbálkozás a kiadvány-
szerkesztő programok alkalmazására is, a 
műszaki szerkesztés szempontjából azonban a 
Microsoft Word szoftver használata bizonyult a 
legpraktikusabbnak. 

Amellett, hogy a Chipogó készítői 
rendszeresen teret adtak a kiadványban a 
közérdekű információknak és az iskola 
különféle eseményeiről szóló beszámolóknak, a 
lap mindig fórumot jelentett a szerkesztőség 
tagjai számára, ahol megoszthatták saját 
ötleteiket, véleményüket, gondolataikat az 
iskola közösségével. 

A Chipogó történetének bővebb 
összefoglalása olvasható Juhász Péter 
(1993/b) szakdolgozatában, amely megta-
lálható Technikumunk könyvtárában. Ugyanitt 
fellelhetőek lapunk eddig megjelent példányai 
is. 

Cseri Sándor Ádám (2007/a) 
 

Három címlap, három korszakból, időrendi sorban: 

1985 1997 

    2009 
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Miről kötelező tudnia egy Puskás-diáknak? Hát, magáról Puskás Tivadarról! Írtunk is “róla”: 
 

Kibocsátották a Telefonhírmondó-emlékérmét! 
 

A XXII. évfolyam 4. számában írta: Bátor Csaba 9. b (2007/b) 
 
    A Magyar Nemzeti Bank 2008. február 15-
én kibocsátott egy Telefonhírmondó nevű, 
1000 Ft névértékű érmét a telefonhírmondó 
első budapesti adásának 115. évfordulója 
alkalmából feltalálója, Puskás Tivadar tisz-
teletére. Az érme a „Magyarok szerepe a 
világ műszaki-tudományos fejlődésében” 
című emlékérme-sorozat negyedik darabja (a 
korábbiak: „100 éves az első postaautó”; 
„Ford T-modell”; „Libelle” - ez Adorján Lajos 
repülőjének neve). Az érme törvényes 
fizetőeszköznek számít, habár valószínűleg 
nem csak az összesen 10000 darabos 
példányszám miatt nem fogunk vele 
találkozni a pénztáraknál. 
    A Telefonhírmondó (mint azt bizonyára 
minden Puskás-diák tudja) eredetileg a 
telefonhálózatokon alapuló vezetékes hír- és 
műsorközvetítő berendezés volt, amelynek 
később saját hálózatot építettek ki, és 
egészen a II. világháborúig működött. 
    Lapunk jelen lehetett a Postamúzeumban 
tartott kibocsátáson, amelyen többek között 
jelen volt Egervári László, a Hírközlési 
Múzeum Alapítvány ügyvezető igazgatója 
mint a rendezvény házigazdája. Beszéde 
után (melyben bemutatta a Telefonhírmondót, 
valamint Puskás Tivadar munkásságát), 
Iglódi-Csató Judit ünnepélyes körülmények 
között leleplezte az érmét, majd gyorsan 
átadta a szót az érme tervezőjének. Bohus 
Áron Kótay József-díjas ötvösművész 
tervezte az érmét. Riporterünknek sikerült 
interjút készíteni vele, íme: 
 
Chipogó: Hogy került kapcsolatba a 
pályázattal? 
Bohus Áron: Ez egy felkéréses pályázat, 
hárman jelentkeztünk. Egy hónap volt a 
tervezési idő, aminek a végén egy 9-10 tagú 
zsűri döntötte el, hogy kit válasszon. A 
bizottság a Magyar Nemzeti Bank 
igazgatójából, marketing-szakemberekből és 
egy szakmai zsűriből állt, akik a beérkezett 

tervek megvalósíthatósága alapján 
választottak a pályázók közül. Ilyen szempont 
például a perem kialakítása, vagyis hogy az 
ábrázolt alak orra például nem emelkedhet ki 
a perem síkjából, és a négyzet-forma is 
természetesen meg volt előre határozva, 
hiszen már eldöntötték, hogy ezt a sorozatot 
ilyen alakúra készítik. 
Ch.: Milyen érméket készített korábban? 
B.Á.: Az első érmém, melyet szintén az MNB 
pályázatára terveztem 2001-ben, Kempelen 
Farkas sakkautomatáját ábrázolta, ezen kívül 
készítettem még Neumann Jánosról 2003-
ban; és az Aggteleki-cseppkőbarlangról, ami 
a „Világörökség részei Magyarországon” 
érmesorozat része volt. Az is kupro-nikkel 
(75% réz, 25% nikkel) ötvözet, mint a 
Telefonhírmondóé. 
Ch.: Hogyan mutatná be az emlékpénzt? 
B.Á.: Az érme négyszögletes alakú, ez 
nehézséget jelentett, mivel meglehetősen 
hosszú feliratot kellett négyzet alakba 
szerkeszteni. Pontosan azt a jelenetet 
ábrázolja az érme, amikor Puskás Tivadar a 
kagylót a füléhez tartva várja az első 
telefonhírmondó-adást. Ezt a feszült, de 
mégis varázslatos pillanatot igyekeztem 
megörökíteni. 
 
 

 



CHIPOGÓ XXVII. évfolyam  

12 

 

Puskás Tivadar ükunokája a Puskás 
Technikumban! 

Exkluzív interjú Maros Katinkával! 
 

Augusztus utolsó napjaiban Puskás Tivadar ükunokája, Maros Katinka járt a Puskás 
Technikumban, ahol a 100 éves évforduló eseményeiről és a centenáriumi 
rendezvényeken való részvételéről egyeztetett dr. Horváth László Ferenc igazgatóval. 

Maros Katinka 1961. november 4-én született Budapesten. Egyéves volt, amikor az 
addig Nagymaroson élő családja Ausztriába, a Graztól 50 kilométerre fekvő Bruck an 
der Mur városába költözött. Tizenegy éves korától Salzburgban folytatta tanulmányait, 
érettségi után grafikus és dizájn iskolát végzett Bécsben. 
Ezt követően Grazban kezdett dolgozni grafikusként, majd 
Németországba költözött, tíz évig élt Duisburgban. 
Édesanyja halálát követően, 1993-ban ismét Bécsben 
telepedett le, hogy minél gyakrabban tudja látogatni 
nagymamáját, a Bruck an der Murban élő Dobos Margitot. 
Időközben édesapja és testvére is elhunyt, Torontóban élő 
sógorával azonban a mai napig tartja a kapcsolatot. Katinka 
jelenleg párjával, Franz-cal együtt Bécsben lakik. 

Maros Katinkával a Chipogó szerkesztőségéből Sik Dávid  
beszélgetethetett. A következő interjúban ezt a beszélgetést 
adjuk közre szerkesztett formában. Az interjú a neten is 
olvasható: www.puskas.hu .  

 

Chipogó: Ön mikor járt utoljára Magyar-
országon? 
Maros Katinka: Épp a múlt héten… 
Majdnem a határ mellett lakunk. Bécs 
nincs olyan messze. 
Ch.: Át szoktak jönni vásárolni? 
M.K.: Igen. Általában Mosonmagyaró-
várra. És az egyik barátnőmnek pedig van 
egy kis háza Dunakilitiben, oda is nagyon 
sokszor megyek, majdnem minden héten. 
Ch.: És Budapesten mikor járt utoljára? 
M.K.: Budapesten már jóval régebben, ta-
lán harminc éve. 

Ch.: Mi minden változott azóta, ami szem-
betűnő volt önnek? 
M.K.: Sokkal szebb minden. Épp ma reg-
gel beszélgettünk a párommal, Franz-cal, 
amikor kicsit sétálgattunk az utcán, hogy 
egyáltalán nem lehet látni különbséget 
Bécshez képest. Ahogy az emberek fel 
vannak öltözve… És minden nagyon tiszta 
és szép. 
Ch.: Ezek szerint akkor mi is haladunk a 
korral… És milyen látnivalókat szeret a 
városban, amelyekre szívesen gondol 
vissza? 

http://www.puskas.hu/
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M.K.: Szívesen gondolok vissza arra, amit 
tegnap együtt láttunk a hajóról. 
Ch.: A Duna-partot. 
M.K.: Igen, minden ki volt világítva, na-
gyon-nagyon szép. 
Ch.: Mindez, ugyebár, a Világörökség 
része. 
M.K.: És ez nagy különbség, mert Buda-
pesten a Duna a város közepén folyik, míg 
Bécsben mellette. Persze ott is lehet kicsit 
hajókázni, de teljesen más a táj. Itt sokkal 
szebb. 
Ch.: Hallottam, hogy nagyon szereti a Gel-
lért fürdőt. 
M.K.: Igen, sokat jártam ott fiatal-
koromban. 
Ch.: És van még hasonló hely vagy lát-
nivaló, amit nagyon szeret a váro-
sunkban? 
M.K.: Nekem nagyon tetszett a Café 
Hungária. Nem tudom, hogy még mindig 
úgy hívják-e. Egy szálloda volt. 
Ch.: A Hungária szálló? 
M.K.: Egy szálló, igen. Van egy nagyon 
szép étterme is. 
Ch.: Ha jól tudom, akkor Puskás Tivadar a 
Hungária szállóban halt meg. 
M.K.: Az lehet, igen. 
Ch.: Éppen akkor készülődött volna 
Amerikába, 1893-ban, amikor ott érte a 
halál. De térjünk vissza az ön 
látogatására. Tegnapelőtt érkezett hoz-
zánk, a mi meghívásunkra. Mi a véle-
ménye az iskoláról, a Puskás Tech-
nikumról? 
M.K.: Itt látom, hogy mindenki szívvel 
csinál mindent és átéléssel, sőt nemcsak 
szívvel, hanem ésszel és szívvel. És a 
szabadidőt is el lehet itt hasznosan tölteni. 
Nem egy olyan iskola, ahonnan mindenki 
azonnal hazamegy tanítás után. 
Ch.: És hogy tetszett önnek a fogadtatás 
kedd délelőtt? 
M.K.: Persze én is biztosan ideges voltam, 
mint mindenki más… 

Ch.: Szerintem nagy találkozás volt. 
M.K.: Igen, nagy. De mindent tudtunk, 
hogy mi lesz, ha idejövünk. És biztosan 
fordítva is úgy volt, nem? Tehát nem le-
hetett tudni, hogy én milyen vagyok. 
Ch.: Igen. Meglepetés volt, de szerintem 
teljesen pozitív. És milyenek voltak az első 
benyomások Lacibácsiról meg az iskola 
épületéről? 
M.K.: Én a Lacibácsit láttam az interneten, 
mert nagyon kíváncsi voltam, persze. Volt 
egy kisfilm, amit megnéztem. Tehát én 
tudtam, hogy ő hogy néz ki. Csak fordítva 
nem… 
Ch.: Aaa, nagyon cseles! 
M.K.: És nekem nagyon tetszik a kapu. 
Ahogyan kinyílik, és az ember bejön egy új 
kis világba. Ez nagyon szép „antré” 
(belépés/belépő – a szerk.). 
Ch.: Megnyílik a Puskás kapuja. 
M.K.: Úgy van, igen! 
Ch.: A jelszó egyébként, hogy hármat kell 
dudálni az autóval, és akkor nyílik. 
M.K.: Magától kinyílik, mintha tudták volna, 
hogy itt vagyunk.  
Ch.: Akkor tökéletesen sikerült. Mondta, 
hogy Lacibácsit már látta előtte, de azért 
megkérdezem, hogy az alapján, meg a 
telefonbeszélgetések alapján megvál-
tozott-e a személyes találkozáskor a róla 
kialakult kép? 
M.K.: Nem. 
Ch.: Tehát így képzelte el a hangja meg a 
képek alapján? 
M.K.: Igen, ő igazán úgy alakult ki nekem, 
ahogy elképzeltem. Fordítva nem tudom, 
mert ő csak a hangomat ismerte. 
Ch.: Igen, én is ott voltam a tele-
fonhívásokkor, meg szólni kellett neki, 
hogy „Jaj, hívjuk a Katinkát!”… De térjünk 
rá egy kicsit Puskás Tivadarra. Mikor 
hallotta először Puskás Tivadar nevét? 
M.K.: Még kisgyerek voltam. 



CHIPOGÓ XXVII. évfolyam  

14 

 

Ch.: És kitől, milyen körülmények között? 
Esetleg valamilyen történettel kapcso-
latban? 
M.K.: Biztos így volt valahogy, egészen 
pontosan nem tudom, de az én 
nagymamám mindig sokat mesélt nekem. 
Ezek kis családi anekdoták voltak, talán 
nem is fontosak, inkább egyszerű törté-
netek. 
Ch.: Az ön nagymamája Dobos Dezsőné 
May Margit volt. 
M.K.: Úgy nevezte mindenki, hogy Pipi 
néni. 
Ch.: Igen, ezt fel is írtuk. Sok becenév van 
a családban. 
M.K.: Mindenkinek van.  
Ch.: És Katinkának? 
M.K.: Katze. Cica. 
Ch.: Ezt eddig nem is tudtuk… Fel is írom. 
Tehát a nagymama sokat mesélt. 
M.K.: Igen, sokat mesélt. Ő németül. 
Édesanyám pedig magyarul mesélt. 
Ch.: Úgy látom a családfából, ő sem 
ismerte személyesen Puskás Tivadart. 
M.K.: Igen, 1905-ben született. Persze az 
ő mamája is sokat mesélt. És különben mi 
a családban, főleg a nők elég sokat be-
szélgettünk. Az jó, fontos.  
Ch.: Nézem a családfát, elég sok a hölgy 
a családban. 
M.K.: Volt, hogy együtt ültünk: a nagyi, az 
édesanyám és én. Ebéd után vagy vacso-
ra után, a mama talán szívott egy ciga-
rettát, és akkor beszélgettünk. 
Ch.: Tehát a családtörténettel a 
nagymama elbeszélései alapján ismer-
kedett meg először. Volt valami kiemel-
kedő történet, amelyik nagyon megmaradt 
az emlékezetében? 
M.K.: Ami nekem mindig is nagyon 
tetszett, mint mese – hiszen még kis-
gyerek voltam –, amikor mesélte nagy-
mamám, hogy az ő nénije, a Djavidan 
(Puskas May) egészen kisgyerekként ott 
volt a párizsi világkiállításon az 

édesapjával, Tivadarral, és ő csavarta fel 
a villanyt. 1878-79 tájékán lehetett. Ez  a 
történet nekem nagyon tetszett.  
Ch.: Gondolom, egészen kicsi volt még. 
Igen, 1877-ben született, nézem most is a 
családfát közben. És hogyan tudta ön 
feltérképezni a családfát? Esetleg rajzolt, 
írt róla valamit, vagy csak ami az emlé-
kezetében kiépült róla? 
M.K.: Azt hiszem, a legtöbb emlék. 
Ch.: Tehát ön nem rajzolta le lapra, hogy 
ki kinek a rokona. 
M.K.: Nem, de úgy, ahogy te is láttad, 
voltak papírok, anyakönyvi kivonatok. És 
amikor felnőttem, érdekelt, és akkor az 
alapján… 
Ch.: …lehetett nézegetni, hogy ki-kinek a 
szülője. Ez nagyon jó, mert egyébként 
megnéztem, hogy például nyolc vagy ki-
lenc generáción keresztül tudjuk a sok-sok 
ükszülőnek, szépszülőnek a nevét. Meny-
nyire ápolják a hagyományokat, illetve 
Puskás Tivadarnak az emlékezetét?  
M.K.: Sajnos szerintem ez úgy lesz, hogy 
énutánam nem fog senki – az én csalá-
domból – ezzel a szép történettel 
foglalkozni, mert a kanadai gyerekek… 
Ch.: Ők már nem sokat foglalkoznak vele. 
M.K.: Nem tudnak róla semmit. És én 
majdnem az utolsó vagyok. 
Ch.: Hát akkor tényleg nagy szerencsénk 
van, hogy Katinkát találtuk meg! Mert a 
másik oldalágon is beszélgettünk roko-
nokkal. Csak ők nem tudtak olyan sokat, 
hiszen Tivadar testvérének, Albertnak a 
leszármazottai. A széppapa, Ferenc test-
véreiről meg már ne is beszéljünk, hiszen 
ők még távolabbi rokonok. De Lacibácsi 
azért igyekszik mindenkivel beszélni, hát-
ha valamit tudnak. De akkor szerintem Ka-
tinka tényleg tökéletes választás volt, mert 
sokat tud a családról. Jut eszembe, mi az, 
amiről úgy érzi, hogy tovább él önben 
Puskás Tivadarból, és mit szeretne róla az 
utókorra hagyni? 
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M.K.: Megint egyszerű a válaszom: szere-
tek telefonálni! 
Ch.: És akkor ott a „Halló!” szócska, amely 
már 150 éve teljesen a köztudatban van. 
M.K.: Igen, igen, a „Halló!”. És ezt már 
nagymamám is mesélte nekem. Mindig 
mondta, hogy „Tudod, melyik nyelvből jön 
az a »Halló!«, amit te mindig mondasz?” 
„Persze, hogy nem” – válaszoltam. „Hát a 
magyar hallom” – mondta. Azóta ezt 
mindenkinek elmesélem. „Akarja tudni 
vagy nem...?” 
Ch.: És mit gondolnak előtte az emberek? 
Hogy a „hello”-ból esetleg? 
M.K.: Azt hiszem, ezen senki nem gon-
dolkozik. Talán ez úgy van, mint mondjuk 
az olaszban, ahol azt mondod, hogy 
„pronto”, ami nem a telefonnal kap-
csolatos. Egyik generációtól a másikig így 
megy ez, és sok mindenen nem gondol-
kozik az ember. Csak egyszerűen hasz-
nálja. 
Ch.: Ön szerint milyen ember volt Puskás 
Tivadar? A történetek alapján úgy tűnik, 
nagyon munkaközpontú volt, rengeteget 
dolgozott. És lehet, hogy emiatt keveset 
foglalkozott a családdal? 
M.K.: Az lehet, igen. Ezt persze nem 
tudom egész biztosan, de azt hiszem, 
mindegyik férfi, aki egy zseni, annak is 
csak egy élete van, és sok idő kell egy 
nagy áttöréshez, és akkor a családra nem 
marad olyan sok idő. De biztosan szerette 
a gyerekeit, ebben egész biztos vagyok. 
Csak nem volt rájuk olyan sok ideje. 
Ch.: Valamelyik híres tudós nem is háza-
sodott meg, nem is lettek gyerekei. Tehát 
ahhoz képest Puskás Tivadar… 
M.K.: Úgy is jó volt! 
Ch.: És akkor tudjuk azt is, hogy az ük-
mamának, Zsófi néninek avagy Sophie 
mamának három házassága volt össze-
sen. Az első Török Józseffel, onnan két 
gyermek született. Ifjabb Török József és 
Török Marianna vagy Malé, az volt a be-

ceneve. Puskás Tivadartól May, Margit és 
Theodora. És Puskás Tivadar halála után 
még hozzáment Cserna Károlyhoz, de ott 
már nem született gyerek. Így volt? 
M.K.: Igen. 
Ch.: Csak ugye néha zűrös, hogy ki Török 
és ki Puskás. 
M.K.: Igen, a nevek sokszor össze lettek 
keverve. 
Ch.: És a házasság felbontásával is prob-
lémák voltak akkoriban Magyarországon, 
és ezért is házasodtak össze Angliában, 
aminek láttuk az anyakönyvi kivonatát. De 
akkor az biztos, hogy May, Margit néni és 
Thea néni Puskás Tivadar édesgyermekei. 
M.K.: Igen, igen. 
Ch.: Térjük ki egy kicsit a tágabb ro-
konságra. Milyen gyakran találkozik 
Puskás-rokonokkal? Például Kanadában. 
M.K.: Múlt évben lettem 50 éves. És a 
születésnapomat Torontóban ünnepeltem, 
mert ott vannak az utolsó gyerekek. 
Novemberben négy hetet töltöttem ott. 
Nagyon szép volt, jó volt. Egyébként az a 
sógorom sokszor jön Ausztriába. 
Ch.: Ő Cseko István. És ő is kint él. 
M.K.: Igen, ő is kint él. Persze, igen. 
Testvéremmel ott kint éltek. És aztán 
meghalt a testvérem, Zsuzsika. Sógo-
romnak van egy új élettársa, és ők minden 
második évben jönnek Ausztriába. Én 
nagyjából ötévente szoktam kilátogatni. 
Ch.: De akkor több időt kint tölt, ha már ott 
van? 
M.K.: Igen. És a sógorom is mindig egy 
hónapig szokott maradni. 
Ch.: Más rokonokkal nem találkozik?  
M.K.: Nem, nem. 
Ch.: Gondolom, azért, mert már nagyon 
távoliak, tehát a legközelebbi hozzá-
tartozók Kanadában élnek. 
M.K.: Igen. 
Ch.: Ezek szerint jó a kapcsolat a csa-
láddal. Szoktak a családfáról, Tivadar bá-
csiról beszélgetni?  
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M.K.: Nem igazán, mert Cseko István nem 
tud túl sokat róla, hiszen a felesége volt a 
rokon… 
Ch.: És a Maros Zsuzsi nem tudott a 
gyermekeinek sokat mesélni a Tivadar 
bácsiról? 
M.K.: Túl korán halt meg. Igen, azért nem 
tudnak nagyon sokat. 
Ch.: Igen. Meg hát Suzanne, ő még itt 
született. 
M.K.: Ő még itt született, és a Steven már 
ott, igen. 
Ch.: Tehát akkor ők már sajnos nem ápol-
ják annyira a családtörténetet. 
M.K.: Nem. Az egy egész más világ. 
Ch.: Belegondolva Puskás Tivadar mun-
kásságába, milyen érzés a rokonának, 
ükunokájának lenni? 
M.K.: Én azt hiszem, ő egy olyan világban 
élt, amelyik nagyon gyorsan fejlődött. És 
ha egy gyors világban élsz, akkor neked is 
gyorsnak kell lenned. 
Ch.: Alkalmazkodni kell. 
M.K.: Igen, és amit gondolsz, annak is 
gyorsnak kell lenni. És ha valaki ezt tudja, 
és tud belőle valamit csinálni, az nagyon 
jó. Azon látszik, hogy egy intelligens em-
ber volt. Hogy nem szabad visszanézni, 
hanem mindig csak előre. 
Ch.: Tehát Tivadar bácsi ilyen volt. És ön 
büszke rá? 
M.K.: Persze. 
Ch.: És szokott vele, ha nem is kérkedni, 
de legalábbis említeni, például amikor be-
megy a boltba: „Én vagyok Puskás 
Tivadar ükunokája!” 
M.K.: Nem szoktam… És főleg nem szok-
tam, mert azt hiszem, ha Ausztriában el-
mennék venni egy új handy-t, és azt 
mondanám: „Jó napot kívánok! Én Puskás 
Tivadar ükunokája vagyok, kaphatnék egy 
handy-t?” Kidobnának!... Azért ezt csak 
magamnak tartom meg.  

 

Maros Katinka ükapja sírjánál 

Ch.: Végül, milyen érzésekkel tér haza a 
nálunk töltött rövid idő után? 
M.K.: Nagyon szép volt. Nagyon sokat 
láttam. És minden jó szívvel volt elő-
készítve. Sokat fogok visszagondolni. Mert 
az mindig úgy van, hogy az ember haza-
megy, és csak aztán kezd el gondolkozni. 
Mert amikor az emberben benne van, 
hogy ezt nézzük, azt nézzük, akkor olyan 
sok a benyomás. És nem is tudsz felfogni 
mindent. De aztán ha az ember otthon 
van, és nyugodtan ül és gondolkozik, 
akkor jönnek elő a szép emlékek. 
Ch.: Zárszóként, mit üzenne az iskola 
diákjainak, amit esetleg Puskás Tivadar és 
ön is közösen megfogalmaznának az 
utókor számára? 
M.K.: Azt hiszem, vannak nálam 
okosabbak, akik ilyeneket tudnak. 
Tanácsokat adni. Nem tudom, hogy én 
vagyok-e a megfelelő arra, hogy tanácsot 
adjak. Élni kell, jól élni a lehetőségekkel! 
Ch.: Nagyon szépen köszönöm a be-
szélgetést! 
 
                                           Sik Dávid 2006/a
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Nagyon sok híres ember járt már iskolánkban 100 éves fenállása óta. De csak egy olyan, aki 
az “űrből pottyant” hozzánk. No, de félre a szemtelenséggel! Az az óriási megtiszteltetés 
érte Gyáli úti alma materünket, hogy Charles Simonyi látogatott el hozzánk. Természetesen 
a Chipogóban is nagy örömmel adtunk hírt erről, lapunk eszközeivel is dokumentáltuk a 
nevezetes történéseket. A szakmai tanulságok sem mellékesek! 
 

Simonyi az űrben és a Puskásban – ismét 
 

A XXIII. évfolyam 5. számában írta: Sik Dávid 11. a (2006/a) 
 
 

    Március vége és április eleje ismét Charles 
Simonyi körül forgott. Már visszatérő 
vendégként érkezett a Nemzetközi Űrállomás 
fedélzetére március 26-án, valamint hozzánk, 
a Puskásba is április 16-án. 
    Március 29-én létesített kapcsolatot a 
Műegyetemi Rádióklubbal és az első magyar 
műholdat, a MaSat-1-et építő hallgatókkal. 
Április 3. az első fontos nap. Simonyi 15 
rádióklubbal próbál kapcsolatot létesíteni, 
köztük a Puskás Tivadar Távközlési 
Technikum Rádióamatőr Klubjával.  
     Telt-múlt az idő, az emberek elkezdtek 
mocorogni, közeledett az ISS (amit másfél 
óránként megtesz). Felmentem az 
űrtávközlési laborba vágóképeket rögzíteni a 
Puskás TV számára. Egy monitoron 
pontosan lehetett követni, hogy mikor 
találkozik az űrállomás és a Puskás 
„hallózónája”. Jött a híres űrzaj, majd egyre 
inkább kezdett kibontakozni Simonyi hangja. 
Felvette a kapcsolatot az előttünk 
bejelentkező klubokkal, majd mi 
következtünk. "Helén Antal ötös Sándor 
Ibolya Károly" - hívták. Válasz nem jött, és 
mivel a program adott volt, hívnia kellett a 
következő állomást. Szerencsénkre, és a jó 
antenna miatt, a Fekete-tengernél még 
sikerült gyorsan beszélni vele. Talán ez volt a 
nap legizgalmasabb pontja, amikor a 
monitoron a körök már nagyon elhagyták 
egymást; mindenki érezte, hogy ez az utolsó 

próbálkozás, nagy volt a feszültség. A lényeg, 
hogy.sikerült! 
    Április 4.: a mozgás napja, ezen a napon itt 
a Puskásban csak hallottuk Simonyi válaszait 
a különböző mozgó pontokról (léghajó, 
kerékpár, sárkányrepülő, repülő) érkezett 
kérdésekre. 
    Április 5.: a diákok napja, talán ez a 
legizgalmasabb nap, mert űrbéli honfitársunk 
(a kb. 8 perces időtartamot, amennyit 
beszélni tudunk) ránk, a Puskásra szánta, 
innen is arra a 9 szerencsés, az ország 
különböző pontjairól érkezett diákra, akiknek 
kérdéseire válaszol.  
    Ezen az eseményen voltak a legtöbben, az 
aud. max. megtelt a sok újságíróval, 
érdeklődővel. A kommunikáció ekkor is a 3. 
emeleti laborból történt, ahol csak a 
legilletékesebb emberek tartózkodhattak. Így 
a rádiókapcsolat felelősei, a Magyar Telekom 
igazgatója, Christopher Mattheisen és 
családja, a Puskás és más tévék képviselői, 
és persze a 9 diák, akik a kérdéseket 
feltették. Köztük iskolánk tanulója, Szedelényi 
János, aki a Simonyi Károly Elektrotechnika 
versenyen elért első helyezése miatt 
kérdezhetett a névadó fiától. A nap folyamán 
voltak előadások is, melyek bemutatták a 
„civil” űrutazás fejlődését és rejtelmeit. 
    Április 16.: Simonyi látogatásának napja az 
iskolában. Délután kettő körül érkezett 
testvérével, Simonyi Tamással és 
feleségével, Lisa Persdotterrel. A zász-
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lófelvonás és a Himnusz eléneklése után 
mindenki a tornacsarnokba vonult. Itt 
megnéztük a diákkapcsolatról készült 
felvételt, majd díjátadások következtek. 
Néhányan a rádiókapcsolat helyett ekkor 
személyesen tudták föltenni kérdésüket – 
köztük én is. Az én kérdésem az volt, hogy 
milyen időzónát használnak az űrállomáson. 
Kiderült, hogy az ún. "Zulu időzónát" 
használják.  
    Ezek után Lisa asszonnyal készített intejút 
a Puskás TV, miközben Simonyi Károly a már 
korábban említett MaSat-1 készítőivel 
beszélt. Az udvarra gurult – néhányak 
legnagyobb örömére – egy szomjoltóautó, 
ami egy olyan tűzoltóautó volt, amiből sör 
folyt.  
    A sörörömök után a Simonyi családnak 
lassan indulnia kellett, mert a híres há-
zaspárt, Károlyt és Lisát várták már Moszk-

vában a földetérés megünneplésére. Ahogy 
jöttek, úgyis mentek el a kétórás rendezvény 
után. Kedvesek és barátságosak voltak. 
    Ezzel a megtisztelő látogatással megint 
lezárult a kapcsolat a Puskás és Simonyi 
Károly között, de reméljük, nem véglegesen, 
mert idézve a látogatás napján leg-
gyakrabban említett mondatot: "Három a 
magyar igazság!" 
 

∗ 
 

A látogatással kapcsolatban további 
információk találhatók a  

http://www.puskas.hu/simonyi/simonyi.htm 
webcímen is!  ∗ 

 

 
 
 
                           Nagy volt a médiaérdeklődés: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laci bácsi kalauzolta a Simonyi házaspárt 

http://www.puskas.hu/simonyi/simonyi.htm
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Éppen dedikálás közben. 

  Charles Simonyi vallja, hogy küldetése a tudo- 
  mány népszerűsítése! Jelenléte óriási élmény  
  volt mindenkinek. Lásd még pl.:  
  http://www.taszi.hu 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Amikor Charles Simonyi a Gyáli úton járt, az őt fogadó sokadalomban volt egy kis csapat is. 

Akkor még kevesen ismerték őket. Mára már híressé váltak. Ők építették meg ugyanis az 
első magyar műholdat, a MaSat-1 nevű varázslatos szerkezetet. Izgalmas adatokat, 

információkat találunk képgalériával a projektről a 
http://cubesat.bme.hu/projektek/masat-1/ címen, amely a munkacsoporté. 

 

 
Ch. Simonyi és a MaSat-csapat a könyvtári olvasónkban  

 
De mégis mi a közünk nekünk ehhez?

„Charles Simonyi a Puskás Tivadar 
Távközlési Technikum rádióamatőr 
klubjában, ahol rádiókapcsolatot 
hoztak vele létre, amikor az űrben 
volt.”- írták rólunk a képhez tartozó 
cikkben: 
http://m.sg.hu/cikk.php?cid=52059&c
im=charles_simonyi_magyarorszagon 

 

http://www.taszi.hu/
http://cubesat.bme.hu/projektek/masat-1/
http://m.sg.hu/cikk.php?cid=52059&cim=charles_simonyi_magyarorszagon
http://m.sg.hu/cikk.php?cid=52059&cim=charles_simonyi_magyarorszagon
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MaSat-1 a Puskásban 
Mindig történik valami világraszóló dolog a Puskásban! Néha hangosabban, ha hírességek 
is meglátogatnak bennünket, néha halkabban, ha a hétköznapokba belesimulva folyik a 
munka. Ilyen hétköznapi dologgá vált a MaSat-1 működéséhez kapcsolódó tevékenységünk 
is. Talán nem is mindenki tudja, hogy délutánonként (is) milyen szorgos munka zajlik 
nálunk a rádió-, a tévéstúdióban vagy valamelyik más laborunkban! 
 
    A Puskásban kezdettől fogva igen nagy 
hangsúlyt fektetnek arra, hogy a tanulók részt 
vehessenek a különféle szakmák megis-
merésében. A kicsi gólyáktól kezdve egészen 
a végzősökig mindenki ott segít, ahol tud. 
Pontosabban mondva mindenki ott, ahol tud, 
és érdekli a téma. Az én tetszésemet leg-
inkább a rádióamatőrködés nyerte el.  
    A rádióklub hosszú évtizedek óta működik, 
és képzi a puskásos diákokat. A fiatalabbak a 
szakkörök alkalmával ismerkedés gyanánt 
inkább „csak” forrasztgatnak, míg idősebb 
társaik már a komolyabb műszaki dolgokkal 
foglalkoznak. Ilyen például a műholdakkal 
való kommunikáció.  
    A klub rövidhullámon és URH-n fennállása 
óta, míg mikrohullámon körülbelül 2 éve 
létesít összeköttetéseket más amatőrökkel. 
Az utóbbi időszakban forrasztópákát, szak-
tudást és koax kábelt nem kímélve dolgoztak 
azért, hogy ha eljön a „nagy nap”, az elsők 
közt vehessük a MaSat-1 jeleit.  
    Hát, nem ment minden zökkenőmentesen. 
Szerencsére idejében kiderült, hogy valahol 
beázott az antenna, és ezért nem működik, 
így bőven volt időnk leereszteni, és kicserélni 
a hibás alkatrészt. A feladatra egy kisebb 
seregnyi amatőr és lelkes, segítő diák gyűlt 
össze, hogy legyőzzék az árboc nagy súlyát. 
   Kölcsönkapott laptopokkal a felkészülést 
már három héttel a Masat-1 fellövése előtt, 
három kiemelkedően lelkes diák aktív rész-
vételével kezdték meg. Ez idő alatt töké-
letesen elsajátították a kommunikáció mű-
vészetét a szatelitekkel. Így tudták a dolgukat 
a terv szerint február 15-én Guyanából, helyi  
 
 

idő szerint 11 órakor fellőtt első magyar 
műhold jellegzetes bi-bíp jeleinek vételekor 
is. A rádióamatőrök ezeket egyből sikeresen 
vették, ahogy a „kis 10X10X10 cm-es doboz” 
feltűnt a horizonton, dekódolták, majd 
továbbították a MaSat-1 hivatalos földi állo-
másához. A piko-műhold egy úgynevezett 
telemetriai műhold, ami nevéhez híven 
adatokat közöl az űrből, mint például: 
hőmérséklet, akkumulátorfeszültség, forgási 
sebesség stb. Ezek az információk nagyban 
hozzájárulnak az űrbéli viszonyok megisme-
réséhez, illetve hogy valós körülmények 
között hogyan is viselkednek az effajta 
szerkezetek. A kereszt-yagi 432 MHz-es an-
tennát és az FT-817 rádiót a Ham Radio 
Delux programmal vezérelték. Ez a szoftver 
egy Svájcban élő, de brit származású 
rádióamatőr által fejlesztetett okos kis 
kontroller, ami összehangolja az antenna és 
a vevő működését. (Pl: mivel a műhold Föld 
körüli pályán kering, így helyzetéhez 
folyamatosan állítani kell az antenna vevő 
felét, hogy a jelek hallhatók és érthetők 
legyenek.) A felszerelésünknek igencsak 
precíznek kellett lennie, mivel a MaSat-1 
csupán egy telefonéhoz közeli tel-
jesítménnyel sugározza jeleit - „elég mesz-
sziről”. 
    De mit sem ér a jó felszerelés remek 
képzettségű és nagy rutinú szakemberek 
nélkül! Ezért a rádióklubban a mai napig, és 
még sokáig, különórák keretében folynak a 
felkészítések az amatőrvizsgára, a prog-
ramozásra, és minden egyébre, ami ezzel a 
témakörrel kapcsolatos, így például a rádiós 
tájfutásra is! 
                            Menich Péter 10. e (2011/e) 
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A Chipogó írt olyan “szakmai eseményekről”, amelyek órarenden kívül történtek, érdekesek 
voltak, de nem rendhagyók. Mert ezek közül több beépült a tanévek programjába. Egy 
jellemző példa következik! 
 

A hullám nyomában 
– Szubjektív beszámoló a 14. évfolyam Solton és 

Diósdon tett látogatásáról – 
A XXII. évfolyam 1. számában írta: Frank Rudolf 14. b (2002/b)  

 
Sötét. Bántó, hangos recsegés: „(…)erint 
még ma is jelentős szerepet tölt be a rádió az 
emberek mindennapjaiban? -Né(…)” 
*CSATT* Félhomály. 04:40-et mutat, két 
lábra kell állni. Talán csak azért sikerül, mert 
tudom, hogy még másik 63-nak is (±20% + a 
tanárok, de ők úgyis korábban kelnek föl). 
 
Világos. Gyáli úton már vár a busz. Miután 
eldöntjük, hogy mostantól senki sem hiányzik, 
teljes átéléssel belevetjük magunkat a buszút 
izgalmaiba – folytatva, amit hajnalban 
félbehagytunk. Sötét. 
 
Világos. Két és fél óra út után megálltunk. A 
hely katonai létesítmény benyomását kelti: 
még villogólámpás vaskapu is van, mint a 
suliban. Soltra értünk, ahova rádióállomás-
nézőbe jöttünk. A körbevezetés során 
megtudjuk, hogy az ország rádiós közép-
pontjában vagyunk, Budapesttől 83 km 
távolságra. Innen sugározzák középhullámú 
sávon a Kossuth Rádiót. A kezünkbe nyomott 
írás tanúsága szerint a – szovjet és lengyel 
„elvtársainkkal, szocialista barátságban” 
együtt épített – létesítményt a pró-
basugárzások után 1977-ben avatták fel, 
mikor a kilencéves lakihegyi állomás 300kW-
ja már kevésnek bizonyult. A Magyar Posta 
ugyanis nem szerette volna, hogy a lakosság 
centrumtól messzebb élő részének esténként 
(az ionoszférikus terjedés távolabbi adások 
vételét javító sajátossága miatt), illegálisan 
sugárzó közel-keleti adókon diszkréten Allah 
fülébe súgott imákat kelljen hallgatnia 
kedvenc rádiója helyett. Az új, 2000kW-ra 
tervezett (solti) állomást a világ tíz 
legnagyobb teljesítményű adója között 
tartották számon elkészültekor (legalább 
80%-os ellátottságot biztosít). Ehhez 4,5 
MVA energiát igényel, amit Dunaújvárosról 

elégítenek ki 120 kV-os, kettős rendszerű 
távvezetéken. 
Vezetőnk az antennát körülvevő épületek 
egyikébe tessékel be (gyaníthatóan az 
energiaépület), ahol a termekben „fémvázba 
burkolt Ganzuniv”-hatású mutogatós 
műszerek (igaz, kicsit nagyobbak) garmadája 
vár, rajtuk kapcsolókkal, LED-ekkel, sema-
tikus ábrákkal. Hiába, annak idején még nem 
spóroltak az anyaggal… Ezt a benyomást 
erősíti egy garázsszerű helyiségben a 
szükségvilágítási célokat szolgáló dízel-
generátor (és a hangja) is. Ennél nagyobb 
esztétikai-szakmai kielégülést már csak az 
elektroncsövek és az „ОСЦИЛЛОГРАФ” 
látványa nyújt, az adóépületben. 
 
Az objektumból kilépve a – szürreális, láncra 
fűzött stoptábla-sziluettsorra emlékeztető – 
„120 bronzhuzalból álló nagyfrekvenciás 
földrendszer” végén, egy (nyilván bio-) 
kukoricaföld mellett találtuk meg a 303,6 
méter magas antennatornyot : 
 

 



CHIPOGÓ XXVII. évfolyam  

22 

 

Eljött a nap – természetesen szigorúan 
szakmai szempontból – legérdekesebb 
momentuma; előkerültek a neoncsö-
vek/kulcsok (bátrabbaknál memóriamodulok), 
és ezeket a tornyot tőlünk megvédő fakerítés 
fémszegecseihez közelítve az ionizált leve-
gőn hallgatva élveztük a tizenegy órai hír-
összefoglalót. Egy helyi alpinistával rögtön jó 
barátságba kerültünk, mikor megmutatta, 
hogy ő ezt fűvel és nyers erővel is tudja. 
Kapcsolatunk zálogául a szikrák között 
elmondta, hogy a torony kilengése 20 méter 
is lehet, annak ellenére, hogy három oldalról, 
három szinten is ki van kötve. Szerinte meg-
szokható a magassággal együtt. A léte-
sítmény igazgatója szerint nem. A fela-
vatásakor tetején pezsgőző ukránok persze 
nem értik a kérdést… 
Kisebb égési sérülésekkel állunk odébb; 
kifelé menet találkozunk egy beszélő 
transzformátorral – kalauzunk felvilágosít 
róla, hogy a rádióhullámok rezgetik meg a 
lemezeit, ezért a hanghatás. 
 
Ebéd, majd sötét – átbuszozunk Diósdra, 
hogy megnézzük a Rádió- és Tele-
víziómúzeumot. A ’95-ben (a magyar rádiós 
műsorszórás 70. évfordulója alkalmából) az 
Antenna Hungária rövidhullámú rádió-
állomásának épületében nyílt kiállítás a témát 
a stúdiók, az adók és a vevőberendezések 
fejlődésének oldaláról közelíti meg. 
Egy műanyag korban lélekemelő volt látni a – 
házilag újrahasznosítható – természet-
azonos anyagokkal burkolt tévéket, rádiókat; 
pedig felvilágosult technikusnövendékekként 

tudjuk, hogy ezeknek a készülékeknek a 
szükségszerű belső egyszerűsége (olcsó 
kellett legyen) mennyire sokáig gátolta az 
adásszórás technikájának fejlődését. Mégis 
arra gondolunk: elég vad scifit lehetne abból 
kerekíteni, ha az információközlés elmúlt 
nyolcvan évének fejlődését bármely másik 
területre átültetjük. 
 
Ami még megfog: szünetjel-adó (mint a 
zenedoboz – forgó hengeren tüskék 
fésűszerű elrendezésű fogakat pengetnek 
meg; dallamot hallunk). Kiderül, hogy vérbeli 
„feltörekvő ipari hatalomként” a norvég 
rádiónak is gyártottunk belőle. Az épületben 
két termet tölt meg a Hawaiiból hazatért 
Békésy-hagyaték. Az udvaron katonai és civil 
kommunikációban (már nem) használt 
szabadtéri antennákat láthattuk és 
tapinthattuk. 
 
Busszal vissza; sötét; haza; sötét. Másnap 
tanítás; sötét. 
 
Mindenképp köszönettel tartozunk taná-
rainknak, Laci bácsinak és mindenkinek, aki 
lehetővé tette, hogy saját tapasztalásaink 
által megfoghatóbbá váljanak a papíron néha 
elvontnak tűnő mondatok. Hiszem, hogy a 
távközlés és kommunikáció múltjának-
jelenének tanulmányozása hozzásegít, hogy 
mélyebb megértést nyerve a jövőt mi magunk 
formálhassuk (és ezt sikeresen, körültekin- 
tően tegyük). 

 
 

 
 
 

Szemfüles olvasók figyelmébe ajánljuk a következő feladványt!  

Hol található 100 éves iskolánk épületében az a nemcsak szakmai szemléltető eszközként, de 

múzeumi tárgyként is kiállított elektroncső, amely egykor a rádiózást szolgálta? 
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Vannak életünkben fájdalmas percek is. Amikor valaki végleg elmegy, egyéniséget, 
tanáregyéniséget vesztünk el. A rá, rájuk való emlékezés azonban nem csak keserű 
érzéseket kelt. Közös emlékeket idézhetünk fel, melyek az iskolai élet mindennapjaiba 
vezetnek bennünket, tanár-diáklétünk esszenciáját sejtetik, ráismerünk. Közösségi él-
ménnyé válnak. Lássunk ilyen írást is! 
Akiben olvasás közben saját története is felidéződik, ne habozzon, írja meg, juttassa el 
nekünk, hogy gyűjteményünket gazdagíthassuk! 
 

Emlékezés Honfy József tanár úrra 
 

A XXII. évfolyam, 3. számában írta: Kiss Bertalan mint egyetemista (2000/b)
 
 

     Ötödikes voltam a Puskásban, mikor 
megismerkedtem Honfy József tanár úrral, 
mert ő tanította nekünk a távközléssel 
kapcsolatos rádiós, tévés, modulációs stb. 
ismereteket. Mikor először betoppant az aud. 
max.-ba, nagy csönd lett, és előttünk termett 
egy szigorú, határozott arcú, pocakos 
úriember. Annyira szigorú volt a nézése, 
beszéde, hogy pisszenni sem mertünk, de 
aztán idővel feloldódott a tömeg. Kiderült, 
hogy a tanár úrtól egyáltalán nem kell tartani. 
Valóban szigorú volt, de nagyon precízen 
elmondta a tananyagot. Mindig pontos volt. A 
győri egyetemről járt el a Puskásba minket 
tanítani, és sosem késett el, pedig Győr azért 
nem itt van. Nagyon sok érdekes dologgal 
ismerkedhettünk meg a „tetőtérben” található 
laborjában. Mindenféle drága műszerek 
használatát okította, és tévéadásokat, 
rádióadásokat, műholdakat foghattunk be. 
Sőt, még a suli tetején lévő antennákat is 
állítgathattuk. Szívesen foglalkozott az 
érdeklődő diákokkal, ráérő idejében fel 
lehetett menni órán kívül is a laborjába 
ismerkedni a műszerekkel. Nos, ilyen 
nagyszerű ember volt Honfy tanár úr. 
     Most szeretnék elmesélni egy vicces 
történetet, ami ötödikben történt. A tanár úr 
órájára mindig épphogy beértem, mert előtte 
tesi volt, és minden percet kihasználtam a 
focizásra. Így sosem volt időm tízóraizni. Jó 
kollégista módjára éthordóban hoztam 
magammal a finom hazai főtt étket, és 
beültem vele Honfy tanár úr órájára, az aud. 
max. leghátsó sorába Zsolti mellé, aki már 
várt engem, hogy együtt tízóraizzunk. Tanár 

úr mondta a magáét, mi meg kipakoltuk 
szépen az éthordót. Előkerült hús körettel, 
hozzá külön edényben savanyúság, mellé 
bicska és kenyér, és persze egy pillepalack 
ásványvíz. Zsolti szerényen csak egy péksütit 
majszolgatott. 
     Nem ez volt az első hasonló alkalom, és 
tudtuk, hogy illetlenek vagyunk, de nagyon 
éhesek voltunk ilyenkor. De most valahogyan 
kiszúrt engem a tanár úr. Mint a villám, úgy 
indult el a táblától a hátsó padok felé. Zsolti 
gyorsan lenyelte az utolsó falatokat, de 
nekem esélyem sem volt elpakolni, hiszen 
annyi edény volt a padomra kirakva. Tanár úr 
megállt a padomnál és rám üvöltött: „Mi ez itt, 
kérem szépen, csak nem gerilla grill!?”, „Hogy 
hívják magát?”, „Pakolja az edényeit, és 
azonnal takarodjon a teremből!!!” 
     Még a lélegzetem is elakadt, nemhogy a 
falat a számban. Gyorsan lenyeltem, 
megmondtam a nevem, és már szedtem is az 
edényeket. Közben hallgattam: „Micsoda 
neveletlenség! Micsoda illetlenség! Ezt 
szünetben azonnal jelentem Heller tanár 
úrnak, nem fogja ilyen egyszerűen 
megúszni.” 
     Végül kimenetem a teremből, és a büfé 
előtt befejeztem a tízóraim. Aztán szünetben 
Heller tanár úr a maga határozottságával 
berontott az aud. max.-ba, és azonnal 
elővette Kiss Zolit, hogy micsoda neve-
letlenség, hogy képzeli ezt stb… Zoli, 
szegény nem győzött mentegetőzni, hogy 
nem ő evett, tényleg nem ő volt az, hanem a 
Kiss Berti. Mint kiderült, Feri bácsi csak 
annyit tudott, hogy a „Kiss” evéssel zavarta 
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 Honfy tanár úr 

az órát, és ő nyilván nem a legjobb 
tanulmányi eredményű Kissre gondolt az 
évfolyamból, de végül is kénytelen volt hinni 
Zolinak, és aztán megkaptam én is a 
magamét. 
     Ezután nem ettünk többet órán, és minden 
ment a maga útján. De közelgett április 
elseje! Gondoltuk, megvicceljük Honfy tanár 
urat, reggelit készítünk az április elsejei 
előadása alatt. Tanulván a múltkoriakból, 
engedélyt kértünk Feri bácsitól a főzőcskére. 
Ő persze nagyon ellenkezett, de aztán 
sikerült meggyőzni, és mondta, hogy beszél a 
tanár úrral, nehogy felkészületlenül érje a 
dolog. Aztán megkaptuk Feri bácsitól a 
visszajelzést, hogy Honfy tanár úr hosszas 
kérlelés után engedélyezte a dolgot, de csak 
az óra vége előtt 15 perccel kezdhetjük. 
     Napokig készültünk a főzőcskére. 
Rántotta volt betervezve. Hoztam otthonról 
20 tojást, zsírt, hagymát, pesti évfolyam-
társaim gondoskodtak a villanyrezsóról, 
hosszabbítóról, serpenyőről, evőeszközökről, 
tányérról, terítőtőről… 
     Aztán eljött a nagy nap, már óra előtt 
aprítottuk a hagymát az aud. max.-ban. 
Kihúztuk a hosszabbítót, beállítottuk a rezsót, 
rátettük a serpenyőt, bele a hagymát, és 
előre felvertük, majd besóztuk a tojást. 
Köztudott, hogy az aud. max.-ban 2 tábla 
van. A belső táblára posztert ragasztottunk: 
„GERILLA GRILL” felirattal, és gondosan 
elébe húztuk a külső táblát. Minden készen 
állt órakezdésre, már csak be kellett dugni a 
rezsót. 
     Betoppant Honfy tanár úr, és mint aki 
semmiről sem tud, nekilátott órát tartani. 
Talán ez volt a leghosszabb óra, alig bírtuk 
már kivárni, hogy eljöjjön az utolsó 15 perc, 
és a táblára is nagyon lassan kerültek fel a 
képletek. Aztán mikor betelt a külső a tábla, 
tanár úr táblát cserélt, és nagyon elmo-
solyodott, tetszett azért neki a vicc. Le sem 

szedte a plakátot, mert már kevés idő volt 
hátra a startig, hanem írt tovább a plakát 
mellé. 
     Aztán az óramutató váltott, és bedugtuk a 
rezsót, de a tanár úr csak mondta tovább a 
magáét... Elkezdett sercegni a hagyma a zsí-
ron, erre már figyelmes lett és elindult hátra. 
Terjengtek az illatok a teremben. Hátra jött, 
és mosolyogva kérdezte: „Mi lesz ma a 
tízórai, fiatalság?” Válaszoltunk neki: 
„Rántotta lesz, tanár úr. Ugye, ma ön is 
velünk tízóraizik?” Erre nagyon meghökkent 
és vonakodott. Közben beletettük a tojást is 
serpenyőbe. 
     Megérkezett Feri bácsi is, és a körszakáll 
alatt mosolyogva figyelte az eseményeket. 
Aztán nem sikerült meggyőznünk Honfy tanár 
urat a közös tízórairól, és így Feri bácsinak 
szóltunk, hogy biztassa már egy kicsit! Végül 
nagy örömünkre belement. Előkerült a terítő, 
tányér, kés, villa. Megterítettük a tanári 
asztalt, és Honfy tanár úr Feri bácsival falta a 
tojásrántottát az aud. max.-ban! Nagyon 
boldogok voltunk, ahogy láttuk, hogy egy 
ilyen szigorú ember is el tud érzékenyülni. 
Aztán megköszönték az étket, mi is megettük 
a magunkét, összepakoltunk, és ez a nap is 
eltelt. 
     Jó így egyetemistaként visszaemlékezni a 
boldog középiskolás napokra, és hogy ilyen 
nagyszerű emberek oktattak minket. Most, 
hogy harmadikos lettem a BME villa-
mosmérnöki karán, nagyon nagy hasznát 
vettem Honfy tanár úr óráinak, hiszen 
sikeresen vizsgáztam a múlt héten az 
infokommunikáció (híradástechnika) nevű 
tárgyból. Ezt tanította Ő nekünk még anno a 
Puskás padjaiban, és nagy segítség volt, 
hogy nem az egyetemen hallottam először 
ezekről a dolgokról. 
     Ezzel a történettel szeretnék emlékezni 
egykori puskásos tanáromra: Honfy Józsefre. 
Nyugodjék békében!                 (2008. január) 
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Megemlékezések, ünnepélyek: fontos pillanatai egy közösség 
életének. Ilyenkor a hétköznapok küzdelmei, szürkesége fölé 
emelkedhetünk. Szerencsére több alkalom is adódik egy tanévben 
az ünneplésre. A Chipogó is igyekezett ezekről az eseményeiről úgy 
beszámolni, hogy a különlegességét emelje ki egy-egy 
eseménynek. Például a Puskás ballagásainak! Egyediségük abban 
rejlik, hogy meghívást kapnak rá réges-rég végzett évfolyamok is, 
50, 60 éve végzettek. Lehetőség ez a generációk találkozására, ami 
az összetartozás biztonságát érezteti a jelenlévőkkel.  

  

Ballagás 2009 
 

A XXIII. évfolyam, 5 számába írta: Kiss Katalin 12. e (2005/e) 
 

     Ismételten eltelt egy év. Mint általában, az 
iskolák közül az idén is nálunk került sor 
legkorábban a ballagásra. Ez a legtöbb 
előkészületet igénylő rendezvény az egész 
tanévben, mindenkinek ki kell vennie a munkákból 
a részét. A legnehezebb dolgok a 11. évfolyamot 
terhelik, főleg az ünnepély előtt pár órával. Azon 
kívül, hogy díszíteniük kell, rájuk hárul a helyszín 
berendezésének a feladata is. 
    Április 25-én reggel 8-kor már rengeteg ember 
gyülekezett a technikum környékén. Ezután 
kicsivel, már majdnem teljesen kész volt az iskola 
az ünnepségre, mindenhol virágok és szorgos-
kodó diákok voltak. 
    9-kor megkezdődött a szokásos menet. A 12. 
évfolyam a 2. emeleten gyülekezett, hogy 
körbejárhassa iskoláját búcsúképp. A menetet 
három 11.-es vezette a szalagos zászlóval és az 
albummal, én voltam az egyikük, mögöttünk 
vonultak a felsorakozott osztályok. Lassan kellett 
haladni, hisz a hosszú kígyózó sorral több termet 

is végig kellett járnunk. Sajnos az aud.max.-nál 
történt egy kisebb gikszer a menettel, de szeren-
csére Laci bácsi gyorsan közbeavatkozott, így 
megoldódott a gond, és rendezetten értünk ki az 
udvarra. 
     Itt a hagyományos szalagozás és az album-
lapok átadása után emlékszögelésre került sor és 
a beszédekre. 
    A ballagás "különlegessége" az volt, hogy idén 
voltak igencsak régen végzett öregdiákok is (60, 
61 éve képesítőztek), akiknek elismerésünk, hogy 
még ennyi év után is visszatértek az iskolába. 
Nekik az ünnepség után még volt programjuk, 
amiről sajnos nem tudok nyilatkozni, mert ott már 
nem voltam jelen. De az elmondások alapján jóra 
sikeredett. A program részeként avatták fel a tor-
nacsarnokban a vadonatúj stúdióteret, amely 57 
milliós beruházás iskolánk fejlesztésére. 
    Egyébként nagyon figyeltem az eseményeket, 
hogy ha jövőre mi következünk, minden menjen, 
mint a karikacsapás. 

Az alábbi vers is elhangzott a műsorban, régen végzett puskásos írta!  
 

Szijj László (1949/a): 
Évforduló 

Végig, a Gyáli út hosszán 
nemzedékek sora menetelt, 

hogy magába szívja 
azt a tudást, mely oly sok 

elismerést érdemelt! 
 

A név, hogy „Gyáli-úti”, 
fogalommá vált, 

és fémjelez, 
határainkon innen és túl, 

megbecsülést és 
hírnevet szerez! 

 
Hatvan Év! 

Ha visszanézünk 
e hosszú útra, mely 

ha rögös volt is, 
ám sikeres, 

egy a gondolat: 
Csak így tovább, 

csak így érdemes! 
Hogy „Postaműszerészek” lettünk, 

büszkén lehetett vallani, 
a név ércesen csengett, 
s hangunkat főiskolákon, 

egyetemeken, 
egyre gyakrabban 

lehetett hallani! 
 

 
Ahogy haladt az Idő, 

haladt az Iskola is vele, 
nagy Elődök 

nyomdokába lépve, 
itt van, és él, 

az Új Idők 
Új Szelleme! 

Mi, egykori tanoncok, 
őrt állunk 

az Új Nemzedék mögött, 
legyenek ők a követőink, 

ott, hol számba veszik az Erőt, 
mely világokat változtat meg, 

miközben nem felejtik: 
hogy él még a Múlt 

és pár – Előd! 

Rácz János 
(tarisznyával), egykori 
igazgatónk is ballagott! 
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A műszaki profil ellenére - vagy inkább mellett - a puskásos lélek a művészi 
kifejezésmódokat is keresi. Sokan magas színvonalra emelkedtek zenében, írásban, más 
művészeti ágakban. Jó érzés hírességeinkre gondolni minden téren, de most mégsem őket 
soroljuk, akik közismertek, sztárrá váltak. A Chipogó elfogultságával egy ma már kevéssé 
ismert kör hírét szeretnénk feleleveníteni. A kör tagjait, talán megengedik nekünk, a 
Chipogó előfutárainak is tartjuk. 
 

Művészeti törekvéseink 
 

     A Puskás Technikum, a mindenkori 
tantestület a szakmai képzés mellett mindig 
teret adott, támogatta a diákok művé-
szetekkel való kapcsolatát, alkotókedvét is. 
Erre nem csak az ünnepélyekre készült 
irodalmi műsorok és különböző művészeti 
versenyek, pályázatok alkalmával kerülhetett 
sor. Működtek, ma is működnek, ha nem is 
mindig folyamatosan, de igény szerint ilyen 
jellegű szakkörök - tanárok vezetésével. 
Voltak, vannak kísérletek zenei együttesek, 
önképzőkörök, művészkörök alakítására is. 
Az iskola könyvtárából ez utóbbival 
kapcsolatban érdekes anyag került elő. A 
következő sorokban az izgalmas archív 
anyagról számolunk be.  
    A kissé megsárgult papírköteg az 1966 
szeptemberében megjelent Garas 1. évfo-
lyamának 1. száma. A “Garas. Hatok Lapja”. 
Mai szemmel nézve őskori formában: kap-
csológéppel összetűzött lapokból áll, a 
lapokat mechanikus írógéppel gépelték, 
amilyet mai diák csak filmeken lát, stencilező 
gépen sokszorosították, a címlapot kézzel 
színezték. Szóval, igazi céhes darab. A lap 
vezércikke a szerzők (a Hatok) önkifejezési 
törekvéseit, céljait szólaltatja meg. 16-19 
éves fiatalok irodalmi alkotásait tárja a szűk 
nyilvánosság elé. A „Hatok Köre” részére 18 

számozott példányt készítettek az első 
számból. Szerkesztője Fancsali Alpár volt. 
Főleg verseket jelentettek meg. Valószínűleg 
több szám is napvilágot látott, mivel a 
könyvtár anyagában az 1967-es 2. évfolyam 
1. és 2. száma is megmaradt. Kik voltak a 
Hatok? Erről a lapszámok szerzőiből 
következtethetünk: a szerkesztő Fancsali 
Alpár mellett Kanyik Katalin, Tóth Ferenc, 
Andrényi Zsuzsa, Belovai Mária, Virág Mária 
írásait jelentették meg. Úgy tudjuk, 
mindannyian puskásosok voltak. 
Arról is van adatunk, hogy például Tóth 
Ferenc egyik verse, melynek címe a Kifutófiú, 
az Életünk című irodalmi, művészeti és 
kritikai folyóiratban is megjelent 1969-ben. 
Szintén 1969-ben A Jövő Mérnöke (a 
Műszaki Egyetem lapja) jubileumi pályázatán 
vers kategóriában első díjat nyert, meg is 
jelent Tóth Ferenc Transzformátor című 
kalligammája (képverse), amely a modern (!) 
média működését sejteti. A vers olvasható 
lesz az iskola interaktív kiállításán a Garas 
példányaival együtt! . 
A “Garas. Hatok Lapja” tevékenységét idéz-
zük egy rövid verssel az alábbiakban! 
 
                             Csókás Tamás 13. e (2008/e)

 
Kanyik Katalin: Egyszerű vagy 

 
 
Egyszerű vagy, mint a nyitott tenyér, 
melyet halvány erek szántanak. 
Valahol a tudat-homály mélyén 
rég ismertelek, régen vártalak. 

 
Ma már ha tépnéd ezt a kapcsot, 
belőlem húst és vért szakítva – 
Te is ődöngnél csak némán, 
kibontva, törve, megvakítva. 

 
Összehorgadt szemünk fényét 
a vágy titkok sodrába vonja. 
Életed – puha meleg tenyér – 
didergő létem is befonja. 
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A képen: Hegyi Ádám (2011/a) fát ültet az 
érdeklődők körében. Közülük ki lesz a 
PTTT diákja? 

  

Irodalmi szárnypróbálgatásaink keretében 100 éves 
almamáterünk újabb keletű lélekemelő szokásáról is már 
többször beszámolhattunk. Érdemes megjegyezni, hogy 
a Puskás életének körei nyitottak, sok-sok intézménnyel 
tartunk fenn szoros kapcsolatot. A kapcsolattartás 
módjai nem egyszer szokatlanok, különlegesek. 
Mindenesetre értéket hoznak létre, ha nem is anyagiakat. 
Az sem mellékes, hogy közben sokat tanulunk a világról. 
Például, hogy hogyan kell egy fát tisztességesen 
elültetni…Sokaknak sok örömet okozott eddig az “Ültess 
fát!” mozgalmunk. Reméljük, tudjuk folytatni! 

 
Elültettem a fát 

 
     Aki fát ültet, az bízik a jövőben! Ez a régi 
bölcsesség motoszkált az agyamban, amikor 
a Puskás Tivadar Távközlési Technikumból 
egy csaknem háromméteres facsemetével 
elindultam a Weöres Sándor Általános Iskola, 
Gimnázium és Szakközépiskolába azzal a 
szándékkal, hogy a facsemetét elültessem 
ott, ahol testileg és szellemileg nyolc éven át 
cseperedtem. 
     És micsoda szerencsém volt! Rögtön 
összetalálkoztam kedves tanáraimmal: 
Ignácz Gizella, Molnár Ágnes és Turbékné 
Tóth Tünde tanárnőkkel, akiknek záporozó 
kérdéseiből boldogan érzékeltem, hogy 
nemcsak én szerettem meg örökre ezeket a 
nagyszerű pedagógusokat, ők is a szívükbe 
fogadtak engem. 
     A fa helyét már korábban kijelöltük dr. 
Dobszay Ambrus igazgató úrral együtt. Most 
csak azt az egy négyzetméteres alapterületű, 
egy méter mély gödröt kellett kiásni, 
amelyben a fa a végső otthonára lel. A 
facsemete gyökérzetéből, ágaiból egy-két 
centit lemetszettem, hogy ezzel a művelettel 
is serkentsem a vegetációt. A fát beleál-
lítottam a gödörbe és lapátolni kezdtem rá a 
földet. Amikor már volt a fa tövén egy húsz-
harminc centiméter vastag földréteg, a fát fel-
jebb húztam, miáltal a gyökérzetnek a laza 

talajban való beágyazódását javítottam. Ezt a 
műveletet még megismételtem néhányszor a 
lapátolás közben, s időnként vízzel itattam át 
a földtöltést.  
     Állítólag jól végeztem a dolgom. De ezt a 
véleményt természetesen majd csak a fa iga-
zolhatja az elkövetkező években a növe-
kedésével és lombosodásával. 
     A faültetés után, hazafelé menet, 
szárnyára kelt a képzeletem. Lelki szemeim 
előtt megjelent egy kisgyerek, aki ötven év 
múlva a Weöres Sándor iskolába jár, és így 
lelkendezik: Képzeld, nagypapa, a tanár néni 
maga köré gyűjtötte az osztályunkat az alatt a 
fa alatt, amit te ültettél 2007. november 16-
án, és azt mondta: Úgy nézzétek ezt a fát, 
gyerekek, hogy aki ideplántálta, az üstö-
kösként robbant fel a magyar tudomány 
égboltozatára, és állócsillagként máig ott 
ragyog! Én meg szerényen megsimogatom a 
gyerkőc buksiját és azt mondom: Istenem, 
hát mit tehet az ember, ha lángelmével 
született?... 
     Csak addig valami unatkozó, eszement 
alak ki ne pusztítsa a fámat! 
 
     Írta: Cseri Sándor Ádám 9. a osztályos tanuló, 
                                  2007 őszén 
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Befejezésül tegyünk említést arról, ami eddig kimaradt ebből a CENTENÁRIUMI KÜLÖNKIADÁS-
ból! Pedig fontos - és különösen hangsúlyos az olimpia évében -, 
ráadásul az idén is volt puskásos (Vagyis ki látható a bal oldali képen?) 
olimpikonunk. Tehát a sport!  “Mens sana in corpore sano.” = 
                            “Edzett testben edzett lélek!”  
Ezt szem előtt tartva írhatjuk, hogy továbbra is lesz osztályok közötti 
sportversengés, 1 óra rohanás a Merényi kórház körül és Puskás-kupa 
is. Ha lehetőségünk lesz rá, tudósítani fogunk az eseményekről, ahogy 
ezt tettük a Bécs-Budapest maratoni befutójáról, vagy ahogy írtunk 
kirándulásokról, kerékpártúráról is. A témát felhívással zárjuk: minél 
többen vegyünk részt a centenáriumi sportrendezvényeken, ahogy 
a többi rendezvényünkön is!  

 
 

 

 

 
 

Köszönet mindazoknak, akik részt vettek a Chipogó korábbi számai és a 
CENTENÁRIUMI KÜLÖNKIADÁS létrehozásában, idejüket, energiájukat nem 

kímélve, a Puskás-közösséget szolgálva:  
 

Cseri Sándor Ádám, Sevcsik András, Seres Botond, Bátor Csaba, Földesi 
Máté, Szigyártó Antal, Szőke Gábor, Váczi Lajos, Kalmár Balázs, Váradi 
László, Juhász Péter és még nagyon sokan mások a hosszú évek során! 

 

Patronálótanár: Moravcsik Katalin 
 

Felelős kiadó: dr. Horváth László Ferenc igazgató 
 

∗∗∗ 
 

Ne feledd! A Chipogó a Te lapod, írj bele! 
 

chipogo@gmail.com 
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