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I§koJ"á:rkat Péch Ántal, a rra6y teklrr_
téJ-yü bányamérreök álmodta ne6. KázO,eménye-
zésére 189o_tő1 kezdve tétesúttelc aavAnÍ-
ban rószlat á]-].a-it rész{nt rragá:eJe1]-egű
bányaisko1ák, amelyekbeu az érÓ- és szén-
b,álxyák műszpki szaaéLyzetét képezték.

Lz Ol.szá6os Ma6yar Bá-reyászati és Kohá-
szat1 Egyesüj-et 1893-ban Selmecbá_rryá_n tar_
tott közayű]-ésén merült feI az a gondolat,
ho6y bányász műszaki középkéderek-képzésé_
re szakisko].át szervezzenek. Az e]-gondo]-ás
részJ-eteit Péch Autal dol5ozta ki. Áz els6
iJ.yen szakiskoJ.a Uiesner Raymár pécsi bá_
nyaigazgató Javas1ata a3-apJán Pécsbányate_
J.epen nyíJ.t nre5 18t6-ban ''ÁlJ-ami Szénbá-
nyász IskoJ.att néven.

A bányarrrr.rnka színvoaal.á-ak emelkedése
azonbanr ogyre k'orszerűbb képzést k.ívéstt az
ísko]-átó].. Ezért ]-93o-ba.rr az oktatás Jelen_tős át,szervezésére kerü]_t sor. Az istóra ú1neve nBá-yászati és Mé]"yfúrásJ- Szakiskolan
lett. Ezután nár bá:ayásza,t!- műszaki al.tisz_
tek (segéatisztek) kerültek k! az iskolábóJ..

1!4o-bea uJabb nevet kapott az iskoJ-a.
A szakiskorát ugya.reis ipari középískoJ-ává
szervezték át lMa6yar KirályJ- Péóh Antal
Bán},a-t Kohó_ és }íé].yfrirólpar1 Középisko1an
néven. Dr.Boda ántal bányarrérnök igazgatása
a]-att tagozatonként 4-4 osztáLlyal. bá:eyásza_
ti és kohászati ta6ozgt atakuJ.t. (TováÜUra
is va].alre].y közép_ va5y poJ.gári iskola rV.
osztáJ.yának. eJ-vé6zésévót és 1e6a!-ébb kétévi
(6oo műszak) üzem1 6;rakorlatta1 l€lret€tt
&l.vételre Jel-entkezni. ) A taaul.oány1 ídő 4
évre emelkedett. A tao,ul-ók ettő]. az időt61
kezdve tanuln4lyaik befeJezése utÁ- a kÖzéP-
l,skolaí érettségi bizonyítvá--yal e6yealő
ér t ékíí ké pe §í t 6bi zolyltv ányt XÁptak|' arn€ ].y
al.ka].nagsá tette őket a bá:eya-r-kohÓ_ ée -nétyfúróüzemek tl"szti beosziásÁo.at 

"trátá_sára, toyábbá mlredazort á]_láaol-rk a betöltó-
s ére, anre lyercn ek eJ.nyerés éhez kö zépJ.sko].a íérettsé6J- bizonyítvány sziiksé6es.

1P42-ben az isko].át az itrx,tli5yi ol_nísz-
ter Nagybányára h,eJ.yezte át, arrol-úJ épiiletvár.ta a ta-ul-ókat 1oo fő e]-úe].yezésóre al-
ka]fiae lraternátussa1, 16o főt étkeztető lnen_
zával, 4ooo kötetes azakkönyvtárra]., c,;íez-
t6retnte1 ós ne6feJ-ető szertáraklsal-. Eáron
o].dalró]- bata]-nas ablakokka]. rEe6Yi].áaí tot t
raJztoremben raJzolbattak a tanulók, de tor_
naterr{lk rroE Yol.t. !Jó ezerencsétr cí!t!ro]-
L1:2?, 5 _ 

on na6ysá6Ú, bavonta rne6J e J_entetet t
diákrt J eásot a'J-ap. í, tottak, nn6lybéi verreny_
1É].yázatot is hírdettek.

A hÁborus egenélry€k következtébea 1Plr4
októberóben róyid rrtou kapott nl:niszteri
rend€].et al'apJán az iskoJ.át Sopnonba keJ.lett
t9l.6píteni. A bere-dezéc 1e6natyobb técze
Na6ybánfi maradt az írattárrai-éc az

A PócE A}íTÁl
BÁ§YAaPÁRI ÁJc{ÁszKÉPzó tpctwnrtnr

rövid története

arayaköIryvekkel együtt. Csaknem egyévJ. vá-
rakozás rrtá- a szerencsétJ.en sorsú isko]-a
a soproni liceum ópüJ"étéberr folytat}ratta
gűködésé t.

1946.ná3us eJ.eJén az iparii6:yi mlrisz_
ter rendeletére az iskoJ-a Diósgyőrbe köJ-_
tözött, aho1 az erkkorl. itr)arostarroírc-isko-
J-a nétrrány beJ-yiségében helyezkedett et.

Az ujabb köJ-tözésre nem sokái6 keJ._
lett várrriuk a te.lr,ulórc-ak

Lz 1947.Juníus Jo._i iparii8,yi mirrJ_sz-
terí reredelet PÓcsre heJ.yezte az iskoJ.át
a Nag:y Jenőról efurevezett honvéd J-akta_
np e6,yik 1e6énysé6:i éptitetéUe. D6yídeJű-
leg Szabó Ernő, a kiváló !ányanérnök lett
az iskoJ-a igazaatóJa.

A kö].tözéssorozat azonbaxr itt sem ért
véget. 1949. februárJában Tatabányára ke-
rüJ-t az iskoJ'a. Az éptiletben korábbarr a
poJ.8ári iskola úűködött. A tanÍ.tás itt
1949. tDálcius J.-án fuldult tne8.

Az ískoJ-a szervezete, efurevezós€ azon_
ban továbbra is 6;rai<ratt változott. A",
L949-5o to-év kezdetét61 íBá.lxyaípari Ak-
níszképző Középiskolánakn nevezték isko_
Iáfrknt. Me5a].aku]-t me]-lette az l'Tparí Gi_o_
názium Bényalpari Tagozata|l , aDre]_ybe az
által.ános l_skoJ-a 8. osztáJ-yának el-végzése
utÁ- yettók fe]. a, tenulókat.

Az L95o-5L tanévtől az alelászkéyzés
az na.sz. BÁnyaipa,rJ. Tectrri}rumn elreettezésű
iekoJ-ábaú foJ.yt. A fiatalkoru tanu!-ók l,s-
koJ.áJ6-ak reeve n8án)raipari TechnikulE 1ett
Ebben az évben kerü]-t sor Bz isko]-a bőv!.-
tésére. 1 3oo ooo forirrt beru}rÁzási költ-
sé66eJ- Jobbról ée bal.Tó1 úJ sz6rrayakkat
b6yüJ.t az épüJ.et.

Lz L953-54 tp-évtő]- isnót úJ nóv ke-
riiJ.t az l-gkola kaprJára z nAtnAazképaő
T6g}rnllq6r. A fiatalkoruak iskol.áJa a nBá-
aya,núveló Technikura! nevot kapta, és Kene-
nea JÁ-oa i6azgatása al.att lrűködött.
Pénzti6yi yonatkoz{,sban a két igko]-a közös
if,áJayítá§ aj.á kerüJ.t.

].955.október 22.-{'o, közös nóvadó iin-
nepsó6 readezésére kefiiJ.t sor. Az aloágzok
iskoJ.áJa a lPéctr Ántal. Bán;rai.parl áJcnász-
kópz6 Tecbaíkulr, a fiatal.korrraké a t|Pócn
Által Bónyaip,r1 Techhitsrrm' nevet kapta.

Lz L957-58. ta.évben az ált8,1á.l1os ís-
koJ-ákból ue6:szű:lt a beískoJ.áz&g. A két ts_
Lola Szabó Eln6 ieazealó vezetésével közós
igrzsatás al.att €§yo§ült. A fiata1korrrak
taaulnányallak b§f,oJeztével a trPéc}r Antal
BÓnyai-1nrJ, T€chn ilcun; autorratilcusan lleg-
rzírrrt.

1961.noyot!ber t-tő]. az iskoJ.a Perger 
]Irtván igazsató vczetéaévsJ. nPéch Á{a1 
]Bényaipari Ala&szképz6 Tecbnikul' nóvca

,!úLödik.



Á SZÁ.BÓ JÓZSEF
GEOLÓGIAT S ZÁKKÖZÉPISKOLA

röyid törtéorete

195l-ben kezdődött rne8 a nasYar_
orszá6i köz{Éokú 6eo3_ó6us oktatás a
Vegyipari, Asványbányászati és Geo1ó5iai
teclrrrikr:mbanl a.z I. osztályban. Azelőtt
csak tanfolya&okort vo}t ilyeD képzés.
tríivel az iskola csak nyár közepén ala_
kuJ_t me8, az osztáLyba e8yetlen tanu]-ó
-BoeEIár LászLó- jelentkezett a geoJ"Ógia
iránti érdeklődése miatt. A ninisztérir:m
a következő tanévre Brrdapestre, az otta-
ni vegyípari techniktrmba heJ-yezte át az
iskolát. Dkkor Barátosi József Le!,t az
ígazg3tő, aki sokat fáradozott iskolánk
hirnevéért és a tanulók szakmaszerete-
téért.

Sz l953-54-es tanévben a su].i az
e6l-re növekvő 1étszám miatt Kőbánl,ára
költözött e6y önáJ-ló épúletbe. Dkkor már
három osztáLya volt. Az iskolához kjne_
vezett első tanár luíakyasovszky Jenőnó.

L955. áprí]_is 4.-én a tectrrrikr:m
felvette a Szabó József nevet. A,z eI-
ső osztálybőL 27-en szereztek 6eoló6us
tecirrrikusi okleveJ.et. Közülűk 2L még
íri-rrdi6 a szakmában do16ozik, 1o az első
murrkahelyén.

1956. márcíus 1J._én avatták az is-
koaa zászlaját. Bkkor tartották az eJ-ső
iskolanapot, ahová minden évben e]-mehet_
tek a végzett diákok. Dkkor -Szabó Józseí'
születésének évf ordulójára_ megkoszorúz-
ták isko]-ánk névadójának sÍ,rját a Kere_
pesi temetőben. Az 1954-55-ös tanóvben
Albertfalvára köJ.tözött a suli. Itt ís
Eűködött 22 é:tíg, mÍ8 úai }retyére nem
került.
Dr. Med6yes Béla vette át az iskola ve_
zetését. Á végzett tanu].ók az üzemekben
is jóJ- megáltták a heJ.yüket.

Geofízikus oktatás csak 1968 óta
folyik. Dkkor 1ett a tec}xrikumbóJ. szak_
középiskola. Az iskolába jeJ.entkezők
száDla mjndig sok vol-t. Ezeket eleiJrte
fe].vételi kirándu1áson is vizsaáatatták.
A kirándulásokat a t-egjobb trinulók vezet-
ték és ítt győz6dlrettek rne6 a jelentke_
zők fizíkvmáróJ-, érdeklődésérőr a geoló-
gia iránt - ern]-ékszik vissza Bognár ta-
nárnő, iskoJ-ánk J-egeJ.só osztályának
egyík legjobb tanulója.
A suli szerződést kötött a Tanszer6yártó
YáIlal-attal. a ma6yarországí ásványok és
kőzeLek leszá]-]'í tására.

Ezeket a tanulók 6yűjtötték, s farag_
ták ki kéziPéldánnyá. Á kapott pénz e€y
része a diákokhoz került, másik részót
az isko].a használta fe1.
A Magyar Nemzeti }íúzeum földtani ver-
senyeket rendezett a suli tanulói_rrak
tészére. Itt csak a 1e8jobbak vehettek
részt, akik az efőzőLe9 rendezett bázi-
velsenyen a le5jobban szerepeltek.

^z 
L975-?6_os tanév már Tatabányán

folyik. Itíindössze a két ne6yedik osz-
tály tanuJ. továbbra is a fővárosban.
Az iskola megalakulásának húszéves ju-
bi]_eurnán _ 1971_ben rendezték me€ az
utolsó ískolanapot.

Na6y jelentősé5:et tulajdonítottak
és tulajdonÍ,tanak ma ís a terep5yakor-
]"atokírak. Az első terepi kirándu]-ások
nagyon romantikusan téltek. Bo6nár ta_
r:árnő erre Í6y emlékszik. l'}íindi6 na6y
batytrkkal ke]_tiink útra. Mindent cipel,
niink kellett, mert teJ-jesen őnellátóak
voltak ezek a terep5yakorlatok.
Rengete5et 6yalo5oJ-trrnk, hiszen vonat_
ta1 mentiink mi-ndenhová. Vittiink sátra_
kat ís, s atro]- ránk esteledett, ott tá-
bort vertíink. PI. 2 nap alatt jártrrk
végi6 a Bal-aton_fe].vidéket és a Velen-
cei k.g_et. Egyík nyári kéthetes gya-
korlat alkalmábó]- fedeztük fel Badacson
ban a rragykempirrg területét, atrol ni. tá-
boroz}rattr.rnk eJ"őször. A gyakorlatokfa
az isko].a biztosított kezes-Lábas rrr-rrka-
rulrát és a sátrakat. A mostotra körül-
nények és a na5"y fe6yelem elJ.enére na-
gyon jó1_ éreztük ma6r.rrrkat. Am sajnos a
maí fíatalok e6y ílyen !léletért" már nem
]-elkesednének, va8y csak na8yon keve_
sen. 'l

EYrll,tósre tnéJ-tóak a küLFöJ-dí terep-
5yakor1atok, Az NDK_ba és Csehsz].ová_
kiába cserealapon utaztak el a tanuJ.ók.
Az NDK-ban me5nézhették a ten8lert,
Csehszl.ovákiában a ma8a9 tregyeket.

Az L985-86-os tanévben isko]-árrkban
úJra beindult a technikusképzés.



A geológia megszá1lottjai

A geológia tudomány történetének kevésbé ismert egyénisége Semsey Andor, a magyar óslénytan

és földtan legnagyobb magyar mecénása. Regénybe ilIó magyar karakter, dúsgazdag földbirto-
kos. Milliói vannak, de ko}dust meghazudtoló módon verí fogához a garast. Ha 1eül, soha nem

mulasztja e1, hogy újságot rakjon a nadrágja alá, hogy az ne kopjon.

Egész vagyonát egyetlen szenvedélyére szánta: a geológiára. Minden jövedelmét a Magyar Nem-

zeti Múzeum ásvány-és ósIénytárára és a Földtani Tntézet felvirágoztatására fordította.
Hallatlan összeget, több mint 2 millió koronát fordított elre a célja, jól együttműködött

egy másik megszállotta1, Krenner József minerológussal, aki a MNM ásványtárának vezetóje

volt. Ő rendelte meg a világ minden részéról a 1egszebb ós}énytani, geo}ógiai ]eleteket.

Semsey szó nélkü1 fizette. Volt o1yan eset, hogy egyedül ál}ó kristályt több múzeum szere-

tett vo]na megszerezni. A Nemzeti Múzeum megrendelése 5 percceI elóbb érkezett Newyorkba,

mint az utána következó Britis Múzeumé. Krenner mániákusan szerette a szép kristályokat,
egyszerüen eldugta Semsey és az ígazgató e]ól. Késóbb ó 1ett a múzeum igazgatója. Kettó-

jük együttmúködéseként 1étre3ött a világ egyík 1egnagyobb ásványgyújteménye Budapesten.

Sajnos ez a vílághírú gyűjteméay l956-ban elpusztult.A Nemzeti Múzeum kigyulladt és az

épúletnek épp az a része égett ki, aho1 a gyűjtemény volt.
Nerncsak pénzét áldozta szeretett tudományára, hanem annak aktív műveIóje is lett. Elvégezte

a geoló9ia szakot, késóbb a Tudományos Akadémia tagja }esz Semsey Andor.

Em]ékezzünk tisztelette1 a két tudós megszá1lottra és szellemük legyen iránymutató nekünk

is.
Óket nem ]ehetett a középszerúség börtönébe zárni, Nagy emberek volJak, emberi mivo]tuk

Iminden 9yen9e pontjáva1 együtt.

rBtsNNER JÓzsF sínM,SEí Al[DoB



GAJDos SÁ,íDOR tanár úr -
44 évi ounka utáa, ne\ybŐl
35 éget az Aknriszképzdben

töltött - nl"ugá1lonányba
vonu1.

Ez alkalonból ősziate sziv-
vel, nagy tí§ztelette1 kí-
vánuak hosszu, egészséges
é],etet és csendes, békés
rníndennapokat !

I.índllszkrét kórdésl
Mikor szii].eüett ?

2.i{ol végezte iskoláit ?

6.Inpresuziói, tapaszüalai
iskolánkról, dlákjairó1 ?

7.Vaa-e valeni kedvenc szó-
rakozáaa, hobbyja ?

iCIr rÉnoÉs oRovA lAlIÁRNÓIlöZ

r!82 január 
'O_án.Taüán a.z Eötvös ő6zsef

Gimnázlunban óret tsó glzt em

IP8O-ban. §zegeden a Józgef
Attila Tudonányeg-yeten
Ternész et ü udonányi Karának
Matenatíka-fizika szakán

vé8ezten I985-ben.
J.Volü-e val'mi titkoe vá8ya, Igen, volt nóháFr. Fedrász1

elképzelósern1 leez ha nérnök1 banár, stb..Sokáig
"nagy lesz'| ? Bp-i Müegyetenre gzereütern

volDa luenni, aztán mógaen...
4.Míórt óppen a naternatika- lúár kora ryernekkoron óüa

fizika szekoü válaszüobta? nagyon szereüen a naüanatikát.
5.Hogyan kerúlt iskolánkhoz? lakóhelyernhez /Tata/ közel1

állást keresten, s álláskere-
ső levelenre először a G§O-üól
kapüan ajáalaüot.
Vldán az iskola 1égköre, csak
a diákjai kiceit lusüák, nen
tanulják a nabernabikát.
Szeretek olvasni, szinMzba
járni, táncolnj- ós ujabban
barlangászom i§.

T6:y kezdődött
1935 náJusában a bícske1 katolikus e]-emi iskola }rartDadik osztályában a tarrÍ,tó rae5-

kérdezte, hog-y ki mi akar lerrni, hq me8nő. ]}: azt felelten, bo6y EateEatika tanár.
_Ta].án számta.rr f,anfu - mondta ő.
-Nemt Matenatikal" tanár _ f e]-elte!D.
FeláJ.J.t és oda sétá]-t a padlroz, ahoJ. ül-tem.

-Szóva]- számtan tanár akarsz lerrrri?
Nem számtan, b.anem matematlka tanár, _ rnondtam csökönyögen.
ú,ayI
Es két -a6y pofont lekent.

Yal.ahogy Így kezd,ődött tanári palyafutáson.
Pesten Jártarr gínrrázir.unba és szerencsésnek mond}ratom ttta6a,!r, nert nagyon sok kiválÓ

tanár tan-itott. Lz alsó,né6y osztáJ.yban Rédei IÁszLő, a k6sőbbi oze6edJ. eg:yeteml ta-
nár oktatott a matematikára, a felső né6:yben Kárteszi FeréD.c, aki a felszabadulás
után a budapestJ- e6yetem ábrázoJ-í geometria te-székét vezette.

E6yetJ.en 5yerek vot.taro, nem voltr:nk gazdagok, de hiányt gem szenvedtem sernml-ben.
Kedw€J. taneq1l.r, Jobban mondva azt tanultam mindi6, aml}rez kedven vo]-t. A Közópiako-
lai l{ateÉtikai Lapok f€ladatainak szerrvedélyeá nre6oJ.dója voltam, de sok mlrrden rás
is Órdeke]-t: iroda].om, zelle, fi1ozófia, sport. Kb. ]-5 éves korornban karmester szeret-
tem voba lenni,-de aztán elmri].t. Mivel reng:eteg do].o8 érdEkelt, szigorrian beosztot-
tag az idómet, ho6y mi.ledeare Jrrssore. Tízenné6:yévesen vérsenyszerűen Úsztam, EaJd ko-
sár].abdázt+n, vé5üJ. a J"abdarrr6ásná1 kötöttem ki. Mé6 kezd,ő ta:eár koromban is Lgazor.t
Játékosként kergettem a J.abdát.

1944_oen érettsé5iztem, és a budapestí Pámály PÓter T\rdonánye6,yeterr bölcséazettrrdo-
nányi Barára iratkoztln be. 1949_bet1 kaptrm ok].ev€]-et, de ruár 61yakorlóéves koromban
TEtabányára k6rüJ-tom, és a g5,mázir'rmban kezdt€t! tanít--i. Az e6yetemen ol1'an kiválÓ
ta-áraira vo].tak, rni-t FeJér Liír,ót, Rel.gz FrJ.6yes, Kerékgyártó Tmre, fi:rá:r Pál, matema-
tiJ.ából Békési György (a kósöbbt fizlJcus Nouel_díJa§) Novobáczki Sándor fizikábÓl.
tíárorn óYi8 taní.tóttai i 6imáziulba,rr. 1951_ben kerüJ.iern etlktez az iskolá}roz, és ez a
35. tanóv, Eolyet 1tt tö],tök. EarnincoeyoJ.céves tanár1 pályérn a]-att több tízezer emlrert
ta!ítottrr, akik Bta az orszá6bon a J-€gkil1önbözőbb rtlekabetyeken Ós beosztásban dolgoz-
nak. Ég ha e6,y BylrsúíJba kéaát]-ő ta:eár száoára yan In€glyu6tató, ak}<or talán az, ho6Y
fogyatkozó ereJének 66'y_68y k,|9 darabJa tovább é1 azokban, akiket tauított. 
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cÁLL rsTYriN _ éIetraJz
E6y Íróra szer€tnéDk fellrívret a f i6-yebete-
ket, kJreek bá,za elŐtt naponta többször is
e].rneretek.
Gá].l Istvá.B. (rglr-rpaz) húszéves korái5 Ta_
tabányá:r éJ.t, tnajd aorkatonak§lf, g het§l§1-
sógaét szoJ.6ált: a bá-yaváro§ban eJ-töJ.töttjfJúsá5 és a katonaóvek er6sen me6határozták
élraényvi1.ágát, í,rásal_D,ak tár6yát.
I6y va3-l-ott ma5áró1:
nA fe]-szabadu]-ás utáni prózaírók második
nemzedóke, az enyén, &z öty€n.es évek eJ-eJén
kezdten Í,rrri, és egy n^a6y társadalmi törés-
vonal -L956- két partJán Je]-entiirck me8 az
irodal.onban. A lrarmincas évek vé6óre Jó1 en-
léksziink, a háború legérzékenyebb kamaszko_
rr:nkban zaJJ-ott körüJ.öttünk, a feJ.szabadu_
1ást rrár trrdatosan értiik me6, f J.atal-ságlrrk a
'tfényes sze!.lőkn ideJo, emberi és Írói k1_
bontakozásr.rrkat nepehezí.tette a szeméJ.yi
kultusz, reménykedtiirrk és kétsógbe esttink
r956_ban. Ez a hárorn évszá^z L948, L95o, Lg56
az a térom, tájékoződási pont, amihez be 1e-
het táJo]n1 éietiinket és-íráial:ekat. ]Ís ke]-l
e rra6yobb szererrcse e6y prőzalrónak, mint_
ho6y történetl" időkbo szü]_etik lreJ.e?n
Gáll István művei: Garabonciás diák (verses
kísepíkák, L954), Patlrány].yuk (tét tsisregény
1961), Kétparevezős szereJ-en (eJ"beszélés -
cikJ"us, L962), Rohanók (r9ó8), Á napimá46
(tgz"), Az öre6 Ggzs), Ápri:.is bolondja
119?6), A ménes5azoa (]-t|6), Vaskor (r98o) stu.
197B_ban Kossuth_dÍJJa1 tiintették ki.

(,ÁLL ISTVÁN

RÉSZLET
GALL íSTvÁx ÁsÉcE cT}ű DLBjjSzÉ:.ÉsÉgóL

tlA háború utáni évek gyors polítikai változásaiban apám Pesten rekedt, én pedig önálJ.ó
fe]nőttként, néuiteg sértettea, ho6y nré5 iskoJ-áfa köteleaek, az úJonnan alakuJ.t tata-
bányai gi_rurázirrmba jártam. Nem túloztuk eJ- a tanulást. Lázas és zavaros időszak követ-
kezett, délutárronként a teJ"epi páftbelyiségekben biliárdozturk, székeket tologatttnk az
eJ-Őadások}roz, gyűJ.éseztiirrk, tiirrtetést szervezti.ink, lriszen áJ-lamosítások, klt€J.epítések,
pártközi trarcok folytak, kerékpráros futárokként repk€dtiink a ure6yében. A §zikra sorozat_
ban kiadott kis vörós füzeteíbő]- t-nu].tuk a rnarxiznus ábécéJét. Ebbó1 lett a baJ. Az én
szeméJ-yes kis ltkoncepciós pörömrl. Ötven tavaszá:r érettsé6i eJ-őtt, beidéztek e6:y sebtlben
toborzott tanáii korrferenciára, és fél óra rori]-va kirú6tak az orszá6, összes középiskol.á-
JábÓ1. Üriigyet erre az ad,ott, iro§y SztáJ.iJx.rral- a lenilízrurrsról Írott brosriráJát az osz-
táj-yban vitatva az e]-lentétes nézeteket bö].caen Í.g:y akartam szintetizá7nL: Lenlrr volt az
atkotó zseraí, utódJa pedi5 csak megvalósító, na6y vé5rebaJtó. Ápá.ln viJ.ágosított aztán
fel, hogy csupán egy mechanj_kus, központiJ-ag eJ.rendeJ-t tiszto6:atá8 komiku§ áLdozata va-
gyok; l<ízárásomat a Kőztönyben apró betűve1 szodett sorstársai-lo százaí között mutatta
tEe8i. (Nyomtatásban ekkor je].ent neg elóször a neveú. ) ulrraetl isko]-ából ki kel]-ett vala-
kit csatrrTi, egy 'tnem murrkásszárffizesúí végzős diákot; az élesedő osztálynarqlan r6jdg}-
kezett Í6y a rui:eisztérir:m. De a sebtibelr toborzott, Rákosiról el_nevezett, kü]-önbirzeti
vizs6ás banyászf,iúkkal 6J.nrrázir:.má eneJ-t osztályban u61rane ki nem yoJ-t tltrrkásszármazásŰ?
LegfelJebb névadónk a falon. D]_estem a továbbta.nulás letretősegétŐL, de a legtöbb taír-
tárggya1 rrq,ditábon á].1váí,r úgyís csak a TestIreve3.ési FőiskoJ.a i,rnponált nekem. Mj-rrt rnla-
den sokat olvasó frú, t'ériiai- étetrő1 Képzeré8tem. És ezt tramar megkaptan: besoroztak
és vittek a lr.atárőrségtrcz. Ekkor zártrlt J-e a }ratár, }ráború J-ógott a J.eve6őben, világszer.
te eszeveszett katonai készüJ.ődés, sietős hádsere6fejJ.esztés foJ-yt.... Ot óvi6 é].tem
katonák között. Hogyan ]-e}retett ezt eJ.vise]:ri? Sőt szeretni? A társak Iuiatt. Meg ho6y
fontosnak hJ-tt do16ok történtek vé],iink. A Játékszabá1yok pedig kií§ruertretőek, és minden-
kire kötelezőek voJ-tak. Azért né}r,a nyomasztó álrlaiJ! vaírírak. Riasztarrak a határróJ.,
}rog,y megsérült a rrrűszaki zát. 9záguldtírk ki a prérire TJ-J.és őrmesterrel. SzáJ.as ternetű,
kevés beszédú fiÚ, a fejét nintha szekercével nagyoJ-ták volna ki e5y fahasábbó]..
A legjobb aknász, akit val-aha ís ]-áttam. Leszerel6s heJ.yett továbbszo1eá1óként bent ma-
radt. nElvettékn a fö].djüket, a téeszbe reeo me6y traza. Az atqramezőn túl, a drótkeríté-
sen 1Ó6va szervast ta].áltunk, egyik l-ába elrobbalt, nem tudott átrrgraJíi. Utat kéne b.ozz&
uyitntrrrk, de add1-5 is ver56dJön? Il]-és - nintba az ő ístáLJ.óJából bJ.tan6o1t vol:ra eJ- ez
az áLLat - merev arcca]. nézii. Mozdü].ok, ho8y IEeEadJaB a ke6yeJ-emlövést3 odarregyek és a,
szemébe 1övök. Igy szoktuk csi:aál_ní. De az őrmoster elkapJa a karom. E6:r me8botatatlan
a}gearnezőn át lépkedrai (tra ismerJíik is a telepítésl rendszert) szabá1.ytal'an, mert ve_
széJ-yes. A katona9á6 ősi, írat].are törvénye, hogy a na5"yobb veszéJ-yt a pararrcsnok váJ-J.al.-
Ja. Belépked hát a szaryasí5, csaklrog:y a dö6l.ődő áJ.J-at rnegrémü]. uto]-só erejével dobáJ_al
kezdi nasát a zar'gő drótok kőzőtt. IJ-lés óvat].a:ouJ. hÁtrál, robbanás, és llár ős {s ott
1Ó6 a drótakadáJ.yon a szarvas nellett.Mire kicipe!"Jiik a sofőrrel, s feltuszko§uk, a na6y
testet a Teaporrra (teherdzsJ-p), mJd a fl-tye5ő alsó 1ábszáT föJ.ött nadrá6szÍJJaJ. szorÍ-
tó kötóst ii6yetJ.enkediirrk a combjára, és az úttala- mezőn vé€í,€ bukdácso].rxí kezdiink la-
kott hely irányába - az 6rnestér fé]-halott. Arca, nirrt a lrkodal.mas kendő, oJ.yaa fahér.
EátÚlr. a Yag].eEezze]. borított platón üJ.ök, feJót az öJ'emben tartol!, hogy ne kooogJon oda
a fenéklonezhez. szakadni kezd az es6. n
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Balogh Károlynak hivnak. l968-ban gzüIett9m Szabolcs megyé-
ben, Caengerben. Gacsályban lakom, ott kezdtern el az eláó
o9ztályt. Utödtkee koronban ugy döntötten, hogy váJár 1eezek
Azért ls ötödlkee koromban. nert nagybátyáor Eár €kkor ide
Járt T8tabányára. ÉE én ie ide szeróitem-volna Jönnl.Elérkezett a nyolcadlk osztály, amíkor nár pontóean ksllett
döntení, k!., hove jel,entkezlk t6nulni.
Neken már könnyü volt a válagztáo, nert már eldöntötteú1 h9-
va megyek tanuln1. vé9ú1 19 Tatabányára JöttB§l VáJártanuló-
nako A nagybátyám sokat n€gólt róla, hogy rrílyen a bánya,
ós én nagyon kiváncsl voltan ráo Máeok 19 azt 3gvasoltékrolyan szakmát válasgzak, ani férfinak való.

iíll!ittíil|i|liii;iiliii;iiiiii:!iiiiii|i:iii!i;;lll#;t
Vagyont.
Mikor belJebb mentünk, akkor Iáttuk a csapatokat dolgoznl a
munkahelyükön. A v{9atok hatalmae vaegyürükkel vo].tak blzto8itv6. Sok helyen még a vag
1s el volt törve. Oríá6í nyomás nehezedik a biztósitó szerkezetekre. Tovébb haIadra bo-
mentünk egy frcjntra, aho1 nagy tömegben ternelikaeEzenet. Ez volt a legnagyobb élmény
számomra. rtt hatalmae gépek vá9ták a azenet, az embereknek csak bl,zto8itanl kellett.
Második évben már pyakran leJártunk, meg kellett lanérni a bányát és rrár dolgoztunk ls,
mert ott dőlt el, ki, hova nÓgy dolgozni.
Harmadik oeztályban szakmánybérért dolgozunk,26oo-3ooo Ft-t 1s kapunk. Akt három óvben
JÓ tBlJegitményt ér el vagy a szakmunkásvlzsgát Jó eredménnyel teszí le, annak van le -
hetősége a továbbtanuláEra.
Én megszerettem a bányészszakmát, nom bántarrr meg, hogy tde JeIentk6zt6m.
Aaaknát azért szeretem, m6rt férfi- munka és változatos. sokrétü. Az egytk legJobb 1a-
kola. aho1 bármilyen szakmát meg 1ehet tanulnl. Én r]gy dóntötten. hogy iovábbtánulok,
terméezetesen 62 még fü9g a vizsgák eredményétóI.
Ha nem Jön összo, akkor maradok bányász.

EGY NAP A BÁNYÁBAN

Az Üzenbe érkezünk 6 Órakor, étöltözünk, reggellzünk. 7 órakor szállunk la a bányába.Mikor negérkezünk a.nunkahelyre, - ez a 2o-áó frontfeJtés -, megkapjúk a beosztási , 
-

negtervgzzÜk a munkét. 2 fő m69y a fóBzáll1tó vágatba, 2 tő a fiontázárnyra és 2 lö-pedlg e légvágatba.
§élilgk; mlnél több mennylségü ezán felezinre Juttaté9a.
lulkgfolyaga!:9{ szénmosó beátl vágásba /EDV/, ez két marótárcsás gép. Az égyik tárcaaa felsópadot. a náelk tárcsa az aláópadot marJác
A gép eltndul e front eleJétól a véqe felé.be a paJzeokkal. Míkor felért a gép-a fronirltó n€netb€n. Ha vigszaér a 9éP, kezdódik

Mikor elhaladta_9ép közvetlenül utána lépünk
végére. o_tt negfordul és Jön yigoza taka'_

a béEzeielée. Ei abból áI1] hogy a kaparót a
I szénfal felé tolJuk hídraullka ee_

git9égével. A gép vleszaá11 1ou-tr
és beazerelJük a meghaJtónüvet.
mely az egész kaparót úüködtet1.
Ha ez is megv€n, belépünka két vá-
gatkerésztezódéa paJzzsal. Ha elvó
geztük, a gép kezdhetí elölról a
munkaf olyaoatot. Ez egyclklue.
Ezt 6gy müezak el8tt2-3-9zor vé -
gezzük eI, ha ninca gemmt ba|r/pl.
törés,léncszakadás/ akkor talán
4-azer 1s. Müszak végén nagbegzél_
Jük, hogy ki mit dolgozottr 9 9ll-
nek oegfelelöen kapunk 3 JegyetIKlszálláa fé]. l-kor var:r.Klezállág
után leszerelünk óe a 'blrodalnunk
ba"negyünk, anl, 6 tanulóké. Elazt-
vunk egyc1garottát, legecozük a na
radék ennívalót e aztóá rcayünk fü
rödnl. A buEz fól2-kor tndult anín
níndgnklnek Jó kedvc van"



HOGY1N LIHIT1Z
A vájár szaklrunkásképzés 1!8o-81-es tanévben került a tatabánlai Póch Arrtal_ Bánfr-
ipari Alanászképző Teclueikumhoz. Ilzt a döntést részben az is ind,okoJ-ta, hogy a szak_
orrrrkásképzés egy lrbányász|| iskoJ.átroz kerüJ-Jön.

A__bárlyász mr.rnká3a elé6gé ismeretes. CéJ.Ja a traszrosítható ásványi anyagok, ércek és
kőzetek kitermelése és felszínro Juttatása. MtnkáJa sokrétű, 6yakorlati és elméJ.eti is_
nereta.rrya6 eJ.saJátítását, s bizonyos készsé6ek kifejlesztését teszi sziikség.essé.

A váJár szakmrrrrkásképzés szor6a]-mi l-cleJe J év. ir tanulók kéthetes cik].usbarl ve§zrek
részt elméleti és g;rakorJ-at1 fo8].a].kozásokon, mj_rrd}rárom érrf o]-1.amban. A Jó gyakorlati

eJ-vé6zéséhez szi.iksé6eg el.uléJ.etl- isnereteket a bányarnűveléstan, g"Ótó6ia, bánrra-
g:éptan, ,nrnka- és környezetvédeJ-em, bánl,aviJ.lamosság:tan, szakraJz, f izika, -maiernatika,
magyar ég történetem tantárgyak trnulásábőL merítik.
A szakrna rűve].éséhez o].},an talnszta]-ati fogások ismerete kívárratos, amelyek csak
rendszereg 8yakorlati !íuírka sorÁ- saJátíthatók e]-. D célt szolgál3a a 8yakorJ.ati ok-
tatá§, meJ-yet a na5yegyháza1 bányaüzemben kial.akított BunkaheJ.yeken végeznek.
A gyakorlatJ- képzést több évtizedes tapa,sztalatta]. rende]-kező tectueíkus szakoktatók
irányítJák. Kezdetben a le5e6yszerűbb módszerek elsajátítása a cé]-, később rntndt.rrkább
oJ-Jutnak a sza-ksáer.ű nrnkavégzés megJ-smer éséttez.
A tanuJ-má_nyi 1dő ala,tt 16en sok erkö1csi e].ísmerésben, iJ-letve maga's anl}€5i Juttatás-ba,n részegü].nok a ta.nu].ók.
T"1grnÁny1 elŐmeneteliiktŐ1 fíi66ően ösztöndíJbarr rószesülnek az alábbí táblrázat
azerirrt !

Az ösztöndÍ3 összege forl.rrtbarr
érrf o1yan

eJ-é6teJ.e. l eJ.é6sé5es közepes Jó je].es

I.
II.
ItI.

5o r-
5o, -
5o,-

2oo-Joo
Joo_4oo
Joo-!oo

Joo-4oo
4oo-!Jo
§oo_foo

!66-§oO

55o-65o
Ioo-!oo

5oo_6oo
65o-75o
9oo_1oo

Ezen f6lü1 a ta.leu].mányi eredmónytől ftiaa6t1€nü1 2oo,- p1 ö8ztöndÍJ kie8észltést
kal ak. A Széübán]rák vá].lalatávaL zzeraúd,ést köt6 tBnu1ókat a vá].]-a].at társadalml"
ögztöEd,í.JJal is cásí,tt. A táreadallli
§za6 a tg3111oÁny{ elÓmenetel al.apJán

ötEtöDd{J a].apösczog€ 7oor- Ft, amely ösz-
í,g:y nódoaull



0

tanulná.nyí eredmény alapö8ztötadÍJ Ft emelkedés ruértéke iá összesen Ft

eJ.égteJ.en
eJ.égsé6es
közeP€s
Jó
Jel-es
kitű]aő

7oo, -
7oo, -
?oor-
7oor-
7oor-

ioo, -
8o!, -
!1or-
9Bor-

1o!o, _

:
L5
3o
l+o

5o

Az els6 és a lnásodik érrfoJ.yarnban vó6zett eredményes tanuJ-rná.nyl írurrka után a barna-
d,ik óvben teJ.Je3ítné!.ybérlren do16oznak, amely a f entj.ekert kívül kono]-y arala6i eJ.Ő-
nyóket biztosít száJíukra.
TarruJ.ól-k óvente trglqrnányí k:lrándu].Ásokon vészmek részt. A Szénbányák Vállatat
Szakgzervezeti Bizottsáep-nógy ta:errJ'ót az elgnilt évben 1! napos franciaorszá€li Úttal
JutaJ.oazot t.
A város sportéletében kleme!.ked6 }relyet töJ-t be a TBSC. Az eg:yesülét több o].lspiai,
vi]-ág és árrrópa_baJnokot adott a }raái sportlroz8a]-oma}c. Dzek közül me6 kel1 emlÍ-
ten1 Földi rnre súÍyenel6t, at<i szl_ntén iá;ártanutóként kezdte íÉ]-yafutá§át. Akik
tetretsé6et és }nJlandósásoi órezlrek a eportolástroz, I-e}retőség,ük nyírtt e téren ls.
fgtgtÁnklq a ayolc áJ.ta].á:ros oaztáLyt lé6zett e6ószsé5es, fi-zJ-kalla8l ls rátermett
f 1ata].ot<at YfuJuk. Na6-y öröomet f ogáa3uk a bányász sz§L6k glyermekeit. Lz orszáE más
réazel-rő]- érkező tanulókat kényeJ_mes koJ-légJ-rrrnban, krrJ.ttrráJ.t körülntények között
}reJ.yezz{ik e1.

A, tégz6a f tata1ok a, tre!'yb€n 1ev6 Péolr Ántal' Bá:ryaípari Llo.íazképző Tectrnlkr:mban
fol-ytattratJák tovább tanut!áJlFtk t.

A toyább tanuJ-ni nen azáld,ákozík azalrk.épzettaé6ülmek megfelelŐ mr.akakörben, mlrrt
yáJá, azkrnrnJráa bcl.yezkedbetnalr el a vá].J.al.at bányaüzenel,né1. A bányanrrrta Dre8b6-
ogütésót tiikrözi az a téoy ia, bo6y czeptenber 6.-ar - az L9L7-ea tatabányai csendör-
soltőa elléLére _ báayáaaappá nyílvá:eították.

A ró61 korgzerútt.en bá.ayáezkoJ.óniákat felszállo!.ták, lx€ly€ttük ltoderfl J.akások épül-
nek. A v61.].a]_at ór a vároo vezetőt eaza7. írránJák előgesítenl- a bányászf,l-atalok 1e-
te]-epedéaót ós cealádalapítágát.
Iako]_á-k ól a tatabán:rar-Szélrbárryék az orazíg 1e6na5yobb ée e8l"!rik 1e6Jobb rairrőségű
baíD..E€l,et adó rzónoádcrecéJe várJa azokat a fiatatokat, aklk hivatá§t Óreznek e
rzóp, de lrJ.ssé nelréz váJérezakrnÁ}roz.

lE
i

..*-É}

!{ .

,í"\,*i +.
*-i +* * ,., * 

*_,.: -#!: '^



Konél.on ííegye ezékhelyón, Tatabányán van az
ország egyetlen Bányagépóezgti é6 Bányavtlla-
mossági SzakközéplekoláJa. Évenként l é9fo -
Iyan indul bányagépóaz, vagy nrág néven bánya-
elektrolakatos ezakon.
A szakma oagában foglalJa a bányabeli gépek
Jsvr.té9át,karbantartását, feluJttágát lllnd
gépazerelóí mind pedig villanyszerelói szem-
pontból. Rendkivül érdekes, változatos munka,
mégpedlg azért, mert a munkáeok veszélyes
munkahelyon veszéIyea munkát végeznek. Fele-
löe munka,mort emberek élete függ a gépek mú-
szaki állapotától. A legmodernebb technika a
vllág minden müezaki területére behatolt,igy
a bányáezet §em l€hetett klvétel. Egyre na -
gyobb'tervoket kell telJeslt€níe a bényászok-
nak, ehhez rna nár neo elég a csákány a gzlv-
lapót.
RengetegI ceak bányabeli nunkára alkaloae gó-
pet feJleeztettek kt a külföldí cégek. A na-
gyar bényákban le ezekkela gépekke1 telJo91-
tlk a foíított tBrvgket. Mlvel a bényagépóez
elektrolakatog szakmát Vé9z6tt enberek Javtt_
Ják ezeket a gópeket, nekik íg haladniuk kell
a feJlódésael. Mtndig tlJ és tlJ gzereléei nó-
dok következnek, ezeket el kell saJátltan1.
Az íakolal oktatás nem kiván ezupergyereke -
k6trcaak olyan tanulókat, akik képesek lesz-
nek az életben rnegállnta helyüket, fegyelae-
zettek, ráJuk lehet biznt a felelőssé9telJae
munkát.
A felvétel az 1skolában történík, felvétell
vizggát kell ten'nlük a jelentkez6knek máte -
í,atikából, fizlkából, nagyar nyelví és íro -
dalml ismeretekb61. Ezen kivül orvosl vizg -
gólaton kell részt vennl.
Á tanitás az tskolában reggel nyolc órakor
kezdődík. addiora a tanulóknak e]. kell he -
lyezkedniük a iantermekben, e16 keI1 készül-
ni az órékra. A tanuló a humán tantérgyakon
kívúl ezakna1 tárgyakkal ta neglemerkedlk. A
szakm61 tárgyak az elsó osztáIybantgÉptan ,
nechanl,ka, cléktrotechnika. Az rlJ tantárgyak
rendklvü1 érdekeaek, felkeltlk a tanulók ér-
deklödését 9 nüezakl dolgok irént. A tovább1
évfolyanokon az elektrotechnlka ée a géptan
a fó tantárgy, ezeken kivüI anyaglomerotí,

bónvarüvelésbel1, bányavll1anosgágtení
lsnáretekkel lehet a tanuló gaz§agabb.A
szakna1 gyakorlat hotente egy nap. a har
nedtk oeitályban ped19 k9!!6.
Ái órEg két ávben'a tánulók a szaknal
kor].at napJait núhelyekben töltík. I Köz
pont1 Mühbiyüzernben Jó1 képzett szakokta
tok gg ezakmunkáeok segítsé9éVe1 történí
a ovakorlatl oktatá9" Nyáron egy hónap
köiálező gyakorlatot kell letöIteni bri-
oádoknáL,-áhot a tanulót tgen konoly f€-
iadatokkal íe negblzzák. Itt márftényle-
qes rrunkát végzik, ugyanrlgy, mlntha már
Ók is nunkágok lennének. 3ó kapcsolat a-
lakul ki a tanulók ée a Bunkások közótt.
A Tatabánya1 Szénbányák Véllalat gegítl
az lskoláaokat. Lehet gzerzódést kötn1.
nelynek értelnében a tanuló a vállalat -
tól'4 éven keresztül ösztöndiJat kap /
5oo Ft + tanulnányí eredményre max.25o F
/ ezért Vr.§zont kÖtelea a vállalatnál el
helvzkedn1. Természetesen ha rglaki nem
ktván a vállalatnál dolgozní, felbontha-
tó a gzerzódés. de akkor viesza kell té-
riténi 9 Juttatott öeszeget. Ezen_klvÜ1
az 1skola-5oo Ft-ot Juttát a tanulóknak
ö6ztöndij cin6n.
Ha valaki ezaklrányba tanul tovább, ak-
kor a gzerzódés melhoeszabltható a vál -
lalat t al.
Továbbtanulást lehetőségelnk :
Bányászati ieneretekkel foglalkozó egye-
tats 8 Miskolct Nehéziparl Mü6zaki Egyet
Itt sok kar közül lehet kiválagztani a
szánunkra megfeleló kart / bányanérnökí,
kohóoérnöki,-gépészmérnökí kar l.,Akik a
meggzerzett'viliamosságtaní, flziksi i8-
neieteiket szeretnék gyaraPitaní, azok a
Budapeet1 Müszaki Egyetemr€ Jelentkez -
hetnek. Az iskolánk tanulói közül a V1 -
dékiek koltégiumí €tlátást igényelhet _
nek. A kollégiumban rendkivüI-kónyelmee
szobák tatélÉetók. Az eneleteken fürd6-,
oosó- és fözófúlkék ta].álhatók.
Az iskola t8óulói a tudásukat matemeti-
kaí, angol és nyelvi szakkörökben egé,-
szithetlk ki.



Milyen is a KISZ jelen}eg

Röviden jobbat

Mi ke11 ahhoz, hogy valaki Kl5Z-tag 1egyen?
Jóformán semmí. Nagyon kevés azok 5záma, akik
tudatosan tették ezt, vagy 1egalábbis fele-
1ósséget éreztek volna, hogy ők most KlSZ-
tagok. Gyakran vélt elónyök - miért ne? -
kötelezó jelleg léptetett be sok fiatalt a
szervezetbe. Akik i}yen vagy ehhez hasonló
indokok miatt lettek KTSZ-tagok, természete-
sen nem ís tettek sokat érte. Az is igaz,
hogy nemcsak ez az oka az elfordulásnak, Sok,
kezdetben aktiv fiata1 is bizalmatlan 1ett a
KTSZ iránt.
Tulajdonképen mi elónyt jelent számomra a
KTSZ-tagság, mi többet nyújt egy KISZ-en ki-
vüliné1? ! - fogalmazódott meg egyre több KTSZ-
tagban a kérdés.
Problémák enyhítésére hozta a K]SZ a KSZT
1984-ben a "Tinihatározatot". E határozat né-
mileg felpezsdítette a (ISZ életet, de a kez-
deti sikerek után ismét hanyatlás következetl..
Újbó} 5ab]onossá váltak a piogramok, mindig
ugyanolyan, már-már una],mas rendezvények pró-
bálták meg a fiatalokat szórakoztatni. I1yen
helyzetben nem is várhatja a KISZ, hogy az
amúgy is passziv tagok tegyenek valamit.
Az egész szervezet zárttá vált. A benne élők
1ehetóségeinek erós határt szab. A többszöli
próbálkozások - valami új, eget megrázó mód-
szerek, programok bevezetésére - 1egtóbbször
már a szervezeten be]ül is kudarcba fulladt,
Ezeket a problémákat már nem lehet egy-egy
határozatta1 megoldani, alapjaiban kel1 meg-
reformálni a KlSZ-t. A X1. Kongresszus felada-
ta éppen ez \esz.
Akkor hogyan képzeljük a KISZ.jövójét?
A je}enlegi helyzeten mindeképp változtatni
ke1}. Ecy színes változatos diákélet kia]akí-
tását kellene megvalósitaní a KTSZ-ben. Ne
riadjunk vissza a fantáziadús, fiatalos mód-
szerek, programoktó}.
A közösségért végzett munka legyen megmére-
tés alapja. A KTSZ-be csak azok lépjenek be,
akik már bizonyitották munkájukka}, hogy már
érettek a KISZ-tagságra , Lehet, sót biztos,
hogy a KTSZ-tagok száma nagyon csökkení fog,
de kevesebb " igazi taggal" többet 1ehet
tenni mint Ma.
Hogyan is nézne ki egy a gyakorlatban?
Az isko]ában jöjjenek ]étre öntevékeny cso-
portok. Mindenk1 dolgozzon va}ameIyik cso-
poLtban, abban anre}yikban az érdek}ődési kö-
reitekhez }egközelebb álló dolgokka1 fogla1-
koznak. Ha ilyen csoport ninc5, álljatok
össze 6-]o-en és hozzátok 1étre!
Már alaku]óban van su]inkban egy ballangkuta-
tó csoport ehhez hason]óan alakitsatok cso-
portokat, más érdeklódési körókből,
Ha már szervezódtek csoportok és múködnek is
az igen jó1 do1-oozó embereket e]őzetesen e]-
beszélgetés után a csoport tagjai javasol-
hatják KISZ-tagságra. Ha ezt az írányító
KISZ szerv elfogadta, felveszik a javasoltat
a KISZ soraiba. Az újonan fe]vett KlSZ-tag
továbbra is dolgozhat a régi csoportjában,
de már a KTSZ-fe]adatokat is e1 keI1 végez-
nie.
A KISZ feladata a csoportok közti kapcsoJ-at-
tartás, támogatás 1enne. Ezenfelül szervezníe
kellene az ískola, a város diákéletét. i\ KTSZ-
nek is 1enetnek csoportjai pl. diákakadérniák,
suliújság, iskolarádió, stb.
Természetesen csoportok a ko}légiumban, vá-
rosí színten is 1étrejöhetnek.
A szervezethez tartozás kifejezése érdekében
a jövóben új tagkönyv kerül bevezetésre.
Ebbe bélyegeket keIl majd ragasztani. A KISZ

anyagi helyzetének javitása érdekében a ta9-
dij 6o. - Ft-ra eme]kedik - ennek 7o %-a marad
az iskoIa K]SZ szervezeténéI, a többi a város
szervhez kerü1.
Elképzelés, hogy a KISZ-tagok a KTSZ rendezvé
nyeire kedvezményesen, vagy csak úgy mehetnek
P1. 15. -Ft-os belépőnél a KTSZ-tag igazolvány
felmutatás után 5. -Ft-ért bemehet, Ez a mi
su]inkban mindenképp igy leszl
Ezeket a "sorsdöntő" javaslatokat a KTSZ XI.
Kongresszusas vítatja meg.

Kúldöttgyülés 86'

1skolánkban málciu5 5-én du. ] órakor lesz a
kütdóttgyütés. Többek között szó Iesz a kong-
resszusró1, az iskolai KTSZ elmú]t évi munká-
járó1. Az alapszervekbó1 vá]asztott küldöttek
mindenképpen je}enjenek meg !

Ú3 választsi forma /IKB/ B6'
Az új szempontok figyelembevéte}éven isdkolán
ban egy ddig nem használatos, demokratikusabLl
választási forma ]esz. Az IKB 8+1 fós. Mive1
az iskola közös 1KB-tó] van szó, mindhárom 5u
1inak képvíse]nie ke11 magát. Erre egy keret-
számot adunk mindhárom j.sko]ának, hogy hány
személlye1 képviselheti magát az TKB-ban.
Ez a jelenlegi KTSZ és Pártvezetóségek hatá-
rozata szerint igy nézne ki:

5 9eológus
2 aknász
} gépész

A vá]asztás során mlndenkínek ke11 szaoaznia
mind aB helyre.
Kényes kérdés a titkár személye. A titkár min
denképpen jó, ha aknász. Nagyon sokat szémít
a teklntély. Egy geoló9us vagy gépész nem tud
na paranc5o}ni a majd ]o évvek idősebb akná-
szoknak. Ezt meq ke11 értenünk, ha nem akar-
juk az egységes, már megbékéLt szervezetijket
a csód szélére juttatni. Persze nem ke]1 ezt
úgy értení, hogy jogfosztottak }ettünk. Az
IKB hozhat magának o1yan határozatot, mely
szerint egy geost vagy gépészt IKB-titkárí
jogokkal ruház fe]. Tulaj_donképpen a régi
monarchiához hasonló dualisztikus ]KB-nk
1enne.
A választás"ap.ját a küldöttgyij]ésen mondja
meg a jelöló bizottság.
Jó munkát, síkeresebb éveket ! !
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xlr coíDol,sz, KIRŐL szÓL?

Xí, nint által.ábaa Iri:rd€ürki, kl.rkoréban rzü-
letett. Mlrrt els6sdilöttre, a cral.ád 6mdor
czeretete ré terJedt kJ- 1e6Jobbea. Sok, kó_
e6bb j- bíráJ-óJájxak vé 1enény6ve1 ei.J.ent étbea
YOLT gyernekszobáJa. TÁrsai közüJ' rár korÁrr
kittbt megnyeró h,umorávaJ., czóp beazódével,
s f6kéot tudá6áya1.
Mé5 k3.J.enc éves sen volt, ós rrár trrdott o1-
vasnil Táraalval-, aklk szÍ,veaen Játszottak
yele, ebbon az id6ben szokott rá a cl6eret_
tázásra. DJ'elnte né6 c5ak eg,y törtéooelnJ-
szerné]-yr61 €].rleyezgtt 6yenge ol5arettával.
füstöJ-ték teJ.e az altlsy l.t zavaro! a6,5rukat,
kés6bb a val-o-!,ve]. egészsé8erebb ra6asztó
ezippaltáaára tértek át. lór t!.zenegy ével
korában n:lrrt ela6 glÁqi 152gJ.]-easé6lséot l,s_
nertók a voaatokon. A Je6yozed6k nl,gztlJ.ur
rette5Ósae1 §ondoltak ré, ped!.6 Jálbor tré_
fálva]. senklnek aen ártott. Ezek lsőzött aze-
repe].t a vésrfék belnizéoa, a ka]-auz füJ-kó_
be záráaa, stb.,
A csodatyerer<kémt eulegetett XY-ra fe!fl-_
6y€I.tek a tratóságok is. A ti1takozó s,z§L6-
ket egy törvényereJű rendeJ.ette!. ne6ry6z-
ték arróJ., }rogy 5,yermek{ik 6peloéJű3éaét

ofve§illt ne6 tscl]. vilrg6tni. .l, ayattól
fölfglÓ rógrlr.zott 6yernek telJes ere-
JÓt beYctvo ti-l.ta}'ozott Bz ot"voaok o1-
t-en, Ór nou i8 kia rilrerrel tette ezt,
nert az ápolón6k k6zü1 tóbb6B a fo6á-
gzati réBdel6ben lótöttok ki.
Aa orvos:l yiz.EÉJ.at erea-éo,ye kétcé6te-
16 yol.t, XY neve bekertil.t az úJaÁ6okbr.
YJ.lé6azerazácló t Sa6ayb6tn pontag!^i 3y€r-
reket fedeztek fet.l
XY a néprzerűaÓ6t61 ot-Yakulva fot.ytltta
lort EÁr en8sdé!.yez€tt orfuytevÓscit.
Sorban 6yÚJtotta fel. a hÁu.r..t, törto
fe]- ag autótat b,§ntetl.enltt., lríczen ó
oJ.ya.n cryed'i. darab az enbcrí. nen törté-
netóbea, bo6.yha el.tnrrztuJ., apiriturzba.n
rrrrrto€atJák. Étetc oaúc.lrontJán tra6J.kua
röfitlnónyeh, L,öZ6tt re5lnlt. Yizet j-vott.

Pol-acsgk zoo].t
1II.B. §eof.

Á KöPENY

A köp€ny olya! alkal-natossá6, enel.y lebet rövid, vag:y hossztit Ez rrüJ.önböztoti E€8 a
runtÓl, a-l- szlrtén rövid, de l,tal.. SzÍ,nét teklatve kék, va6y febór, de 67akran kopott.
Á fehéret a ta-árok hordJák, a kéket az eLaő éves tanu].ók. Közös Je].].ernzőJük, ho5:y e161
gOmbo].Ódrrak. Vaa, "He].y{k e161 sen, nert nj:ecs raJta goub. Letópték. Legfontorabb tarto_
aéka a zseb, mert a tantrl.ó ebbe teszi a puekáJátl ya6:í a kezét. DoJ.gozatÍ,rásnál 6Takfan
mind a kettót. Beís6 zsebe nilrcs, mert on.nan nelréz ].enne lriJea].ágaai a puskát.
A to'r4rok köpenye azért felrérl"rnért 6"yakraa nosaák. A t.fruJ-ólÉ,ak vi§zorrt, hA ko168zoaBk,

'nasuloak 
kel1 mosnlok, ezórt a szülők tlen szoretl-k a lcöp€lyt. Óveote csak etyszer tal.áJ-_

kourak vele, s akkor sern a tl-szta oldelát ismerik meg. A köpenyek uÁtát tete szokták
fbkátJli, anibő]- röYid idő a].att kita].áthgtó, bog:y a tanulÓk azor€tn€k egy!éa nÖaó Übi.
Dzeket a saülŐl nosó kéz sen tudJa 61tévoJ.ítr-i. Csak o11óval-. De ez na6yorr lrózagoa ne6_
otdás. A köpeny kotrÚ,sa aém a trdással. á11 e6;renq6 61ánybar', banen az eltégzett évek
Bg--yisé66ve]-. Ezért a kék köpenyt szé6"yeI_ui szokták, de ett61 nóg nen !.eaz kopott. Á
lá:eyok köpenye ellenkező irá:arbaJl 6onboJ.ód.ik, nl.let a firlJcé. A culfuLb8 Ea'§ron kevós 1ány
Jár, és azok is b,átu16onbo3.ósak.

Áayaét teklretve 3 köpelry! köpeny aúya6rí, e6;rTé§at azórt, aort a rnozí.vászon Detl olya.rl
strapebírÓ, máarészt akkor mire vetí,tenéueek. A köpernyt éJJel caak az tr,6n veazi !.e, akl,
akkor is tanul (va6:y tÚ!. sokat ivott).

Megá,rrapíton tebát, ho6,y a köpeny az orztáJ-ylraro
LEGÁLAcscftITABB f orEáJa t Szabó I. Zeolt

IY. Góp.

,á§



töntÉxpr,prr

Ez teJ.Jecen hüJ.yónelr néz en6enett - vo].t az el'a6 6ondo!.aton. MÓE, hogy nJ-kor Volt
a nobÁóet véaz i t l{ogt vAn vészt l Ez azt, lriszi, éue lsnerem az ABC-tl me6 az év-
czáDtául';ó;zatot. Yalóban haj.J.ottan InÁr i.lyesn:Lr61, az L6az, talán a lrugom 6 nár
látott ia i]-yet, de éu nés aaJát sEiiletósí évenet ls ogak bozzávet6,-e8ieaen, kere-
kítve isEerea.
IJ.yen okta!.ara k6rdéstt Eát kit érdekel az a ka!-apos LaJoc kJ.rél.y, neg tro6y neg-
bal-t. A tanár 1e6alábbis ezt áll-ítJa. Biztogan ő is ott volt.
XÁr telJeaerr e].vegzt€ttei a fona1at, _ B€1yet a köpenyera alatti prrlóverb61 búzo-
6a'tta,! ] nikor halk orrttoésra lettárn fisyófurcs. Z.l. vort (az oszLíLy biiszkesé5e)
ielJer ó1etnag:ysá6ban. l{Ár csak eg:y k6rdés.voJ.t fennf or6ásban, l:ozzág beszÓl, cut-
to6, va6"y ocai- a iernet őrzL? EIEözúen, mlvel teJ-Jos€! elmeren6ten a ruohácsl. cgata
köv;tL€áéúyeln, úJabb kérdégek követleztek. Azt mondta cael.epatak, rává6tnn Ga1-
1-a_!lotak, azt roaaja lzabe].la, azt nondon lsuereru, azt,mondJa Szapolyai rávágtarn
- Z.L. lrezóre, nert óppen az uzaolrnárat l}Bko].ta ki a táakánból.
szetlollet leaütve, sz:btte ne6semmisülvo áll.tao. h6en soha nem érdekelt a héírtég
nestersó6, _ Jutott eazernbe, mikor az or.sz66 3 részre szabdalásárÓl volt szÓ.
ülórt poái eo-r"].e].ek? ötroit fe1 benreeu a tondolat. Pont én? Ér, aki EB éppen
6yea6étkedclnl
ÚÓst nesrlt bozzám az6J-t. Azt nondta 13rnétl6kérdés. Azt rnondtao, az JŐ, Bert anit
eddl5 rnóndtarn, azt nea nelróz eJ.lgnétel.ni. Bog;ran? Eülye vag,yok? Hátan_nö6ött Z.^.
(az Ósztá;-y btiazlceré5e) fetrOtrO6. RiJtaln röhö6 _ 6ondolon Baga&,b'n, hátrafordulok
_noet elpuÁztv.]-szl- iútlton, s a nyiiott ab].akon át kidobon az rrtcára. - e tőrté-
neJ.edcönyvet.
Mós esy Léraéat tegz fei.t Eét neu c!.ó6 ennyi?t Ez volt rninden trrdásomt A térdós
retteiéce a'zoti,ban í8y Lítczott, 61n,rad, de aztÁn Z.Á,.-t, az osztíLy büszkeaé8ét
bízták 1166 a kérdezésreJ.. Ez elegon szivatll Ezt éle nós nelr tantrltanl Tiltakozon
l{ÁtyÁl kúá]-y rreye ha!.J-atán. }lÁtyér a X\rIII. szézadbara é]-t, a Dr,oea Je6én_Ő verte
te á nátóczl_ czabadgÁelrarcot t79!_ben, s az 6 fig, I.Fereucz Józsgf alakította
E€g a -ie6yezóot líortlry l{lJ<J.ócral.....
Yóte. Áz uiolsó kérdóa-rnár csulÉn annyl., trog,y rrÁnyast akarok. Gondolkodás nélkül
rloDdt--s !r de a tanár úr bozzíteszL az ! oellé, tro§y L-egt.

otöst l
-8át ez cgodálatos- Eoradta g f,enÁn, Ós beírta az _ egyest t

Eszperente eJ.edeJ.ek:
_ Kerek Det8yet lel.ek, neJ.yet

e percben lenyeJ.ek.

- Eper, E€66yl caor€azny€
t€JJel Ee6k€v€ryo, ez El.ek
rernek elede]'e.

Eazperente lzerelleg levelenl
kedveeer l
L€lrototlotl l.e ngrn Je6lroaelr
szeretlek,
De ne65ebedek, rnert nem lebetek
ve].ed,l

}{cser
86y erber eate ne6J.elte, lerre

E€t:!r o n€8yyon beete.
D6y felcser 6z obrebgt€tet 1o1_
te eszperento Je6l.;rzete feJ.ett.

üi. r §eveE Xercsek, dc nrert feJel
€E€D ygrroket J.eJe6yezvo aercet,
bof€Jez6n, €rzon erre feJ.ecle6e-
len rr6ra feazegeten, netygk, o126!.

LoJot7gzte eezperente nyeJ.vea e J.ebe-
tetJ-elrel,et

lleroselc (Anaaaán{r)
Geo. I.a.

DOI-COZATJÁVTTÁS

- Azt ueE lelret biztoso- trrdnir tro6y
ÁLlos valóbgn ótt-el yag:y csak Eon-
dai alak, haraérn ho6,y Árpád az ő tLa
volt, az bizonyos.

- Lz oaztrák katonák írsy BetiJedtels a
Ea3)Ér buszároktóJ., hog:y haa},att vá-
6ódva futní lcezdtek.

- II. Józgef lt{Árl,a és Terézl-a fia
vo].t.

_ T öbbf,ó1€ kgrék rzánot írneriink, de
1e6kerekebb a nul].a.

_ Az onbertgós bÁl'és lebet EdlroDnak,
lrogy 1áD€elr!ÓJéb61 kipattent a Yi]--
J.aooaaá5 rztkráJa.

_ A vÓ6ek vitózei többnyJ.re nen ÓJ-tek
. bAÚJ'uk napJál5, nert qár korábbaa

e].estek.

- Barbarosaa sere5ébea kltört a rralá-
ria. A m,lária €1ő1 a császár ls
-orak ábulrÁlro- trrdott nenekü]rrl-.

- Az ebllra]. áturenet a kut}.a ós a ba].
közótt.

(rigf,rludy)
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MENzAl |LLEMTAN
§orakozásnál egymás lábáü taposn1 üilos,
mert az az övél

Ne 6ondoljunk az ad,agunk nagyaágára,nert nég csalódás épheüt

A levesü sziircsö]ri bilos,
aert valaki azt találja hiani, bory nég neJ.egt

Nen illik a levesü sziircsölve enni.
roert nár az is feltiinő, hory negesázükt

FöIösleges a üérrsadaü ne6kérdeznírbogy mit esztek,nerü ő sen üuiljal
Vizet ceak akkor tölbiinklira
ba van nibet
Nen illik a üányért kitöröbx1,nert azt üalálják blnalrbory Óé6 óbesek vag-yunkt

Nen illík az ebédJ.őben cgá.csognír
nég akkor sen, ba pj.acg ggmn.l á sáá:rtuant

Ebéd közben ne arra gondoljunk, emiü esziink,
haaen arra, am{t ezeretnénkl
Ebéd közben ne nézd, a násik tárrvériáb
nerü negkaphaüod az ó adagját iá! -

xx)oaxxxxxx

-Ez a káposzüa édes.
-Neo káposzüa, hanetr epa5ettit
-Annak vi§zonb elóg savanyút

-Idának oár ioegint rossz kedve vant
-Miből gondoltd?
-Nen találtan a tányéronban gemmi t.

@
\.\ ?tr

Az,,ÉLETUNK"-ET sZERKESZTETTÉK, íRTÁK, .lnvírorrÁr, s ú.lnn ínrÁr, FoTóZrÁK, GÉPELTÉK, És

RAJZOLTÁK ÁRMAl BÉLA TANÁR VEZETÉSVEL A SZERKESZTŐ B|ZOTTSÁG TAGJA|:

(Klss ÁRPÁD, NÉMETH KÁRoLY, szÉcsl cslLLA}

TATA8ÁNYAl szÉNBÁNYÁK HÁzl soKsz, 335/í986. FV.: cslcs GYULA. FK.i PERGER lsTVÁN



HOGY MlK VANN Alí ?!
Flzika óra.A üonár nag:yaráz.A téna: törnegrgyorsulás,

sebesség, neg efféIók.l nagyar,á,zó érzékelhetóbbé

kivánja benní az elmondoüüakaü és i.gy szóL az

oszüályhoz:
_ Képzeljenek el eg-y ilyen tönegü bestetrrainb énrés ezb

kilövik a világiirbe......
Egy bang hátulról:
_M:i azt nen érjük neg, üanár úr!

x)o(xxxxxxxx

TT. End.re, úiko! a galiciai hadjáratból hazatért,
orszáBáü és feleségét fenekesüól fetrfordulva találta.1

petöfi a sö8esvári csatában elesett
x)CEo(xr(Jl)ö(x

'l E fiúbó1 pap lesz, akárki- neglássa,

o}yaa a járásao ll

ffiáp

és neg is halt.

nlnt konor blkáé,

Uj tanár érkezeüü az iskolába.Fiabal , g:yerrrekarcú.

Á taniüás első napján ig,yekszi-k fe1 a banáriba.

Már fogja a kilincset, nyitná az ajtóü, pmlkor

a tanári szoba előtü várakozó két nebuló

egyike odaugrik, a negszeppenü tanár kezéü

leveszi a kllincsről és igy szóll

- Elóbb kopogj _, és itt egy nyondafestéket nen

túró kifejezés következetü, üely b-vel kezdód,ik É
és d-vel vé6zódik.

Nagy volt a meglepeüés, pmiY63 az elsó órán a

&iáknak vélt tanár lépett az osztályba.

Vizsgaidószak.Derüs és borus arcok.K,inek, kinek eredménye

szerinü. X üa!árnqk " nagy dolga '| tánad, és vizsgáü felfúggeszt-
ve a kéb an6ol szó rövidiüésével jelölb helységbe üávozik.

Yé6zi a dolgát. Nyilik az ajtó. Két hangl

-Ee hogy nentél?
_Túrheüően l

-És te?

-Elég jól, csak az a dög X akar ueghúzni nagyarból,

hogy szakadna rá az óg obü ahoö vaat

-Iüt rra8.yok, urain! -szólalt &98 Xl és ha nen l
gyekeznek, együüt pusztulurak.

t
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