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I3err tiszteJ-t ?arrár Úr t

iie6tisztelő íeLadatrer kaptan nre6bízást.
a1.1.a, j]o6y tanári pályád l:ezdetén, az
e lső díáirjaid 1:özü1 én iiószöntseJ.ek
11)."uL,i -1 } oif, itlr 1,ba v o:,ruli s od a tl,ia itl)j"va l.
( .,lri.iz"}s. a bizalrias te5czésúr,t . dc a
ririlr ]rót allralor3lrta1 rne5tartott J éves
3rct,,;sógi tal-álkozórr}< vatamelyikén rör-
tóir.t f c]_-rataltirazásorl, vaJ.anri_rr'; a lo
Óvcs lia.pcsolatr:ir1l - na meg az a tély,
iro6y ;rár a iiöze ljövőben én is nlugátlo-
nil,:r-rba i<ószü]_öii -, 1.cJ.jo5osít a szá-riour-
i,a ii,,c,lr ilaCy r::(.,Él)e c sülé s s ü I a 1ii.a llla. zo -- .
rrc5szólitásra. )

:üii_iiol, ioilat fo6;;arl, úg1, 6ondolran.
iro67 e i;érra rrailr,cn iiö]]]i},t. icsz. ]lisz clz
jj-júilori dirl].1Ú,vlli iii 11i]rii iö,,iir_l:;. elr-
]_tli;ci i] s ! lilianJ,.: i, anr].li. i j;i-:U:,e , j-': :;

él bcuriinil.
i.Ost elZOlriarl i,l.e ill,,_,cl .l]] ], iioi:\, ilui: ()l:r--
szer,,i í't..Lacla- ,,.-ű,r i lltr .

,JlŐször. , is azÓ:'c , l,iü;-, . ;i-: : -"o]_ ,:-],:. - ar
,La;lral3iaicijÓ1 i:lilöilös ,;] ]_a},l, -, - j_].:la]:íj
ciij,l<. ;z a t{:i;,-, :ll:; ól:.,i:l;::i-{] ,-eii]üC
ol.;;il órzrllt:ii:l,e , l lio.; , :;lir':r,: i:,:: ::iiszül,,
aii:], lc:: niii;;.. s zilli. uuá sló ]_ :i::-rrs;;uritl c j.i,, -
ac1l. said nn;,vai ::,cut 1-1e 6'i.lcl]_o 'l;,ia,i::er
_.u;io';,-aili)
i.áso<iszor, nrivei ilorrl va61,o;i lirii:us, i:i
illd():;i_c ic jcani és iiellócn iri-f e j tení
;eicd 1:irpcsola;os, t::agasztos, 1e6tiszte_
J- c t t c 3- j c s c'ub érz c Lt:ie i.rae t - r'l j:rdarrrr_wirrnii
érz,:a:r.ej-,!:?
-Lsi;ir:;:vc rlcJ-y, bölcs és ;re6értő gondolat_
viJ.iie]odat. - ctulÓl;ezv.: a il.]li lctte5és-
se1, i'eszrciclü1 vá,rt órtiiclra, - azol}bi.n
t:icai:áT orod ot;l.

..i:ll:tcrirrl,irel is einnilt feletiijnlí az i.dő,
l'c lii:rdí1,; az va6y és tiraladsz szár:iui:.lira,
,,i;i rrz 1í jr: Ói.ctiiniiben voltáL, az 6r[,í-
d,ol er paclsolai:ik liözört ( jegyzet néliritl)
olőrc - .ij"l;r,a i:r6aizva j/tTkliló, szaktu-
tii.isbarr íia;aicl} is vitan fe]-üt álló, ér-
tc}ct;l, cl.ti:e ::isó6, diáril szolidár és csula
sziv , ,,l:Jci,.
.jiő i;.iil}ii r}a;lv t ciiirrt t!lyed volt. rre ztüií :

-crr<i urri;, il<l6;, c ived szeri:rt a tarru]-ás . az
dr,;elct:: a ruc],i|ls örulag/rbarr kcvés, r,ra6a_
tal, ; J"soc<lai, j a 1letneclde1 benliinlie t arra
iti:i:.lot,ii-i, ],ro3y <!rzeliai ride5ségge1 a
iorii;-cli niit sent órneli.
_, íll.'i j:: idda i- va ió j Ó liai;cs o1ai _t eremt ő
l;éi:rcsse6ei<i<le1, .. veliirrk val.ó bárrri tudá-
soddaI. a be$}ijrti( vai.ó nregbizlLssaL né5
az i;j.a6,os iléllessó5"üekbere is, a nagy
ai3a,a1]'Le|1 törtéirő tarrulás és tudás bir_
toil].asíl L í'c j lesz'retted ili.
,]i=tos va6)/oL ai]'i)a;}, iro6y az a sok száz
dii-l,1, aiiiko'ü -i;alítottál eddi5i életed
sc;i_rr, c5yetért volenr és rra3y_nag1, tisz_.;elcttel ós szeretet;:c]- _r:j_rr| §í is-
ieinőt; i;ol,rrlibarr is, f cJ:réznek itád l

.^z ií'júkor:-, tiszi.a, l1e§!es őszill.tesó6;5el
ós a jcierrl:or i:réi7só6cs szcrete-iévc1 i;Í_
válrjrrll, irogy m<!i; na6yo11 §oliszoí tali::l-
i.ozzt1,11; !

r! ne6érdcue11 1:iirclrésed}rce pedi6 jó
e6észsé5et kivinol: !

lrz iP§o-ben óretisó6;izci jJ JV. ll és !.
osztáLy novében:

'jeiris János
tarrí, i;v jrrr;lod

Is^lo]_.::-i 3zJl,.:u.r és risz;ej_l
'ia:l.'i-;: i:l::ldr:l.i,i -,,czső bi.csija,
L tr .l - c s ., czsii r:a:ii',; úl
li;.,+ .aloi,loa vo;lu.i.
,,1;a:-ia; ,; :s a r.os, vj5-ző dii:lloi:-
iai. ,., _-l;,;.,;a a: isi,.o ii, -. ailoi
több, tüilt ti.,fY€osz.-,zacicL .ö-]-Lö.i
sZo-,L;ai;,,,s Hlu-_.*raJ , J^:-"a- l \-a a
clit';].lol:ai: a na,i,a,lJe,i ijial llc-lóz lu-
cionr,:rvi',;a.
}iyrr6aLio::l.a vot]ui;sa a.1 

-.:eirt. bÓ1
i<ivi:ru;r^_ ,1_'_ ' sc.. u.,i; 'j .;eszst'-
§C i.
LívíLrr ju),l. llo;;,- r:ég soill, j_. éiyezzc
a nlugdi jas éiet ö,,ör:eii.
Iij-rrt szőJ.ős§azdá a és f utba11 ra-
jorr6ót al,ra kél,jüii. i]cÉ]y jó szolrjL-
saíL ŐTízze r.re€i tová'Dbra is.
Széresse a lut]:alJ-t és a jó bo:,t,
de csai: oi},an szeí}wedéllye]., nj_nt
cddig tetle,,nlekdotázása. lredves
denije hil-ryozrli f o6 a cliákság-
rrel:. Ila módja és leiretősége 3-csz,
kérjüir iérjelr vissza gyakr€lrl a'z
iskoJ-a í'alaí 1:özó Ós var,ázsolJorr
derű,ir az al,col:i,e,.
l.iost, lro3y itt lragyJu}.. ni is az
iskolait szeretnónli me6i<öszörrrii
f áradozá-saii , és azr , itoi3i, értlre-
'úővé tette szánurikJa a liaterra,ci-
MLt. Iiöszörr jük !

'j''isztelei,Le1 és szeretet,üe} a:
lv/a.
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Fő fe].erdatr.nk a ta.nulás, de nem rainde5y
miJ.yen kör.ü1ményeli között végezziili azt.
ilzért a iIISZ iő f e]-adata az i6azí íslto_
J-aj- diákéJ-et icí:rlaiiítása, a raegJ-évő e_
rednények színesíiése. iz"t persze vá;.osi
szinten is végezlrc t jij;<, az:dz Tatab!.nyát
aJ.aliítsuk e6-y íiata1 diákvár,ossai ! (,-'kö_
zépískoJ-ák d.íálrjai f o6ja:raii össze, szel-
vezzenek 1lözös diálrrrapokat és tert;tésze_
teselr czcl:et a rendezvélyel:et 1áto;.assák
ist (I{a nij:ld,enki érzi, !tőg; ciiáil 36 iran_
g,uJ-a-u, lógkör trJ.a}tul i:i.
}.íi szüksó6es a rlegvalósír:á.sjroz? ;]1sőso;_'bail a I,IJZ tagoii szertló]_e-tvá]-!ása, étez-
zék ni ís a tilSZ. Leliresedósle varr szük-
sógr. ui:edenlri kötőcljön a su3-ijiJtoz és ezjó ér.zést vliJ-tson lii az erirbc:Ókbcn. )ze-
ket a tu]-ajciousa6o},iat 1e6-c,"1ább a i_:ajz
vezet őkrrel;. ü:a8-uiion iie]_l vise liiiüit. Sa jrros
ez rua rllj5, nincs i5;-.
.1: j,.i oZ !ezető|í í'elliószüJ.tsóge rnini-lráJ.is,
nj,rrcs ]1eiij-ij. senrili poiitilrai a].apjuk. E
11ólliü]- a Iil,jZ ,r"., iáll*t por:Ltir,ái 

"r."r_vél lla a l,iSZ rre:l tá;laszt po1:.tíkai liöve_
telrlórryel:ei tagjaiva]_ szentben, ai;lror nti
érleime val ezi: a sze],.:Íezei,()t iiTjZ-nt:ii
neveznj-t nevczrretiléni: e6yszerúen i}'jusi6i
íjzcivezciilei, is !
Ila valani'. a]iarurri( csj:rá]:ri a i,IoZ-berll
tanárairLat nrj-rrd,eniiópperr be iielJ. voníri !t,liel is ne,-; lie 11 ,:l.rőaní _ lrezel j eneilpartnclirol:.t r;rj-rri*et ! )z Lélyegóberr az is-
lio ]-a i dcruoi<i. á c ia i(ia latií tásá:nah 1e6e 1s ő
1épc s ör'ot.a.
I.ir:rrliárri; scgÍtés:lbc bc 1ieIl volrrri urás iár_
sada1rli szei.veliet, ipari ü:rtézn:énweket
st'u.. ].i a .)el:ir-ász i,TjZ-szc1 tovt:.ibra ís
szeretnénii fenrrtarta::i a jó kapcsoJ-atot.
ila az eddi5 leírt által_jLrros probJ-émákat
§ilierü1 leküzdeni, nrárs kez<ilretjüJ<. sajátiiISZ szervi-inli kiépitését.
}íe6 i;e1l o1dani az érdekvéd.elenr fő prob_
Lémáii. i,íi-rrdenlri:ieil tudnia keJ.J- al.alvető
kötelessé5eírő1, jogairóJ. _ nrindenk1
tudja, goncljaival kiirez ke1l f orduJ.nía.
,i ]!ISZ, vele a ni szervezetiink várJ-jon a
ta3sá5 érdet<eit 1iépviseJ-ő és véaő izerwél
:, IISZ le6_wen nyílt l ^z lirts f igyeljen
oda, nli f o3lal-iioztat ja a tagsá5ot, r,rik aprobJ"énáik. l:.z ]f!B sz.rvezzón nvíJ.t íóru_
rEolia t, be s z ÓJ.ge t éseke't ilir tár oza tboza1el
előt-c ! l tag,sá5 pcrsze ne csak i;Ó;.clezzeri,jlancr;l i;ósz javaslatoi<at ilozrzorL f e]-adatok
nre6;o1dására. ].IyÍ,li fórr:nrok szerlfezése
mj:rdeirképpen ltőze].ebb 7lozza ni]]_t és tag-
sáeot. DzzeJ- pedig már f é1 silrert értiinlt
el az j:rfornációs nlullka terén. riz ínfor_
nációs ltá].őzat liia]-alií,táser rerrdkívül 1é-nye§es, a iilSZ tagolr idejében és pontosanr
tudjanak rueg rrirrdent, Ísy eJ.kerüJ.}rető a
6),arru fe]-merülése.
+i IiTSZ hozzorl 1étre követoJ-ményrendszert t
Határ.ozza meg azt a nj:iiraátJ-ís mr:rrlát,
amely a IiISZ ta6sá5lroz sztikséges. IIa vanr
követelnlénl,rend,szer, akkor leiret juta1-
niaani, e]_bírár]:ri - ?.zo.z íre6o]-dottúk az
érdekeJ.tség problémáit. Pelsze nom eJ.ég
leírni czeliet a lliörvényeketlt, ezekjre]. Iiö_
vetkezetesen é]-r1í ke]-]"!

!'\z e€ész ií.í$Z az eddisíeken ldvü1 alap-
vetőerr az a1apszervi r.rrrr}iín á11, va6y
blúíik. li Jövőben az aLa-psze|vek rrem
osztá"]-yoliliént, irarr:,en ve6ye seit szcr-'/ezőc]-
rre, .::irrdeiii.:i e]_dörrti:etí, lncli- alap§zer.v-
bcn i;,iválr ievél:err;rl:cclrrí., ]oliarl í e1-te szíit
a i;érclést, icibonllil; a,z osz !áJ-;rilözös-
sé5'i ,,igy a].aosscrvbe iiiiJ.önböző diákok
iierülhetnck, s eE a rire5ístlerés és lrregis-
nlerlreiősé6 egy Era6asabb i'ol:a, neJ-_w iiJ_-
ta1 erősödi )c'ú e;z isliolái;oz, .i Várl-osiroz
va]-ó tax,bozlrs tudata_. teilát a.z aJ_a9szerv
igazibb li.özösséli5é vá].j'iat, cél jai r:'eile_
sebbel;.,jzellÍe].iil tertnószeicseri .tru osz-
;ályilözössÓ6- i§ me€iilaradliai, ez csaliis
az oszt,-l,y ta6jaitó1 í'tig,;;.
-_z alapszcrvel3aci: (].iözvetve a ta;;oi;::aii)
liorriirét f e],adato-; kc].l acbli és köve.iel-
ni. .!z alapszei.ve}.: irözö,c,i eg;y o5észsé-
gc s vá1 1. - li:o zi:,s í veu, §ol:.lt lic 1]_ :.lialalJl-
tarri, i6i, rilegolclilat jrr],l elz érd,eiieJ.r:sóg:c i;.
.1z alapszer.vektő1 irrí'orl:telciós jole:rtóst
iióveieljeu az i:,;}, cbber: Ír-janra'l; a vó1.;-
ze t t nrtu:iltil,ó J_, pr-obJ_órrllkró J_, i;.érósek::ő t,
javasJ_aiaiLlró1l
.'! jövőbcír az Tii]J r.rruriúja i,cíid,liívül lrloü
fog irőni, ezéri rr i-T-].j tczcicst ]:j_ l:eil
-..:őví t eni urnriiabizo t lj sa6oii lé rlejrozí:sá-
va1. ;'. i,IljZ'oizotts.!b, azza1 í'o61i:ikozzorr.
arrri igazel.bó1 a i'e]_aclata: vezosscr. , ir.ii-
nyitsorr, lioorclirráijorr, oJ-lelől;zzerr stb, .

,'. poJ-iiikri képzés iiivitelezé,sére ic]_i;i,"
k_ai irópz és i i ir::rliab izo t t si:;;o ; l :o zr,ui^, i.!'- *
t,e. i'el.adata:.l érdel;vódc]_,;i l'cll,jsz:u-+-
seli, politiiiaí f cli;ész:.tés, elsósöi, bv-
tépésónt!J_ iiövcieL.:;élryialas::i|ls. 1:1-11 i ;'ó-
rtul:oli szervezése, vczc-|őutt.;lpó;i.-s l;iz ro-
sításil, i-arxiste jir.iikij:.. szcrve::Úee.
Áz órdei<e]_tsé5 jav:i;/rsi;la. Juliei]_ilazl si iis;
;iegye!:rii -iizo-btSdí]oi ̂ rcztu:]l l,jtrc.i'eiadatai : pa,L-1,1_za, i i vcl sctivcir i,.iÍ,r,i sa,
szarvczé5e, o,;,_vr]ní ,1 s liözössél;i cl_isnc:ó-
sel:, elbíráJ.ásol: jarvasi:ila . a velüir i::,, 1l-
c s o la t o s :ror.na t iva: o;lcls zci 1iid,oli;ozi_sa.
Á tír j éiroz1;a rás, i:ri' ollii'lc i(il.r,a;;ili,s l;ieÉ],_i1_
dá s ár.a .,, glioi,á c ió s ],,tulilai-. l z o -;,; s i:6 o,, .ro zLt:.]-^.

1étre. . eiadarjai: az ]]_,j pi,opai;a-rida, iru;i*
ká járai.: se6; i éec , a i'aliú j si:5 szelile sz*
tése.
jziiilsé5cs az is1loiatir j si:6 sze:-.ke sztősc,._';é*
ncli igazi nle6aiakulj:sa.'i'álrogatjuli ós a-
lrarjui: az .t.s],:olc ^aá_dió, a iiolié6j.ruli iV
]-é'rrejö'l;tét.
,'i 1iu1 tr:rll1 i s s zcrve z é s i 1:robléml,k iile 51o 1-
dására llu1 iur,á 1 is } iranliabizo i t ságo t irozturlr
létre. i)elada bai az nilJ rerrdezvénycirre,1.1
ne6szervezése a 1eborryolí,tásbarr aiitív
részvéiel. A rurniiabizott§áÉjo],i az j],]J irii*
nyÍ.tása aJ.á iartoznak, az lii] és vele a
ta6jaik f elelősei; nríi}<.ödésülrért. lr Erurrka_
bizot t sá6,ok döntésellet ncur lrozilatrral-,,
csl}iis javasoliratnal.< az XiB f e]-é"l'a6jai-
l<a,i az niB jo]_ö1l_ ki elŐzetes elbeszél6e-
téselc al.apján.Dzzel a §zervezeti felépí-
tésse]- J.ényegében e6:y Jo_6o fős aktív r.ra-
g:ot szeretnérrli Iétrelrozrri, akik aztán urár
köníryebbeD tudják aktivizálni a többsé6et.
Ila mjld,ezeliei; §iker:üI me6rraJ.ósíta]rí, ai<kor
a IiiSZ nráris a ta6ság érclelieit lrépvisető
és véaő szer.wé vá].iii. I6y kia].akul]rat az
igazi iskolai diáké]-et l

az E'D nevében Nérnetir
!

i!ároly J.b
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Tskolánl'l kienrellredő rendezvénye volt ápriJ"is L9.-&l az országos Ásvány és ós-
j_óny61'ríjtő Ta!áLkozó és börze.
Dls6sorbarr sulirrli diái<jaiJrak rendeztük, de nagy érdek]-ódést tanusított iránta
a város, megye és az ország is.
12oo ]-áto8atÓJa vott a jegyek alapjárr és ]-Jo o-rijtő ]-oo aszta]"on mutatta be
5yűJ temérryé t.
Ilagyomány-teremtőként szerveztük Ee8 a börzét, szeretnénk nemzetlrözivé terrni,
:azt i\ Iiözművelődés Háza is tá,"o8atja, mert Jó üzletnek bizonyu]_t számára ís.
j!,z a 66-6?-es tanrévben Őssze1, a rnűszaki irónap lieretében i(erüI.llo lebonyolí.tás_
ra. TcIvkérrt szerepel a 2 napos talá]-kozó. Az első napon szalűíaí előadásolr
Ira:r8zair/lrraii e]-, a 'uatálltozó urasodík napján pedi6 a rrenzetközi börzére kerüirre
sor. !'árjut< sulin}i öreg diálrjarit esti pro6lalrulliil.a, a Geológ:trs báIra (i,uskin
i,IííveJ.ődésí IIáz )

}ÍeSliÖszÖnji,ik az :-J,LjIli, .lsvr:iyt€ü}l- tarrszékén cioi6.ozó íiaia1 oli,tatóli, dilrkolc se6ít-
sé5ét, a Tatabárryaí Szénbánylik Víl]_árl: r:yorrdajában ciclgozóli üi.ors urrrriláját.
,e a le{FlagYobb liöszönete, KIjllTHY DRZS1bET taaÁnrő c:dcnJ-i, ."iii a szc::veaós
kezdetc óta irluryíiotta, segí,tctte a d,iáliolrai. __tiairció ősszeltöttetést tariott
az ]JLTD-vel és a rúrvelődósi házza|.
köszönet rrindazoilrak, ailiii részt vetleii a szc;,vezési:cli. va6y a lebonyoJ-i tásban.

\ -,usu J

irta
jz()nct 61-őnyörködtc iő ásvlrirriliá]-_

ii ; r-s -i; liyíi o t ilri. s zollba'ú or} ?a tá-uarrr-r,:l,i .,özriliivólőoés l{ázjtarr. a,;;},;;;J:,- -'
sú rer:dezvérryt tr'i'ai;,lbírrryai si:ribó
Józsei GeolóGi.}í §zalíiöz<;pisiiola LTSia_
csci sz.,r.vczté1: az Ütvös J,o;-.:rc] iVclo-
rll:nvcgyetcnr és a '.laterbáurvai Jzónbá_
nyi'lIl segi,i; só6óve 1.

Á ililLllÍtás ós börze e5;.r':t';al az
ásvain;r6yűJ iőli orszá5os taíái-i:oző ja
volt. li Iui:rte5y 15o kiá]_]-Ítő - Ilazai-
és liű]l-ölrlí eyűjtőir - tizezernéL j-s
tiibb ásványt lÍluiatoit be az érdek].Ő-
dőlrnek. ;! soiiszíníi és váitozatos i] or_nirjír }r.isiáJ_yoi; szi:rte a viJ.á5on elő_
i'or<luló_ ver.Iaircrurl-i ásvl.rrf a j tábó1 ad_
taK azcIlLot; Löbbeii irözölt áusztrá_
J-íábó1, jjrazÍliábó1, jlíríiiábóJ., a Tá_vo}_l.e]drőI szánlazó r,itl:aságo'l<at vo-nu]-tattalr íei a gyítjtők.

Á tatabárrt},aj_ lrii:_]_]-Ítás is tükröz_te, lrogy lrazárrlrbal e5,yr.e iöbben érdelr-
1ődneli az :rsvlú},viJ-ág szépségei írá:lt.
]:Yrő1 évrc tercbú,J-ycseclill er ;yujtői<tabo:'a. ,, bccslóscli szeli:ru i.la6yar_
orszá5on wíir soii ezren rródoJ.nak- crureka szerrved,él)aiek. l'i Bizonó:eyi Árulráz is
f eiisnrerte, ]1o8y divattá vá]_t az ás_
vá.rrygl,rij té s, eaért részben piackutatá_
si szrirdóltlral, n/isrészt peciig azért,
iro6y a teiszeiős clarabo1ibó1 r:eglrezdje
a f elvá,slLrJ.ást, eJ.}cüJ-d,te megbiáottait
a ta,tabárr}ai országlos ialálkozóra.
,i Bizomá:ryi. ,,r-uiráz tervei szerlrrt
ua}anis az ősszel- iu<lapesten rre6rryit-

o j.rkárr1-
üeo

ls i;vá:r
i].l. a

jlli; az olszá5 első á,svárrykeresked,elnri
üzlei;ét.

; tatabárryai lriáJ-J.itrsorr és bőtzé:n,
amcj_la:eii több, nirrt ezer J-áto6atója
vol.t, a cséi€_ és véte]_i leire];őségeken
kivüJ. változatos pro3.r.aruot 1s kÍ,náJ.-
tali a lerrdezők. Többeli között a szak-
etübexeli i::,gyeneserr tratározták nre6 a
nagáxrsze:.:rélyeii tuiajdonában 1evő éksze_
reli, <irágaliövek értéIrét és fa jtáiát.
D]_őadásolt iea:r6;zortali eJ. trazáni< 1e5Je-
]-eiitőse]:i: ésványJ.előhelyeírőJ-, s arról,
iiog;. mílyerr iecirrriliával liészü]:\ell az
ásvruryokbó]- a icülönböző ékkövek.

A mosta]li ta1'áIkozót hagyonárryte_
remtő szálzdéliiral rendeztéli &e8 a szer-,vezők. Noira a kiáJ.J.ításraak sok J-átoga_
tóJa vokt, a rendezvény mé6 jobb.in si-
kerü]-lretett volna, hB ....
iri5yeJ_non kívü1 hagyták ugyanis, 1eo8y
Brnó lcözeJ'ében éppen ezen a napon tar-
tották nre€ az er:rópa,i gyűJtők kíel-J.Ítá-
sát és börzéjét.
A Jövőberr a szeryezéskor érdernes ]-esz
a küIfőJ.di rendezvények időpont jára
odaf i6ye Jrrí.

lí ,f1

'-\ -i,n: ,,,,\:./(,
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Bernutatkozoln"r.
}iercsek .urrranáriá-nak }rívrr.air.
'I\rta j don.:é pper:. azél'u o ]-va s}ra t ró 1ara

és tőlen a ttsztcl't olvasó, t;re:,t
llf e f-f ecie z t ei:'l .

l 1e5elejéi1 iiezdern.
I,1ó6 e6észen kislá:r;, voitarn, aliikor
|'me6szüJ.ete,ci" eiső vel,set;t. I.a5ani
sen emlékszen rá, csalr iöredéliellbel,
de irzt ira,tározot tal ttrdoni, rtá:: :lkkor
álrtodoztarn ai,;:ó1, riilyerr l'lre_5y 1löJ_iől|

le§zcii ruajd e.lyszer.

lztán elcsitu]-t be!-uien a politaszellelll.
Solrái65 seami nent törttlirl. l;iÍ3 e6l.szcr,,
}ietedijlbcn, r:te5Ír,tau cJ-ső vorsen.
.- | . oszLá.J-1{loz szóJ.t. ,r iitrri;,.agj osz-
i;ály cí.nlrnoJ_. Dzut:in :ilár :rert vo1l
r:regaiJ-á_e. D6ln:e több }ierüIi papírra.

l"z t-Ltal:lrlosbzur rerrgete6 i,ossz "allio-
tásor:" szii]-cr:ett.
;ientélotl, itt a GJU-ban fol;-ta-tj].ltor:1
|í rilt:&}i(ai s s a'!§oll1'l .

l"rrrra;rária ve::sei
G,eo. I. a.

jiil tár-sad

Va6yoil ]iei;,ed a ljc6sze6elldij kcuyer()d;
a csordo5áló cserureJ._v,

i,;eJ_y lopkodja a pír]:tot;
.; mi.rrt a uadár,
i,i re56e1 köször:ii a napot !

\rag,yolr az est hide6 szele,
zordonabb, niílt a jÓ5 lride5e;
S va5yoli a szÍ,tarrcló tüzc<l,
i,ieiy tlide6 napoltolr b-eked ad !ilele3et
S kísór
utrrd iríi társaliérrt !

/4unse[, lal,-a-wdl'a,

};er c scir

üorsodí képek

Pisztrlingoii iluzzák a Garaclna szelrerét
Bámulorn LJ.llaf iired ni:rclen cseppkövét.

t,, de nrá:rorító a szép l1lnoíi_tó,
Á hús lrabokorr csónakáani csudajó t

A kís vasút bujócskát Játszik a rrappal",
}üagyapa irrte6et húgolmak kaJ-appal..

liopog sok koholó_}ialapács Ómassá,rr,
I(epcd a csend a csillrrgelő vas bal-latÁn.

Lipicai rrén dobo6 SzlJ-vásváradorr,
}tiadt madár toJ-J-ászkodik erz ágakon.



l\iuíkor 'L\ozBáliczdtiirrk a cililr írásáltoz, arr.a go::dolbwrii i<öruryű f eladatulk
lesz. Üsszcszedjü< 6ondoJ-atai::kat, ós a né6y év esenényeibííJ. a 1e6érde-
iiosebbekct papírl,a vetjük. De irarnar rádöbbentiinli, nemis oil,an köruryű fela-
datra vállal.iioztunlr. rlz éveii soré:r a:rrryi tl:j:rden töi,térrt velijr].ii, arrnyi Új
ós érdelits do15:ot lírttrrri<, ]raj-lottr:nlc, ieo6y ncr,i tud.u}: eJ.dörrteni nirŐl Ír-
jruilt. iiit érc].etles ezeliből az o].vasólr clé tairrri. ? '"Ó;-;1 ari'a 6_]oitljoltulk,
ircl;pi,ób;.].jui., a tilpasz;elirrtaj:rl;a.r: j-eirrri, irátira irasznos o]-vasrriva]_Ó lesz.

,', -l é1;::ős iiíil.i;tll;: sz::::;évc1 rróavc
3rrrli. ;;iiil;i_i,L1;. Itlőni_ ic,jl.r,i ós
,zri"; oir s zcle tlrótli lllc;lilö szörr:li

l,öszöir j ü1l, ]roJ), a Prjcil ,!l,i"a1

uí!ü)-ó}} szJ,, Ós.lüzdcli:ies uta'J ]ra.ű]rtrfii: nra-
.'í,.jó szivvc1 bilcsuzu:ri.: e] az isiiolí;tó]-.
tarrá_r. ilri; i.á:ac]czi:sait és ne6órtésót.

-i',r::-c. ilrai, i Ic cj u; ii:,-l: cli;l; j ili leltc t tiinii
az allrász IY. osztáJ-y

'1'.ir\i Ij-j-i i ];íI il]_ii;l,

.]\Z Uiiijz.,üOi, i,i,li'-i;.l"l'J-^ VDRS§.,iíEIí el.só fordulójábó1 a }ióvetiiező üarrulók
c1o15,oz&t.,i viitak ói,<ienressé a i;ovábbliüldésre

:,zclnerr;,ei Csaba-/arger lászIó
iiac.ir i'ói;c-r
]ál,ta Zo]_,ta::
iiónaszéi.í póier
iiorvrtir cseba

1.a
1.b
1.b

i-iss ,,rp::d '). b
i.ronone Balázs 3. a
]riémeth iiárol_v 3. b
}Iofvátjl LászLő 4. b
j,ieducza i]oriszláv 4. a
Zelei Gábor lr. b

i, 1-;Il ,.,]UL ..Z U,.j7-.üüJ

jutott tovább.

1,öZ.l i'fJi.u]'_r rlNUl-r.i,,nYi VdrtSJJY el.ső :lord,ulrő jábőL

liiss ,irpád és
].jérnetir lrárol;r

i,éniáibó1 Vt!iiG., -_.;Zl,t, (r.a) a uregyei verseny
Pi,T.ilt ( 2. a) a r:regyei verserry BLSÓ he].yezett je,
Győrben í,eildezett ORSZ..IGOS verselly

GYOZTDSD LJ11,1,.

8. }relyezettje, ttUNrrSZÚ{I
aki a rráJus ]" - 2 - 3.-l.rl

!



Isten ueletek ! címhorők
Búcsúzilc tőJ.etek 4, iJ-J.etve J év. Búcsírzlk egy íslrola,
ameJ.yben é3.etetek döntő va6y me5hatlrrozó szal<aszát, töL-
töttétolr; me]-yben keptatoli soii jót, jutott a rosszbó1
is; ameJ_y í-5yekezett noktek ottlront adni és le}retővé
t errrri ta:ru]-ásot olret.
üúcsúzrr:k az islro].a al1€,]-mazottai, tanáraí, akik i5;ve_
keztelr ne6győzni berrrreteket a tudás érteJ_rréről, a tu-
datJ-anság szé6.yenérő1.
Búcsúzrraii tőJ.etek az a].sóbb évesek, a}<ik általatok nró5
csa'k ÍzJ-eJ-6eiik erurek a búcsúnak a fájdal-nái, mé6 nem
érzlk a keserűsé6ét, d,e f clszabadító igóretéi serrr.

Tavaly aré6 ti son éreztétek. 1.1a rrrá_r reö5ötteteli van az
e]-ső oszt/,l;,os 5yámo].tal_ansá6a, g.rerekessé6e, a nírsod,i_
kos beavatottsá6:a, vagy serdiilésónei; eJ-ső 'l tr,a$édiái'l
a liarrradiiios lázadílsa és csalódásai. i,iögöitett;1t van az
utolsó év rádöbbcnése, f elistiterése. arulalt, 1eo6y mi vz;;r
éppen clnir]"óbaln. }iögöttetek van egy csonó i;oná Ás bl:rai,
t,t;;,"arrarrrryí örörr és ka].and, nólré.rri, szóp (va5w le;lszcbb?)
év összcs derííjc_borúja.
!s iiost f Óltcit, ner-i; nég ni:ics vég;e. ,,-]1őttetak van a
bírcsú, anelyeii kön:ryebbé tel:rrí hazu5sá6- :re3relrezi.teni
- nen i:eJ_l; ni,"r Órzitek, }r,o6y neiréz, i;é6 'lan e§}, osz-
tályotol;, irirová talbozto.'l., de az osztiLytí,rsa1; lrilr nel--r
e8)fi:r/rsi.a, ltanrern a jövőbe né.znaki mái. i;icse-élŐdteli a
1'ényképe}l és a cíillejr. 3úcsriztolc e5lr:rás-cóI nj_rld.)rr n.!p,
táiszó3-eLg, vidána:r, belülről va]_ar:i furcsa ioroi;szorulás-
saI. J].6tteteli vall e tarré':raitoirtó1 va].ó e].i,öszönés is.
iiörulyű búcsú ez szánotol:ra, rrelrezebb r:cl:ik. 'IL c.z óLe*
';et kczditcli eJ., ői,- az éveitiet szár;o16,ai;jílii..
,s végüI előttetoii vanr a bizonyitás sziiilsé6essé5.éirel:

íótclxre ós íz8allaa.. ,.z elr:rúlt évet nurriiá-ií-:r;iir iic]-i lllcst
Órte].xct nyernio. -,s clőiteteii van anilc vÍlle]_]-oziato1l.
]:ÍvltirJul<, ho3y jubi1áis _.io_ik- vé€z6s 6aológrrs osz-
tályai_rrk diákjaibó]- }rasanos és ii6yes tecilniltusoir vi]-ja-
raali, llogy geof ízilr.usaírr1; a g,eológusokka1 e5l-i'it trníil..ödve
vá1 jarralr j ó sza-ker:rberei<1,;é.

Iiívárrju};., 1rogy a bárry{k fe3"eJ-ősségteljes, ráto;.nIeti aii-
rrászoliliaJ. le5yenek gazdagabbali.
LÍváejuli, ho5y bárri,agópészeinlr ós vájár.ai:lk Ieerrdő rlr:rrl-.a-
lre 11i,ikön be csüle t e s rnrrnké_va]- vát jalr.alr a J-i:o tó f e }eő t t cli]ié.
Iiíviinjuk, ho3y fclsőol;tatási intézményclrbe jel.eilii;euctt
tanulójrrlt sikerre1 vogyék a ieJ"vótoli altadáJ.y/,rt, és lla
f elvették őket, tartsák kötelessé6ülrrel: irelytá]-Iásuliat.

jjJ-iröszön iőJ-eteli az iskola1 a széT:, aroibcn üJ.tetek; a
tábla, arrel}.re Írtatok; a sok esz7röz, arnellyel dolgozta-
tok; a lioJ.légiurrban az ágy, amelyben alttdiatolt; a csengŐ,
ameJ-ynelc hangja egyr<l távo].abbról szó1 rirajd il,ozzá!o|;.

§].köszönijnli tŐ]-eiek mi is, akik tanÍ.tottr.ak beníreteket.
Lrizzétek neg magatokbanr amit érd,emes, lrövessótek az
emberséges utat l iíívántírlr a Jövőtök}töz kl-tartást, jó
egészséget és sok szerencsét t Ha r]j-rrstei_rr 5ondoíaiaszerírrt éJ.tek, nem éJ.tek hiába: !| Csak azt az é]-etet ér_
demes vé8igéJ_rri, aneJ-yot másokért é].iink ".

Jó szerencsét t

J

lj

l
a

,|,

}

I
a
I

a
tl

/f
}L



l|.....búcsúzr:rrk és e]-megyiink
* I:tí időrrk lejárt
Ttt }ra6:yjuk keclves ískolánk,
]}rdulrr:r}< messze uár,
'Ianára j:ri;, diák-öc sórrk !

l'i szíviill1r neul f c]_e<l,

'-|.e 1..e<ives város, ví5 tarry.i:ri;,
Trmrá:: Isten veieci !

lrtrár Istcn veled ! '|

l'arga l,rpád

i



rl Szabó József Geotó6l-ai Szaktiözépíslto}_a wégzőseí

íV. a.

osztáJ-yf őr:ök:

t] L L i; P L - s z L U N

Balla Lrrre

Barta ..\ieikó

Bőr, irererrc

Csoszor igtrcs

i]oszpoly Ivá:r

IJajdú Ló"szLő

Iial,rróczkj- Sgabolc s

i.iss Zolti;n

i,o]-illta Gabrieila

iiovi.lcs l'alií;.s

Losorrci t")sabrr

i.Ia5y István

Ncducza i]orisz]-É;v

lüélnet]r L|szLő

Fá]- l'lndrea

szabó Geb:,iellc-

,jzabó Zsuzsarrr:.a

.zLsz -.'.óber,"

jzeJacs.jt _ltta_L

1'ö:lö s1._ö zi j,e. j cs

VeirLi 'iibo],

ZsupT:orr Györr3i.i

! v. U.

[, s z'ü á ].if őí]ö ]-, :

PáUOI ZOLTÁN

Csul:a Lász]-ó

jrdős ]'ibor

ual Laszio

G6eza Tibor

Iiajgató Zoltan

Ilavas Zo]_tárr

ilorváth Gábo:.

Horvátir LászL6

i,iapás ."::drás

i,íarkovíts Tamás

Ilíátay sáldor

}látlrrs Gabrie l1a

i,.edc ,lr j-i;ó

iíel;ye:,i . )rzs ribe 1;

iiolnár Fjte;,
jlucsi Györ5;.

úi,osz 'iózseí'
i)ekár Zso]_t

Si.no* i,ata].j:r

'I'ótlr Sá_ndor

'l'olies Usaiba

Ze]-ei Gábor

lx{
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lr Bán}agépószeti és Bán}€vi1lafios sá6i
végzősei

0sztátyf őnölr:
RAJIiT ANTÁ

SzakközépiskoJ.a

.L

Iitrrt lrerenc Zo]-tán
Lutri_ng ZsoJ-t
}íándli Zso].t
ilátyás Róbert
l,íetlá5er iier.enc
iiészáros cttó
Prelozsnil,1 i)rrdre
-],oliosz Zsí6r:orld
:]cl]aliJ].ÉrLulel, :it t i]_a

-jzaLlő ',}aLí-zs
jzabó L. llsolt
jzabó Zsolt
Urbanik }iár,ol1r

Data 'Iarnás

Fazelras ístván
Eáczál Tstvá_rr

t)or6ács Istváur

Gyénárt Zoltl,xt
Licgyi Gábor
llercze6 László
Ilrász Zo]_tali
Izirr6 Jalrros
Jely Lrlszló
Józsa Csa-brr

i"ovács Lász]_ó
i'eres GlLbor

-:

DaJ_o6il i,l.i,oi1,
Jo::o s -|l:rc
Jancsiii Járos
I;iesztnan József
iiiss lrererrc
jior,ács J/rrros

.3zőseí

.,'.
LászLő .'.i tí].a
].1acsul:a i'e:lenc
i.észáros Gábor
iiudnáIi ]tóbert
jailó sá-rrdor

Jaracla iéla

Tanlió ilóber!

Bjú,Lr_Gu ]]I. I 3L CSLJ.i

Az olr.renés s a rn3rrdi3 visszavá8-"ás
:jzorlof}<ás színe játszik arcodorr,
3írcsút sugároz r.ád sz;;z bj:r;;i.szlámpás:
Piros_f elrér-zöJ.d f énysugáIba f on.

.'. f öLdre haj j-ó a].liony cserrdes árnl.a
Bevonja 1á6y,an iiruleplő ruhád,
S e61. 1iör:-yör,tolen liéz l+ssan l;ítárja
Lépted, eLőtt az élet liapuját.

Irilópsz aztárr nellóz, né5y évi n:r:rrtiád
Iie6n]-t1; KoreDol, oaJ-IaCo orali,
i,li, itt tnaradtak, szót]_an bánruluek rád,
rs elllísjraek szép nolódiák.

li csend(;s cst a búcsúdalt felissza,
,3 a szürliesé6aőJ_ }rajnal fénye }ré1,
;!z e].r:rúlt óra ngm tér solra vi§sza,
De mir:di5 újat, biztatót í5ér.

Babay Géza

N
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Csai< apró dolgoltbarr döI}t e§y piJ_Ia:iat al,ait
az ciilbcr.... r\lii Eűszatij- pírlyára i,;észüJ-t,
anllaii nar liözépiskolában !lorld,o3é_t-Láii tarrá-
raj-: a ITT. osziá].j,ban eiér.t uatenatiiltts- és
I'lzii:etosza.j,3-yzat j-s beí-olyisc]_ ja o íe J.véi;e_
J-i csélyeket. Á felvéteti porrtszit:;oil ei:jlr rÓ-
s zét r.rá:, er irö z épisko ]_á;,ba;r tace;szcíc z,ie t i -ü eii
j ó na t| cIna t ika_ és í ízikaerediuóilye i t eillic 1.
]l6y-esy $yen§ébb jegy a bizonyitvllnybail bi-
zo.I:.y lncütrelrczit,i a tlpoilrszerző lracljár.ato.Ltl .

.i iariarí scgítsó6crr i-Ívül a i'izíiiai do16ozói;
r;riiszakí érdeklőtlésii, teire,Lsói;es g;yc:,ei;ci
részt vciletnek a i,e].vóiej.í eLő1-,-ószitő bjlzoít-
sjlü iili;ai szeTvcz.l-t, levelező oiiiati:!sb.!]j, rlar_
madj.iios i;tlr"trirtó1 két {lvig. :r:rc3yöd,í],i <jv ta-
vaszi s ziin otélJe11 pejcii6 az eí]]ye.Lerl bcrii liil-tr sos
elóicészitő táborba,rr tu:uj..irrljjllr a --izilrát és
a natei:iritii:á L c6yt:tcrn j_ oi:tatólr és .rcr1l-r;c.ió1:
sc;1:" t sógét,c1_.
..Jz 1lclii pótolja ii l-üzópisli,oiai r:rulilsztásoile,t:
aiiiii a közópJ-slio 1aí',:li,zi 1- c ii..d,ai oiii"; i;ct:; i;uC-
já1.1 rle;;olclani iizi,:ji:ó1 és i;rir;cnrati-ili-bőL,
azak e, ;ar:i-o};e.llo:I §cir boJ'cio5uJ_irai; zo, -'r;]_a_cia_

:i ,;ai:ícil-an: ila§zna viszonl nail1 ]-ebccsüIenc]Ő:
ag c:ői:észÍ'i;ő,i.,'];or dol5ozata-i eizi bizor:yr-
Lo;ií,"i;, ]io6y a rósstvevőii fclc azorur.rl i]:e13
cucl .e i'ol:ii ír.rri a i'r.lv, ie 1ir....

H-,0IT )oo
li miiszaki e6).ei;enen a f ízrka i';s naienra-
'rilíái (küJ.önösen az utólrbi ! ) aiapvetőe:r
f ontos tanLár6,y, a f eJ.vói;cli:,c ilószii1és i
ezeliliej. ke]-i ltezdeni, s ezzc1 ci,;-,1i,;61.1
c|;.ve t eiJi pí:13"ai u,c ii s o,| ol:a -i; is L:! L,,a l-a i)o ::-
zi*1;ok.

,. szalllrőzé;:iskc }1b. n érc u t s éljzői;i.e^, azr,;
tarrá esoJ- jrrii, iro6y 1oiio üőj.eí,, a sz;"l:i,ó;;c-
Sr U.:sürJicii urc.; c.J_cIÜ 2t,1;,l,t v, IesJz-l:
( sza1,:í_ ;,rr;,i "ove"bi;tili;ul._s t )

Ls altilici, cljö:: a i'.}\,u .cii ::nilja,.. !

l]IŐször is: a szüiisg6e5 n.r()ElLal.v*rlyoi:l-t
oL.,.oI}, trF;,oclt .;ö-,i,it.ir,rryeLi i:iizU L,; . ö. , _
sUl. cl; ili ( is rr . i' . J_t- j,.s.i :..:. L,ia._,a-,o1.1.a1
;\ca:Lí! ). i;a,;yo:r f o;iLos: ki;li,irl:::cir, l;,ciiJ
i<iőberr érllezzo-i;eil Liog a. i'eivéiJii -.,íz§j-
?átuI l,z Írij,sir]"ilil öiiö,z,rc L "cll lit!i:.r,,]_-
IJe5ci1, llc.résbr]l ú:irlel;Ói-".es ;,l-u:l:1;a.

j;oiüOzí.",io i iud:ri.lcJ-'! l

,_ i'Jladatoi; r:tegolcli si:t *" j.c, i,:öi.i,.,.e j:Lrrrl_
Li'.iszőllr,"! }:ez<l ji l;i:i;,, s ue ;öi;3lj,teri az
id- _ a ;;tc;clc,i'srrl: ::, : is:: ,:'=.'.s:_,li, j_ , jjti. ;,l
i5l-ci;l,zzv , ck i,;.' :, a r'oi]ai:le|zv:l]j.yt ís ,1;o;r-
dosa lbal:. ilrrl-. .J6;r_oa]:/ i' c j_aie. 1j o-:; ],lé 1; s z.:l:,
is szl.uol,ja"o1: ii, ós :;.: ici.;t],1;l;==:lc];/ ,,_.. _,liJ|j, ::tz etr.]]:c:,zcs!'()- 5J] ] ( _iitlL,1]Oe3:i ..Si-J:
.:c;e],t l:]c6ol<];,s,'::i -) , ,li,;.tt:,, Jo,1 is lz,'_::.-,;
ji-i;ói:,:s pci]i!or:;;- :,J:-,,':,lc,aia.jo,,] t:]sí;.;i.i-,,

auün
,!,- _ ,?l.,+&.-v,, l:;J\/ ./J,_-i_,

-:u-i:uí',:"]_ur:l;r;i_rci: is l-.ic.;olt._ er l; i.:. a;:::. l__,l_,,,,,
;far:.ioi: ll:,;si:l:,::i:s__,,_., i. ir j_:,.._,:i;st:i.,l; i _,

u=zeJ- ,uz ,:iil::., l j;_:._., .ioa]],,: a r:]i]i,,ol_di',3
ii,: iy., 5 u 

""; 
:., ii ]_ i s i.,c r.;6,1:ő ző ci-.,::' ]; _) ri,.

i;:i;i sr::cliie ci-i i.tli::
ll<;1i'bő i i,i;,_t,g, 'r,a-

;, iia.toirasil5 utiln ritár a vi:r,ossa1 is istlcriie<ilrct Lcur. iii skoIc :]atallú}s, liiaiar:uióba:., icvíj
ipa::i rra6,iT'iros. :\z első boi:;,.oLta,§oil nelr óppen szivde;,:ítőek, dc iiz i<ií! i;rcg-.vi .]_i_;oEIar_Je.
iiz e3llgi6l"L,Lro§i a vil.T,os szÓlúir., a jjuduji;r vö11;;öeir Opítct.ióll l'ci,
rrz cÉi}-ctel:l i;avai}'Ősszcj. ijrx}Cpcito fcreilt';ilási*i}.l,ii zjio, évfo:<iuiójL'i-b. ._z in.,ózrut:riy ősl,t
-l_T.Iiáro1;' alapitotta i735-berl jei§ecbljryL::l. 1919-beri i.ti;,ö1,i;özö j; t ijorr,Orli:;r. l! j,}-íi; r.i:i_
ii,ödöt'ü oit, trrajd clf oglaiia uosic,:;.i _ic]_-..ó; i^ís1.:o1cou. Áz évcil sola;j1 bővillt ::al,i;irro_],: sl,L'..-
la. iia r:lá:: a bi,:eyaliéri:öiii iii::, rlrcilctt i:oiiónérrröl:í, 5óo.,sz-, vcr}rai;{)p1szüiérri]ö;:i <_!s ö; év,,
jo5ász i;a.i, is van. U6,y iríriilr, ősszll bcj::,clrr]" a i.-öz6azd,.rsi:3i Lcl:. is.
r! tanulás. ijlŐadilsok. 6yaliorlai,ol;. Föid,ijal1 i;a;li,,1.or: jóvoJ_tábói ]ici]i jí)j.ei],ijcj,-. ii.LOy ljorr,do,1:
a jljej.zeicJ_és, csak az i6azÜr 1ényc6es doJ-goi;ar i3yei:szill az cr:bc:, lcí::nl. Fr]:]_jver:r,c
i:ot'iő ziirtireiyi do16oza'úot Írurri,. 1rJ.ialli]:alr ';ant?i.G.varriié:l't arti i:,ilir1; ni!si éj. iróiia;i:os ct_
n-va5rószL kórdez vissza,. riz e6ycten ira,rai§tas körrl,v'ui,.r.a. a j:uiszéiiek iiiír,;; l.,oi.lzult,::ciói
niirden se6Ítségci; lile§adrtaii.
rl tanulás Erellc'üt a 1;iirenós, ar szó::aiiozás is nro5 .va!r" 

^z c.l,ulerten r_tuzi, s,;i-:itt|,s, Yiclec.
i)isco, a jiockveIl-k]-ubl 6örö6; tálciráz var.j€r a clii:iroi{.a,i;. Jiü].öirbijző vi j.rj'órú]:olion vc_,tctneli
részt. S ira rre1;alli.rr a telulészotbc vá.5yii;, -c5y 

rrgrás a .]üirk._'s ira rró4; cz is kevós, a
sportoJ-ási leiretősé5ek szi:ete iiorlíltJ.a:rok. Van lionclició tcrei.l, iiosá.r j_abda, röplabcla,
Úszás, tenisz stb. .jzt a 1:o1lcstcs ólei;ct nég szebbé teszili a lra6yonrarryőrző i,.özös 1;ro5:-
ranrok. Áz idekerülÓ sötét 1:o6á::y,L bal-ek oktatásban r,észesíti]r, rrajcl vízs6á:r bizonl,Í-'; jel,
iro5y urár nem po6;ány. Es }io6,y teljes 1e6yerr átal.aku]-ása,ntég ltc61 is kc::csztelil< c€iy iívcí!
sörrel. :i f elsőbb évesell mi.n<ti6; szexvezneií bán,ytrjáró §zakesljéIyt az clsőévescii száü;ra,
niel},nclr eür].élte, i]arr6-ulata f e J-cJ tilcie'ú lel1 élruét}y f,iarÉrcl.
l\ rengeteg programbÓl_ kiernefurék egyct, a studiós veté]-lredőt. I<1érr. e6y lro'ces volt, az
egyel;etü jubiler:ruii_rraii a]-ka]-crábÓ]_. ]]gy 1ré'úia játékos veté].liedőii, fa;:-tasz:íkus ötlei;olt tö1-
töttÓli mcg az e6,yetearvárrrst. á zá16 rész kereli iruszotrriégy ór.ílrr 1lcresztü]_ ta::toit. }'oied-
lretetlen rnarad. ,i silrcr öröme, az lzga]-orí., s mjjldez a tzu:ároi<ka1 i!írrö]-tvc. DiJ,kéiet.
Nem tudom, kit nerrrry!-re silierüJ.t f eltelkesitenenr, cle alii a bov/rbbtanulás goiidoJ-atával
f o61al-kozj"k, csak biziatni tudon. Tal.á]_1iozzr:nlr }íislroJ.con l Jó szcrerrcsét t
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Ti;ZIlij}I]]-ből

o

ll tanuló ltöteIessér:ei

lr szárdékos ron6álást köte]-es a tanlrló me8akadályoá\í az iskolában is,
az iskolárr liívüi is, az iskolai, illetve általábarl a társadalrri és
szenrélyí tula Jdont nirrd.err e szkő zzeL véderii.

Á tanuló nta8,.tartlrsa 1e6yerr f e3yelmezett, ]iulturált, udvarias, előzé-
ker:y Ós póldallu';aiÓ. jJeszédnodora inéltó 1e6;-en a középiskolás d,iákjroz.
.i r:ra6aiartási nornták Ine5tari/,.sa köit:lező r,ij.rrd islio;.ában, mind isko]_én
kivÜI ircnrcsak er tarróvllen, ilar-l'ern a ialriiási szijrretekben is. Iiangsúlyo_
zotlan ii5yeljen a ternuló az óraiiözi sztineLeii, ianórJ:-k f cg-welrrrére az
isliolá_rr rivüJ. az idősebbeii iráni; tarrusított udvariassá,5r,ar, olőzélierry_
sÓ6re, iiiilönö§cxi a ].iöu].cliedési csz1,1őzüi:öi_. szi:r_]rázba* stb.

-,,z is].:oll'n il:í,vül - l:irilrrdulaj,soir, iizeiii i;ra,i:orlatorr, ierep6},alrorií{ton,
r:r;-i,r'i ternrelési a]},aliollaton, tar:,itjlsi és ,]1,1:özi sziineteli aliialrnával,
a:j r-rtct'.:: és llás rr;,,iJ_vÍ"iros he lr,cn _ a tzululó az e.;jsz isi;oIá.; irópl.i_scii
riiiida<lcií5,, atiú6 az óret usó5i vizs.;/:'l ne::j í',] j.jz'Je bc, ezé;.í úay ört|jz-
i;ötljcii, víjjoliic]djéi, ',s i:tj:_<],,::- Li!,_-]]-,-li\'(':luii.si oJ_-,zl:. J_c6,1-en, it06l- eáza:.
i:j isi.oia- :-,cnclzil]Ji_I)-.].: :Lu scit,;se , _ii::),;: . v ,-ilt:.,-,.,:-l ö;,cr.bíl;se .

1|i. rL; lskoril_bai1, rrtcr'i-rr Ós e5",.Ó'b lrl-ilvi..:1os --.1\-.j:: Co,1á:i.,oz:li i;ilos !

i].].. ;-;zcszes íia1 ;lc,;;lciszi;s:. iiözépis;;o]_ai i;ar:.i_rlónai: rirll: szülői feiü6,yclct
i:io]-ic ij! is tiios. ,, ren<iszarbáJ_;. a szűlői. hi-z, .;.:r,élc]évc]_ ;;ri:rCenütt ér_
vórlYes - roliorii, bar;',ti társasá3,ball , isi:oiai és iskol;;:: lljviili rerrd.ez-
vértt.ciici: i s.

fI. A tarrtr].ó ,j ollri

iij:iden ta;rulÓ jo5a a diá_iiigazolvi;:r-, /lital n;,,rrjtoit iledvezt:iényeli i6ényire-
vé ic le.

j_o.

II1.,lgyó'b rendellcezéseli

!.. iiözéPisl<oiai tanuló o1yan rryíl-vá:ros szóraiiozóiloli,cúet neln 1áio5atlrai,
ai}o1 a szórakozás teruészetes 1iövotliezüáll'e a §zeszesita]. logl-asztása
(liocsnra, ital.bolt stb. )

l+. ,r tanruló óvja önjlaga és nlLsolc testi épsé6ét, e6észségét !

ffi
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Gizi a fő 5ép-ész

i.en kis bosszúsi5o::.ta l;orin I;e iic.i; íc1.-
1;elirr:n. -ro.;,y oóaór,j(];.i a sz..iinai 6-1,ailoi,-
J-aira aneJ.y irajnali- 6 ór,a.!ror kezdőc]i1:.
és.6 órai ncgícszitő robotoiílssat jat,.
6 óra 1o pe::cl-.or bcrri álrol; a I;ri.!.]ciyber} a
kissé túlllérct.ezet!, r.:rurliaru]riltlbalr és irii1l-
űai;otc, ai:lj]rt a-z oi._terió .J}IilaÉ]},alj,zza uri;ior
i;c 1 i a üya'iioriatía ;)o1],1_, osai]. ner;. j e lcruli.

-Iőszöt: vé5í; ;*e.j.lífair jul.i Györr5yösi iiur.,;,
u;,. . L , ai:i t: )_r,.ag,r,r:t:ázza e9y io^er:. i;l.ai;rirr:.
,,aszr.Ll'; iiózi f orl;á-cso]_ószerszit.l, a tcszaiő
lrc]-ytl s ili-i5 ?z}'riír iát. .te i.liv ja 1' ]_é]ye lnúIiic --

.iocy a reszclő ólévet és lapjr,vai :rc ti:;ria<l-
jlri, ulc(,- -!-.s€lj_nl:ai, l:ic:: i oz si,ilyos liövclr-
i:ozr:Óril,e,l;ite1 is j;!r,rat. iie3i;ap.;uk a szelszi*-
rroi:a'i; és az idiii,:; i;urult na6*as szai.:ltai szju-
vonaion eiőado It clrüélc ii €r:i),aí;ot o. ;:;1ri11;.r-
la,tbair is a.l.],ia j_ntazi;uii: rcsze ]-;iinil.
,Jilj-iior rai,r r,tilrlelrikj- belef álrad,,ú az LllJéici,j_
i, é s z 5;.ai1orla a i tiii;a J_r,raza.si,ba, urci;s zii].e t i:.t :
ei,), na6; ö,iic ! és ;;;.srui}ta,i; (a ;ai,,. --cs;rő:it.r: ;u] r;a6w öröntéi,c ) cli,íiiti -ú.- L _..:,:L. I,Ja
^1oa:J- ,Lozzol:r teszelŐzsirt. ._]zl; a 1épL,si:::,ct
azzaL i:;óoi:o1.ui:. irog_l.ila el alrr:kade!:"aíJ-!iJe-
korrjr,ii; a 1.Jsz.lózsi;..l-;ri t- zsil: l.re1,,1:őrr:'l';,i..;i
a l;-ézi f or;l: csoi.;-s l-iei::- ". -. ,- dc.l_c;; é;:Lc*illi
sz_:,ző;. :.cszii_i_;.ői i ,-t-- ;li",,i, :i:s:,l l. j: i-
ta:ri-r' :.,ész rl'ŐJ_ eg;, i,aiollt csavai,; j,;aolt , i,J-
;ct szel j:lr1 vt:1o6,:r;a:.5 cú1 jabói. .,r3 r" ,rr.,,
a. c;r,su;..;,_ ls ;rld;i:, .:o-1- c_ l'a-],. iii'Li iro;i l;,-.

dene s c j-racruli :.:e s zc iő zs ir. jl r . iia.r:..,ai,irl:ró é::t .

nil:..elczu: i szcl:rt,.;:|él..,:," ús ')L.r:|Ll::al:üi;i.ő,,,;L;,j:'', CZC.i a sz _:'s:a.i.:o:: ; Í]_n]ra,;:lr,Íi;: ; _rÍ:';.;--
cil:i:e],l a i_özporlii rciii:l,,j.1, rai;.i,ri:l;aiir.
iicszciőzsir ,:i;ir-.rl lle|;:,- a c1:,e.il iil 5 szi-.i..: rr1]
";ováblJ és t;nr-csal; c;_l,c1; vl-;u;rii: üyön3;*usi
raná:: r.i rlc6.jöj jöl il fai;,o;;..i-i;tri-ccsir]..

Iriak a 6ép,|rsz l:lsősöi;.. d,e z:a
r,'ócsi Z§oJ.tra kcili.li, aiii [t.-l]..:
az iskola rröverlciói;e.

]: gei]esz
Á 6Ópész az enbcrelr nagy csa]-ádjába ta;,tozil;,a'obail is ._ rrajd:rcnt rrorntálisali kózé.
Tesinra5assá7:a az átlagosnak megf eiclő. aJ],-éb_ként ez az e;y ,uul_ajclÓnsá6,. oŰ. ani az enr_berhez irasonlóvá Lcszí. l'(Jsi;ét el;yszínii, kék
]-epc1 fccii, anriu túvcs clil=pzelJ.icll a}apji.rn
köpenl,rrek rtevezj:,eli. 5zaporodás!_ íciő szakajanuár erejétő1 decenrbei, vé6éig .i.-ri;. ,, 5é-pész sokat irailgat. liz islioilrbáir a ta:láráil
]ÉlJ.sltja. Á ira1-1gatás mil:ént je a ta;,.tózilo<ilrsíirel_ytőt fii66. Pl.fcJ.el_ésné1 óitc]_mesen, oroszó.li: *"]y.ruJ., iiISZ-gyúléserr íi5yel-u;escn, aszülei-rról 1:e<ii6 poJ.itikusan. alÜl:raziiodási
képessé5c eJ-liclpcsztő. Csak a 1e5súlyosabb be-tegsé5ek tárrrad,ják meg, pJ..Beri_beril g,iilnnős
J-epra a rrunka delírir:m lireruens. ji.z utóbbiabbÓI i(eIetkezí}i, iro6y f olr.,aaér ncititir ncm iud,éJ_ni, de a víz k]-óros. ],eJ-ilivilá6a összeteit.
EIa rendes enberek közé keverediil kilétót avégJ.etekig képes iitko]-ni. IJirsa a mer'rzai koszb-tóJ. mérgeze t i , ezétt cilete'ülen. I<leoló6iaiJ.a6fe]-eitébb fejIetJ"en, az atyaisten (t,,1.1) s"rl"
t9d!a,_rue56,yőzl:zí a teljes J.eszerelós szüÉsé6es-
sé6,ér.ő1. Szerinte az élet e1képzeJ-hetetJ.enpuslia nélkü1.
Szereti a rra6:y eriberek mondásait tallulrri, ta-nubrí, tanru]rri.. Jövője nincs, jelerie vol1r.öz vanl. . ..



3ö, ho tudjötok !
Iiivonat

Á menvá]_tozo,Et í.rásmódú szavak és szókapcsolatoic Jeevzékébő1

,iz a]-ábbiakbau a j'o. kia<lás szóje5yzékéne}i azo]<at a szevait és szókapcso-
Iatait soroljrrk íe1, anelyell a ]-].. kiadás szótárábarr is me6tal_áLhatói, a"
irtneJ-yeltrrek í.rásraód;a az új lriad,ás hatálybalépésóve1 nregváliozik.

i]i]}.s::cl,snjj:c1 1 eiv. i ei]y-Szer-smjl],d egl,szersn:i:td; civ. : e5w-szer-s-nrj:rc1

1o. kiadás:

alkotó erő
.it t i ]-er

az Ll (:.sz. )

3acsárryi János
]]alassa v. ;alaosi ]]á]-irrt
biblia
csapot, ixl1:ot o Jt,;;:1;l-

env irár.l

j j-i; , rrapo'c eg,3;,ó .c,lve

ícirs,iL; v. r'önsé1;
i o J_l-óv..í, z

1. ö ldi:lr.uill: s -i-.o r, {ia 1oit
Gc 1lér ti,rei;.l

5e I1érihe6l,i

,lluzoto'Jziiod,]-Ii.

ígazoló bizot"iság
j::t crnac ioná]-é

jeJ-ölő bizottság
iiére (d )zkedJ-k
lrisázsia
kisázsiai
Iiolu:nbus
lronlcurrá1
].iorilirrrrerrcia
i,t,ZitT (vllJ.laJ-atnév)
1iö z6a zda s ág t ud omá:r;,

kö ztiirsaságe J_lcnes
ilar,uirui

i,iar6J-t -iríc1
iiargit szige t

ntarg,itszil;cti

]-1. kiadás:

al}io t óerő
Átiila és Átilla
l.,záu '! (isz. )

tsatsluiyi Já:los
r}!!dsal J).1!!^;

biblía; de iiönl,vcínként: I]i-D]_ia

csapot_FF_pot ot illrt8y
e5;ri:ár_-,l__

é j t -rra po t e5g;..é '; é-le
f clsó5
toi-yóvi-z (- a f o11-ó vizc) ; de: 1'oI),ó

l,iz (amelr. fo}vill)
f öJ-dnunlásnloz8alol.a
GeJ.iértire6;, (városrész }p.-crr) ; de:

Gellért_lreg_- (ne6y)

5:ellérthe6_ví ( a Gellélt}rc5,;, szá::nra-
zéka) ; cie: üellél,t-tle8yi (a ücllér.i-
_iieg1, szá;,nazélia )

]rúzódzkodilc
:.1azo1-őbizott sá5
j:rternacionálé; de: az TnternaciorrálÓ

(a prole iariá..us _iiln,rusza)
j e 1ö lőbizot t sá5,

liéred zltedili
liis_Ázs ia
liis-ázs iai
iío]"urnbus v. 1,o].untbusz

konkru,á]_
koni;urelcia
Ilözórt (vá1:-atatnév )

kö z 3,a zda ság:- t ud oni'..rry
' 1röztársasáá],-elleires
naruut
l,iar§í'.; hj,cl

l:a;6itszi5c t (vi rosi,ész ip. -cn) ; de
i,iar5it-szi6et ( szi5et )

rnargitszigeti (a l.iargitszí6et szá,r-
ntazéL<a); de: I.íar5it-szi6etj. ( a
}iargit-szi6et szárr:razóka )



]"o. kiadás : 11. ltiadás :

minő sé6elJ.enőrzés rri:rrós é5-eJ-3.e;.rőrz és
mLsltlaórd.ema,crrd }.iux}lia .j-rdenrend
nn-mi;aerő-hiány mturkaerőiri-i-al;,,

rrúbút or_as zta ].os üLibú t ora s zta ]-os

}iagy Honvédő Háborri rragy lronvédő iraborr_:

}iagy Olltóbeí.i Szocia3-ista r:a6i- oi;tó'beri szocial-ísiFl
li'orrada]-orr for=ada1_oi;i
rrovel].á§ i;őtet rrove ]-Ii'.si:öte !
ri-rlor: ]rarisr:3,a ;]e ij'io:rla3:is]r.,,a
olszá6;1iiJ-ós orszá56fiJ.ós; cie ir:t ózliL],r:7T lór,i;ér;'c :

az ürszi;;;;ni.1.!s
paral.el par.-L]_ci v. ixr.;ra]-iol
pereg v. pöröa,, 1rc.,r1; (= sucllcliben ^iuJ.i); pörö.1

( = 5yor,san .i'oi"o,,;)

petőfies oetőfies v. peiőÍiis
rerrdcző bizottság ::errdezőbizottsá,ő;
sariicsi]_1a3, Sarrl.:c§ill€ig
s aa}:lrr:rr1;.á s _iii;;ry s za i.,niuil:á s]i iá-rr}.

s zaignrr:e},lá s -1ló pz ó s s za;inlcrilá slié pzó s
5zc],b-iiorva.t sl:e;:b]:orvát
szoyiicsztő bizottsli;; sze:kosztőbizciisé.5
szervező nrurka szeívezőrltülli€.
színes férr §zinesfóli
sziv :t. szí. ( is,e ) szí-l ( i6e )

ta].-alóiiLre t ó r; -i.ön.,,v iaiia: ói;be t é,üii,önyv

tc]_jcsitő 1:3pcssé3 tel_jesítőképessé,1
tudaT aialti tuda.L ?r]-aiti (ltr. ); cie: i;udeta:ct,,tr

(;'rr. )

i_iclvőzlé6_w üdvö zléi ;- . ( inra, ) ; cle : iiclvöz iÓ5;;r !

(lio§zouf(,5,1
üdvöziő bilszúci iitlvö=Ió'ucszr]d
va]-ósziníis égszi,_níti 5 val-ószínilsé3,_sztll,,ii,l;lrs
vele szirleteti bete4lsé3 vej_e§ziileteti bete6sé5
ventí].].j:tof verrtilátor
\renus (boJ-y6ó és isterurő) Vénusz (Uorysó és isterirrő r:.evc; lati-

rlosarr: venus)
vetítettlrépes előadás vetített kél:es elŐadás
vörös bor vörösbor
l.Io]-f Ta$ vo]l'rjn
zsoldos had,sere8 zsoldos (=fizetett }rad,serefi; de:

. zsoldostradsere8 ( =zsoldosok ira<l-
sere6e )

zsiiri zsíiri
z§ii.i.ta8 z§űl.ita8

AZ,,ÉLETUNK"-ET SZERKESZTETTÉK, ÁRMA| BÉLA TANÁR VEZETÉSÉVEL A SZERKESZTŐ B|ZOTTSÁG TAGJA|
(Klss ÁRPÁD, (lll.b. GEo) NÉM€TH KÁBoLY. (llI.b. GEo) T|MÁR zoLTÁN, {ll,GÉP)

TATABÁNYAl szÉNBÁNYÁK HÁzl soKszoRoslTó 784/1986. pv.: cslcs GvULA, FK,:pEBGEn lsTvÁN
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