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Az 1_896_ban alap{tott l.sko].ánkbr- !o éve kezd6dött a tanítás.
Az elrrÚ],t évtizedek al.att ,aa6yon sok kl-váló növendék ült padjaiban.
A végzett tenuJ.ók pé!.dás mtmkával. elismerést és megbecsülést szereztek
ml:ed tragarlcrrak, mirrd az Őket bef o5adó isko1ának.

lÁtványos ibrnapJ-és hel.yett Jó J.errne, Lla a ma tanuJ.ói átérezaÁlc
azt a feJ.eJ.Ősséget, amlt a történelmi rnúJ.t és az eJ-ődök lránt érzett
tiszte]-et hárÍ.t rá:ek. Átéreaní azért, ho5y néltók legyi.ink hozzájtlk,
ho6y nyontukba J.éphessiiek.

Me5 kell tanu]_r:.rrrrk választott szakmánk szenvedélyes szeretetét,
T\rdnr:rrk keJ-J., tro6y Jót és szépet, }ro6y a mr:rrt/bgn nag:yszerűt és érdeme-
set csak a szakrnával. val.ó azonosu]_ás eredményezhet. Hinní keJ-l, trog-y az
a szakrna, amit vá]"asztottr.rrrk a legszebb és valamennyí kőzőtt, a legérdeke_
sebb. A}arni ke]-l a szaklla 1e6JobbJai közé kerülni. Akarni ke].J. a netre-
zebbet váLaszt,6k, a mrrrrkájukrrak éJ.ők, az éLetet előre vívők útJán tre,l.adni.

A nagynuJ-tú iskolák tanuJ-óinak mlrrdig megküJ-önböztet6 rangot adott
isko]-áJuk ell-smerése. Töbtrnek számítottalc. T'§r, az elvárásokat l-s ma6a-
sabb mércéve]- mérték. Az iJ.yen ísko1ák és az ílyen iskolavárosok (Pápa,
Sárospatak, Sopron) eJ-várták, tro5y tanuJ.ól-k ni-rlden megrryil"vánuJ.Ásukkal
néltók J.e6yenek környezetük}röz. Mr:rrkáJuk, viselkedésiik, me6JeJ.enésiik le_
gyen kif ogástal.an, mert mások számára is követendő péJ-dáuJ. ke]-]_ett szoJ.-
aálrtiuk. Jelenléttiknek rá keJ.J.ett su6ároan.+ az jntézetre, a városra, mert
az a város életére me6tratároz6, azt formá1ó vo].t. Egy kicsít körülöttük
forgott a vil'ág, de a viJ.ágot nekik keJ.J-ett na5-y odaadással. széppé vará_
zsolni. Es a tanuJ-ők széppé is varázsolták, nert szerelmes ragaszkodással
vol-tak isko]-ájuk, várostrk iránt. (trryi élttLzed, távolábó]_ a még kevés é]-ó
csak az emlékezós könrryeive1 tud víssza5ondolni in4dqf,1 városára, Sel-mec_
bányára. )

Intézetiink az utóbbi két évtizedberi tarta]_mában g,azdagott. A kere_
teí közé kerüJ.t geoJ-ó6:us, geofizikus, bánya5épész és a vájárképzés szé_

lesebbkörű tevékenységet trozott. Színesedett a tanári munka, színesedett
a diáké].et. A.z ország mirrden részéaőL ide áramló fiatalok el.ttozzák szűkebb
hazájuk szokásaít, kuJ-turáJát. bz a sokrétúség, a falusí ós a városí fia_
talok keveredése, a fe]rrőttkorri akrrászképzősök és a fiatal.koni J-ányok_fiúk
e6yüttese saJátos han81.1]-atot ad az iskolának. Ebben a sokrétúséBbell rra8yon
sok a pozitívrrm. A küJ.önböző tanuJ-ók szaknai e6ymásra épülése a jó vonáso_
kat továbbnövell-. Csak élni kell ve],e. Nem szabad vesztri traayní egyetlen
oJ-yan lényeges tényezőt sem, ami előre vihetí a fejlődést.

I{át f ogJr,rrk össze jóirrdulattal-, és na6,y akarással teeyíik ezt a taD,-
évet kieme].ten ere.tnényessé, tro8y az iskola történetében rué]-tó em]"éket
áJ-J-Ítson a jubJ-lerrmi tanév.

Perger István
ígazgat6

có



CSAK A GEPEslTEs.. .

Az elmúlt évtj-zed során a szénbányászatban
fokozatosan al.akult kí az egyre srllyosabb
murrkaerő-6azdálkodás, ameJ.yet a 5yors űte-
mű Létszámcsökkenés jelzett" i\ fö]_d alatti
Létszáln 1o év alatt mintegy |ooo fővet (21.-
22 Í,), a vájárlétszám 8ooo fővel (tOUt, mint
4o !,l) csökkent. KedvezőtlenűL alakult a me6-
maradt murrlcaerő szakmai összetétele és át-
1a5os életkora is. Nőtt a szakképzetlen
mrrrrkaerő arálya, az át]-a5os életkor pedig
már meghal_adJa a 4o óvet. Az előreJeJ.zések-
bő7 úgy tűnilr f ö1, hogyha lassuJ-ó nrórtékberr
is, de a széntlányászatban továbbra is lót-
számcsöklcenésse1 lrell számolni. A fejIesztés
irányelveit, célkitíízéseit ennelr tudatában
ke11 me6határozr.í.

.i munkaerő racionális fo8lalkoztatása az
élőmunkárlak holtmunkáva1 történő fokozott ü-
temíí kiváltása érdekében e5yidőben két irányt
kell kővetni. jl6yrészt a mindenkor rendelke"
zósre álló }roltrnrrrrkát _ ezen belü1 elsősor-
ban a gelpállonrárryt - összelean6ott riűszalri_
s zerve zé s i in t é zl.,edé se irlre 1 erednénye sebben
1ie11 }rasznáLni-. Ezzel c6yide jíileg javÍ,tani
ke11 a f öld alatti rnurrliaf ol},amatoli 8épesített -

sé5ót.
A míiszai<i -szervezésj_ intézkedések e6yik

1e6fontosabbilia: nővelni l<e11 a produktiv
nrrmkaerő f őrnmlraide jénelr ídőtartamát. első -

sorban uj murrlrarendek bevezetésével, a kőz.-
lekedési idő csökkentésí:ve1., a mellékmr-rnkák
hatékonyabb elvé6zésóve1. A na6y értókű 6épek
kapa c it á sá-rrak kiha s ználását az ö s szelran6o lt
lríszol6áj_ással és a munka}re]-y, i3-1etve a aép-
rendszer elemei közti összhang javÍ,tásával
kell növelní. Tovább kel1 f ejleszten,í a sze'..-
vezeti rendszert, javitarri ke11 az e8yes
szervezeti- egységek kőzötti- nrtrnkame6osztást,
és oly, n felelőssé6í, érdekeltsé6:i rendszert
ke11 kíalakítani. amely fokozza a me6lévő
8épá1lomány hat ókonysá5át.

A szénbányászat 6épesítettsé6ének növe-
]_éséve1 a következő eredmények várhatók: a
f e jtések 6épi állóeszköz-á1]_omá.nyának növe-
lése esetén eglmíllíárd Ft áLlőeszllőz"-nóvelt.
ménnyeJ_ átla6osan L \It/év termelésnövekedés

va5y 1ooo fő Létszám_ne5takarítás ér,hető
el. Á vágathajtás 8épesÍ,tettsé8ének ja-
vításáva1 pedi6 e6ymilliárd Ft ál-lóesz-
kőzrrövelrmónnyel átla6osan )o l<r,t/év vá-
8atkihajtási többlet, va8y u8yancsak
I_ooo fő vá8attrajióLét:szán takarítható
me6. A gépesltettsé6 növelése esetén az
emlÍtett termelésnőve]_ésen, tőbblet-vá-
aatkihaj táson va8y 1étszá,m "r:Te5takarítá-
son kívül e6yéb előnyők is várhatólt.
Csökken a fajla6os ener5lia- és anya6f e1,,
hasznáLás, mérséklődik a nul]katlelyi ön-
költsé6, nő a termeJ-ési és kiszol5:áló
ntunkaf oJ_yamatok koncentrációja. A fejtÓ-
sek és a vágatkíhajtás 5épesítettsé6i
színvonalának javítása csak akkor ltozza
me6 a jelzett eredmónyt, ha a gópeket
szigorúan a főldtani adottsá,gok és lehe-
tősógek f igyelenrbevételóve]_ választják
ki,. A }razaí á-sványva6yon.lelőhelyekerr a
6eoló5iai lrörülmények á,l_talában rosszab-
bak, nint a legtöbb kü]_földi lelŐhelyen:
viz- és g,ázveszáLy, 6ázkítőrésveszély.
1ievésbé szilárd meddő|<őzeteii, erós tek.
tonizáltsá6 stb, A 5;épek kíváJ.aszLésár,a
és nrull<á-ba áIlítá.sára kü].önös 8ondot
ke1l fordíta,ni. míközben mindi5 szem e-,
1őtt tari:andó a szenrélyi biztorrsá5 és
e5é szsé6vóde 1err..

;\ gripesítóssel eg,,fiitt az atstouatízé..
Iást. a távirányítást és a nikroelel,.Lro-
nilrát is liívánatos a1](almazni a bónyá,.
szatban. A 6épesítettsé6 szírrvonalának
emelése mellett kiemelterl Llczel.endő az
enrberi tényező ís.,\z enlített személyí
bizl;onsá6 és e6észsé6védelem szenrpont,,
jain kivüt a dol5ozók kíváIasztá,sárrá1
f igiyeleninreI 1<e11 lenni a pályaalkal-::ias"
ságra, a f e6yelnezettsé6::e" i}zeli me5sér,
tése enberi életeket és anyagi áldoza-
tot lrövetelhet. i.iem hanya8o1trató el a
képzós jelentősége, A rend,szeres 1rópzós
meJ.]_ett nem szabacl me6f eledlrezní az Űj
technika által nreglrövetelt tová,bbképzés-
rő1 ós a l>ányászatban eIőforduló várat-
lan hel_yzetekre való elméletí és 5yakor-

1ati felirészitésTőL
sem. A r,é5óta mr:rrkaerő "

problénrákka1 küszködő
szénbányé.szat nehéz
helyzetérr csatri 5ópesí,,
tésse1 tud úrrá 1errni,
amelyet azontlan rerrdkÍ-
vüli tervszeríisé5ge1,
kontplex szernlé]_et tel,
rra6y 1rőrült ekírr tósse1
ke11 rne6valósÍ,tani,

CSICSAY ,\LB]r\

elvtárs ir,ását átvet.-
tük az Új Impulzus
L986 október 4. -i
szátnábőI.
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Hogl,an lehetsz IiISZ_te€?

A 1íTSZ jeJ-enlegi ál].apota azért oJ-yart a,
mílyen, mert sok I(ISZ_tag keveset, vag}
e6látt.tár. senmít nem tesz a szervezetért.
Dáért a KISZ köveirelménlT endszert áLLí-t a
beJ_ópni lcívánok eté. l_liYrrrek lrido16ozása
mjJrden IíISZ szerv saját feladata.
Ho6y is var. ez a }1í I(1SZ szerviinloél?
Su]-jnkban nrár működnelc díákcsoportok /egy,

van, me6liővetelhet jük (rrre5: is f o6juk),
ho6y a suli összes diálrja J_c5alább e6y
csoportbarr lrevókerrykedjen. r\ diálckörökben
mínáenlri valatrrílyen színvonalon nrr.rrrkát vé-
gcz. ;\ diálrcsoportolffrali é].niüli ke1]- IíTSZ_
iag a jánlási jogultlra1_ ! ! l\zaz, lra eredtné-
nyesen do16ozó1, a csoporiban ai,itÍ,v va6y,
a közössé6órt végzett mrrrrlcád }iieme]"kcdik
-és alcarsz is líISZ_tag ]_err:ri- a csoport
javasol,irat a ta6sá6ra.
-\ solt csoportbó]- Í61- összejött cnrbcrckct
a Politikai I{épzési l,lr:nkabizottsá5 (TI(D-t
segítő stáb) összefogja és e5y feladatot
ad., amelyet közösen ke1]_ megoldanotok.
]Jz a f eJ_adat pJ.. e6y islrolai rerrdezvén1-
nre6szervezése, rószfeladatok megoldása, 1e-
bonyo1Ítása sttl. jjzek utárr a PIűIB velcteli
összetilve -a leendő lilsz-ta6oklíl1- nte8be-
széLi a f e]_adat elvé6zésérrel,1 urilyensó6ét,
közületelr ki lrog},an do16ozott. Dliözben a
Pli\i]] egyenként nreggyőződilr polililiai f e1-
l;ószültségetckrŐ1. (}{em lreJ-l itt arra gon-
dolní, lrogy e6ybŐ1 tudnotok 1ie1l a narxiz-
mus nrínden téte!ét, ;nsztán arróI varr szó
merrnyire va6ytolr képesek vállalni, llo5.w
a6y politíliai szclv ta6jaí 1c6yctck. )
,\ i]Ii}íB utánanéz a tanulmányi eredmérryetek-
nek, kol1é6iuntí Ina6aviseJ_eteknek, lrísz e_
zek ís fontos tóny675Y.
jjzelrután a PIi}iB líiváJ.aszt ja közü]-etek azo_
liat a diálroliat, aliiket all(almasnak ta]_áI
I{ISZ_ta6sá6ra és aJárrlja az TliB f e]-é.
i'rz nil] tagjai elbeszé15;ctnek veleteli, ki
mivel szerctne najd, fo61alkozni. 1,1i a vé]_e-
ményetek a IiTSZ-rő]_, rnilyen lriányosságoltat
1áttatolr eddig stb.
i'r I{ISZ-tagf e ]-vét e ]- mj.rrden évben ijnrrepé]-ye s
esemény J_esz, sőt 1clretsé6es városi szintű
IiTSZ avató ís. crre tavasszal korül sor.
;!1ii nírrcs az ajánlottalr közölt jövőre újra
megpróbállra t ja.

,:|z aIaDszerví ntulka .iaví tásil,ró1

Á IiTSZ 1c6kisebb scjtje az alapszerve-
zet. ]]8yá].talán nen nrindegy, 1ro6y nilycn
élet folyilr ott, lrisz elsősorban ott ia_
lálkoz}ralnalr (-nánali) a IiTSZ-ta6o1i a
IiTSZ élettel. },z ískolai I.TSZ szervezet
l-eiret alrárrnilycn csi1logó is lrivülrő1,
lra a belső rész, az alapszervezete1: csa-k
éppiro5y vegetálnak. ]:bbcn a irelyzetben
e6y píllanat alatt összeomolirat rninden
nááisi ercdliérrl,íinli, lra a llf e j||, az a ló,
lrányszor tÍ,z enber 1iinrcrii]_-
l,i 1íÍSZ-t, a }lözössé6i ól-etet csak közö_
sen J.eirei csj:rá]-rri. j)I*1ez az kelJ-, 1log1,
az alapszervell ís doJ-gozzanali- ]Jz nem
azt jelent i, 1ro6_v f ornális ta6gyíilÍ,selc_
ben nerüljön ki az alapszervi.liTSZ ntr:n_
I:a -ez senliínek nem tetslhet és alrí csali
ezt Ié,t ja az egész ]iTSZ é]_etbŐL az tet-
mészet.i, l}o8), e1 is fordul tőle, ;zérL;
f onios az a)-apszerveliben f olyó nrrrnka
r:ri:rősé5e. ilmeli javÍ,tása érdaliéberr az
IIi]J a liövelLiezől,iat próbálja e]-érrri:
_ az niB a jövőben több lionlirót f elada-

tot f o5 1iiildrri. T'gy az alapszerveli
liényszerítve leszrrck najd a 1;özös mc6-
beszélésre. 1iözös rne6,o1dásra.
IJ-yen f e1..datoli Iesznelr pé3_dáu1! TcI]_
deivényel< szervezésóberr rószf cladai]oli,
társad,alt;ri rnunltáli, stb.

_ az alapszerveii, vagyis Ti vá]-lalliozza_
toli rend,ez\,érryei;, túrá,ii, pro6ratlo1;
s zervezésóre,

- az TfiB az al.apszefvezctc;iiet ez évtŐL
rni-rrden hónap vé6ón beszárroJ-t,atja. ,'rz

alapszervei;nek j.rnirrll 1:.e11 e61, jelen-
tést az IIíB-nali! ijbben :Ír.13-tok 1e
mít csináltato1(, nrit terveztelr az e1-
rnu]-t iclőben. Ir játolr 1c öíle-leítcliet,
javaslataitoiia1, j)nncli a jelentésncli
iermészetesen akkor valr érieltne, }ra
benrriik valós do16o]rat Írtok, ószi-n,tólt
1e s zt eli.

_ ternészetesen 1rilrdez}rattek ís az TIíB-
tól. Dzelire a 1iérdésekre az IIíB köte_
Ies vl:]_aszolni.

eJőrá, lra ötleteiteliet e]. is mondjátok
ós a kiviteLezésrőL is van eJ-képzelése-
tek _ Í.6y azo|<at. közösen va]_óra váltlrat_
juk.
Iiövetelrri 11a8yorr lrönnyű, de lra a me6való-
sításról van sző, mindenki lrátra á11,
majd na5y olrosan bÍ-ráL. Dz ne J-e5yen!!

Iiözösen 1ie3-1 do16oznurrk, saját érdekiinlc-
ben !

Jó munlcát l
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Á Nyu3at i-l(á_rpá i.oti telltonikai
öveit a középső_kr. nrediterrán
fázis }rozta 1étre. 

^ 
}t]e6.as

Tátra a iiy_I(árpátok belső zó-
ná já,ban (1,Ia6lrc6ységelr öve ) . az
rrrr. Tatrícr.rm rószc, annak tek.,
tonilraí e6ysÓ5e,

;\ 'latricrrm a legészakíbb
és legnélyebb tcktoníkai e6ysé.
ge a belső Ny-i liárpáiok:rak.
lirístályos palí:lk, 5ranitoid kŐ.
zetek, vaLamitlt ezelr paleozóos
és ntezozíos takarói építit fe1-

A krístá,lyos liotnplexrrno1:
biotit para5neisz, csillámpala.
migmatitok, injekciós 61neiszek,
anatektitek, és orto5neiszeli
alkotják. l\ Tatricunt e6ószót főle5; krj-st;'l1yos pa1.;'ll< l'lpítilr fc1, d,c t,ij{)1]
6rárrit ma,sszivumot is i.aláturrk a teriil.ctón I1yerr a }|e"l1as . Jlátra is.

Áz ismeret]-en lcorú tnezo.- ós l*rrl:azónás mcl:anor^f ii:ok'h;n aítf iboli,i.,
testek is előí'ordrrlna.k. l^, radiometrikr,rs koradaljo].i vari,szLírl irrtrr]lzió.t ris
meta:rrorf ózist bizonyí tarlalt.

Á tektonikai e6_vsé6eliet neredok. iJ-r,c dőlő t(irési_ síkoli választ,j:ii(
eJ- eglrnástÓI. lizek mcntón tolódtak e5yntásra d-],Ő1 i.i irán:,.ba }]n.ladva.

;1 lr,íra5as._Tátr,ábarl (kivéve annak Ny-i alacson).:F,btl rószcit ) a 6ralri _

toid kőzetok dominálrrak. I(oruk alsó-karbon (Joo-Jtio, ill. zfio.]1! m év).
,\ r'adioaktiv kort kontakt }ratásolt ós f első,karbon ltavicsok is alái,á.nuzsz,t-
jálc, A 5ranitoírlokat biotit.-tnuszkovít elré11 it. grano<1iorit. ltvarcdi.orit
és 5ránitaplit alkotja.

I-;jpaleozoikum a l,'Iagas-Tá.trában nincs. Az a1 só-t,riAszt tr"ns26resz-
sziós kvarcit_kvarc konglomerátrrm és palák alkoi;jált, Áz a_rrizntuszi.b;rn
breccsa, gutensteíni mészkő, a ladiniben doloInit va,n. ,1z iiledélrk(>pződl>s
mentén az ókj_mmóriai f ázis iratásá.ra változás törtérTik a raet j_ben. Paláls
és kvarcitok vá.ltakoznalr a felső_triászban - benne l{ontirrentális f]_ór.a

maradván},aiva 1.
A liászt d,urvatörnelékes kőzetek (hkő, kongJ_. . krin. nkő) 6FÍijik

feJ_, a dog5erben s. ten6eri krin, mószkőve1 folytatódík a réte4Jsor. a
malm üledékeket pedi8 vastagpados fehér mészlrő allrotja" Á 1'átrá-ba"n az
alsó-kréta vasta6pados mészkövét urgon típusú bio6én nrriszlrő váltja í'e1
majd sziinet rrtán a kőzépső-albai 41latrkonitos Inészlröve következik"
A f e]_sŐ-albaí _ alsó_turonban hkőbetelepüléses mri,r6a keletkezet t.

b. t rtal Sá^,J*
t+.lL"



I3oron69ósan . trűvö sen kez-
dődött a nap. Korárl indultrlnli
tűrázni- Utunk le6lelején máris
e6y he5yolda,lon liaptattunk föl_
felé-
Iliivös f enyőerdőben balla6trmk 

"

köriilőttiirlk mé5 minden aludt.
lle36eli, fojtoit csend burkolt
be benniirrke t . csak nél)a 1ehe -

tett e6y-e6y ébredő madár á1-
mos csippe6ését haltani,
Amerre csak nózt,íil]li a maé]as
f enyőli vé6telen síiríijir,t 1á i;tulí,
,\ tűlevelelire és a kövelire vé_
kony párát vont, a re661eli lríi-
vös idő. \ sőt.ét, piszliosszíir,
ke f elhőli 1iezd i cl( f elszakadoz-
lli. s et9yszercs. li InetT_,ielerl t a
Nap sár6a liororl61ja lroil;r eLső
sunaraival étlressze a- terrnésze.
tet.
Ilözbert íe,tnéztiirrli az rit; első

1eí]naíTr,sF.bir pont iára, s a 1átvány 1erryii5öző
volt. i_6lész csapatrmliat magáva1 ra6aclLa a
szonrszéd tlelly csodálatos képe. s szeníí]]1i itta
a Lálvátjy1." \ meredeli lTeg;yoron f c_Iett e6y ha_.
talmas t'elrér, f ellrőt 1iavar1 a szé1. .i f ellrő.
lni; l1 egr, 1]aLl),, va tj r acsonó , végi1l1rörnpö 1ysö t t a
irei,;y ,.Jerirlctan. ma4;a rrtárl lra,.iyva, it 1-ot i. el;y
1eszalra<l t . ár,va liis 1nmacso1, , ma jd a szÓ_Ltő]_
tizv<: 1ovái)l] kavaraloi r- A tá.j 11yörlyörii szÍ.rleIr.
l}erl PoIiiPáZoi L. .'L ilara6oszőld f ellyő1l 1iőzört
rrt!ila 1'cltíii]i1! ea,},.e6y eziistös szÍ]lri, tőrnört
1otrtllli ezíist:lr:tirő. i)zt a iJl,iirryör-íi, ám mégis
eilvi}ar]{]ri ZöldC1 apró f o11;o]it]an bor}t.jáli lilea] a
.1.otntlos f j,k ősz:i sá.r6la. barna, vörös _ szÍ-
l)1,1:l,e ö,lrözó l.r,,,]e i.
I:tlmii illne11 1ei'eló vcze tct l a liillcov patali
nlc].1et t,. _',z éi; irirtr:lerl ]iiderii]_t, iie]_1er]]csre
f orclu1 t az idŐ. ri6vili o1dalrti1 alat tlmi! a
llrir,ös 1iis 1ntali t:soboílot- 1_ .iá Léliosan és rl j_kőz .

'bcrl a íe]lt!rre azol-t ]iövel( liöziitt clká,ZotL. a
szili.]_áiirla]i csapiríló ilrr] lárirai nre6-negcsilIa}T ta,li
a rrapí't{riwberr" ', Ini sil< oldalró1 a. t örpe{'erryő -

vc1 tleuő i t lrei;1,olda.1 érlirl na6asodó sz j rt.jei
csa1()Ilattak" .z e,rtlő l-ái 1iöZt iro1 j.l t. llo].
oi t l]rrr.i]ia,1]1 löl a szelnllözl,i 'ilr:lir, Í'cltór csticsa
::l1tlt;lla e6y ór,í;lsl fí)i1.1r sipliás nranó brt.!ócslilrt
.iái szana ve_liilr:i, ].iár, a Iradara.k is f élátrredi,eli
t<.j i :ilrlrrkbó,l , s tidárlia-tl c-=irreí]ve, csil,i Le1-
ve repíilteJi a 1,aliiló liéli éc()r!.
Iióső}lb, alltll1r, á.llne;ltii]-tii a p€.talioIl . ólvez}ret-
tiili 1líisítő ilat,ás;!t_ víze altrllrira I-ríde11 volt

itogr- a patak part "iIirl is érez..
ilel i,íili ]ríivós 1ehc1].et€lt, i,)ay
háeótl á ttieIve. ilosszú f|yőnyőrű
utaí !lz}l]1!]l, nIögő t t ha.e:}rya e1 ,

jui:ottlslli a lhtizovske,lóhoz.
C_vörlwőrri, átrát szó, kristály-
l i_sz l a y j 2íi aprócsiia i.en8er -
szein e,z alrrely hatalntas, ntclhá._
tó.t_ zö_Ldos lreí;vektŐ1 kőzrefogva
rnár ntesszirő1 kéklii,. ,'r i-áradt
túrá:zór,a üdí tőerl ilat a tó. a
mellet i.e piherrő pedig a csodl,r-
la1 os lil.tvárlyt rlyrijtó hcgyekllen
t3yőrll.örliődlret. l,ilneli nreredő
széltŐ] csipliéZett szélií. hatal
t;ras t{)Stiili biiszkérr tőr a ma6as-
ba. ()1daluk o1)ran kopár. irogy
csa}i moirák zőld follja,i viríta_
Ita'L( íLt_ott. lwmíllió1< e,nléiieít
őrzik ozc], a hccyeh.
llmber nré11 rtent 1étezet t. mílior
eZelr a csodálal:os tönlefie}( lic -

1etkeztoIi ós 1eitet, Jro6y rnár
netn fo6 1étezlli. niltor elpllsz.
tulnali.



liödös, hídea rés6e1 índult
kis csoporturrk utolsó túrájá-
ra. TÚránk közben a Napocslra
kisüt ésének kőve tkeztében,
e8yre naí]yobb kedvve1, szapo_
rábban szedtűlr 1épi;einliet,
.1 re5geli, szinte bebrr5yolált
öltözékünlí is kezdett könnweb-
bé válni. {,trurlrat sűrűn vegyí_
tettük 1rísebb-rra6Jyobb pilrenők_
kc1, amilíet 1e5többször az
elénlt táruló 5yönyörű látvárry
töltötte be.
.Első hosszabb pihenőnket a
}lineov patakon átivető szolíd
kís fahídná1 tartoltulr. Lltlror
jól(edviink már a tetőre hágott.
I6y allialom adódott sok 1róbor-
tos fot,ó lcriszílésére.
,\ 1ieslieny völí]yben karrlar6ó
patali, nlel)nle]i víze krístály-
tísztárlali mond]rató, .hőnrórsé1< -
]_ete viszorlt- 1g-err }ríisnek,
e{Tye s emberelie t i8en nte6l,a€la-
dot L.

utrrrrk f olwtlatása közben sűril_rt
lrat tantak a f éllwliépezó5épek.
lriszen a természetaclra szép..
só;cltcr szitl r e nirrdorrlii lIlajá .

va1 aliarl.a villn1 a, ttrele€, cscrl ,

des otthonba ís.
i\ sudár í'envőrengete4ek ós a
lelcttiik tornyosuló csipllózett
ire6yoldalalt csodálatos 1átvárry..
nali mutatlioztali. I1_ven voll pl"
az elénli tárrrló (,,strava csílcsa
is, mely 1926 nr rua5as};a ente1,-
kedik. l]bberl a na4asságbarr a
g;onro1;,.6ó f el}rőli és a 1re6ycsrlr_
csoli 1racér ,jé. r ókánali 1á tvárrl,a
is elragadó-
l-urán]r során elnrar.adlratatIaIl-
nak tarlot tu'l; a llíres 1re611,má-
szó tenrető ntc6teliirrtésót, a-
mcly ujabb erőpróbára teti Dlin,
lie t , ]ris zerl lneredeli ire6yoldala-
kon keIler L leliiapa szliodrrlu]It.
1nlren jóf'orntáll rrrár csaL 1efe]_é.
va6w szintben l(ellett eé]y kia._
dós sétár] tenrrii]lii a l)oprádi-
tő!s;. i,z erős szé1 .iiatására
élénlren f odrozódó tó lrűs nlélvélr
úszlráló - í'icárrtioló pisztránf1o_
1iat pillarrtottulk ne6. Itt az
utolsó nagy meéaprótláltatás
előtt ismét pihelrőt tartottmlr
és elío61,asztottuli íla&y buzga,
lonria1 cipelg;el.ett f irrom fala-t.

főnyi &csapat neki_vá6oit a ta-
vat sze6élyező szerpentin tne6.
lróclí tásához. ho6y t'cl.jussunli
az ()strava e6l.ilt csúcsára. .i\

lre6yoldalró1 lei,eltintve a,l)op-
rádi tó é6:színirék tükre és
partján a sok kis harr6yárrak
Látsző emberelt képe tárult
e Iénli,

^ 
kép tanusá8;l szerint e kísér-

]_etiink sílrerrel járt és a siivÍ_
t6 széL ellenére mi is me5örő-
kítettülr itt jártrmt< enrlékét,
a kövelibő1 kirakott '|(itt,-t.
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ftíra..?
IIo6y is volt, Tátra?
A mi csoportunk volt az, amely a le8rra8yobb
szintkülönbsé5et mászta, amely a lenyugvó
Nap sugarainál, már szjlte az §sthajnalcsi1_
l_ag: fényénó]_ solcszáz méteres he6yeid között
kereste a helyes utat. llmléksze1? }Ii volturrk
azok, akik a fenyőfák közt lefelé rohanva,
utolsó erejültet megfeszítve fuiottak a vonat
után, akik e6yetlen elemlámpával ós néirány
bokaf icamnta]_ többszáz méteí,t creszkedtiink
lefelé. }Iost nrár emlóksze1? }lí voltrrrlk a
le6kisebb J-észámú csoport, s e6ytitt tudtunk
maradní. Mi- volturrk azok, akilr didere6ve,
1<eziinket dörzsöl6etve csak másztr:rrk, nász_
turrk. }íert mi mást lehetett volna csinálni?
}íi voltrrnk azok, akik a lábukat 1Ó6atták a
cselrszlovák-lengye1 l-latáron, s akik napjá_
ban többször f o1rászkodtak a lreg_vimentők is-
t er: élre z.
lJmlóksze1? Jlzek mi voltunlr. }linden más 6r,a-
nusí tg:atás t e ]_hárí. tunk.
}li voltr-rrrk .Lzolt. altik vakmerőségükke1 tlelyt-
álltak, idejiiket és erejüket 1iockáztaiták,
}riszen vá1]"alták Horvátir Lajos tanár úr ve_
zetésót; .,,ki u6;yebár közismert Szilvásvárad-
rajon6ó. O az, akí széles utakról vadászös-
vényekre veti rna6át, uttalan utak sűrűjébe,
köd előtte és köd utárra, a köd után pedi6
hét lósó nyelvű, csapzott lrajú kisdiák.
dm]_<iksze 1?
IIatalmas lendülette1 vá6turrk neki he8;reid-
nelr, lrísz liiskorunkball rreves f áramászók
volturrk, de itt teclmilcá,rrli fabatkát sent ért.
Ila fe]_felé háronr ÓráLt gyalogoltrulk, aklior
].efelé egy óra alatt jöitiinlt, néila a tábwrk,
tórmelék csuszásí mániájára boliánli iőbbször
ladoztrrnk lef elé.
tlnlékszc1 riin.|<, Tátra?
S ila uj nap, uj hegy. Síirű köd borítja tregyeídet, a látási viszonyo}< három díoptria
alá süllyednelt, s mi ]_áncokorr, irá5csókon mászrrnk a Lomnicra. Zordak a lre6yek, esik
a hó, fúj a széL, de fűt a fantatízmus. Csak azért is me5másszuk! Tőbbszáz méteres
mély szaliadékaid mentén azért Í6y f ohászlrodrrrrk: "T.risterr! ],Iicsoda érzós vott a naüy-
kőrási Konzervg:yárban uborlrát savanyítani!l' .,\ képeslzrpolion nie3örókítet', nta5asság és
szakadék nemcsak szóp. Valamí fantasztil<us mászótec}miliával lc ís lie11 győzni-.
(Iiezek kulcsolva, 6erfu,}c spirálba, irag_,*lábuj j spiccbe, és néirány h,evenyészett judó-
dobássa]_ lökjük f eljebb magunkaí. ) ,',tragy a ru]ra, def orrnálÓdík a lióz, vijrösrc izzik
a tenyér. (;r§y repOá f e1, é6y vissza, trá_rorrr olclalía , zá,rté I1á,s-nó5y. ) S csúcsaidon
1e6szívesebben repüJ.ő szőnye6et, helikoptert, sárkányrepülŐt, esetleg ciroksepri-it
bére]-nénli alászállásí célokra.

.\ztán belemászurrk a sötétbe.
i\lö8öttiinlr ágak tőrnek le,
előttiink c5yetlen elernlám_
párr'l< férrye imbolyog, és
nré5is tombo]. a jókedviink.
L6y sajátos 6yermekkort é]--
tiink á t: Itt tettült solr
biztos lépés utárr az eJ-ső
bizonytalan lépéseket.
Ire1-Ie 75oo mé cer.
-l.imlékszel, Tátra, az ízzad.L
ma6yar turistákra ?

ary,} I;,al;
lf . A gco.

néira a 6ravitáció se6Ítsé5éve1. A kő_
reagált f icamt.1, bár jó érzéklie1 bot-
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l,it].evcliitlk ószalrra szőLt: a ]jzovjc1,,unió má.soditi J,c11,_

í}a8yobb vár,osába. a feilár éjszaliá,k Ós az Ól-ő tör,tinelctn}la,zá-
jábar. Leningrácl vllrt rúnk jrrrrius 19. -órr. 1lo{]y sztlpsé6eít f e1-
iá, 1u u 1Jo fős orosz rryelvi ctiákLábor résztvcvői előtt. ]-s rli
várLulr. i-ro61y rnegn_vÍl jorr etőttii-tl!t a vár,os]la vozetó ril , nregisIner_
jiik a nevczetessé6elir:i, ot ti-ronna'ii i:t,czzú]l a laarlioirai , r:ta-ka"t,
Ílázal:at. Vártalr r&rrk a l)el]ej()zctt é,s folratlratUs íí:.ól(, a. fclcdós-
bc morült , va€ isrneretlcrr szavak, i1o8\, Ileí-tanul juk Őket , s 1, t-
tal-:uk órezzúk a nyelvtanu}ás szcbbik olda1llt-

_{z eIsődlegcs cé1 re,]rát a I,:1,elvtudás fr:jLcsztóse .''ol.i,.
rizért délelőti;önlrént 1lárotn ór:ában tanítás lo1,.-t.. il dólul;irrt pc-
d,i6 valairol eP.-}, íde€]enleztltőve1. 1,ö].1tjt túir, a.iiívc1 a ilr:zr)r,.t lit:z._
rlr:t,Ón lra6r-aru1 pr(lbá1..t1',rk li.onlalitrrsl kía1;l.j,itilrrj_, ,_stc: iiiindcrrt
r.ö5zítcni:rrli 1icllctt a lrör:e ],ezőetr i;.lticló Ol ()_<z 1li C]r"í, 1taill(lb.,l"
rlzcken kívi_í1 iletente }lár,crlls zof orOsz d.a,l(]ll ia]]ulasár'a.] ii.';,r:iii:z-
tiinlr n_rrelvi lríán1-osságaínkat F,ótö]ni, , ztL: a ,],l1í.:o1r ii1; sz,/ll,,:,z
tén:-eli]i(:]nt hatnak, rie llta1.;a. a v;],1,os. ].e,l:irir:r'i,tl , ,l_]-J-ari ala-n}la.n";u-
latot tCI.enttctt, hoí]._,* szívr:s.:n jl.,rtrull; ól.i],r,a. öri]] iilllli, 1l.r Si_
lier.iilt valailoI lnei;ÉirteiI]i litai]ul]lia'.. vae}- ]la ;;tci,,t-lIt ct ii]_rrii \.a1'-:;:ii .

Viszonyla5 sok szailadi.ciőlrir loI,,, s e'1;1:<>r, önlrlj,ila,r: jri,l,*
lt:Lttrlli;r vár.r;st. 'í.'axizlrr.l,i,i:uflk a 1cnirr;r,lcli u'LCíj.'i.(]]l. 1''a.,1- ",pi]cj1
r-á,sár.l1rsi 1ázr:rrliat csilL pítlrat:tlrli, -"o]t;r1., átr, j 1,1,aszl otí ar,i s7.r_
l,tiii, \,itálib;r rttcr.iilvc i6l.eiit:ztü;li r;esélni e1,)rnj.sll1,li <l,t,szi\,;u:,.ll:,,'l 1,
s itr Lanllltuk ntcg;. rti a, ba_r,i;tsá6, .ulclJ_ctt. 1l():i\, át,:ii_;:1. l_cr:itl_
6lrád, va_rá_zsát, l'lr:élti:k e>r;;,,n1;]5 var!,zsirt i.s. :jzóvlr ]_: l:t_Llil:lr:}_i 1,c1_1:,j L_
}retcllcll, ,\ f ocinrcccseli, a ,!;ir:.as1l{a, a v;r,ös. a ,*zíljti:z,iii, \t,-"
triliicdők. zr szerr:},lIóselr }ra.rrgrrlal;r trri6 nri.rrrlig: i;;t. t11 j,l]rr)í_]]l,,

,\ztlrn? L,,ztán rrrírr v1]6c i5 vo] t, S O1.(!sjz t:titi:l_ itl];ni:]i
távoli iizcrr<,ltliént órrel<e 1tiilt: l,T[u.,z ,'.v illuJ_1,1t. l;;.1;:,i 1,ozr:rilt, § t.] irll:
ép]l a. .l],]1i paIota előt!i tór,en.|l T.-tolsó ]",i il)_]_iilliii;r] :i-1,,; s-,,.:il7.1 zl,

r]a1; ''Jó ójsza,ltlrt, l,enin8l.ádl,, Sír.;'ls a rr,l:iili-:i l..1r,r:rl . v:ir_,,,r,rl;irs
1-oningr;id és egylrrárs utárrr.

.|,ztárl szi:tv*álturrli:, de J,erlilli-;].i_.1_I il_zi1l a, j s iis:;zat;.r,i;
ntinl<et. Levelezüli1(. telBf on;1 }un1,, ia.l1, lii{)zi,i. szr,r,r't:zlitlli. ilt,isr;
c€).i_itt akartrrrk szi]_v()Szter.e zni, t;rcr,-i t:iil:,jr:nlij-;;r:ii í3.?, L}. \",'1 r r,l,'1,1-.-':
!llioGw i(ílpZelilr, ir<161. mir:kct csalt rllg;r_ ös:::i:r.;,:il:l_,]. í]i.,:,: ]],i:]a,.i_,l,rii,,

e61. o1;,_an városba, mint l,r_,rrirrCr,ád, 51.1;,_d;:5r_;l ;:1,,,í: slzr,].nil ,i is
eIcsZtenoli?'l

a__; arilrL lV.A 7rpt.

! { ürl
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Knreübnn
jürtolTl..,

Lz ídén nyáron lehe_
tősé6em nyíJ-t arra, lrogy
Azsiába utazzam a csa_
patta]_. Gondolom, ez nem
mindenkjrrek adatik mo6,
ezért most megpróbálorn
dióhéjban eJ_rnesélni, nit
ís 1áttam kint.

itloszkván keresztü]- repülttink Pkrenjanba. i! repülőút hozzávetőLe6esen tíz
Óra volt. Odafelé vógi5 sötétben utaztuírk, ugyanis az időeltolódás hét óra.
!1Íkor a szeívezetiirrk megszokta ezt, akkor kezdtiiírk a városban sétálgatní. A
l(oreai NDI{ fővárosa hatalmas kiterjedésű na5yváros. A házak közt rengete6 a
zöld terü].et, s az utcák nagyon tiszták, ami manapsá6 rítka jelerrsóg. A vá-
rosban sok a rnÍlem.l"ék. Az á11amf őjükrrek, akit ma6asztalnak ós na6yon szeret-
nek, 22 méter ma8as aranyozott, élethű §zobrot á].1Ítottak. SÍ,remlókeliet e_
mej"tek a háborukban elesett katoná}<nak is, akikre na6yon büszkék. _tr város
sportlétesítményei j-s f i6yeJ-emre mé]_tóak.

Versenyek után sokat kirándultunt<. tgy jutottunk e1 a Sár6a_ten6erlrez isr
melyen e5:y kb. 8lrm trosszu gátrendszert néztijrtk meg. ]Jz 1oo - 11o kn]-re lehet
a fővárostÓ1. j\ távolságot busszal tettüli tneg. Az ut mentén rizsfö]_dek zö1-
delltek, majd sziklák kőzt kanyaro6tunk. I(ár, h<r5l, a rossz idő Iniatt rövídre
sílterült a kírándu].ás.

Talárr mondanonl se lre1_1, 1eo5y bármerre me6fordultulrli, lrtindenütt érdeklő-
désse1 nézték termetijnlret ós európai rutránlrat. }iáluk ugyanj_s nrjndenkí e614or-
mán ö]_tözik, mintha trrriformisban járkáJ_nánair<. },z orszá6 lakói nagyon fe6yel-
mezettek, ntó6 szurkotní is mi tanítottuk meg óket. Latldaru6óink ugyanis épp
aklror jártak Koreában, aho]- az IBY e6yilt mérkőzésót játszottá,lr. }íegnéztiik a
ma6yar meccset, és szurkoltrrrrlr. ahogy bírtunk. Lpp a lrazai-akka]_ játszottunk,
s azt hittük, na6ly ellen_szurkolótábor Icsz. I{át nem. Nyolcvan percig csak
mi biztattuk han6osan csapatrjrl.kat, § a koreaiak el_szörnyedve néztek ránk.
A szurkolás eredménye viszont 4:1 _es győzeleil 1ett.

llazafelé egy ma6},ar turistacsoportta1 találkoztunk. Az IL-86 ajtajábóI
móg e6y piJ_lantást vetettiiírk a tájra, s már repültiink is l'aza. S az első
itthoni élmény: me6rohantuk a 1e8közelebbí presszót, s az ottani karbonátos
he6yí víz utin csak ugy öntöttüt{ nra6urtkba a különf é]_e üditőket.

\1AGYAR lilusiot
vlZlLABDA vÁloo,qrorr

Z"{ilL

I

TAGJAKENT:
aá,uw

tV" gér,
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,,

Áz évío rf,rÉ.sa-:
másodilr fele ,- Á 35 ,9o. óvf orc_lr-rlóli enlblénrá,járra-li eldőreLése az

elŐző Itőna.o oálya!261oi66r.
Az edd ig a, ].a_liu]. t d it':_kc sopor t o1r be:itli;8_t1lozá sa.

fe]_elős : a másodílr évfolyanol., a"]_ansze].vci
tj{v_ búcsrlzle]ó:

.- bernutntlroznek. a.z a_lepszerve]i, iline]en §].a]lszcrv
nelr 1<r-15 perces mí'isorral lle11 lrészíthj,-

felelős: ]iiíD
i)iákce:lj!le]]!l :

_ valainíi]en újszer,Íi diai,licontrrllto-, 3.1iFJ1,1x-lli l
felelős ; Ir},I-t]-P},ii]J vezet6séve]_ a. IilijZ-tlc belÓpni száird{.1iozó1;

( rrle5nrór e i, ó se o zcktrcl. a <1 i,:i ii oil,r: a1., ) .

_l'ry3§, ,

- tel,jeserr 1iötcLler1, vetéllicclőliiie]_,,iáté}iokka"t
tarit,í tot r, buti.

r'-clelős: a harrradj_li évfolyarri ala.pszervei !

§.z.],ó Józseí'] ,r :*9e_i*vjjfií)1l]_í_*15§_!gé:

. t;rirtrlertf éle bolonc].sá3 elr: jón ós a vé6érr buli.
a, neE;vediltes évl'olya-noli

", eset_'l el3 1lolondbal la5lás

Ja,n_9ár

1le,br!!!!r

),lárq.Lrrs

"- asvá.rlyl:Őrz<_r, sza,,lilrjtri c]_őa_c1:];soli. 1lerllli;at,iiozi_li az
isltola (35 ,'lo" eiví'ordtrlóli,iriárlÍ i,ás *,z is'j.,o].ilt
tör.r,érlc., t.érő]_ )

,, az]]an rlélrrr;,n. esIe
( ,i ra i l 1. vnll . r'r 

"i 
la, i t, , vo,n ,.

La,l.áL1<o7,i.5 su1 :i,nlr r,égí cli:] 1r.il ivn1

- ilerrdt]a-a]ió :nc6enrlékezósek márc j rrs 15 " ,rő1 .!s a.
I',_fSZ íle1,1ala.ktrlásátlalr ]o. éviorclrrtójáríl1:

- tijrtÓl}elrlí ,,játótiok . 1-,I:f7,." szetvill:1., nóv íelv ite].e

prilji:s : - lio_Lo1]!]]9]]!ll :

. í'eiclíjs:

]lá irrs ; . rlóllerran 
: , - el,]ész vár,os L ne(Ttrozsaró r.errdezvény orszá,;1os bél<e -

1á,rlc l]cllr:Í,vás (a rl..Oíó, a- lV, orszii6os 1apok se-
6ítsé5óve1 Irrá_r korárr !:ecl(ezdjíilr e propa5á:J_list).
trél;ei;lenet szervczése (r:iirrclerkrirperl ír j szeríi proíjra_
rnolrka1)

- f elelós : ninclerr alapszerv
Június : - Temet.iűk a }IUNli,li !

- a tava-lyiiroz lrason].ó, anné]. szervezctLebb ntinclen.
1tít me8moz6aió pro6ranokka1 ( pJ-. u- lJrrrliia tenctése)
UtcabáI Je1_1e3i utolsó renrlczvó;lvíirrli.
ir J|-jo. évf ordulós rer:dezvérrl.sorozal zár-;: sa"
Az év értékeJ-ése a KfSZ szenszötgábő1.

_ felelős ; KllB, az ú.i alapszervve1
Itlinden ez évi rendezvényiinltbon szerepelni fo8 a lieti;ős óvforduló (:s - So)páLyázatok, felirívásolr stb. fornráját,án.
Spori: őszí-taua,szi rendszerű fu'ubal1..bajnol<sá6, 1,éleu pókíoci, i11. röplallda-

bajnokság.
Irotószakkör: CÓlr:rrk az e]_sősök beavatása a fénylrépezésbe és a labort;tr:nliálla,,

,\z oktatás egy f elrrőtt és két díák vezettisével tőrt+lni1.1.
Terviinlr, }ro5y nencsak saját f ilurjeínket do160zzul;, ki, lra_nern bárlií tl_tnaLőr
ne8atívját is elŐirívjulr. Bevezetjűlr az i6iazolványkópeli helyben tőrtónő |<siszí_-
tésót is, mel;-neli ictőpont ját a falirrjsáilon kifii6;5eszL.jiilr. ,ir:ra liériink l]enne.
teket, ho6y miné1 többe:r hozzátoL< e1 előirívatlan no6arív,jaitolrat. rnet,t 1]en1_
csalc jó ez a szolgáLtatás, hanem o],csótb is, ntint}ra valaki ",z 

()IroTi!)iiT,l,al <lo1_
8oztatna. Szeretrrénlr e6y t)ptirna na5yÍ,tógépet, neJ.y::e a pénzt a f enti lnrl]ri.ó.k
clí jaibÓl gyűjtenónli össze. Ileméleru soltak érdeklődósr!t silleriilt f e]_l<eltenenr ós
nj!é1 többen jelentkeztelr a f otószalckőrbe.

liotó dj.álil(ör
Lattenstein Attila TT. R.



Szerzette :Berzsenyí után szabadon:
Ópacs Ó]_szál, az Óva,si péta

l(özeli tő á ( év )
Lankad már Jókedviink, könnyeink lru1lanak
Na6yra nőtt f ejiinl{ben seruni sem zöröÉi
Nincs rózsás jellemiink, mert pálinká,s
talajban nem é]_ meg a babér
Nincs rnár értelem, hajlott trátak között
nem sú8 senki sem, és a zöl_des táblán, a
króta fehérje§ vorrala ném kanyaro5
A tudást ag},agos össz]_et fedí.
r\ szem pupiJ_láin szűTketlályo6 tlonol
liaj]"a szájurrkon nem a tudásszoml ízzík
-,\. matek és orosz vad dala harsoghat
I.tt bent az órtelem kiin]_t
()h a diák-(')vek e6yszer majd elmú]"nak
S minden napja az üres korsó körü]- hewer
Senki seri szerzetes, lvíindenki pad alatL
,\61,rxrlrat béf edi a penész

jixelő szellemem csi1].aga leleullik
Sötéttő alakom rná_r ré5en ismeré
a fásítá.s_tudomárryt. :i rend,esen 8yarap-
szj-k e ,je6lyek zsenge oszlopa.

Dlmont parabolán, nreglépett a kedvem
j,iem irozhat ja e1 a ma,§yar Posta_ soha
S karantén e§zentet fel t:err i5:Ózlreti
jl]]_lenőrzőm jobb oldala.

,,
LEG0

, 'Ílmos, montljrai,rráln Lu)ain]as órlirlr:,]r :í_i,:órl.it:;:el. t. \,z os7r i 1_.,,l e6r-hirrrgusá6, í:'á-
sultsá6 jeJ,l_emezte, ha egyáJ"talán 1eiret, osz:tá1l,nak rlevezll í az iLyer;. Hrlszonkét
'|f e6yencbó1'' nyolc bete€let jelentett, va8]r épl.r ne;l ért ri. i,e iörrni a ntr]ladiir Órá ,

ra, pedi6 a tantár6y igen csábÍ-tó: munliav,ide]-ern.
Á kábrrlatot e6y név oldot |a i'e1: Szrrrcrni. l)élután , \,aÉi]. .iskolí;rr i<í.vül eza név egy jó trarátot jelentett, rleT most otl]:enértóliíi volt. a f elt:iés vj sszataszít,őgcrndola-távaL. Az iz6,almat tovább fokozi,a az á_l-d,oza.t rővidre sikerii].t szereolése"

Tovább rlrukkolhatturk: ''Ja j, csak ne el}Éen. . . . ,irl j , ne Leyoz7 tová,bb !'' Vó,3íiI a
krosszú vá1o6:atás után me6szül.etet t a döntés: iija6y Sanyi. irröl;t.ó l.í6yori;ó, ápró
termetú társr.rrk széles vi5yorral, jelJ.e5zetes járásáva1 illduIt a. ''vérpaira''. A ta_nár kiadta a témát: környezetvédelám. §anyi erie kíhl'rzta nta3át. őrtbizálotnr,,aJ_ telve
mosolY8ott, rlajd összeszedte élondolatait. Vé6re elszárta ma-61át, és belekezdeti.
]l)rtelmetlen f élmondatok sokaságát zildi,totta a tanárr.a. al<i. szemme1 1áthatóan lszen_vedett. KÖzel jártrrnlt a kicsengetéshez, s 1átszott, hoéry ellből a r'elelettről se 1esz
semnti. liövetkezett a mentó kérdés: lllr{ive1 f o61aJ-kozik a l<örnyezetvéd,elern?|| Sanví za_vartan nézeLt a tanár::a, s lnost értette meg igazán, ho6_. rosszul álL a szénája.Tudta, hogY ez az utolsó lehetősé6e" llendezte go.r:rlolatai r, , rna jd tlagyokat nyőgve be-lekezdett:l!Fö].dvédelem, tájvédeLem, ví.zltédelem. .....l,iX;Vi:.t]í,L,-i,í" '' t:]liiror robilant a
P2y9? ?? osztályban. Harsá_ny rőhögés kőzepette f ol_ytattuk a f elsorolást: IF]o}.]V}'{jt,L]r}t,
oNvliI]1fLD}í. . . ú

A han8ulat csak fokozódott, § már Sanyínk is lrevetett, íi5yelmen kívü1 ha6ly-va jutalmát, egy nagy LX}TDST.

GDoLa)GTA1 DoLGoZ;tT
1. A 1ösz sivatagi homok. 2. ltz eJ-jegesedés folyamatos hide6 idŐ,
). L széL, a jég és a víz tőrmelékanya5ának összehásonlÍtása-:

A Jeaet a liz száL]_íthatja, a szél nem. A vlz téLen megfa6y, jé6 keletkezík
belŐle. A szé1 apró kavicaokat, leveleket. homokot szokott száliítaní, sőt
na8yobb szé]. esetén fákat dönt kÍ. A jé6 mrrrrkája szíLár,d állapotban a résekbe
befol.yik, s miután megfa6y, az!, széttepesztJ-.



E kép a kőzismerten és ha_
gyományosan Jó tanár_diák
vl-szony ékes bízonyí téka.
A tévedések e]-kerülés€ vé_

6ett: a f otó nem p,énteki
napon készűlt, nem l_s a
ferihe5,yl- repü1-őtéreíl, rtem

is kőte1ezó tantárgy,
istenem . szeretik
o5ynást.

Ez j-tt e6y beállÍtott kép,
ava6y mi van az üve6ben,....

PEP§I-0OLA
@ToBV VEo€TT

kólátó]. ezt a derűt ll??

Hi66yétek eJ., ennél
ártatlarrabb képet
már nem tudunk vág,ni t

Nem va5yurrk í,6y ís
et-é6 §zerrdék? (Márcsak
a 81óría hiányzik)
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Az .,ÉLETüNKET"_ET SZERKESZTETTÉK, ínrÁr, .lnvírorTÁK, S úJHA ínrÁx. porózrÁK. FoTÓzTÁK, ÉS
HAJZoLTÁK Ánvet aÉLA TANÁR VEZETÉSÉVEL AsZERKEszTÓ BlzoTTSÁG tncLnt:

NÉMETH KÁRoLY |V. B. geof. Klss ÁRPÁD lV. B. geof, HUFF LÁSZLÓ ll. A. akn. KERCSMÁB ZSoLT lll. A. geol.

TATABÁNYA| SzENBÁNYÁK HÁzl _SoKsz. !647/1986. FV.: CS|CS GYULA, FK,: PERGEH lSTVÁN
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