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A FALLER család I.
Megtisztelő és ugyanakkor rend
kívül nehéz feladat egy olyan
család Jeles tagjainak életútját
röviden vázolni, akik négy gene
ráción keresztül tartották ma
gasba a bányászat zászlaját és
sokat tettek e szép és nemes
szakma minél szélesebb körben
való megismertetéséért és fel
virágoztatásáért.
írásos adatok vannak arra vonat
kozóan, hogy a Falierek, már az
1 5 oo-as évek elején szerepet
Játszottak Selmecbánya, majd
Gölniobánya bányászatában. Ez
utóbbi helyen született 18l6.
március 3-án Dr. Faller Gusztáv
okleveles bánya- és kohómérnök,
magyar királyi bányatanácsos,
akadémiai tanár, neves szakiró.
Gyermekkorában Gölniobányán még virágzó bányászélet folyt. A bányászat iránti
szeretetét innen hozta magával. Számára ez nem szakmát, hanem hivatást, élet
űéit Jelentett. A középiskola elvégzése után 1836-ban iratkozott be a Selmec
bányái Bányászati Akadémiára, ahol Féch Antal és Zsigmondi Vilmos voltak töb
bek között iskolatársai. 184o-ben kitűnő végbizonyítvánnyal fejezte be tanul
mányait. Mérnökgyakoraokként dolgozott és több tanulmányúton gyarapította is
mereteit, majd 1843-tól az Akadémia bányaművéléstani tanszékén asszisztens.
1846-tól Felsőbiber tárón bányamester, majd Bélabányán, Szélaknán és Hallban
is dolgozott, de kapcsolata az Akadémiával nem szakadt meg. 1855-ben a műve
ié 3 tani tanszék rendes tanárává nevezték ki. A bányatan mellett a bányagépé
szetet, bányamérést és az előkészítést is előadta. A dorogi bányákban — amelyek
akkor a legkorszerűbbek voltak hazánkban - több Ízben is Járt hallgatóival
gyakorlatra, illetve tanulmányútra. Hagy súlyt fektetett a Jó gyakorlati kép
zésre. Bejárták az Akadémia közelében lévő bányákat és megtekintették a zúzó
és előkészltőműveket párhuzamosan az elméleti oktatással, délutánonként.

Nagy gyakorlati felkészültsége, világos előadásmódja, közvetlen modora miatt
hallgatói őszinte tisztelettel vették körül. A nemzetközileg is ismert pro
fesszor kezdeményezésére 1866-ban született meg az "Akadémiai Betegsegélyező
Alap"-nak nevezett ifjúsági jóléti intézmény, amelynek l87o-ig elnöke is
volt.
Szakirodalmi munkássága igen jelentős. Számos bányászati, kohászati és gépé
szeti tanulmánya jelent meg. Szerkesztője és nagymértékben Írója volt a Bá
nyászati Évkönyv több kötetének. Sajnos egyetemi előadásait Jegyzet, vagy
könyv alakban nem jelentette meg. Gyakori tanulmányútjai mellett rengeteget
dolgozik egyik legbecsesebb munkáján , az Akadémia első loo éves történetét
feldolgozó emlékkönyvén, amely 1871-ben Jelent meg.
l8 7 o-ben kérte tanári állásából való felmentését, de utód hiányában csak 1871ben nyugdíjazták és ez alkalomból munkásságának elismeréséért királyi dicsé
retben részesült. Nyugdíjazása ellenére szakmai kérdésben gyakran kérték ki
véleményét.
1881. január 2o-án 6 k - éves korában hirtelen elhunyt Jászón. Egyszerű márvány
sírköve ma is megtalálható a jászói gótikus temetőkápolna tövében.
Fiala Terézzel kötött házasságából 3 gyermekük született. Mária gyermekként
halt meg. Az elsőszülött fiú Gusztáv, - aki I850. október 2-án született orvosi pályára lépett, de a bányászattól ő sem szakadt el. A selmeci bánya
kerületben volt bányaorvos. 1 9 2 1 -ben, mint a szélaknai bányakerület vezető
főorvosa É3 évi szolgálat után vonult nyugdíjba. 1929-ben Debrecenben halt
meg 75 éves korában. Az ö fia, Dr. Faller Jenő a nagyapja nyomdokait követte.
Az ő életútját következő számunkban mutatjuk be.
A harmadik gyermek Károly 1857. május 21-én született. Elemi és középiskolai
tanulmányait befejezve 1875-ben iratkozott be bányamérnök hallgatónak a Sel
mecbányái Bányászati Akadémiára. Végzés után vógigtanulmányozta a legjelen
tősebb hazai és külföldi kohóműveket, s szerzett ismeretei alapján 1 8 8 2 -ben
a Selmecbányái m.kir. bányaiskola kohászati tanárává nevezték ki, majd 189^+ben, mint nyilvános rendes tanárt, a Bányászati Erdészeti Főiskola fémkohá
szati tanszékének vezetésével bízták meg. Tanári állását 19 évig töltötte be,
s fiatalon, 56 éves korában, 1 9 1 3 -ben hunyt el Budapesten.
Tetemét a Főis
kola Selmecbányára szállíttatta, s az ottani Havasboldogasszonyról elneve
zett temetőben helyezték örök nyugalomra.
Faller Károly korának egyik jeles, külföldön is ismert fémkohómémöke volt,
ki hatalmas irodalmi munkásságot fejtett ki, s a maga idejében egyedülálló
négy kötetes "Fómkohászafton" -ával bevéste nevét a szakirodalomba.

Bársony László

„Látjátok /
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egyszerre megholt... ”
BODOR tanárúrtól
«•)
"Látjátok! ...... egyszerre megtaa.lt
és Itt hagyott minket magunkra.,. .....
Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a ml szivünkhöz közel álló.
De nincs már
Akár a föld.
Jaj, összedőlt
a kincstár."
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él,
s mint fán se nő egyforma két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló."
Édesapám! Utoljára mondom el hangosan Hozzád intézett gondolataimat. Hit is Jelen
tesz nekem? Mi minden köszönhetek Neked?
Példa maradsz számomra abban, hogyan kell derűvel személni a világot, hogyan kell
bizni a Jóban még a halálos percekben is. "Míg élek, remélek!" - mondogattad gyak
ran az utóbbi időben. Ezzel hogy megkönnyítetted szomorú napjainkat!
Te tanítottál arra, mi az igazi tartalma e szónak: haza.
Magyaráztál nekem történelmet, földrajzt, művészetet.
Te ültetted át szívembe Erdély szeretetét, tanítottál székely dalokra, magyar nóták
ra. Mindent tudtál, minden kérdésemre válaszoltál.
Es még mennyi mindent szeretnék Tőled kérdezni - de mindhiába!
Mennyi tudás vész kárba!
Milyen is voltál? Aki Jól ismert, az szeretett. Nem voltál behízelgő modorú, üresen
fecsegő. A magad útját Jártad olykor makacsul, és nem érdekelt a világ véleménye.
Vállaltad emberi hibáidat, szinte kérkedtél vele!
De mi, akik szerettünk, — mert ismertük másik aroodat is, - elnéztük ezt.
Könnyednek látszottál, nem mutattad ki érzéseidet, pedig tele volt a szíved szere
tettel és szeretetre való vágyakozással. Milyen boldog voltál, mikor meglátogattak
a barátok, kollégák! Köszönet mindazoknak, akik e nehéz hetekben gondoltak Rá, örö
met okoztak neki. Köszönet az orvosbarátnak, ki táplálja bennünk a hitet, hogy van
önzetlen és igaz barátság e földön!
Búcsúzunk!
"Akárki is volt ő, de fény, de hő volt.
Mindenki tudta és hirdette: ő volt.
"..... Szőtte álmát, mint színes fonált:
homlokán feltündökölt a Jegy,
hogy milliók közt az egyetlenegy."
Ne legyen Néked nehéz a föld!
Nyugodj békében.

Bognár László

Ásványhatározó

Megjelent a Gondolat Könyvkiadó
gondozásában egy könyv, amelynek
a címe és várható tartalma a geoló
gia szakos tanulóink érdeklődését
jóval annak kiadása előtt felkel
tette.
ÁSVÁNYHATÁROZÓ - ennyi a cim.
Szerzője Dr.Bognár László, az ELTE
Ásványtani Tanszékének docense.
Miért is Írunk lapunkban erről a
könyvről, holott a többi szak
könyvről nem?
Az Ásványtan tankönyvek mellett
sárgult, szakadozott, alig hasz
nálható Jegyzetek voltak az ás
ványgyűjtőink korábbi támpontjai
abban a sokszor sziszifuszi munká
ban, amely 1 —1 ismeretlen ásvány

meghatározásához szükséges volt.
Régóta vártunk egy olyan magyar
nyelvű könyvet, amely a külföldi
kiadványokban megszokott színvona
lú szöveg- és képanyaggal bírva,
könnyen kezelhető formában rendel
kezésünkre álljon ahhoz, hogy ésványgyűjtöményeinket, vagy gyűj
tendő ásványainkat rendszerezni,
ha ismeretlen, saját lehetőségeinkkel meghatározni tudjuk. Mindezt anélkül, hogy bir
tokában lennénk az ásványtan és a kémia mélyebb - egyetemi v. magasabb szintű ismeretének.
A másik oka e cikk születésének az, hogy az Asványhatározó, szerzője révén, egy ki
csit a mi iskolánkhoz is, annak történelméhez kapcsolódik. Bognár László ugyanis a
Szabó József Geológiai Szakközépiskola első —1955~hen— végzős osztályának egyik te
hetséges tanulója volt. E könyv megírásakor biztosan gondolt ifjú utódaira, hogy mun
kájukat, tanulmányaikat a maga lehetőségeivel segítse.
Bár az első l4o oldala az ásványtan alapvető tudnivalóit tartalmazza, mégsem Ásvány
tan könyv az, amit a kezünkben tartunk, mivel a további 3 oo oldalon olyan csoportosí
tásban és képanyaggal tekinti át az ásványvilágot, hogy hosszadalmas keresgélés
helyett gyorsan vezet el bennünket a keresett ásványhoz. Ha viszont ismerjük gyűjte
ményünk csillogó-villogó ékességeit, akkor ugyancsak könnyűszerrel nézhetünk utána,
kereshetjük vissza e könyv segítségével kincsünk további tulajdonságait. Szükségtelen
elmondanunk, hogy hogyan kell használni a határozót, hiszen példákkal illusztrálva
olvashatjuk azt benne.
A Határozó megjelent - a régi és új ásványgyűjtők örömére, a szakmában elmélyedni
kívánók örömére, az ásványokban gyönyörködök, a természetben búvárkodni kedvelők örö
mére. Mindezeken túl reméljük még egy óriási haszna és eredménye lesz ennek a könyv
nek, mégpedig az, hogy minden olyan tanulónk, aki nekilát meghatározni 1 - 1 ásványt,
felismeri a felületesség, a türelmetlenség, a tudatlanság hátrányait, hozzászokik az
alaposság és rendszeresség követelményéhez, a megfigyelés és felfedezés öröméhez, és
így minden szempontból sikerélményekkel gazdagodhat.
Köszönjük a szerzőnek és segítőinek, hogy megszületett ez a könyv.

A KISZ XI.Kongresszusán megfogalmazták azt az elvet, hogy a leendő KISZ-tag elé követelményeket kell
állítani.Ezekre azért van szükség, hogy a KISZ soraiba olyan fiatalok kerüljenek, akik magukénak vallják
a KISZ célkitűzéseit. A követelményrendszer alapján választjuk ki azokat a fiatalokat, akik a KISZ tag
ságra érdemesek. Az iskolában mi is ezen határozat alapján dolgoztuk ki a követelményrendszert. Az ebből
adódó feladatoknak szervezője, irányítója és végrehajtója a PKMB.
Az 1986-os tanév végén alakítottuk meg a PKMB-t. A munkabizottság hét fővel dolgozik. A PKMB feladata
nagyon sokrétű.
I. Politikai felkészítés: - általános politikai képzés az elsőéveseknek
- a felkészítés után egyéni elbeszélgetés következik
- a gyakorlati feladat sem maradhat el, a diákcentrum szervezése, a
II. és III. évfolyamok politikai vitaköre
- minden hónapban vitakör, vagy előadás
II. Vezetőképzés :

- minden alapszervezeti KISZ vezetőnek
- a vezetők legyenek tisztában saját és a KISZ-tagság alapvető jogaival
- a szerzett tudást az alapszervezetben hasznosítják.

III. Vezetőutánpótlás:

- a PKMB keresse meg a kitűnő munkát végző embereket és ismertesse meg őket
az iskola és a város diákéletével.

A politikai felkészítésről egy kicsivel többet szeretnék szólni. Az elsőévesek egy általános politikai
képzést kapnak, melyet még szeptemberben kezdtünk. Hetente egy foglalkozásra kerül sor. A képzés nyolc
témakört foglal magába: -Ember és társadalom, -csoport és a meggyőzés, -az országos KISZ-szervezet
felépítése, -Szervezeti szabályzat, -a párt és a KISZ működési elve, -Jelölés és választás, -Érdekvéde
lem, -Az iskolai KISZ-szervezet felépítése.
A politikai felkészítés után egy nagyszabású városi rendezvény, a Diákcentrum szervezése a feladat.
Az idei DC. már a második, amelyet az elsősök szerveztek. A DC. igen nagy sikert aratott a város diák
sága előtt. A Diákcentrum szervezése után egyéni beszélgetés következik, melyen számot kell adni a
politikai tájékozottságról és a DC. szervezésében végzett feladatokról. Számot kell adni a vélemény
alkotó képességről is. Természetesen a magatartását és az osztályfőnök javaslatát is figyelembe vesszük.
A tanulmányi eredményt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, mert a bukásmentesség fontos, hogy valaki KISZtag lehessen. A feladatok teljesítése után a jelölt márciusban KISZ-tag avatáson vehet részt.
Ezek a PKMB feladatai és a követelmények, melyeket a leendő KISZ-tag elé állítunk. Remélem sikerült a
munkánkat, és a KISZ-taggá válás feltételeit bemutatni. A politikai képzés anyagából egy témakört
szeretnék ismertetni, mégpedig az iskolai KISZ-szervezet felépítését.

AZ ISKOLAI KISZ-SZERVEZET FELÉPÍTÉSE
Az iskolai KISZ-szervezet legmagasabb fóruma a küldöttgyűlés
végrehajtó szerve az

IKB

ISKOLAI KISZ-BIZOTTSÁG (IKB)
feladatai:
-szervezi az iskola KISZ életét
-szervezi, irányítja, ellenőrzi az alapszervezeteket
- képviseli és védi a diákok érdekeit
- az IKB köteles beszámolni választóinak
MUNKABIZOTTSÁGOK
PKMB
KMB
DKMB
DT .

=
=
=
=

politikai képzési munkabizottság
kulturális munkabizottság
dekorációs munkabizottság
diáktanács
ALAPSZERVEZET
legfelsőbb fóruma

a taggyűlés

-a közvetlenül irányító KISZ-szerv. előzetes egyetértésével alapszervezet alakítható, melyben legalább
öt KISZ-tag van.
feladatai:
-a tagok mozgósítása
-saját akcióprogram elkészítése és végrehajtása
-a KISZ-tagok társadalmi, politikai, szakmai képzése
-a KISZ alapszervezetnek döntő szerepe van az ifjúsági szövetség céljainak megvalósításában.
ÖNTEVÉKENY DIÁKKÖR
-nemcsak KISZ-tagokból áll.
Gallyas Bertalan
PKMB vez.
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GEOLÓGUSOK:
1 . Varga László
2. Daubner Anita
3. Rónaszéki Péter
4. Lantos Zoltán
AKNÁSZOK :
1 . Horányi Tibor
2. Boanyák Attila
3- Huff László
4. Aladi Zsolt
Ü.Kovács István
5.
6. Bertók Péter
7. Varga István

III. A.
II. A.
IV. A.
rv. A.

4, 81
4,72
4,54
4,54

II. A.
II. B.
III. A.
IV. A.
I. B.
I. B.
IV. B.

4,92
4,78
4,78
4,77
4,75
4,75
4,69

A tantestület nevében gratulálok
kólánk valamennyi tanulójának.

8.
9lo.
11.
12.
13.
17

IV. A.
II. B.
III.A.
III. A.
III. A.
III. B.

Felt István
Magyar Tamás
Hantos Ferenc
Lankó József
Tóth Attila
Deres Gyula

4,61
4,57
4,57
4,57
4,57
4,57

tanulónknak, példaképül ajánlva Sket isBársony László
ig.h.

AZ ELSŐ FÉLÉV SZÁMOKBAN

Geo I. A
B
II. A
B
III. A
B
IV. A
B
Ossz:
B.gép

I.
II.
III.
IV.

Ossz:
Aknász
I. A
B
II. A
B
III. A
B
IV. A
B

Tanulmányi átl.

Magatartási
átlag

2,7o
2,94
2,95
2,78
2,78
2,88
3,4o
3,06
2.94
2,7o
2,68
3,13
2,74
2.76

4,16
4,15
4,o9
3,83
3,7
4,o
4, o4
4,55
4,o5
4,45
4,5o
4,o
4.1

3,17
3,52
3,16
3,28
3,42
3,22
3,35
3.33
3.35

4,75
4,85
4,3o
4,63
4, lo
4,68
4,59
4.56
4,5o

Ossz:
Isk.ossz: ___ 2o°2__

4,3

Bukottak
száma
5
4
2
2
4
3
2
4
26
5
5
4
14

Hiányzás
igazolatlan
igazolt
18,6
25,2
24
42
34,2
2o, 6
25
24,5
27. 1
13,8
23,9
34,o
34.2

0,1

0
o
vjt

Osztály

o, 8
3,7
o,9
1,5
o,9
1,5
o,l
1
-

24.9

o, ^

5
•
3
1
1
1
—

27,4
26 , 6
39,4
25,9
53,4
4o, 9
44,7
32

o,2
o,4
o,6
o,9
—

11

35,7

o,3

^■3_____ ___ 5i.____ ■ J íPjJ.___

°.5_____

Létszám
23
2o
22
24
2o
23
25
18
175
21
23
8
15
67
2o
21
23
22
22
19
22
23
172
4l4

Az orosz nyelvi OKTV megyei fordulóján iskolánk tanulói eredményesen szerepeltek. Csik Zoltán
IV.A.oszt.tan. 3.helyezést, Mach Péter III.B.oszt.tan. 5., Ács Zsuzsa IV.B.oszt.tan.8.,
Varga László III.A.oszt.tan. 9. helyezést ért el.
Az alsóbb évfolyamoknak megrendezett Puskin versenyen Horváth Georgina II.B.oszt.tanuló megyei
első lett.

fm -é s á s tÉ N r tm
pr.mr.lrk-0: kötőanyaggal megszilár
dított homok, amely lé
nyegében kvarcszemecskékből áll.
A homokkő színe nagyon változatos.
Porozitása következtében jó talaj
víz- és kőolajtároló.

Hipparion: a páratlan ujjú patások
egyik nemzetsége, a ló
zebra nagyságú elődje.
A három ujj közül csak a középső
érintette a talajt. A pliocéntől
a pleisztocénig élt, főleg Eurázsi
ában.

Fúrókagylók: különböző családokba
tartozó kagylók, ame
lyek szilárd kőzetek
be, fába, tőzegbe,stb.
fúrják be magukat.
Mindenekelőtt a Pholadidae, a
Terediniúáe családok képviselői,
a Mytilidae családból pedig a
Lithodomus nemzetség tartozik
közéjük.

Amphibia: kétéltűek, a gerincesek
egyik osztálya. Lárváik
kopoltyúval lélegeznek és vízben
élnek, de kifejlett állapotban a
vizet általában elhagyják. Időköz
ben kifejlődnek a szárazföldi élet
hez szükséges végtagjaik.

Prognosztikus ásványi nyersanyag
készlet : reménybeli készlet,
felderítő munkával még nem igazolt,
csupán tudományos alapokon feltéte
lezett nyersanyagkészlet.

Piacodermi: páncélos halak. Az áll
kapoccsal rendelkező ha
lak egyik osztálya.
Gyenge belső vázuk még nem vagy
csak kevéssé csontosodott el, fejü
ket és törzsüket kívülről általában
erős, ceontlemezekből állé páncél
borítja.

A GEOLÓGIA DILEMMÁI
Századunk legérdekesebb és egyben leggyümölcsözőbb földtani felismerése kétség
telenül a "lemeztektonika" vagy "globális tektonika" néven ismertté vált szintézis,
amely a gyakorlatban is számtalanszor beigazolódott, egységes elméletbe fogott őszsze több, egymástól addig függetlennek tűnő jelenséget. E jelenségek megfigyelése a
múlt század eleje óta számos, szépen gyarapodó adathalmazt eredményezett, melyek
mindegyike nyitott és nem is mindig tisztán geológiai problémát jelentett a különbö
ző tudomány-területeken tevékenykedő kutatók számára. Ezzel több évtizedes dilemmát,
vagyis két lehetőség közüli választást lehetett megnyugtatóan megoldani: A statikus
és a dinamikus földmodell közül a világon ma már szinte minden földtudománnyal fog
lalkozó szakember a dinamikus modellt fogadja el.
A korábbi "fixista" felfogás nem számolt azzal a lehetőséggel, hogy a jelenlegi kon
tinensek egymáshoz képest elmozdulhatnak. Az egyes kontinensek állat-, és növény
világában, különösen a fosszilis alakok között megfigyelhető hasonlóságok és azonos
ságok felismerése már a múlt században felvetette azt a gondolatot, hogy az egyes
területek valaha összefüggésben lehettek egymással. A statikus ősföldrajzi rekonstruk
ciók ezeket a kapcsolatokat a változatlan helyzetben elhelyezkedő kontinensek közötti
szárazföldi hidak feltételezésével, illetve a szárazföldi területek belsejébe bekanyaritott kisebb-nagyobb tengerágak segítségével oldották meg.
Például: Közsimert, hogy a vízilovak éppúgy élnek Madagaszkáron, mint Afrikában.
Feltételezve azt, hogy ez az állatfaj a sáros vízfolyásokban folytatott nem túl moz
gékony életmódjához a kontinensen specializálódott, hogyan tudott volna a nyílt ten
geren 25o mérföldnyi távolságot úszva Madagaszkárba jutni. Nem is beszélve a makimaj
mokról, amelyek Madagaszkárban és az Indiai Óceán túloldalán Ceylonban és Délkelet
Ázsiában élnekI Feltételeztek tehát egy Lemuriának nevezett szárazföldi hidat, amely
egykor összekapcsolta volna Indiát, Madagaszkárt és Afrikát.
Az is régóta ismert, hogy a Norvégián végighúzódó és Eszak-Skóciát is érintő Kaledóniai egységrendszernek közös vonásai vannak az észak-amerikai Appalache hegységgel.
A statikus szemlélet szerint ez, vagy azért lehetséges, mert egymástól igen nagy tá
volságban hasonló folyamatok révén alakultak ki; vagy azért, mert ezek közvetlenül
csatlakoznak egymáshoz az Atlanti Óceán alatt.
A hegységek felgyűrődésónek oka a hagyományos elképzelés szerint az, hogy a kezdet
ben izzó föld a hülése során fokozatosan egy összefonnyadt megráncosodott almához
hasonlóan összezsugorodott. Ez a folyamat az egymást követő fejlődési periódusok sa
játos kísérőjelenségeként végigvonult az egész földtörténeten.
A század első három évtizedében Alfréd Wegener német tudós úttörő megállapításokkal
egy új elképzelést alapozott meg. Szerinte létezett egy korábban egységes őskonti
nens, amelynek szótsodródó darabjai váltak a mai kontinensekké, és az egymással üt
köző táblák a közéjük "szorult" üledékből gyűrték fel a hegységeket. A korábban vá
zolt két példa megoldása Wegener szerint a következő: a makik és a vízilovak egy
korábban egységes életteret népesítettek be, ami feldarabolódott, és a darabjai egy
mástól eltávolódtak a rajtuk élő állatokkal együtt. így vált le Afrikáról Madagasz
kár és India, mely utóbbi egészen az Óceán túlsó partjáig jutott, ütközött az ázsiai
kontinenssel és az ütközés következtében felgyűrődött a Himalája.
Az Appalache hegység és a Kaledonidák rokonságának titka pedig az, hogy ezek akkor
csatlakoztak közvetlenül egymáshoz, mielőtt még az Atlanti Óceán szétnyólása elkez
dődött volna.
A század közepén a dilemma még eldöntetlen volt. A hatvanas évekre az oceanológia a
geofizika, a paleontológia és a sztratigráfia újabb megfigyelései lehetővé tették,
hogy a tengerek mélységeloszlásáról; az óceánközópi hátságok működéséről; az óceáni
és kontinentális kéreg jellegéről; a földrengések és vulkáni területek elhelyezke
déséről rendelkezésre álló adatokat új szintézisbe sikerült összefoglalni. Ezzel a
kérdés végérvónyesen a dinamikus földmodell javára dőlt el.
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Iskolánk számítástechnika szakköre érdekes kísérletbe kezdett. A feladat számítógéppel szerkesztett
újság készítése volt, melyhez segítségül egy Commodore 64-es személyi számítógépre írt ujságszerkesztő-program állt rendelkezésünkre. Az újság első száma rövid idő alatt elkészült, igaz csak egy
oldalból állt. A jövő tanévtől kezdődően az újság megjelenését rendszeressé szeretnénk tenni, mely
hez iskolánk azon tanulóinak segítségét kérjük, akik szívesen segítenének egy-egy szám összeállítá
sában. Az érdeklődőknek bővebb felvilágosítással

Takács Károly tanár úr,

Szurdi Tamás IV.a. o. geológus tanulók szolgálnak.

Rónaszéki Péter és

Katona József
VeresesBalázs verse
Veszett dal (26 sorban)
Mikor néha érzem
habzó pofájú, csorgó
nyálú veszett kutyák
marakodnak koncon,
Lerágott csonton, marcangolják
kisdednek vértől csöpögő
csöppnyi édes szivét.
Vicsorogják fekete anyáknak
gyermeksirató könnyeit
Ugassatok kutyák I
Ugassatok’ had hallom
veszett csábos hangtokat
Tinektek kel a Hold, nyüszítsetek
éhhomra' csorogjon nyálatok
habzó vicsorgássá, merev
dülledt szemetek véres,
csattogó fogaitok konccafatos,
Hát csóváljátok lompos farkatok!
Veszett kutyák, vérhabos
nyáladzó pofátok, izzó
szemeitek reám vessétek!
Vigyázzatok, féltve rejtsétek
S őrizzétek veszettségtek
s estére térve megtérek hozzátok:
s leszek tinektek, Veszett vezéretek
(S szívemből osztozom sorsotokban)
1986.
XX.század végén
Királyok élnek valahol
Emberek halnak éhen
a mikroelektronika tombol
és nyilak suhognak az égen
Őserdőben kőbalta koppan
Az indián férget eszik
Sivatagban atombomba robban
Mondják leszerelik!?
Ott csattan a korbács
Háton serken a vér
Itt GMK-ban dolgozol
Jó az a teljesitménybér
Ellentétektől terhes honban
Elünk kedvesem
Nincs íz az ételben
Mégis megeszem
Gondolkozz el rajta
Talán rájössz nélkülem
Miért ilyen fura fajta
Ez az emberi nem.
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Már mindenki nagy izgalommal várta január 22-én pé nteken a diák ce nt ru m kezdetét.
A program érdekesnek ígérkezett a plak át ok alapján, amelyek nagy betűkkel hirdették,
hogy
GEO-s ma zsolák sz er ve zé sé be n d i á k ce nt ru m lesz, és szeretettel várnak minden é r 
deklődőt. Talán mi izgultunk a legjobban, hiszen o s zt ál yt ár sa in k szervezték az egész
műsort (na meg a Berci) és ők is szer ep el te k (Berci nélkül).
Végre elérke ze tt a nagy nap. Mindenki új erővel lépett ki az iskola kapuján. E l f e l e d 
ték az aznapi tanórák fe sz ül ts ég ét és izgalommal töltötte el őket az el kö ve tk ez en dő
néhány óra eseménye. A pr ogram lé h-kor kezdődött. Akik előbb érkeztek, azok sem u n a t 
koztak, hiszen kb. 15,45 h-tól egy ifjúsági fúvós zenekar szolgá lt at ot t zenét. Mi nagy
"élvezettel" hallgattuk. Utána az I.b-s fiók paró di áj a következett, ami a hét műsorát
próbálta megeleveníteni.
A műsor szereplői voltak:
-az elegáns Hajdú János
- Szabó Csaba
-Ipper Pali bácsi + a pipa
- Laboda Zoltán
-a kopasz Pálfi István
- Tóth Zoltán
(Derkó)
-a ze ne bu ti kb ól Juhász Előd
- Hajdú Csaba
-a sport rangadója Vass István Zoltán
- Török Tamás
-az el ragadó bemo nd ón ő Kudlik Júlia
- Magócs Ottó
-valamint Kerényi Nárcisz
- Stöler Attila
A műsor fénypontja: a bájos "Ciccolina",
akit Tóth Sándor sz em él ye si te tt meg,
nem kis átéléssel.
A mű sorban szerepelt még "Józsi a hegyrűl
- An dorkó Sz abolcs m e g s z e m é l y e s í t é s é b e n ,
továbbá két v i s s z a ta sz ít ó külsejű terrorista,
akit Andorkó Szabolcs és Takács Roland a l a 
kíto tt ak .
A műsor nagy sikert aratott. A mi fe sz ül ts ég ün k is felengedett, hiszen együtt s z u r k o l 
tunk a fiúkkal az előadás sikeréért.
Ezután kö ve tk ez et t az est m e g l ep et és e a nagyszerű színész és kiváló parodista
Markos
György. Ez a találkozás, mert ez nem műsor, hanem inkább ba rá ts ág os b e s z él ge té s volt még sok me gl ep et és t ta rt og at ot t számunkra. Markos György ugyanis azzal a ké réssel állt
elő, hogy mi kérdez zü nk tőle - bármiről - és ő megp ró bá l válaszolni. Sok érdekes dolgot
tudtunk meg tőle. Ez a " k ér de zz -f el el et játék" még sokáig tartott volna, ha őt nem s z ó 
lítják el köte le ss ég ei körünkből. Ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy mi egy picit
jobban m e g i sm er he ss ük egy színész nem fenékig tejföl életét.
Eközben az emeleten megk ez dő dö tt az író-ol va só találkozó. Az iró
Nemere István
volt.
Sok érdeklődőt vonzott magához ez a program. A földszinten ezzel e g y i de jű le g
Détár
tanár úr fia vezetésével karate be mu ta tó t tartott, egy kisebb létszámú csoport. Ismerős
arcokat is véltünk felfedezni e kis csoportban.
Hunyaddobrai Ákos
Ill/a Geo
és
Kalácska Zsolt
Ill/a Geo.
A karate be mutató után egy színes műsor következett, melyben hűen ábrázolták " s z e r e n 
csétlen diákok" életét.
A köve tk ez ő diákok szerepeltek:
Szigeti Csilla (Piszke)
Geo
Bazsó Lajos
"
Gátvölgyi Balázs
"
Sziráki Imre (Ernosz)
"
La tt er st ei n A t ti la
"
Huff László
Aknász
Szabó Zsolt
"
Ez a műsor szintén sikert aratott, legalá bb is a mi köreinkben. A tanárok nem n y i l a t 
koztak!
Eközben az emeleten folyt már a vetélkedő. Este 8 órától az 5-ös szobában v i de ov et ít és
kezdődött "R en dő ra ka dé mi a" címmel, míg a na gy te r e m b e n disco volt.
Véle mé ny ün k szerint, egy nagyon szép és nem ke vésbé hasznos estét tö lt öt tü nk el itt,
a Tatabányai Úttörőházban.
Oké fiúk, csak így tovább!
I/b Geo

(a lányok)
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Március 11-én, egy-két másodperccel az első
kakasszó előtt ébredt a maroknyi, de még csipás csa
patunk. Mire Budapestre értünk, már az egész vonat
felébredt. A már oly sokszor "dicsért" MAV-nak köszön
hetően "közvetlen" csatlakozásunk volt Nagykanizsára.
Mivel a vonat tömre volt, Balatonszentgyörgyon könynyitettek a szerelvényen. Az utolsó három kocsit le
kapcsolták, igy kénytelenek voltunk a büfékocsiba be
szorulni. Kanizsa előtt /mint utóbb kiderült/ lo kmre már ülőhelyhez is jutottunk, mivel mindenki készü
lődött a leszálláshoz.
A pályaudvaron a házigazda iskola /ZSI-GÁ-WI/ négy
/szőke, szőkésbarna, barna, fekete/ tüneménye foga
dott bennünket, nem kis feltűnés mellett. Ezután el
kísértek az iskola fiúkollégiumába, amit azonnyomban
átszerveztünk koedukálttá. Még ebéd előtt sétálgat
tunk a városban, s közben felidéztük a tavalyi talál
kozó emlékeit.
Ebédről ennyit.
Délután közös bemutatkozást tartottunk. Először a mi
iskolánk, majd a miskolci Gábor Áron Kohó- és öntőipari Szki, a házigazda /na most figyelj!/ Zsigmondy
Vilmos Kőolajbányászati és Mélyfuróipari Szki, Winkler
Lajos Vegyipari Szki, Gázipari Szki, és végül, de nem
utolsó sorban a budapesti Lékai János Hajózási Szki.
tartotta meg bemutatkozó műsorát. Füttyszó egyik mű
sort sem kisérte, mivel ásítani és fütyülni egyszerre
nem lehet.
A bemutatkozás utón zenés ismerkedési est zárta a napi
programot.
Másnap reggel a kiadós reggeli után szekcióülésekre
került sor. Itt megvitattuk az iskolákat és egyben a
diákságot érintő problémákat. Például Kanizsán a 18
éven aluli fiatalok /legyen az végzett szakmunkás.../
és diákok csak este 7-ig tartózkodhatnak nyilvános
helyeken /utca, tér, mozi, stb./ A házigazda kollé
gistáknak szélsőséges esetekben du. 2-től 7- ig, vala
mint este 8-tól 9-ig kötelező tanulószoba van előírva.
/Képzeld el, fél 2-ig van tanítás!/
KISZ viszonya is. Kiderült, hogy három iskolában másSzóba került a diákság és
más utón, de foglalkoznak a leendő KISZ-tagok felkészítésével. Nagy gond minden
hol a KISZ-től való elhidegülés, mely alatt azt értjük, hogy csupán e név halla
tára is sokan idegenkednek ettől a szervezettől. A miskolci iskola diékvezetése
nincs megelégedve saját diákmozgalmával, mely abból adódik, hogy "messze vannak a
Városi KISZ Bizottságtól." Mi úgy látjuk, hogy a meglévő kapcsolat erősítése inkább
a felső /városi/ KISZ vezetőség feladata lenne.
Ez csak egy kis izelitő volt a más iskolákban lévő problémák közül. Ha bővebben
érdekel benneteket, nyugodtan kérdezzetek bennünket!
A délelőtti program után megismerkedtünk a helyi iskola mélyfúró gyakorlótelepé
velj amit a város szélén létesítettek. Itt sok érdekes, és számunkra is hatalmas
furoberendezést láttunk. Innét Kanizsa nevezetességeit érintve elsétáltunk az
újjávarázsolt Alma Mater-be, ahol a házigazdák meglepetést tartogattak számunkra.
Vidám műsorokkal fokozták az amúgy sem rossz hangulatot, sőt még havat is rendel
tek az esti órákra.
Az utolsó nap reggelén frissenj fiatalosan keltünk.
Rövid, de kiadós párnacsata után eredeti állapotába állítottuk vissza /ujrafestettük/ a szobát. Délelőtt ismét két részre oszlott a találkozó diáksága.
A testkultúrát szeretők átvonultak az iskola tornatermébe, a többiek pedig ismét
aktuális problémákat vitattak meg.
A tornateremben az egyik csapat jó, helyenként szellemes játékkal lehengerelte
ellenfeleit. /Ugyan kik lehettek ezek?!/
A szekcióülés és a foci után utoljára érezhettük szánkban a kanizsai konyha izeit.
Az állomáson a vonat előtt elbúcsúztunk a házigazdáktól. /Volt aki kétszer is
sorba állt./
A bakter megélesitette a sipját, s a vonat kigördült Kanizsa hires állomásáról.
Köszönjük, hogy vendégül láttatok, és együtt lehettünk.
Viszlát !
Csúcsú -

Szabó

-

Hufi

NEM ZETKÖZI

A Szabó József Geológiai Szakközépiskola,
az ELTE Ásványtani Tanszéke,
a tatabányai Közművelődés Háza

ÁSVÁNYBÖ RZE
Tisztelettel meghívja
1986.április 23.-án a tatabányai Közművelő
dés Házában tartandó

Szabó József Ásvány- és Őslónygyűjtő
Találkozóra és Börzére

Szabó József Geológiai Szakközépiskola
Tatabánya,28oo Széchenyi u.20.

Tatabánya, 1988
Program:
7 00_9°0_ig : A gyűjtemények elhelye
zése a foglalt asztalo
kon,
9°°-l600-ig: Börze
Előadások:
Móga János - ELTE, TFK
Földrajz Tanszék.
Barangolások trópusi karsztokon.
Dr.Kordos László- MÁFI:
Az emberré válás és a Rudapithecus.
Szolgáltatások: Ásvány-, őslány- és
drágakőmeghat ározás,
Büfé
Videó - vetítés
Verseng
l4°°
Ásványmeghatározó-verseny a gyűjtők gyermekeinek és a
geológiai szakközépiskolásoknak.
Kiállítás:
Bemutató a miskolci
Hermáim Ottó Múzeum ásványgyűjtömé
nyéből.

- Az iskola gyűjteményéhez felajánlott
példányokat az ajándékozó nevének fel
tüntetésével a helyszínen kiállítjuk.
- A börzén a Bizományi Aruház Vállalat
(BÁV) is részt vesz főleg vásárlóként.
- Arra kérjük a gyűjtőket, hozzanak
olcsóbb ásványokat is a kispénzű
diákokra számítva.
- A vonattal érkezők Tatabánya állomás
előtti buszmegállóból az 5 -ös busszal
egy megállót tegyenek meg, de a Közmű
velődés Háza gyalogosan sincs messze
a vasútállomástól.
- Szállást korlátozott számban tudunk
biztosítani az iskola kollégiumában
(50 Ft/fö) egy éjszakára), kérjük, a
jelentkezéskor a levelezőlapon ezt is
feltüntetni. (Péntek, szombat)
- A Közművelődés Házánál van az Árpád
Szálloda, mely nagyobb igényeket is
kielégít.

Részvételi feltételek :
- A börzén kiállításra, cserére szánt anyagot 2 személyes tanulóasztalokon
lehet elhelyezni.
- Egy asztal bérleti dija loo Ft, amelyhez 2 db szabadjegy is tartozik.
Az asztal bérleti díját április 10-ig kérjük az iskola címére befizetni.
- Korlátozott számban tudunk lámpát és hosszabbítót biztosítani, ezért
aki tud, hozzon mindkettőt, és gondoskodjék asztalterítőről.

TISZTELETTEL KÖSZÖNTÜÜK
AZ ÁSVÁNYBÖRZE RÉSZTVEVŐIT !

a Szabó József Geológiai Szakközépiskola
az E L T E Ásványtan-Tanszéké es
a Komarom Megyei Művelődési Központ
közös rendezeseben

ásványok vasara és csereje,
ásvány-és dragakohatározas.
előadások kiállítások
szakkiadványok arusitasa,
versenyek,videó

in. nemzetközi

beiepo. gyerekeknek es diakoknak 10 Ft
felnőtteknek 20 Fi

