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röszörrő

Fapi.lapok, betilapot, iddgzskoDtént negJ'é].en6 saJtótemékgt tö-
nege árasztJa el EB az enbereket és lry Jogosaa nerüL fel a Lér-
i6e, bo3y azlksé3 Ta!-e etí 1gkolaí úJrágra?
Én azt biazere, 1gea! ÖröE enberi vágy, hogy goniolataínkat, ér-
2glpg{nkgt, örömtbket, báaatrrntat negosszuL epbgrtárga{nkkgf. §2g-
rCtnént, ba minilaa, an{ g rn{nlret körülvev§ kts közösaégboa törté_
aJ't, nlnieDtt tlriJa, szeTetnélEr ha ntnket Jobbaa neglmer.nénel,
és !ú ls ncglsnelaénk násokat.
§zeretnént, be a kés6bbt koroeztályok is negtuChatuák, bogy ho-
8y8n éltünlr, taanrltu*, lz6a,koztuak, mln nevettltnk, nla brís,Íl-
trrnt, ni,lyra tanéretnk voltak. Ezért vaa szükség l,gkolai úJgáe-
ta.
§zerkesgzétek rrrrnél többia, nert az tr:ác az enberi lét I1telJe-
gtí].éaót aegJ.tl,, fe3yelnezett 5ontolkoóágra gzoktat. fre 1e6yen ez
az úJsá8 néMny enbgr prlvllé6tuna, hlszen ntndanqria,n otrástudóLn
va6ytok. legyen bü tílhre az lctolárrck, dszlnte t6az és szép, nlnt
anllyen az 1fJúság.
0lvagsátot &ílrdrnnyj.enl és ílízzétek neg páliráayalt9 6s ha tlz-
bűaz él nllvs tczeteLbe kerll]-net a rárpló lapok a felltézett íf-
Júsft erÜt ég Litartást aai. a további uuakához, s ha naJd gyeme-
leítek tezé}e ker{lJ., í6az 6atudattg1 ég büaztca6gge1 uonlhagaá-
totl nézlétÍt rtyen úJságot szerkeezletttnk B{ ].985_ben !ata-
bályárr!



PÉcr r§st! ne,22-1895l

Péoh áatal 1822. íun. r4-óa srületgtt
frarwáraion. Igkoláit a ternccyátL ég naty-
váiárr :ímáztunban, uaJi a aelnsobányaí
Mnvágzátí Álaténlán vé3ezte. Áz akaténlg
clvÓEzéae után Rltttnccr Péter vezetégc
alatt el6bb a geluroí ztlzónüvek korgzerü-
gitésénél ilolrozott. naJd a béosí kauara
nexblzásából á Cgebórszáaí. étcaizók átépr-
réáér,áL. ffenarogen visszatért lÍasyarorszá8-
ra. g az 1848-ag egenényck nár Kömóobá-
nyáa találtá}. !fiEkabelyén elgdnct tértck
át a uagrar nyelv barználatára. A gzabai-
sá*bsroÜ-gn vaió réazvétele alatt az öntéay-
urálon ítlrlözte. Kétgzer 1a enígráolóba vo-
arüt. 1863-ban azonbaa vé3leg hazatért, te
oaaL a H.e3yezés qrltotta ue6 sz{-{ra a le-
het6sé:et, boty kívá].ó szehaí tulását, gaz-
iae taiaaitalátalt a nat]raT bányalpar fcJ-
1eÉztóiónek lzolrálatába állítra. Allrpi
hlvatalt vállalti g n{nt a báayásaetí ocz-
tály vezetdjénet nagy érlene1 voltak.a
t önÉrete tt Üá:ryaipai- u J J ás zenrezeté sében.
Kég6bblekben gáztig rróiahr mukáraágával
e lrl8]rar báqyáarett azabryelv e6trrtk ne6-
terentdje lett. Irányító azerepéértr_ n'tn-
kággáeáért a lfiatyar tuCouányos ÁtaCáoia
leveléző tasíává válagztotta. Sokat tett
azét't, bogr-üényaípanrnk a nenzct3azilaaág
életdben ínéj.tó belyet foglalJon el.

NE\,ADO|NK
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sz§ó JózsEE /L822-L894/

Iblocgá:r gztlletett 1822 náro. 14-én,
Eleui. és st@áztum1 taaulnányaít IG1o-
aaán véEezte. 1837-ben kezdlte el a pee-
ti egyetenca a fllozófía és a Jog két
évee talulnányát. E?után egyéví Joggya-korlatra SelneebánJrára kerltlt. 1842-bca
.1etentkezett a 3ányászat1 Akatténlára.
Ézt elvé8ezve bánya -ée kohónén6k1 ok-
levelet tapott. 1848-b8! a felel6g kor-
nÁny a Bán}ágzatt Osztály se3édíogalna-
aőlává nevezte kl. A rzabedsárbarc bu_
káia és a Bán5ráazatí osztály Eécsbe
költ§zé§e rníatt állásta].an 1ett. Á vál-
ságos tlt6k után 185o-54-18 helyettec _tanárí állágt kapott. 1851-ben bülccé-
ezet tudcnáay1 ok].eve],et azerzett,. El6bb
E bula1 f6reáUskoláaá1 kapott tandrl
á].tást, naíil a Pcstr. &ereskedclní, áta-
Cérnía isazáatóJa lett. Véelegea, vágyott
állását 1862. Ju1. 18-án e3y pályázat
alapJáa nyerte e1, alová októbory 2_án
tLtatták be. A Bölcgészctí Kar Agvály-
taní Tanszékének írazgatóJa lett. uun-
kásaá3a t3azán ett61 keztve telJesedett
k1. bár nár el6tte lg volta} vílás2:a-
gzóló 1rásaí. ig. /1848 3állyantlrzótáll.
Geológial,, áaván5rbrnr, 6alóaytan1 mla-
káaeága a nagJrar korgzsrü geológla ncg-
alapítágában elóvülbetetlgaek. /Lye1l
mtsát elnóletét továbbfe Jlecztette,
kérc8szerkezeti norgágokat vízggálta,
ásványtozrt, t6zettaní ne3batározásaí
vlldchtrüek pl. földpátok 8yors ég pon-
tog netbatározása atb. /Kutató uunláJa
közben 1894-ben érte utol a balál.
fglo]ánk bííazLe, ho6y j,lyen negy tudós
aevét vícelbeti.
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Ygty a118_ Jut_el__az e8I9! 3lagozerveká.g.

r,KcIÓPRoea§í 85-86 év-re.

AkClÓprogran. Igen ln{ p6gr9l1dJa nít
kel]-/ ene / ógr.álnúnk az clkövetkczenl6
íd6kben. Á könnyebb Cttekintbot6aág keü-
vóért negpt{báltunk gzenpontok sz€rint
1ln1, tgy könnyebben táJ3kozóaxattok ben-
ll9.
Általában: probléua sulíakban az lnfor:oá-
ctók lasgúa3ea. Ep IKB batározat ne}razcn

/tlvenkor niutíe sondollri ke1l arra, bg61
i súlücbOl van-sáó a BGY-r61l a GEo-ról/.
Á nvarr éplt6táborok ts íly6n-problfuÁktal
vanáat tele. Ha valatt Jelenttgzett, akkor
ne lépJen vl'lgza. nert ezzel a firl1trkat
oégltlÍ lc uáaok- gl6tt.
trrrltú:il, gzaball,ü6r
§aeyon fontog ténakör. Foatos, hogy azt
a ÉÓvés gzabaaid6t. alri yan, hogyan tölt-
bctJtlk o1 értelnegón és ebben a KíSZ bo_
3yan segltbet.
§port t

§gt{nlr általábaa aE .8y€§ eportveraen_ye-
kelr lÓ1 szo]rgpel. Ázoaban Jobb ercd.nón3le-
ket Ís elérheiíln}, ba a rendlgzereg ealzég
1ehet6séget bl,ztocit!3tnánlr. Ezt rendgze-
reg baJaóksfuokka1 elérhetJtlk. &nek_meg-
ólúsa-az 1É feladata. A tavesz1 td6szak-
ra aagyoD szeretnéDk ezt íg negoldanl,

Irágom osak tálékoztató célt szol6á1.
A problfoáEra vaió figyelen felkeltés az
elc6alle8es oélJa.
A prograuok ktalakltága az alapezerv_eze-
teL fÓlaaata, tcmészetesen az í-tl felso-
rolt táupoatok szerlat.
llagyon lényegeel bámílyen felailat neg-
oltlÁga el6tt londolJatok Brra, ho8y e
sult:rrrOr van-ezó, á cnO-rólr'a BGV-ró1.

Ygty all8 jut 9I az e8Jr€g alapgzerreElt.
Ez-nem fe|tétleatíl az WB h{,báía lde két-
górklvttl 0 ís régzea ebben /'banen a köz-gólktvllt ó ís régzea ebben rtaúen a köz-
vedttó tstlzeg az rl,aprzen1 _tltkároké,ve{ttó tsttzes aa rbptzen1 tltkároké,
vaay n€8blzottaké. Az IKB és az alapazer-

ten törtéirXk/. 
^klk 

valanllyen klsZ-ve-
get6 funlclót töltenek be. órezz6k nár kö-

,bb

e8y
ig

kapogolatot oredeényezne az IICB ég az
alaogzervek között!
Az iakola1 KI§Z szervezetek kapcsolatáJxgk
ís gzerTesebbnek kel]. lenn1 a kollégltrnt
Dláktonácgolrkal, klubbokkal t
Akerva, qkaratlánr1l 1e elJutunk a pénzkér-
iéghez. Eppen ezérl , az ilCB felailata el-
sőalletcsen, boty vállalkozácqí ne legye-
nek vegztesétesek, blgz a hasznokbó]. úJabb
reuilezvénjrekét lebet negvalósitaní. ténye-
reg felailal az ez.ész Kl§Z-czeríezoten be-
Íü1, alapszcrvckT6l IKB-í6 az órdekelteé3
növel6sc. Ez ragyon gsblonogan bangzík,
raa3yarázatra szoTul: ba a Kr§Z-tag J.étJa _uultáJa értelnét, elímerik azt, akkor még
többet hozbat létre és az az egész KT'SZ-
neL csak Jó lehet.

Vó8ü1, de ueu utolgó ezernpontként az
1ileí nozgalní évben 1egz a KISZ XITI.
Kongresszuge. Áktk oilafigyeluek az ege-
nények alakuláeára látbatJák, bosy e8y
§or olyan prob}óms várat nagára, anelyek
az erégz KrSZ-t netrefortálhatJák./a íIII.
Kon8resemrgról urJil a k6vetkez6 gzámban
olvasbattok.
A fent1 ezenpontok alapJáa részJ.eteázttnt,
peraze cgak vázlatogen.
Tanulmány1 llultat
Hogyan mrtatkozlk Ee6 au éritekettrég pé1-
atÁ,11? rtnönfé].e iliíak clapí.tásával aee-
lyet e taaulót olalcrhctnÖk. §zabó Józac!,
Pécb Ántat DíJ rtb. Ezek félévt61 fogrrak
belndulní. A!-etyeg tannr]_nányl yelEcnyek
íutalnazáca, bogy lássák a veraen3rz6k,
bogy lqtrlrklíJtüat ellenerík. Ezetet az érté-
keléseket lár alapcze]rvl lzllrten 1a 1ebet
v6gezn1.

fii':"#i". Juoo"t e16 a propaganll,a és
5azdaaágosaág íogaluaí. Killönbüzó vállalt
eulkáLkál aoL pénzt lohet el6á1l1taa1, a
nelyeket rcnékl,vttt hagznos oélo&ra lehet
felhag,nírar, /úJaá6unk 1s 1gy látbetott
rrpvílásot./
?algze ebbez az kcll, hogy ne oeak egy-
l.ét osztáLy vállaltozzoa ilyea EunkárB.
Ez pedí3 nár a propagandn mrn&a, ho6y
n{nelenlr{ tud,Jon róla, az igy szenezctt
uun]rttról. tia-ped16 nár níndenH. tud tóla,
ekkor ur.nren ize§ órezzo köteleggós&ek,
hogy letslább e6y brt6áCot áll1t a meé-
ra;-Ez pcrrzc nái az álapsze:rek problé-
nÁJa.

rtlr,örqreors IníRIÉKEK

Yégre ú.qy nézett ki, ho§r töb! évszá-
zaaÓE-valiáás után a úórtéLesys68ek káo-
szábaa rinil lesz. Me8szlfletett, fun}cío-
nál. ninitea ryakorlat és tuCouáayoa
iceávt trelóiit az §.I. nértékrenéezer.
.[-vai0 élet ázonban - nilt nindfu - flly-
tyetbány a precizen kttervelt tutlonárryoa
elné].etnek.
Zsebkenddnyi ter{lleten kdt lehcletltnon
cselt ogficált - nondja a sportrtpqrter -
és fe1 gem aerlllt bennllnk, hogr férfi
vapv n6í zsebkenil6re gondolt. Á g7ílkos
aráázotva k6zelttett dlitozatához - ol-
vaisut a bríulben. /Strrrter ayílváa a
azáJában voll/.
nxv'r*aronyí' lgazgág rlncs abban anlt
aíri-jsárok imaE - lélentJtlk kl na6y-
képüÖn ] de nern valószínür_bogy tuilJuk
nelkora 1a az egy fíkare. T3nlk eszeé van
mondlák. nen ttáátázya hogy parla8í, vs8y
báb;ÍnaÍ nrUrrar6r r.ag sző-. Áz csy t$ík-
éáz vatőszlnüleg olyan,kícgire gtkerült
elrvsén. nlnt a pescál ég e8y }íegattyík-
éÖzeÍ'nár tccbiíkrrg 1ehet valaki, egy
eisatty,ftésszer. t6a fíztkát tg taníthat.
Ezek után u&t az aem ne8lep6 ba azt noa-
i[om, bo§r egy kötctnyl moilerm vergben
esy k6pétnyí iroCalom gincg.

Nem folvtaton tovább, mert lebet hq8y
e ov,trirrhyt 1rás egy- fabatkát sen ér.

Nénetb Károly
TIT. B,geof.
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TEREPOYAKORLATON
( stirne6)

A }rarmadik éwfolyarn egyik terep6yakor_
Iata a siime6i. Ezen a 8}.akor]-aton az üle-
dékes kőzetekkeJ. és azok ásványtársuJ-á-
sával ismerkedhetiink me6. A három nap
alatt szi-rrte az e6ész Bakony minden ze5_
zugát ne;ártrrk. 1985. okt. 2.-án szerd,án
az jrrdu]-ás, az utazás napJa voJ_t. NyoJ-c
órakor jndu]-tr.rrk célr.urk, Siime5 felé. Fe-
hérvár érirrtéséve1 közel urásf é1 óra a]_att
értiik e1 a Bakonyt és Veszprém me5ye fő-
városát; Vegzprémet. Veszprémtő1 a 8-as
úton Ájka feJ.é induJ-trrnk, majd e6y kís
eltévedés utárr megérkeztiink az eJ'ső áL-
J.áspontra, ürkútra. Egy föJ-dtani érde-
kességet szernJ.éJ-tí:nk meg a Csárdairegyi
,,ka.nyont|l . Ez komo1yan értendő, ktísz az
erózíő egy valóságos karryont vá6ott a
mészkőbe. D6yesek barJ-alr5ászok, he6y_
mász6k, nem hagyták ki a lehetőségei,
mászás6;rakorJ.atokat tettek a csöppet sem
bíztonságos fa]-akon.
Mj.után a társaság a vö]_gy minden ze1-zu-
gát, átnézte és vísszakevered.tek a busz-
hoz, jlrdultr-rrrk tovább. Kis idő mú]-tán
e6y külszíni fejtésné1 voltr:nk. Minden
,,ocsmárry'' f ekete a mangárrtóJ-, de megér-
te ( e6yeseknek) lemerrni, mert nétrá,rry
viztíszta kal-cít gazd.ára talráLt.

}íiután,, t is zta tt man6áno san v is s zat ér ttink
és a kedé]-yek ís J.ecsil1.apodtak, ná3
mentiirrk is tovább aanapi utuírk véacélja,
hőn áhított szál].ásunk felé. Ezen a na_
pon Siimegen is vott e6y álJ.áspontr.rnk, a
Mogyorósdombon és a meJ-J.ette J-evő kőfej-
tőben. Az érdekesebb a kőfejtő voJ.t.
A ,,gyémántkeményr mészkőbőL- a mé6 kemé_
nyebb l{ipprrites pé1dányaít ke]_1ett vo]--
na kiszedni. Azonban csakhamar beJ-áttuk,
hogy nincsenek meg rr keJ-lő tectrrríkai
f e].téte]-ei-rrk az íLyen bonyolult bányá-
szati műveletek eJ-végzésélnez.
Köze]- másfé1 órai várakozás után végre
beme}rettiink a szállóba. Dgy szobában
né6y á6y, mosd,ó, szekrények. VoJ-trrrk
már jobb treJ.yen is (}"íatra) na, de í6y
sem ]-e}ret semmi okr:nl<. a panaszra.
Siioeg sajátos tran6rrJ-atáwal tipikus kis_
vár,os. ,Néhány terecske, tranguJ-atos épü_
tetek és mindenek fó]"ött: a vár.
Az este a terepgyakorJ-atokon megszokott
,váLtozatossá6gaJ-tr telt e].. !íásnap a
Bala t on_f e ]-vidékre irrdu]-trrrk a számr:rrk_
ra érdekesebb 6eoJ"ógiai e]-őfordu]-ásokat
me5teki_rrteni.

TapoJ-cán a bAnyász;ati múzeum bar.rxit
bárryászati kiáJ-].ítását néztiik rneg,
írajd e]-víttek e8y-két-ki].enc külszí.ni
fejtéshez, ami nem trozott J-ázba mjnket.
Mjírdenütt csak a ,,vacak'l vörös bauxit.
Ez a 1átvány a szép kőzetek}rez, ásványok-
troz szokott 5eológusnak rrem valami vér-
pezsdítő. Míután a bauxit-1encsék tma]_-
mas egytranerisáaának vizsgáJ.atát bef e jez_
tiik, kis kiruccanásra induJ-turrk a Ba1a-
ton északi pa,rtvidékére.
ElŐször gyal-o5túra a Szent Györ6y lr"ay_re. Ez e8yenesen ,,na5yszerű'' vo].t (bár
voltak, akik nem Í6y 6ondolták). Gyú_
BöIc'sösök között vezetett az űt. J6 né-
bálJyan bekajá]_tak a friss g-yiinöJ-csbő1.
}íire a csúcsra (-ár am.rrnyire lehet
csúcsa e6y csonka kúprrak) f elérti-ink,
ígazál me6szenvedtiink. De e6y 6eoló6us
nri-rrdent kiblr !

Akik neE tartottak veliink, azok egyet
sziezbáztak a hegy tövében, va5y éppen
szelídgesztenyét szedtek.
A ,,rövidke" túra után Kővágóőrsre in-
duJ-tr:rrk, atro1 a kőten5ert csodáthat.tuk,
bár a }íagl.ar tenger vízét LrrkAbb cso_
dáltuk vo]-í:a, de Horváth tanár úr hajt_
hatailarr volt.
}íi.rrdenki kellŐen,,kikészüJ-ttt mire vissza-
iértijnk Siime6re, pedig hátra vo]-t mé6 a
nj.rrdig ,, színes é j szakai él-ett|.
&rrrek folyanányaira másnap reg6e1 kerü]-t
sor. Indulás után a buszban me6tudtuk,
tro6y mire jó a nyJ-on zacskó.
Drre a napra két do]-o6 jutott: Na6yvá-
zsonybarr rohammal bevettük a várat, ér-
vényt szerezve a díákí5azoJ.vány által
bíztosított joaainkrrak, az ín6yenes mú-
zeumí belépőt í1]-etően. Néhán;ran rreg-
vízsgátták a 5yörr5yb,al.ászat szépségeit.
GeoJ_ógrrs lupékat }loztak f eJ. a vízzel
telt várárok fenekéről.
}ía.sik na6yon érCekes esemény: Nagy }liki-
ók meghívták a braírcsot csetényi ,,ranchtt-rrkra. A kúria teraszán űdítőve]_? és sü-
temérrnyel vendé6eltek me6 mi-rrket.
A nap további eseményét már csak az
oroszlá:ryi határátlépés és vámvizsgálat
je]-entet te.

Néneth Károly IIT.B. Geof.



§ERECSE - 5o

1985.ápr. 20.-áB reatczték ne6 ötö-
tík alkrlomal a Gercccc - 5o tclJe-
eltnéay túlát. Croportuat haJnal1 7
órakor fit116 é16 nooolyok közepette
lntult Bok1 ez 53 to-es tátzgt.
Az els6 lzalagzbga nlnrlögcze .§r J€-
1ent6sebb eaenóry történt. B.P. 3co-
ftzíh,u alföli1 szá7:rp,zásárt htvat-
kog!í8 e16le gzalalt" /t6bbet nen
látttü .zrrap, egyorek gzerí.at e1-
vitte a cloa/ Á násodik állonásboz
éne, anely a 8. b-nél volt, rnár

olqórLezértlator órlágt tömeg vára-
kozott, ie n{nt kttertllt aen ránk.
Bgyelek az etdJ,g uegtett $t /8 bl
fáratalnatt, nások nárt pllreatek k1.
Á ní ilcs6 csapaturrt h6gíes Lítartással Íntult tovább. §ensokára elérkcztllnk az elg6
1betó vízhez, a Ellegtnltboz. Szagát nár megszír61 rnegéreztük g kltágglt o:rlyukglnkka1
becgerkélztük a forrág zölt ltzét, Folytatva utunkat a 13. lú-né1 uár nlntenk1 ayeret-
be érezhettc nagát /találtu* egy fóltg elrobait nyer3et/. Tartoabányák a pecsétct neg-
azerzése után neklálltuDt táplálkozn1, azlán, rohanní, hogy beórJük azokat attk elba6y-
tak bennllntbt. A ötöalk állornágpál voJ.trrnk, aralkor CB-n benontták a 1eaÚJtó hí.rt, az
els6 bofutd ne3érkezett íatabáayára. líiaie6y gonColtuk - a fáJtalouilJ nég a niénk 1e-
bet s nekí.vágtrrnL az el6tttb} torryroauló gí6antlkrre néretü Bányahecpek. El6ttt$r} szá-
zával törtettek felfelé Ilbaaorban a t6rtet6 fíatalok. Mí aeil sj,etttlnt. /bs akartun}
ae tuttulk vorna/ A cst8ák rühö8ve fetren8tek a porban sz6dületes tcupónkat látva.
íégykézlábalva nagtrnehezcn elértak a egúcgot. A csúce után nlnieak1 ne3pibeat, aztán
Ecztttlk rlJra. ED. 5 h után uJabb ereuóny nehezí,tctte továbbbalailágunkat. Ktblcgaklott
a botárn. §€n b.J gonioltan van uáslk, ie rnint kíi€rült e3y 1ábba1 se@lt aen lebet JÓl
osl!áln1. !íábány óaa urílva elértük Peglc6 fehél16 aztkJ'ált. T.nnen már caat 20 h-re volt

l vétcé1. Mlkor ezt közölték velttnk, 8rny1-
ra felbÁboroltrrak, bogy ha aLkor yalakl azt
nonlJa aek{taL, bogy szevasztok, azt negö1-

7l&.. /llézyle 3,T. gcológastíL/ Ez azonban
nég ceak a kczlet volt Y.§y. a Jelenle31
IIL 3. oaztáLy Saatotene-Ja ety lányt fíu-
rak nézett. Ea nár a vég! - 6on1,o1tuk -,
r téayleg az volt nert Jó két óra eltelté-
ve1 negérkeztílak a vó6eélboz. latabányán aa
árkátok alatt üolörg6 cport-utuEgálernek
nlnlenklagk gratu].áltaE, uaJl e}külttek
nladayáJrmkat .... .baza.

polacgek zgolt
Ir1. B. Geof.



DöGDVó ELőDBnü{

A Homo sapiensnek körülbe].ül kétmil].ió évvel ezelőtt az afrikai szavaruráxort étőelődei dögevők voltak. Az amerikai Harvard és BerkeJ-ey e6yetemek kutatócsoportjajutott.erre a me5állapításra e6y rlj vizs5álati elv, az ener6etika alapjárr.
Me8lratározott táj J-ehetsé5es tfi-álékforrásait kutatták: merrrryi ener6iáÜa került a
táp]_álék keresés és merrrryi energiát adhatott a megtalált tápiálék, i983 augusztu_
sátÓ]- err:rrek az e]_'!'nek az aLapján kutatták át a Szóren6eti silcsá6ot, "uÚ"., az öve-zetben a feltevések szerint u8),ano1},ar}ok az ökolóBiai viszonyok, nint kétmillió
éwe1 ezelŐtt tt szavarrnákon lehetett. Az energetikaj- vízs6:átátot ereaményeként
e]-Ődejnk e6észen másként élhettek, mjrrt aho6}.an eddi5 feltételeztük: n€tn csopor-
tosan vadásztak és fogJrasztották e]_ a táplálékot állandó táborhelyükön. sokkal
ij1kább dÖ8evőként pásztázták végi6 a pusátát, jóIlehet voltak kedvelt találkozási
Pontjaik. Lz áLl.ati- tetemekre special-i-zálódott kutatócsoport az erdőkben, a fo-j-YÓknál és a forrásolmá]- bukkantak a legtöbb átlati tetemre, éppen ezekeá a helye_
ken taj-á]-hatók a 1e6több magok és 6yiimöJ.csök, aho5y.an e6y nrásik-kutatócsoport
ne8á]_]-apí t ot ta.
A szavarrnán végzett kuta,tások eredményét :, kutatócsoport szerint a történelemelŐtti csontleletek elektromíkroszkópós vizs6álata i-s uizonyítja. Az r,7 nlirrló
éves csontokon nemcsak ragadozók fognyomait aal-álták me6. }ranem az emberi szer_
számok kapa,rásainak nyoEraít ís. A rend ez vo]-t: előbb a ra6,adozó lakott jól, éscsak azután férhetett a döghöz az ember.

HEGYEK A BAJKÁL_TÓ ,u-.q.rr

A Szovjet Tudományos A}adémia szibéri_
ai tagozatának kutatói arra a következ-
tetésre jutottak, ho5y a viJ-á6 1e8mélyebb
tavának mélyén hétezer móterné]_ magasabb
tre6yek rejtőanek. A kutatók kutatófúrást
né]-yíteütek a Bajkál-tóba torko].J-ó egyik
1egnagyobb foJ-yó, a Szelenga torkoJ-atába,
anrrak me5áJ-J-apítására, }rogy miJ-yeít vás_
tag a tóban az üledékréteg. A fúrás nem
ütközött sziklaalapba. Na6y te]_jesít!ré_
íryű ultra}raír6os berendezésse]- és víz a-
]-at tí robbantásoltka.l- sikerült me6áJ.la_
pítani, ho6y a középső néJ.yedésbón csak_
nem lrat kitométer vastagsá6ri az i-szapr
talaj, az ü].edékréte6.

B/WYÁ-ÁLAGUT A TEI{GER ÁIATT
Norvég kutatók szeri.nt a ttag,yo^á-

nyos bányászat mód,szereível, va6yis a
lelőhely aLá nyúlő akrrákkal-, alag,utak-
kal- is kitermelhetők a ten6erméLyi- 1r.ő-
o3-aj_ és föJ.dgázkészJ.etek. Dzt a, J.ehető-
sÓget a közelmúltbarr behatóan tanulmá_
nyozták a rrorvé6 álJ.ami kőolajbányásza_
ti kutatójntézet szakemberei. DJ-képze_
lésiik szeri_rrt tárnákka1 ke]_Iene előre_
törni a tenger alatt a kirnrrtatott táro_
J_órétegeki5. A tárna végén J_évő íire6ek-
bŐ]- furatokat készítenének a kőo].aj-
és a föJ.dgáztároJ-ő rétegekbe. A, tár,ná-
kon ]-efektetett csöveken áram]-arra a
szérrtrídrogén a szátazfö]-dre. Ez a meg-
oldás ]-ehetőwó terrné a gazdasá6os ki-
terme]-ést, csökkentené a környezetszeíry-
nyezés veszéJ_yét és nem bef oJ_yásoJ.ná a
tengeri tralászatot.

AZ ŐSKONTX{BTS NYOMAT

Egy norvég kutatócsoport e6y eddig
ísmeretlen he6ysé6 rryomára bukkarrt, a
I{eddel-ten8er' mé].yén, az Ántarktisz
partjai e!6tt. A szeízmoJ-ógiai rnéré_
sek óriásj- me6J.epetést troztak: vas-
tag ü1-edékréte6 alatt 2§oo m rlra6as
he6yl_áncot fedeztek teL. EzzeJ- e5y 1é_
pésse1 közelebb kerü]-tek a kutatók az
őskonti-rrens : Gondwana rel.ytéjének rne6_
o]_dása felé. A lrteddel-_ten5er ugyanis
akkor jöhetett létre, amikor Gondrrana
darabjaira esett és a fö]-drészek: DÓ!-_
Ámerika, Afrika, Ausztrália, az Antark_
tisz és India e1-vándoro]-tak egyIuástól.
A törés heJ-yén he6yJ.árrcnak ke]_lett ke-
letkezrrie - va]-ószínúle6 erre a he6y-
].áncra bukkarrtak most rá - a l{eddel-
ten6er nélyén.

SI(ócIÁ SZöRNYEI
Á legendás Loctr Ness-i szörny u6yan

még máig sem kerü]-t eJ.ő, de nrás óriá-
sokra rábukkarrtak angoJ. kutatók: az
Ddinbur6hban vé5zett ásatásokon óriás
skorpió me6kövült maradványai kerüJ.tek
elő. }téretét óvaios becslésse1 két né-
terre becsüJ.ik, a manapság éJ-ő leg.rra-
gyobb skorpiófaj nem nagyobb 15 cn_néJ-.
Az !)dinbur5tr városközpont jának közeJ-é-
ben vé5zett ásatások során hűlJ.ők, száz-
lábúak és szolratlanúJ. nagy p,ór<or< kövü-
]-etei is elókerü]'tek. Különösen nagy
érdek]_ődésre tart}rat sz{^ot eg:y JJ crr
hosszú, kitűnő á]_Iapotban f errrrmaradt,
békához trason1ó á].].at, ame].y 338 nril]_ió
éweJ- ezelőtt egy meJ-e6 llzíi tőba z:u-
hant. Később oJ"aj_, pal-a és szénrétegek
rakódtak r,á, t-6y Őrződőtt nre6 az á]-lat
az utókor szágára. L97L őta rendkívűJ-
sok kövűl.etet ta]_áLtak Skóciában a
)oo-)Jo rnil].ió éwe1 ezelőtti időszak_
bó1.

ónrÁs szÁr-lITószAIAG
A Kanszk-Acsjnszk-i szérrmedence egyike á vi].á8 J-egtragyobb szérrmedencéínek. Az ittfeltárt több rnilliárd torrna barnaszén a felszín tOzeiót,én }reJ-yezkedik eJ- és kitűn6enkitermelhető külszÍ,ni fejtéseken. Á szenet a kőrrryező óriás hőerőműkben hasanosítják,

majd az e]-ső Óriás nrár épüJ. Berjozovkában. A vasuti és kőzúti szállítás 6ondolatáie]-vetették, mert nem ]_erxte 6azdasá6os, }tanem lJ km hosszú lze1-]-ítősza].a6;t építenek,atlelyen százezeT _torríra szenet is szá].]-í.thatnak naponta. A, sza]..]rítősza].aÁ né6y rr-esmaeassá8baíI !9.]_ad Drajd. TeJ_jes tömege e]-óTi ínajd á 73oo torrnát. !



rISFALUDT tarrárúr
_ A huszíta tanok fe8yvert

na8yurak e]-lerr.

- Németországbalr voltak a
sebb filozófiai a]-akok.

gyűjtósébő1
fo8tak a

1e8jeJ-entő-

A kapita1izmuabaír a bérmr-rrrkás adja
a t,őkés nrr.rrkaerejét.
Drasztikus német f i].ozóf ía.
A í1. Vi].ágháború után a Szovjet_
únió által felszabadított terüle-
teken vetette me6 a lábait a szo-
cia].izmus.
A 8yarmatosítók, akiket Ámerikában
találtak.
Az Aranyf1otta 2ooo kg ezüstöt ho_
zott a csempészekke1 együtt.
Az arr5oJ" kíráJ-yok nem túvták össze
a paT]_amentereket.
I. Péter megalapította SztáLíngrá-
dot, a mai Lenin6rádot.
Dbben a szerződésben Szapo1yai
tra1-ála után vállalta, }rogy a kororra
Ferdi-rrándra száLL.
Amerika éjszaki átlarnai.
Az ipari forradalom következtében megszűntek a parasztok.
A XIII. sz.-ban népgazdasá8rrrrk fejlődött az előző évekhez viszorryítva.
A Rákóczi_szabadságtrarc után vártnió vol.t a népszaporulat csökkenése.
Erzsébet an6o1 kiráJ.ynő, kivégeztette }ária Terézíát.
V. Károly után fia, I. Fülöp kerüJ-t a trón helyére.
A tőkés maradványok beolvadtak a tőkések közé.
Zris,yi nemcsak toJ.lal-, hanem karddal is jó1 dol5ozott.
Zrisryj-rrek Habsbrrr8_e].1enes 8ondolataí voltak, de ebbe belehalt.
1826 után }ía5yarorszá5on hét kiráJ.y keresztüzébe kerüJ.t.
Serrki sem lrasaná]"ta a ],tarxista dia]-ektikát.
Nag,y Péter a Vol6át foJ-yóvá tette.
A rideg áJ.J-attenyésztést felváltotta az istá!-ló tenyésztés.
Kolombusz nem tudta me6, hogy Amerikábarr kötött ki, s ezt ííé8 tralála utáír sem
trrdtzr me6.
Az onódi orszá65yűlésen történt a Habsbur?-báz trőttfo61alása.
A majom lejött a fáróJ. és elkezdett gondolkodni.
BethJ-en Gábor megszilárdult a trónon.

FöLDRÁJz:
Lenxt az A]-fö].d tengersík vidékén
a Hortobágy poétája me6á11 a kanyar6ó
TíszánáL, ott hoJ- a kis Trir siet beléje,
Szeged híres város, rápéltaJ- }ratáros a
vi}rarsarokban, Tokaj szŐlővesszein,
Dtrrán irrrren, Tiszán túl van Debrecen,
szé]-es a Ba]-aton vize, Sopron húsó6es
város,
Dr:rra, Tisza, Dráva, Száva, törjön
ki a ..,
!íátra, Tátta, Fátra ..., néhány he6y
és folyó történei.mi okok miatt törölve.

€}it
(
a
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ütvoral: TokaJ, |l1szacsege, Tlgzq-
türel, Leal,nvároc, Kíokörc, §agy-
L6rü, §zolnok.

Áz e]mútt trnóv befeJczése cl6tt
e6y-Lét hónappet órtegll1tlbk arró1,
hogy a nyár elcJón 1skolánkból 1g

1ulúl cooport a Tígza-túráa. §éM-
n3nn Jelentkezttlalc, le saJaos nem

nl,nlenk1 Jött el. ].985. Junlug 24- (isLorc

tiizalak
LCninvá"or 9

T,'sra cs eqa

i'sza|úveá

én uó}rány óra vonrtozás után rneg-

értezttbrk TokaJba. lúegszenveitllrt
ulre beértltnk a kenpi.ngbe, r€yan- Nogjkarúo
1g a euocok fcJentént kítettek
ygay 3o-4o l€-ot. TokaJban két
napot tölt6ttlbk. Lz eg6 níntha
crak a ne6érkezóelbket várta volna, egéaz Ll6 alatt ezakglt. A rogsz 116 nlatt
elruaraCt a bclgért klkégaés. A csólgkokért saJnos gzererkéld csdbcn kellett fel_
meaalln} a Borlrogon, §gty baJban voltak azok, aklbrek /az állanió ea6zés níatt /
beálott a cátnrk. FeJverztve robaatak az llzletekbe fÓltát vágároln1. AznaP ea-

te r Lenrpíng akár e6r bangyabolyl E8í !§/&agÚabe kezácttr nlntenho1 vagilos_

ták ég teregették e fólíát a aátrakra, De rövít ti6a belül negJütt a ,rJó t,6n,
&kor vl.szont glralon volt plézr1!, abogy sonia czórták el a Dgtyobbnál_nagyobb

fóltákat.
Szeriáa elJött az iululáe napJa. A kenug csapat a szemerké16 ec6 $.att kl,gaó

szonorkÁg hgngulatban vágott nek! az aznap1 3o lm-nek. A követkoz6 nap Tlsaa-
löLönbe cratlaLoztak az egyetenigták. Ezt 8 napot zsillpeJ.ósge1 keztttlk.
Hála az é6nek ezen g napon egett uto]-Jára az ee6.

Áz ellrövetkeu6 napok nJtnen níndegylke u8yan o1yan éJménygaziag volt" Á llígza
e8yazcrücn gy6r]y6rü. Nen gydztük osotálnl a te:inészetet ! A folyó eztnte áraez-
totta nagábÓ1 a cgenilet óg vele a batártalan n3nrgalnrt. Nen hlába volt több nagy

költ6Dt szeretett foJ.yóJa a Tigza. Igcn és aní nlnlannylrrnk gzÁrná:ra érletes és

1zgalnsl volt, a klgk6re1 ze1llpelés. Ren€€te8 rénhtrt ballottuJl} róla, bo6y

1lycn rneg o1yan veazélyekkel Jár. Pergzc ezek rníai caak rérubirck, azok akl.k

tlycneket terJesztenek, talűl életllkbea neru láttak za!.11pet, nenhogy za1l1pelÓst,
Egyetitl! vc;zély, ha valak1 túl közel e?ez a trrrblnálüoz, le eztr a ne6eagelett
távolscgot táblák nár Jó el6re Jelzlk. A nágfél bét alatt öcszcgen kb, 2o9 h
utrt tcttttnk 11eg ! fígzán TokaJtól Szolnokíg. §e esgen kétlégbc az, akl ncn tul

€v€zB1. A trlra el6tt a nagr többgég
ngn tuilott, én acm. E1 lebct raJátí-
tan1 alapfokoa fél óra alatt. A túra
vógóre peaít nár lzlnte akámllyen
bonyolult vozgáat vógre tutrrnt baJtar
n1. Az egéazet Brazegezve azt bltzem,
ntnCnyáJuk azémárl felcJtbetetlcn 61-
nény naral e Tiazal vtzrcbnJló á6aíia1,
forgólval, öblctvel ép agottal a azép

napohlral, amelyeket cltöltöttilnt.
Ila 1gnét 1niu1 oroport, arra feltétle-
ntl]L tyere el lB ía, tí ezt a klg beazá-
nolót olvasol t §en fogoi no6báan1!

Var6a §yrla íllA Geof.

%koj



A SZLrRETI_DOSSZIE
svagv sz ősz tizenhét pillanata.

Az esenény előtt egy héttel:
9 ói?,16 Perc 5 másodperc: Iskolánkben futótüzként terjed e1 a. hir, hogy e8v gss_potültetvénvre visznek minket, aho1 kényszerrnunkát 1éc;Őztetnek velÚnk.-'

Az eseménv előtt 3 nappa,l :

1o Óre 7? p_e_rc 1o másodperc: Á matekteremben épp a. padokat tördel,iük. enikor belépaz osztálvfőnök. Igy_meáterí karate fogássa1 eiirarii;" . r"rej"-"ápuío-.i"eri"tr-e""
:1!_T?!.9ir, .!,osy . 

j.övő.héten. öt n_api6 nóm jövünk iskoiábe, ironán ,"'áitami éááárááesrö]_ójeben elhetjük ki szadista hejlarnainkat. ügvanis szüretelni fogunk.
,'.z esenény nap j án:

6 Ór9 4 .Pere 23 rnásodperc: -4, rlekkerern veszet!ü1 csörömpö1. ]ttő1 rögvest kinyúlok.
.', tekarÓ_ aló_l,. _: egregáo a pi;la_nat varázse. ]n meg u. ?;"i7.-i,i i"-#jiT;m. ,jzeren_csere §elePó éiesúnvám beidegződött reflexel félrerántja e fejét és igy e füle ne1-1ett zúg e1 a csör5npölő vekÉer.
6 6ra !7 Pe:c 4-2 másodperc,: iiime5yek a kolvhába. Az eszta1 körü1 ü]. az egész csglád.és e. szomszédok. tjst8lnres_karéj Éánveret kánnek vej;a1. D; j;-;;";reÓ".-iiita1 valóf éle]_memben, ho5;y ezt mind, e1 Ée11 vinrre,:r, s"ep "sóíáeáen elrrakolok két kiflit é;egy,zac,skÓ_ tej.et, majd _kilépek ez ablakon. Te jO egr A naEv;áii;n-Í"túnt. -l,]arad 

azejtÓ. Klrohsnásom láttán e]-ismerően }runyorit a-falón függ6 Zsinvi_portré.
B _Órs, 23 Perc ]4 másodperc: l-e3Órkezem sz iskola udvsrára. ]]éhányan már ott álldo-egl"q!. Ünott ásitozás- és a telnap esti filn nrógteszé].ése. i{irtelen csettaná".-*á,iaelhaló edény-zörgés. legjobb bárátorn _nregérúezeti ;s ráieti" á-rróimi;áT.'liíiiÖi'"o"1-
nYomásom és pulzusom e§áránt 2oo elá süllved, megérdeklOaÚm-tSíá,-fr"Ái 

"ie"t hozottKeT n88vmeretu utltaskat. Erre ő megnyugtot, hogr7 az e3v{k az öccsé-é.
9 ?", :7 pgrc 45 másodperc: ilTegérkeznek a .buszok. Ötnek kéne lenni, ]négg van, ]l]emb9j. . 

relpréselődünk. .,\- 1eggyor§abba,knak még ü]_6tlálv is'jut. Hirtelán oíian érzóstámgd, minthe egy 12o rnrn-es nehézlövegen ülnék, tüzelés-közben. Elindulunk,
9.óra 38.?.!rc a4 másodperc: Odavezetrrek minket..egv n85v helom bádog akártni tövébe.Ctt mond.ják,_ hogy mi_ndenkí fogjon _egv vödrőt. ösááeszóáUnt p.í, *r"Bt-iüó"tOt-tog"_rat, de.9CVik sen fele1 ne3. l-:után-a bátrebbje kezdi kér.ieiqetni. hoqv á vödör eznilYen állst? . ekkora és mit eszik? .Iiután a ianárnő urgáhor'ié",'r.á"3Ü"-oesz egvhorpedt fém eká,rnrit.és azt álJlt;:, hogv_ ez e vödör, ]Jfierteti e'tesi rérepii;"3i is.Álu1 van e tulajdonképpeni vödőr-tást,-fölötte meg 8 vödör füle. Ezze! a-:lldör nemhallr_ viszont meg_lehet fogní. l]zután-brigádokba iörnör.ülünk. .l Úr:.gádJ*át'"gy ,,kedvesnéni bevezeti a tőkék közé-és a sz67őszeCBs rejtelmeibe.
9.Őra 57 Perc 46 másodperc:_Ünnepélyes pillanat:.ez első vödör sz6!ő| Áz egész bri-
6áa büszkén,degadó kebiekke1 egJ'u vijaiji uian. r"ir_lár tudunk mi doleozni ís, Oda_erunK e8V 1Jesztö _néretü tertályhoz. i'elzovarJuk ez egyik brígád,ta_qot a konténer te_
*9J_9T9,9!,"!á"9+9jitjuk a vödröt, Klöntí. De ósek a félét. azi vlsáont a lejünkre.-Uzután_bej€].entjÜk az üggeletes irnoknqll hosv.öt.vödör sz6lőt szeiltünk. Ő Ózorgalrne_san feJ-jeggzi, ho69 majd osztoszkodásnál-vitá- /ne/ tegyen.
!2.őra 57 Perc 46 másodperc: E]-vonulunk enni. Közben felállitjuk g dé].előtti nérle_get. 3zeoti.ink 3o vödörre1._ C"altuk a dupláját, lehát hívataloöan 9z voáor áialá7--szedtünk. Berátom az utazőtáskájábó1 előveóz egy ebédlőasztali. r,légterit-6-árá*erv_re, ]1 is fogyasztja.
13,Óra,17.,Perc 22 másodperc: Indulunk vissza lldolgozr]itl, :\ munkafegyelern Laza.. Ia-zsalunk. fppen csak annvit esalunk, amenn§ít szedünk. 2o méteres kórzetberr ririndenkiazon rÖhÖg, +o$v l{rompács szerint áz álte]-unk szedett szől"ő nagyon hesonlit 8, szolil_széd^sorban {9lsoz0 lTem érten a viccet. Hol itt a [Öenl nelénÉ az i].vennegyfürtü szőlő neve kecskecsöcsü.
15. óra T P9rc 51 _nrásodpeTc . \íárakozás e bugzra. A szőlőté kipréselése ,/meg$apossuka hezavíte].re szánt szől6t/ és egyéb raarheságoi.
18_Óra 13_Perc 56 másodpercz Hazaérkeqem. Fáredten ledölök az ágyra, lrre édesarrvá,mPillanetok a,latt kívetkőzik nagábó1. Én neg a kciszoJ rutratOl. nájróáa"É"r negg hász_nát veszem a vizkőoldónek-

Az esemérry után 3 hóne.ppa1 :

13 óre- 32 perc 19 rnásodperc: Kj-s késéssel me6érkezik az osztálxf,őnökünk az ő őrájá-ra. Jó1 lehord ml_nket a-sziireten a munkához Tu.üuitoti-há;;áaűe;;;Ü;i9;;. n9j4
1§_J__19É}: IüAHADlÁXTÁZAIRTGYiülil,airirl,nGIIuzOli,axirlpl:,txlnJÁ?ElÁJA]lll}fIpIl,Tz]]TJOTE-
KOI]-íCELRA ! ?.
A rénrület dertnesztő.osztálvfdnökiink megnyugszlk. Az eg§hengú fela,Jánlás rnegszavazva,.

/Á történet, a hely, az ídő és a sze-replők teljes egészében fiktiv. kita_1ált adatok.iia velaki mégís haáonlósá-got vé1 felfedezni, az cóakls g vé]_et_len muve./

Iiiss Árpád
rT T. B. Ge ofi z ikus



r:Rrnrp zÉs,q opot ócus_GEoF TzIKus rrnryzatRől

Tskolánk nópes tenulógárdájának disze és viráge a geofizikusok szövetsége. Á geo-
fizíkusok bemutatása e f6 célja rnu,nkámnak. ltint tudjtrk, a geofizikus szebía rern tÚ1
ré8i. ilindössze fé]_millió éyre vezethet6k visgza a gzakína Bvökerei. Az első geofi-
zíkus az ősember volt, mivel.már ő is vizsgálta a rétegek vigszaverő képességét /fü-
1ét e, fö].dre tape.sztva. állapitotta meg a, tápláJ-ék hol1étét, Ii'larnmuthus prirnígenius p1/
pergze a tudománv azóta megállás nélkül fejl6dik. A geofizíkusok, rnint arnolyan tudo-
mánvos emberkék is halednek e tudománnval. i,s már elképzelhetetlen az az eset, mikor
e vissza,verő réteg hiánva révén e manunut el6bb érkezik meg mint a hanghd-lán/ nár
csgk ezért is, mert ezek e, dögök már rég kihaltak/. Bátren állithetjuk: péppé tapo-
sott geofizikus me rnár nincs !

,\ geofí_zikusok családjábe tartoznak a geolÓ6:usok. Tőbbnvire egyenjogúek velÜnk, de

néha felsőbbrendünek képzelve magukat az Lrrelmuk alá akarrrak hajtani mj.nden geofi-
zíkust ,/kevés sikerre1 !,/.

A geológusok cse,ládfája is igen távoli ml!,1tra vezet}rető víssza. ilár az o1igocénban
feltüntek eleő e8vedeik Rarirapithecrts néven /főemlŐs_emberszabásúrak/. nzt nen gÚ-

nvolódásképpen mordorn, elhihetitek, hanern inkább szalgnai rnegbecsülésbŐl. 
^ 

geo3_Ógus

tsnulók büszkék 1ehetnek, hogv ilven ősi, hirneves fojbó1 szármeznak. -4 geofízikusok,
mive1 mindig szervezett fonnát viseltek, gyakran elakitottak szervezeteket ,/nem a

terrorszervezetekre ke11 gondolni!/ 1r nrár a tanári ka,r álta1 elísnert ,,remek 8eofi-
zikus társesá1'l /G.S.tanárnő,/ rnindig kivóteles bánásmódban részesült,/ nrindis noi fe-
]_elünk elsőként,/. Cgak rigy mellékesen megjepzen: 6 geofizikusok nem éppen nőgyülölŐ
társaságbó1 szárnaznak 3{ír teljes nrértékben egvetértenek I.tanárúr e,forizmáive1, még

gohesem tévesztették össze Gizikét a gőze'<é,lel.
Jelenleg a ínár ernlített feolÓgus-geofizikus viszálv okozóí megint e geolÓgusok.
l.egasabb értelrni képességünek képzelve magukat, holott szegényes agvulckal rnég rolndig
a füvet legelnék,/s medzagor húznák e bilit/ he e geofizikusok nem vertek volna, belé-
jük néni értelrnet, Soxor az érteler.r osztogatáse közben, megpróbált néhárrv példánv e1-
1ená1].ni, nem sok sikerre1, /i]_ven értelem-osztogatást a ]Tr.3_ben gxokren láthattok/.
Ebből is látszik, hogy a gaolÓgusoknak rnég sokáig kel1 a lüzes Útpn táplálkozniuk,
mlre beérhetnek ninket: GE0!'IZTIfl]SOKAT.

Polaesek Zsolt
r]1. B. Geof.

íL.
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Igtolánt noYenber ?2-én, tartotta e iiákocntnnot. §ebáz volt noglzcnrczn1 tt6
btányban éa ho8y n{n]3a!fu3k tosren, véÉl lg goL utáaJárárral riter"{íLt.
CÓluDt czetkel a oeatnrnokteI az, bogy a tíákság renagzereceu tulJoa találtozni
e6mársa1, lní a távolság Ós 1t6 blány níatt uágkor ucn lehctaéges, Bdvitlc a
váror fl"etalJaínslr rzánt reniczvóngrcket. O1yau kulturállg progranokat kínál,
enelyct í66nyeee§b í.t6tölt6r a Dígoo-baa való lötyöeéoól"
llinien bórapban nÁg 1akoh reniczí, ani arra aé 1ehet6céget, ho6y uc6lanerJtlL
e6yaáa 1gkoláílak belc6 baaeulatát, ag ott taauló tldkok óletét,
A tlákoentnrgo&at Órtékelve vóg{ü 1g volt pol1ttkaí fórum, 1skoláDkat begutató
nüror, lmír61 elaoarhqtJrr&, hgty il§ron Jól otkerült,
á.TÍulV Ír ŐelCay líáll1tás, anely 16cn nagy éracEldéésre tett gzer,"lt, lebet bogr
gok volt a pol-beat, ie igy 1ehet6aéget adtunt egy fíatal tehetlégnek a bequtat-
kozácra.
Ezek o15nn progremol voltak, anelyek Btnacrtlt nognozgatbattat voba.
Voltak olyanok, atít aagyon Jól éreztók nagukat, le akl,k uratkoztak, osa}
nagukat híbáztathatJák, ucrt nen kapcaolódtak Üe a közög énckl6abo ég táncba.
Tcbát a 1ebet6ség adott vo}t.

Yéglíl köszünetet nonirrnk h§l-áJegyalnó §énet tűrtá.ak
Dr .Aatal Sánio:mak
§obrclleía Erlkáilk
§erea Áttllálak
éa aíniszolrnak, akík régzt vettek a gzc:rezéabaa,
vagy a lebonyol1tágban.

{rató Jui.ltr Többet vártan ett61 a bulltól.
/K6zBáz. /

)ÍÍÍafffi;, 
Á nlleor tetazett, osak egy k1cslt rögtüruöttnek ttlnt.

z3*33iaff#*; illgiii' volna lzcalueeabb 1a, küLöaöcen ha nintenkl, e pro6l8nla flgyel.
Jeag1 A4dre_al lgkola-benrtató Jó volt, oeak aébáay bulkó enber állanöóan belebcladlt.
/6v6l6képz6/
O1alyos ÉVa: Ncm tetszett. galnálou.
/Eü.Sgak.lgkl lsy Jő réaz úolt-az egéez nttrorbanr §épctb Károly lzerológrrs cl6adása.
§cálaa,og Zclzgaz Elányzott,a töne6eket negaozgató progran. A zene Jó volt, 6rcg
/Eütvös e!n./ trepárot énekeltEk.
Dcák Íanáa: 3arour Jó bulí, oeab azt a azcgély Weatergom-cgylltteat raJnálon./iatvac Q1r!,./

Q9ta9_{!lóll, A benrtatLozáa Jóra alkrr{llt, ile no volt benne read.er oaattanó,/ArPát Gl'ú' / ki,oaít vontatott volt a müeoi, vlazont a iiszlet §tletc rcnlrrvúttetszett.

Az,,ÉLETÜNK--ET SZERKESZTETTÉK, ínrÁr. JAVíToTTÁK, s úJRA ínrÁr. FoTózTÁK, GÉPELTÉK. És
RAJZOLTÁK ÁRMAI BÉLA TANÁR VEZETÉSÉVEL A SZERKESZTÓ B|ZOTTSÁG TAGJAI:

NÉMETH KÁRoLY lll. B. Klss ÁRPÁD lll. B. PoLAcsEK ISTVANNÉ KERCSMÁR LÁszLÓNÉ

T|MÁR zoLTÁN GÉP. ll. o.
TATABÁNYA| szÉNBÁNYÁK HÁzl soKsz. 1598/1985. FV.: CS|CS GYULA, FK.: PERGER lsTVÁN
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