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PliVÁf-V,'iüiA PiDnjniC 5eoJ.ó6us, a htazaí kőo!-a,iés
fö].d6ázkutatás, valamirrt-a
néiízÍ<utatás J" -á-g.át.i]
iríl;us errer-3ia lla9zljosí tásánali o6yik rit törő J e. Részt
]"tt,1_1.,e;, silierii erd,élyí llirrciiárl- rorasázrcutátás_
medencében ós a
P3| trP+r-191ll), a lrorvát-szlavóníal
].' é J- runáfr túlorr vé6zo t t kőo ]-a
J-íií.dtani kutatásokban
Több JeJ.entős hazai eyóey, és lrévíz fe!-,\L9.\S-r|]-g)_.
ja. Jrodalrili rtr:rrltássá5a
tel,o
a kőolaJf öldtaIl, a vízfőJ.dtan ós a tektonilla ter,ü]-etére tórjedt ki.

geotó6ia szol6áJ.atában csaliaent f é1
Privai*\rajna Ferenc 1oo éve,
}986. r_rárcius.6_á.rr született a, uráéLy1 Csong.vá:r.
Edesapja ügrnródkén t t evékenykedet t, ná6-yb áty]a, Pávai
V;rjna Dlelr pedí5 lsl:rert, na51, tetútérfri e."áieár.-";it
;hrl.ai á5on l'ávai Vajna Ferenóot rokon1 tapcso:-átot
fűzt6li a DoJ.yai csaiíidlroz.
_liór 8yerruekkorában i6yekezett mfurél jobban me6ísmerni a természetet. A tehetsé6es f iataleruber a rra8Yenyedi Betlrlen riorrágruíriuar-iáá""t. 1tözépJ.skolai
tanulrrányait,
ntaJd sikeres f elvétel!
tiaonrányu6yEt"",r", l! ielsőf okú ir:téznrónybőI
|rert a.budapesti
díptorléval., valaIuürt doili;ori
cín:;leI távozott.
ilet6rrc1'i kÖvctlicző, Ós_lr;j:rdvégÍ5 meglratár ozó áL1ollása :]eluecll1rr;.a voJ_t
, ahol 1!11_
tŐ1 kezdve hosszú időn át BöclJl rli63 próre§szo. §lelletl do15ozott tarrárse3édként.
'Ia6ja lett a Professz<;r vezette
6ázi:utatási térllépeiő ;.op;;;;i,'ar.árraan
be_
"ráaryiterület
kaPcsolÓdott a liolozsvár-]]és 1tözötti
felmérésérrelrl;rurrlrálaiaiba. Íiorvátorszá8_
ban az 1915 Ós 1!18, uajd, az LjL) közötti
időszal;okban a dturárrtúli szérrhidrogón*kuta_
t_as9.al|y_ vállalt
jelentői .r"""u-p.Í; D tevékoil;z"J6_.rr"ri-i"6eredményesebb
ál]_omáse
bu_
daf oki bo]-toza'c felfedezés"
voit. az első viii,-5iát or.ú befejeztóveI, 1!2ö vé6énaPávaí_
Ye jrra irerenc a PÓrlzii5yri:risztér lru;l blarlyLsz"_ii iá;;;;1J_],ára
lreri,ilt_ 1tt a !:rr,e.tások
$eolÓ8ia:L'lczetőjeliónt
irÍ:n]rította a, nlrntát. Időkiszben'hossz".bb
is tett
Frcncía,orszár:bar: és Áusztríái-:an, Toscarrában: poais ,e8isrrerked,eit tarrrrlni:n;-tlta]:
a terr;ró3ze t.esgőz.
bá'r;"ászattar. l,PPen ez a terrulr.ránln-rt actott inipulzrrst ueki a nn5yalföldi
I;;él]rvizeii
::Ósz]-etesebb -"izs6álat j ra. FIazatéive nary leliresedésse1 1átott hozzá
írj t;ii;i;;*?u té_
r:Iáj,i f eldolgozásáiloz.
Áz,ő térliépező nóaáLeróvel r<inuiáiott alföldi
1rözü1
a ncgfúrt }rajd,ÚszoboszlÓi, rrarcá§i ós debrecenJ. főldgázas hévizek aszerkezetek
lrőelrer6iában sze_
n*o'dnol; ígen komoly, g" .á na. nélkűlözlretáiiE.-syaeyés ener6.i*ilrry""oi let_
?:i:1
-li lríres s"e6edi l:rrrra=f orrás ( rgBz) , más lróven a
,
tue6a11,1otása szfurtén
Pávai-Vajr;a
Ferenc nevéleez fíiződ,ík.-Ábrru.r. az ídőben a ''Ir{ele6-kírtl|
szegedi terrrálforrás szi.nte
szenzációként h€rto'út, és neitcsaií a közvél",oórrr-.;;;;;érr"".
,l szakeritberelr is r:le6csodáltÉ;k a leva-rrteí lrouoli:,ét_oget f eltáú,
954-;é;;; ilŰ;-aái+
:^itur7porc lrozaluii kutat,
nclla:,ok Jo fok Celsius irŐI;iérsóklető- vlze
lgen teavázó kémiai tlsizetétoii..-'n .ik."..
fítrí..st ujabbalt, _§ajno§, nenr követtór<. :rrhaiár""Á"t".-r§1,*r,
,l"," vo]-t hiárry, pénzt azonban iJ.yen berrrházásoltra nenr silceriilt szerezni.
]iz e]-§Ő eredraénytŐ1 száurítva lrarulfurc
telt e1. Sze8ederr újabb liutakat fírrtak,
silrerÜIt fettárni e_.Ti-sz€:-partí vll-ros nagyév
pávai,teirnáreneiái"-i.jrri.et,
Jelent,ős&gű
Vajria Ferenc f e]-törő tarróivízelr tornyér<éniirrau.ruii"itraőtreryek;;
rtiraolru]-tl"rát szcrotett,vofuler ktalakÍ.tarri, Sze6eden is, lriszen az o1ső silcerelc
";yf;]toután további kutalí foltárásáv'oL blztattált ői. (A-á""-ia8'3
.,tJÍja""
járt sze6eden,
196]_-ben
allikor is a l"ÍTiSZ á]-tal llte6lrÍ.rdetett
széged iiir&aoá"outl anlrótou nagy l1ozzáértéssel érvelt azokl,e]- szóruben, akitc 'Legyón
uég akltor sem f o6tálr f e1 telJes mérl;ékber-:, az
iigy f ontossáeát. )
l^: PénzÜgyurirrisztéríuriltÓ1 193o_ban
megvált,
főgeoló6uskérrt a Főldtaní Inté_
zctborr folYtatta tevéltenységét.Tovább foiytatia naJd
a-tőorá3_
ei rara6a"t,rá/.st az or_
szá6 küJ.önböző pontjaln, részetn.
19/+4-beri
vorrult.
grzonbanr
195o-ben
_
1smót visszatért a Földtani Irrtézet_
be, _Nyu6djjba
Ho6y merrrryire szerotett d,ol6oái, arra uta1 e8yilr
il6€:Jeg,yzése: tlTrl6ylenr & fiate]_,
fobrÖvekvő nerazodóket, lríszen ázet Űtán
még,"á-troiiatcozit<
a lehetősé6ek tön_
3on
kelege, a iilr-Erlia dand,árJa.l| IDbben az időbei sit<eiirt befo;ezníe kl_
az alfö].di Dtrrra-rrellóli
róte6ltarri_és hcgYsÓ8szérliezcti vizs5ilatait.
Á lröldtan1 írrtézetbőL Lgs?.ben távozott,
és a Lor:rlÓi l*,ŐszérrterüJ-eten do16o".ri,
l.,iu uLyá.
*'
zházban táíiott.
el u.azda.
_I*l*"árr,
életérrelc utolsó éveit. szer<száráou irárt *"á, osy.
i§Ól.,;;rr.
1' I\ÍT]}SZ llegYoí szervezetének kezdepényczéséreSzeged,en pávaí-VaJna
1rerenc szüle_
tósór:ck ]-oo. Óvf orduJ-óJa alkarurábói á r,is""i5o.,auen e*iBr.táblát
avatnak.
,
,,r.z,e6yotonles
evsz.tzadol.',
íLt l;,özreraűltödő

!

VDRES PÉTER EMLÍÜ{EZETE

EayedüJ.áUó Jel.ensé6 volt a XX. századi európal- és a Ba8)rar irodaloBr tőrtéuetében is. A magyar

népi. irodal.ml mozga,J.ophoz trasonJ.ó Jelentősée{i irodalüri, politikai
mozgalom s€}roJ.s@ alaku1t kt ruásutt, Yeres Péter a Éoz6e!.orrrrak sz{nte mo6t€stésÍtőJe volt. A fél ország l.smerte, szerette éa Péter
bácsinak szólÍtotta. Akkor éJ.t és akkor alkotott,
amikor (a].ig néhány évt3.zede) atiparaszt§ors Bra6yar
sorsi volt. A parasztsá,g: a nemzet nagyobb régzét
alkotta. A pa,raszti külső és é1etforma nála nem
alliir volt (a szend.vicget bicskávat ett€ az lgazgató1 irodában), ttanem 1énye6i azonosságÁ-ak kifeJeződése. Ady nyomán kérdgzte: nMit ér az enber,
ha magyar?" Yá].asza: amennyit embersé5ből, béc§ü1étbőI rnepalósít ma6ában. Dgész élete a bl-zonysá6
erre. A "Gyepsorn_ról Jött átélte a nPáJ-yamr:nkások!
é16tét. ltz egész nAlföld parasztságan szavát szólaltatta me6 a üParaszti Jövendőn-ben is, aho!- rné6
az e6yénL gazdáJ.kodás ,n6!'1ett fo5lalt á,ll.ást, Lztán
elJutott a nPróbatétel.n-J.eJ. a szövetkezetLg. E6ész
é].etébenntnt ahogy néptint 1s a l'Nacionallzmus,
szoeia]_izmusn problematikáJával küzdött, és e netléz
küzde1eoben 6 sem maradt alu].. Yallotta: együtt
kell tartanrmk népinekkél,bárhová vezet 1s ut ja!
IJ.lyés GyuJ.6nak volt egy nó6ysorosa, amglyben nemcsak a Nemzeti Parasztpárt, harrem nindarrnyirrnk áJ.láspontJát foJezte kí - azokót, akik szerették,
értették- :
'Bármerre is men::,e Farkas
Kovács, Darvas, Drdeí...
Árkon árvul _ úö"tüX é., i,
ll}i nem őt követi. . .
Ma lerure §o éves ... L987. Január 6.
Vize11 F'erenc
íEa va]-akí kritiku§,
va6y irodalomtörténész,
azt keresi maJd, ki ve6yok, a forrást keres§e a

|lHa ezt,

Hortobá6:y széJ'én.''

ho8y $if§, pozitív, haladó érteleabe vesszük, .u9y az alfó1di parasztsá6nak,
nint ilyenrrek JövŐJe ni.ncs. Gazdasága m.l már a maí formában versenyképteJ,on, sem a

mec}ranizált távol-nyrr6attal és a tengerentuJ'lal., sem a kolJ.ektivizalt
távolkelettel
nem bírJa a versenyt...
Ez a monopo1kapita1izmusnak az alföld1 parasztsá6ra érvényes
képlete: felszabadulás, vagy pusztulás l
(Ez nrrota parasztságe., L935)
ÍA vilá8történelem na6y erőive). szembe ugysen fordrrlhatr:rrk, mert akkor megsemmisülnénkAzt kel1 tenníirrk, amlt minden életrevaló nép tett a törtónelem fo].yamán :
a 1 ka 1 m a z|<o dn í, h o gly $ e 8 rna f a d ha s s unk.
Ez ml_rrdenmás eszmei
va6yvÍláglrézetj- i6azságelŐtt
á11: Me 8mar
a dn i. AJrogy lehet. S ho5y lehet?
U6'y, a}ro5y a nép l1e€iy többsége hlszí, ho8y ].ehet. Mert a hit na6y eró, a történelernben
talá:e a J.egeJ.ső erő.
Csak eg"yet szeretnék mé6 eh}rez bszz6tenn!. Árra 8orrdo].Jalaak, anrtf,.előbb ís mondtam,
ho6yanép e]-1ensé8et
so}ra
í1 e 1e8yenek.
Mégakkor§€.traBe6kövezik Őket. ÁJ<i a nópet szol6álnl- akar.ja, nincs más utJa, rrlnt veJ.e menni és vel.e
ler:ni minden baJában, mé6 akkor 1s, ha a történelerr erőJ., aa1y az indulat ro9§z utra
sodorták volna. lríert az érte1míségi emberre éppen ott és akkor van 1e6nagyobb szüksé6,
alro1 Ós auikor a nép baJba került.
(szárszó, t943)
l|Na6y mr.ralta van elŐttiink. A ma§yar nép, az 18azi nemzet, a do].gozó lép életében ezer
esztendő Óta nem volt ílyen váJ.tozás, nem volt 'iJ.yen minden enber életére kiható gorsot, ÓJ.etformát, embert, jél1€met megrázó és uJraiornáJ-ó forradalom. Ezt keJ.l. meg:írni.
A mát, amint Jön a tegrrapból és megyen a ho].rrapba.n
(lróratétet,
L949)
rt

zÚRzÁvÁRoK KözEpETTE, DE IDD IS IIIJIJToTTÁ}I E§TszEn. KIcSI Ez Lz oRszÁc É§ nq uEG sox vrinosÁBÁN NEM voLT.iiM, pnnic v,lr.ónnt §or uer,iE!ü-}'ÁRTÁM-úÁn. Nepr-s-a.lNÁLoM A FÁRADTSÁGoT, MERT Énoztot-l Azir A I{EGERIEST, S HA szABAD AZT HINNEM, A SzlrRlr-TDTET, AMELY Az IRONAJ{ MINDENNÍII TöBBET Én. HtszBw nzrÉnt m. ÉsFŐLDG EZÉRT'TR.
,
AIíOGY A_DY MoNDJA: ,,sztrR],,INÉM, HA szERürNthnx, s LEx,iNÉK vaixrÉ,..
Tatabánya, 1!6J. Szent Györ5y napJán, va5yis ápríJ.is 2\-én.
veres péter
NDMI KöZLDKEDósI

Itt Jártakor ozt a szöve5et Írta be Péter bácsi

az iskoJ.a em1ókkönyvébe.

uÉrr,fu*r csorto.anas t-Ontíwrro

T.sz. l.elet:

Bordadarab

szabad időnkbea mindhárman a kör_
ayez6 hegyek kőfeJtóJ-t JárJrrk. Sokan neyett€k rnár raJtr:nk, mikor egőberl, hóban,
lagy tűző napsútésbeD váI.J.lrrkon táskával,
kezíirrkben ka].apáccga]. utnak l,ndultr.nk.
Sokszor tórt{lnk }taza llreg kézzer., fárad_
tan, letörten.
Meg:fogadtuk sokszor, }ro5"y
többó nem rne6lrtbrl<, de valamJ. mé6is
eJ.tndÍt.
Évrnl.l11ók enlékeit k€r6§§lik.
Azolsa,t az ern].ékekgt, me].yeket letűnt földtörténeti korok ha5ytak ráak örökül.
l-íe6_
szá1lottak va6yunk mindhármon! Kronomo
Balázs, Orvos Nagy József és én, §zreda
Géza.

íI. sz. ].elet:

Bordadarab

rII. sz. lelet:Fé1 alsó éllkapocs

TJI.az. lelet:

Borda

Az épíiJ'.ő uJ vaguti bevá6ás mindig
J6 9yűJtőterüt.etnek szán{tott. Sok§zor
talá!.ttl:rk ott órtáa t€te6eri siinöket, több
centiraéterea cápaf ogakat, E6:y napif ényes
Őszi dé]-utálron kerti]'t eLő az elqő csont.
Hatafula§ borda darabJa volt. E1ső ráné_
zésrg t.átttrk, }rogy a JeJ.ealeg kiptrsztuJ-ó_
fé1ben 1év6 tengeri ten6eri tehenek
(a,reorre féJ.ék) maradványa. ü6yanJ.s nekik
teJ.jesen tömör a cgortt§zövétük, és a rué_
reteklrő]. is erre ktlvetkeztethettíink.
Ezután gzinte bétrő1 hétre kerti].t
e].Ő eg,y-e6:y uJabb darab. A Jol.enJ.e8í
mérl.e6: e6y fél al.só át.lkapocs, három
borda (csak e6y te!.Jggén ép közüJ'iik) és
e5y esi6o1ya.
Á 166rr6ttezebb mrrnka a preparólás
volt. Á c§ontok ugyarris ítagyon törék€_
rry€k, B kőzet pedJ-g i.gen kenrény. Lz áLIkapcsot kb. ötven darabból áUÍtotta
ögsze Ba1ázs.
Kőzlron utá.:eanéztiirrk a szakiroda].ortr_
baa, miJ.yea gyakori az íJ.yen J-eJ.et?
Az eredmény nregdöbbentő: a Eag)rar §zak_
könyvek ebb61 a lcorbó1 két pé].dárryt em_
1íténelr.
Döntöttíinlr: a 8yÚJtött an)ra8ot bernutat3ut a FöJ.dtaIri Intézetben. Á csontok
leí,rását még ni sz€retrr'énk megcs{-áüri,
de hogy azután n1 történik ve].ük, az a
§zakemborek doJ.ga. Ila J-6ényt tartanak a
leletre, szívesén átadJuk nekik.
ReruéJ.Jük, ezael a k:Ls darabkáva1
lnozzáJ&lru.lhatloek az éLővILá6 törtónetének nagy úozaikJÓboz.
Szreda Géza
IV. a.

Az Erdélyí-kőzéphe§ység
Az ilYdé].yi._közép}re8),ség iLt és D_i egységre oszttrató földtani].a8.
az É-t egYséget a Bihari-arrtoclrton, a liodru_takarórendszer, va]_aní:rrt a Bi}raria,_
takarórendszer a1kot Ja.
1_!!!=:_i:C:!99!!9! preleerci_rriai lrristályos a!-Jzata JetenI-e6 is a f elszínen van,
va6y pernt al§Ó-tríász
üledékek fedik, Dzen iiledék€k epikoDtírrentáJ.ls, karboná_
tos kJfeJlŐdésüek. Á középső-kréta mozgások hatására az egység kieme]_kedett.
A felsŐ-krétáuan szl.6ettenger vette kőrül, ame1yre litorá]_is, sekélytengeri
8osau fácl-es JellerazŐ. A krétára ÚK-er]. pal.eogén med,gnceü1edéketr te].epíilnek. Á
kr'éta-paleo6én tratáron nííkődő tektonika,l- fázís (J.arami) hatására törések mentén
6.ranodioritos kőz€te1( kelétk€alek1o takaró alkotja. Dzelt D fe161 veszik körüJ. a Biharl_-autoclr_
1_5g9::::e*:39:j
tont. A tízbŐL e6y takarót (nirris_Círda) prekambrír,rmi, ópa].eozoikrmí (?) meta_
morfl-tok, a többít többnyire ü1edékes L<épzőcrmények alkotják. A rétegsor a kővetkazŐ: a Pertnre lronkordánsan te]-epütő a]"só_triászra vörős, tarlta agya€:o§ üleaé*ek JolJ.emzők, anizusÍ-, ladij}i erxeleto]fe pedig seki:].ytengeri karbon,átok.
A felsŐ-tríászban
elŐbb dalrst6jjri, halstattj- mészkő 6s nori fődo]_omit képz6döt,t.
A noritÓl kezdve egyre több a terri6én üJ-edék, a triász, J_egvé5óre már a kössení
tíPusu kifeJlŐdés a J6l1emző. Az a1só-krétában a f].is üledékelc, a fe]-ső-krét&tan
a goSauí kifeJlŐdés doruinál. A pa1eo5én-neo6énben a mol.assz k6pződ.ése és vulka_
nízmus történt. A Kodru-takarórendszerre D fe3-6L
takarói
" 91i::1*::9T9939:
varm,€lk ráto].va. Né8-y takarót különí,tenek e1, ne]"yeli teljes e5:észébenmotamorf
kópződnény€kbő1 á!.t_rtak (csJ-lJ.ámpal-a, kvarcitpa.J.a, gne&r ).
Áz DrdéJ-Yl-kőzéphegysÓ6 három egybetartozó egysé3ét]] feló1 e5y ősfö3.drajzil_a6
és rétegtanilag: is különböző nagyszerkezetí e6ység, a ltXaros_menti ofíolít öv
veszi körü]_. Az o6ység Jelentős részét jr:ra_kréta tniciá.].is ma6matl_tok a]_kotják.
Á pern és tríász hiányzik. A felső-krétá.ban sosau fácies, a paleogénben a
moJ-a§sz trépződése JeJ.entős.
}Íagyarorszá6 föl.dtani felépítósében fontos szorepet játszanrak az DrdéJ_yt kőzóphegysé6 takaróí, iliszen az Á].föl-d aljza'tát zömrieJ_ .ezek őpítLk fe1.
Tőbbelc között

ezért
is t<Íván3uk f eJ.ke1tenl a fi6yeJ.met e
hegység Iránt ezzel
a rövid ismertetővol.
}eí,rás nre6:értésé_
fosa).mak tLsztázására
vilrr szíiksé8:!
moI.assz, fJ-is,
ofíoJ.lt, terrlgén
ül.edék, pre}rerci.nia,
kösseni ki.feJJ-ődés,
§osau fácies.
.lr

trez a következő

Budopest

\
Bil,rori-outochion

=

kbdr"u

-iqkqrórendszer
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Bemutatkgorn
t964. :.;aá,jus 25._ón re56el fé1 nyoJ"ckor
születter.r Tatabá:eyán, §étfőn, Orbán nap3ár ]-ái;tan: rne6 a napvilágot, három és f é1
i<ilós, J2 cn lrosszú csecsenrőként" Sziileirn
tudták, }rogy ,'.kosnak f ognalr hívrli, mível
azoreban kisJ-ány 16ttém, keresztü]-húztarr
szám-í. tásukat. Ilosszas tanakodás követlrg _
zétt, majd a," Ágr."s nerr'et kaptaru, ÖrökőJ-tem e].é a Fodor vezetéknevet, s mindeaz-e]némi székeJ.y vért.
Á babáktó1 kezdetben csak azt várJálc el,
1rogy sokat e5yenei<, al.udJanak és nőjenek.
Á}ro5y a me1J-6ke1-t hiteI.6s dokr.r:nentu;ok bi-_
.
zonyítját, mi:rdezt na5y odaadással vég:oz_
tenr" Közben azonbell a követe1§ények is
ogyre lronolyabbalr letteli. Silceresen vettem
az akadáJ.yokat ez á]-ta3-ános iskol.ában,
maJd az lirpád Girtlázir:rlban. Jártam nj:rd,enf é]-e szakkörbe, raJzol-tarn, énel-.eltern, zené]_tem és a f ízilra rejte].nein kívül- annyi
sllnden érdeke]-t, ho8y lelretetlen l.enne ítt
felsoro]::i. Igy tal-án éttbatő, hogy nehezen döntötton el, rri leszeli.
Á tanári pá3-1'a i:lakacsrrl visszatórt a t€rvei_üi liözött,
ám lrogy mil_yen szakos 1o6:yek,
azi a franciatanárorruiral való összeütközés után döntöttem e].. Áklror kezdtem el tanulrri
(Csak azért 1st) és ezze1 eglütt fokoza'tosan megszeretni -figyelemt_ az oroszt. (lré6
rren késŐ, az e]-sősökliol. és nrásodíkosol<kal- rrró6 nregtörtérrhet. ) Átra;:aó szerelmem, a
rna6ya'r lrel1-é i-gy eat választottarl.
1986..bal diplora,S_Etam Dgerben.
Legliedvesebb kö].tőrn llad:r,óti, f estőlm Bottic€].]-i,
Csontváry és az ap6.m, Ő e6:yben
péJ-daképela ís. ;'- zenei irá_i:_wzai:o1r kőzüI legir:i<ább e jezzt szóreten, az .u-r. nkómoJ-yil
rlíjfaj'llc.n pedi5 Bacir, Viva1dí, }Iozart és űersirwfur rrűveit. Iiodveite e6;rüttesein1 a
],}i]re St:'aits és a Scorpíorrs, ótelen a borsífőzeJ-ók, a liarfiollevos
és a dobos tortar! föiifőzeléket
viszont lii nen ál].ora. .ir.l álJ-atok közü]- a lovalr és a lrutyák n6ttek a
szívenúrez. áz errberl tulajd,onságol< közii1 .i"e6f orrtosabbrra.k az őszi-r'tesé5át tarton.
Te=veint, r;relyeket a követlcező öt évberi szeretnélr rire5,valósítani: az ELTi ma6),ar
sza}rána]< clvÓ5zése, cg,y lalvis, e6y sl;ói julráse!<utl,a és e3y utazás i\tlrónba. PáJ.yái.nr
soráur pedi61 (ilil. nrég 33 év) szeretrrélt nj:ré1 több íroda].nnt sgerető, soko!.dalri 6eo].ó6"us
rrevelésóberl se6Ítelri egy kicsit.
.,.
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csali r-rtána néztok az isTro]-a cítrének, de me6 neln néztók. .Az alábbi levé1_

cÍ,nzések ezt igazolJ/.,k:
Pék ,'crtal

Sütőiperi Tecj:rri1<,trrrr ;
Péch :\rtal
.Á-lrnászképző Tec}lrrikus ;
Póch á"rrta].
Iíarrászkópző Teclrrriltun ;
Por6er Tstvárrnak,
a Péch Árrtal. Bányaípar1 Tectrr:ikr:m Lavelező ta6ozatos J,6azgatójának
Péclr rlrrta]- e].vtársnak
§zabó József e,J-vtársnak. ;
Pöclr rlrrte,J.
Bányaipa,ri, i'rlanászlcépző Te c}rnilrrrre

;

A 6eol.ógus 1.a
Jókedvű, ked,ves, zaJos társaság. Na6:yon JóJ. érzik nraglkat az ískolában.
Csak akkor csendesednek eJ., }ra a tarrul.ás kerül szóba. No, neo azért, minttra nem
szeretnének tanulni! Szeretnekl Csak rródJával. TJay egy órács}cát lraponta, a hétvé6énpérsze .r"r. És persze hét közben se mlnden nap, hrrok dacára tanulmányi
ored.ményük _ §aJát beval1ásuk szerlrrt _ jó, vagyis J.lyen: 'losztálytrrrk t-nuJ.rrányi eredményei :eem lebecsülhetők, de beJ.áthatJuk, hogy rrem fényes erednények,
és ezek fényesítésére nagyobb akarater6 és szor5a!.om szükséges. Azt is mondhatJuk, hogy tanuJ-má-yi eredményeínk e1érésébenbelső és kü],só ténryaz6k Játszanak
gzérepet. A belső _ a han€u].at - az rendben va.n. A kű].ső tényezők sokfélék 1etretnek. Mert ve6yíink pt. kétfajta tanárt, akí aegkövetelí, és aki nem annyira,
mint azt kel]....n /B.Zs. !.a, osat.tan,r/ Énmint eg:yfaJta kü].ső tényez6 semmi
€sotre seru akaram 1ebec§ü1ni, ami nem lebecsülhetŐ, és be is 1átok sok mlnderrt.
Csak a fényes{tés tenpóJával. és eredményességével elé6edetlerrkedent, no meg a fo8almazáa9a1.

Az osztáLy "ósszéátJ-ításáról" me6ínt őket idézern; BA tétszám 8 lány és
].8 fJ.u között
osz3.ik meg. Az osztáLy rerrdszertelen felépítése ml:ld a tanulmányi
eredrnónyekben, ral,üd az osztáLy által vé6zett mrrrkákban megl.átszík..,, de slkerült
már közös nyetvet tal.ál-nr:rrk a fíuk és a J"ányok kőzőtt." /V,Z" L.a osat.tan./
Ez a küJ.ső tértyezők szompontJából §rönrtel"í hír, és nagyon bízrrak abban, }rogy most
már a lrtulka is rendszeresebbé vá].l-k.
varrnak vigzortt
Tanu3-rrány3. sikerekrő1 az osztáLy eg7előre nem nyi1atkozlk,
klváJ.ó aportoJ.óink. Zsiros !'erenc kj.váJ.ó uszónk, legutóbb orszá6los baJnokságon
§. tleJ-.yezést ért e1. GossJ.er Gábor renek foól,sta, Nérneth Kati tekózí,k, Mrrrakőzy
Já-os retterrthetétlén tőrví,vó és mé6 §orolhÉtnánk.
Kedves 1.a osztály l
Rem61.em, haríarosatx ra68tarru1tok az iskolánlrban Lg,azán tarrul.ni, Meglsmerltek és
Degsz€retJ.tek a szakmát, arnellaőJ. ed.dig c§ak hal-válry és 6:yakran csalÓka elképzeJ.Ógetek volt. A közös er.őfesz!.tések, vidám és raaradandó éluényeknyomán pedig
fe]_nőtté érve ú6:y váltok tnaJd e]. b év rnriJ.va, bo8y barétok, ge81tő társak Baradtok egynás szaa,ár.g, a későlrblekbeír i§. Szeretnók én 1s bozzáJárulnt ahleoz, tro6:y
ősszetartó, Jó közössó6 forná].ódJék az o§ztályból,
8 az évek multán me6:bízható
emberekként és szakenberekként haayjátok el az lskol,át.
Kis Zita
o3rtá].yf6nök
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Iladd kezdJem irornányomat e§y o1yarr mondattal, me!.y va!.ószínű!'eg tafurdnyáJatokbn- meg_
fo6al.nazódott. Ez pedi6 a kövotkoző: Az ember
e lhat ározáoa j.bara, t ervezge t óseiben rra§f orr m6rész tud lermí, de a végrehaJtásbaa bizony
Jócskán gyea6ébbnek bJ-zonyul. Terraészgtesotl 6z
U5:yanis nevetsóges gyá_
velem is Így törtónt.
moltal-aneá5;6a1 edtam e16 gzoretett édesanyánnak azt, }ro6y he6:ymászó szeretnék l.enni. Ezek
után nem ke].lett solcálg várakorarlom, Jött a már
korábbról iemert rea6áláa. Árryukán szeme beJelentécerre olyan iszorryrlt vilJ"áBlott, bogy kénytel.el vol.tam rlada!.rlambaa odébbállní.
aa1168taa Il€gazepp€Béseeek a másodlk fel.vonás
vetott vó6et, ug:yani§ ritkán bal.].baté Óroes
fénn}tan6ora í,5y szóJ.t laozzá^z
-Ile6,pászó? t llisz a begynászó veszélykeresŐ,
feJ.el6tlen, beképzelt, no rn6g igzákog. A szőrtó!- !.evegőzni képtelen t.ábait nérföJ.dJáró ba_
kancsban trordJa... hül.y€ 8port.
Ezt már. nem tür}rettem. Közöl.tgn aln)ruva].,
}ro€y í§meretei a lregyeászásróI- e!.éa bamar ki_
merül'tek. Brre 6 válaszu1 nóhány eml.ékezetes
percet okozott rrekem. Azóta JÓ kisfiu va6,yok,
de a_fakanállronp!.exuson §aJrros nem mult el..
í6y voJ.tt rogsz yo].t, elnul't....
Azóta papíron l6Ézo1t hegymászó va6:yolc.
Mikor éz az oaet!ény negtörtént, e6y uJ órzés
kőltözött
életembe, mal.y nagy_nagy bot.do6sá5irás"-Lozt6n m68_
el.. (l'fentiet
8a1 töltött
próbáltan a koporalzacaontom raő6ö-tt1 gzürke Ea!,z_
szából ol1,an dol.6okat ls elÓpecázni, lrelyb6l
vala-i Jót, vat.ani iidvözít6t tudok ögszeóllítani a :b,e6lnnászóró1, hegymászásrót.. Ltr}rez
előbb azt ke].l tLszté.znL, bo6y mit tartok B
hegyroáazÁs érte1oónek. )
T5.ta helyett Bé6adotn a válagzt: a do].og értelme egyréczt ugJratrau, marrt pfuedenf,él'e moz_
valo.irrt ne6feJ.e16 kondictót ós ket.lemes sze116nl- re_
6ásrrak. Vagyls: üdÍ,t, fri§sít,
!.a:rá]-Ódást nyÚJt. §em szabad et§eled.:elirrk, lro6y csak ép tegtben 6p a l.él.ek. A he6ynászás
azoabarr tóbl, egyszerű moz6ásíÁL. Ez sport, r'égtlozzá igen nagyszerű. Sport, aely trűen
tükrözi, bog,y az ember képe§ ekarni, küzden!., J.ehetetl-enrrek vél.t dolgokat Ee6o1dani.
I'íélyrne5gy6ződésse1 mondtratom, }ro6y enrrek kl.asszikus p,óldáJa a he6lmÁszás,
SaJnos belyszűke mlatt nem trrdora továbbragozri azt a témát, ír6di6: iszonlÍr érdekeg.
AnnyJ- azonban ruég fe].t6t].enű!. era!-ítést érdemel, }rogy a hegyrnászá.s adott alkal.mst arra,
ho6y megisnerkedJek e6y firival, akJ. ma már i6en Jó barátom. tl pedig nem más, mJ,nt
Horváth Zsolt1 (Denisz) becses szeméJ,ye, akrrn€k erényeit most ngm akarom fel.sorol.ni.
Azt mondJátok; veszóLy....
I6en. Ez J.étezlk, és nrirrdig is létezett. Az ebb61 far.adó féleJ.eneffoktus többfél.eképpea csőkkentlrető. A J.egfontosabb azonb?n a farratiarus ár
szellemefu).ek Ólhessegletése feJibk fölü1.
ügya:eis ebben foganzik a me6glortdolat!.aasá6, a
feJ.eJ.őtJ-ensóg, amely rnár több al.kal.omml. v€z€tett
traaédiához :ls, §Y,-ek megakadélyozása
végett keJ.J., }ro6:y 1e6yea mindenki:rek eg.y Csomolur6rpáJa, melyre fel. akar Jutai. Dz nálara
termószeteserr n€m a Booo méter feletti
cgucsot Jel.€nt1, tranem a tát::ai Gerlactrot,
Egyszer e6:y tre6"yJ. fii}rrer, 68ysz6r podl5 az id6Járás nár lrátraarcot trnrancsoJ.t, Ámugy a
nkisebbn c§rrcsok me5nészésa után nem érzem maggn alaosorr:rabb rendűJaek, bacsak nern a
szörrryű tapasztal.at okán, lrog"y i1yenkor a szóp és ccíltos l.ányok a proflkat kedvolik.
Dttó1 függetJ.errü]. rragyon Jó bulikat szoktrrrrk os:lnálni e8y_e6y hétvégi, JÓ tdőben történ6 trrruli mász6s során. I3-yenkor nÁr kora re88é1, bl"kor a felkelő rrap su6arai nár ciró€BtJák a táJat, megkezdJiik Dereiesel a pászást, E]-6ször ntrrdi6 a dol8ok szereacsós klmenetelére 6olrdoJ.r.e,k, maJd uccu. Pókként oásztmk feJ', esetleg ee{irrk J.e a magábóJ' kéJ.I'€tnes
me}eget áraezl6 fal.róI.. I(őzben Jókat esziirrk, nevet6ól.tbek, ml:rden ro§§zat szá,rlilzíÍor.k
feJtirrkből, ég nem tltkol.t büszkesé6ge1 írom, hogy il.y€nkor a felgzabadut.tsá5 érzése
vesz erőt raJttmk.
Aki ezek utÁ.n kedvet kapott a heg5nnászásra, az cs;lrrál3a, }riszen az e§gtlo6e§
irlg:ykedéa á].taJ- lrtváltott 8r.{í,-ő].€tnék n{-cs se|ts3i érte!-me. Azt azonban meg;Jeg:yeznéu
záró 6londolatkórrt, }ro8y az el.órhetotl.ent p,óto].ja az ál.om.
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Gondot.om azt sokarr tudJátok, trogy a KTSZ me6a!.akulésának 6ondolatát Kádár
Já-os et. vetette fel 1956. áec"rú"r i-6n ^, MSZMP ideiglenes lntáz6 Bizottsá5ának ü!.ésén.
Tatabányán le felmerült, _a}togy az országlran m:lrrdenütt- a sziiksé5essóg;e
Az
antnak, ho5y a fiatat,okat e8yet1en if Jrrkornrnrnista szervezetbe töBörítsék.
MszMp laeig1.enes KözpontJ. Bizottaága L95?. március 11_én fo61alt á1lást_a Ma8yar
Ko*rnlsta If Jusá61 Szövetaé6 mo6a,!.akuJ.ásáró1. Az iin:eepélyes záazl.íboatágra 1957.
március zl-éra; a ianácskirztársasá6 38, évfordulóJa atkalnóból került sor a Yárosl" Színtrázban.

a].akult me6 szerte aa oÍ"sz66az€rv€z€t
Mároius vé6ól.6 több, mlet 2?o
azok a, f:Latai,Ok 1éPtek
A KISZ 3z6rv€zetekb€
baa, melybóJ. 7 Konárom me6yeí volt. 'iíSz
be, akik vÁllatták a kezdeti ldők nehózsé6eit.
!íáJus 1._e után t6bb alapszorvbgn megiJtdu].t a Eír.úkaYer§€ny azerYezése. Áz L95?-os
Moezkva-i YTT tl-szteletére . 1f Jusá6J. g;rű].éseket szerveztek.
195? Jriuliusóban nyí,lt m€E az Úszup oiázágos Éytekezlete, a}rol nesáltapították a
KTsz fé!-adatát:
Mozgósítsa a fiata].sá6ot a szocial.ista épÍ.tásérdekében, és kéezítserr fel a
1É,rtéJ.etre.
A K1sz pol.itikai rturtá3a negéJ.énkűl't,lagJ.étazáma növekodett,I1yen kőrÜlkerii].t sor a xÍsz I. orszá5oa jiltekezlet.ére L95?. október 25-27-én.
mények között
Az értekezJ.et sok fontos e1vi, politíkai és 5,yakorlatl- kérdésekben }rozott határozatot.
].958 eleJén a KISZ_eaek me5ismerkedtek a }ratározatokkal, és a ta55y6léseken meg,vitatták a vé5rehaJtás nódJait.
1958. Január J.-én me6kezdődött a bároméveg terv vé6TehaJtása, tnolybén Jel.entős szerepet vái.l.al.tak éa Játszottak a KISZ_es fiatalok, Komoly gondot fordítottak arra, ho6y a dolgozó fiatal.ok a fa1ugl Termel.Ő Szövetkezetekben maradJaaak. E\rvel 1Érhuzamosai a pol.l'tr.kai J-deológlal, nevelést J.s nre6: kellett oldrni.
Ebben az id6bán, ezen problénÁlc lratására alakul.tak nreg a Kilián-k6rök.
Ezek utám
196o_te tovább feJlód6tt a KISZ rnrrkÁja, hatása a fiatalokra.
rúvták 6."o.-" KIsz I. ioo6reaez.rsát t96o. áecember 16-18-árr. A Kongresszws Í6y
tratározta Ineg a KISZ Jövend6 cé1kj.tűzéseítl
nA KI§z terJessze a kotlmtrnista eszméket, nozgósitsa taaJait _és.az egósz
él.etkorl
rnagyar Jí;uiágot a szoclal.iznus ép{tésére, l.eg"yen a f iatalság
saJátosságá:aak me5felelően votl':zí, színqs, e1even mozga1on. r
1§6o óta a KISZ moz6a1oo többször próbált
kalrlazkodrrl.. Ez a foJ.yanat most is tart.

negriJutni, a vát-tozó kortloz al-

I1yen mu3.t utárr ü].t össze 1986. nÁJus.23-25 közőtt a KíSZ XI. Kon8resszusa, ame].yb€Ix a köv8tkezők;et áltap{tották ne6:
ttSziikség;esnek tartJr.rk, lro§y aövekedJenek a f iata1ok elé állÍtott
kÖvetélnények, rrglranalckor kapJanak több 1ebető9é6et a bJ.zonyításra, a me9azerzett
tudás a!.ká].mazácÁra. l'
Kérlek bonreetgk€t,

Lro8y ltgy próbéX.Jatok ne6 élnl,

-nind a KISZ:en belül,
6;eneráció 1e6a-

mlrrd a KISZ_en tívül- trőev á-rnoiiaaj-, tlietve az e].következendő
J.ább a Je!.€nl.e6i sz{nvonal.on ál1ó Ma§yarországot i-smerJo meg-
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A l,ülreLőDúST }íINTSZTER
(\rlfi.20.
L5/L986.
) io{. szárrnl rendelet6nek
a középl-skoJ.ai tanuJ.ókTa közvetleriüI vonatkozó részel

27. § (e) uet.
Á tanulÓ szá:uára en6edé3.yozlrető, ho5y e6y vagy több tarrtárgyrrak több évfol)ÉElra
nre6álJ"apí,tott tantervi köv€télmérryét egy tanévbon telJesíthesse"
28- s (z) t.t.

A 8Yakorlatí- fogJ.aJ-kozásokon va1ó rendszetes részvéto], a].ól - az e].méletí tan*
tár5gYa1 éayÜtt értéke1t 8yakorJ.ati fo6]-alkozások kivételóve1 _ a tanrrlót nem
]-ehet fe]_menteni.

3o. § (7)

uer<.

A tanu]-Ó fe6Yelmj- bijlrtetésót a ma8atartás értéke].ésóné].csak a'bban a tanóvben
leiret fí6yelembe vontti, amelyben a határozat jo§erőre en:elkedett.
52. i, (e) uetr.
felsőolctatási
i:ltéznénybe Jelerrtkező tanulót a 1rözépislro:.a lröte]-es jellemezrei_
és a továbbtarrulási szánaétát vélenényezrrJ. (a továbbl-alrban e6yütt: JelJ.etuzés).
Á JeJ.l.emzést az osztálfőnök
kószíti e1.
,ii

(3) tetr.
A Jellernzést a tarrulÓva]- is§teTtetni k€].1; az ismertetóst a tarruló - a jelJ_errzésen - aláj.rásával tanusÍ,*ja. Ha a tanu].ó a je1lonrzésben fo61altekka1 rrern ért
e6Yet, ellenvéleményét a jellemzésen feltíilrl;etlreti és arra írásba.n észrevétát
1s tehet, eue]-yet a Jellerrrzés}rez kel]. csatofu1l-"
5l,. §
Á tanul-óva1 szemben a kövotkező

forlve]:mező intézked6s hoztretó:

a./ szőbeJ-í, vagy Írásbe11 figyelrreztetés,
b./ !-rásbe}í 1rrtés,
c. / megb!-zatás visszavonása.'
)). Y*
(r) a tanuró a törvóny 34. §_á11ar< (4) bekezdésében felsoroltak közül valap1€rrrryi
középfokú isko]-ában a következő fegyelmi blintetésekben részes{thet6:
a./ aegrovís,
b./ szígotít me6rovás,
c./ &tUelyazés l.,z évf ol.yam nrrástk osztályóba,
a./ átnetyezós ruásik, azonos tipusú iskoJ.ába.
(e) Szatottatási intózményekben fegye!.mi bitrrtetésként az ögztöndlJ
is a1ka1ruazbatő.

csökkentése

6s.

§

véle(r) ,r tanulóközössó6ek
döntésí Jogkört g)rakoroJ.nak - a nevelőtestiilet
ncényének me5hatlg,atásával - saJát közössé6l éj_etük tervezésében, szervezésében és értékelésében,valamint diákönkormányzatí szerveik, azok képviselŐi,
(tutaottetx), aktJ-váik me8'vá,lasztásában
tanulói képvise].őik, tisztsé6:viselőik
és visszahívásában.
(z) e aratönkormányzat dönt saJát míiködéséről és szervel:eek hatáskörérŐl
s tüle t vél.ernényénekme6ha1J"6atásáva1.

a

neve ]-6te

(3)

.O.

e6yetértést Jogot 6yakoroJ.nak
a./ a tanulók kitiintetésóben, jutalnazásában,
b. / a társada3_ml nrrnkaakciók, környezetvéde].ni progranrok szervezásé-

tanuJ.óközösségek

ben,

c.

/ a ta nuJ.ólcözössé5et

érlrrtő

pén;ze

szkőzök f elhasználásában.

(4) a tanuróközössógek vé1eményezésiJo6ot gyakoro].nak
'a./ a tarrév rendJének meghatározásakor a tanulÓkat érlrrtő pro8ranrok
tekfurtetében, e8y tanj,tás nétküli murrkanap pro6remjai:rak megha_
tározásában,
b./ a bízLrend megáJ.]-apításáb*n,
c. / p&tyá,zatok, versenyek me6trlrdetésében,szervez6sében,
d./ a fakuJ.tációs írányok, pro6ramok megválasztásában,
e./ a tanuJ-ók Jellemzósóben, f eg:yeJ.mi űgyéberr,
f./ a könyvtár, a sport)_étesítmények működési rendJének kialakításában,
€./ a tat:.őrAn kl,vü11 f og:lalkozásolt szorvezósében, formálrrak, rcndjének
me6}ratározásában,

b./ az 1skolai iirrnepsé6ek szervezésében és az isko]_ai lragyomá_rryépítésben,
!./ a tan:ulószobal fe]-vétel., extornátusi elhelyezés, islsolai étkezés
biztosítása irántí kére].mek el.bírá].ásában.
(5) a tanulólrözösségok Javaslettevő jogköre kiterjed az l_sko]_al Ólette1 kaPcsolatos mj.nden kérdésre.
(6) :lz isko].a tanuJ.ói:eak táJékozódó és táJéiroztató fórrrma a
molyet évenlcént].e€q].ább egy al.kal.omínal. ös§ze ke1l hÍ,vnl. Á
ta.nulók évf o].yamonként diákképvise]-őket vá].aszthatnak, akik
működve éllátJák a tanu].ók érdekeinek képviseletét az iskola
testület e].őtt.

diákkÖze:yŰlés,

diákkÖzgyÚlésen a
a IÍISZ-sze1 egYÜttvezetőí és a nevelŐ-

66. § (2) bek.
Á diákkör tagJai érdekel.k képv:lseletére, a szervezésse1 és a vezetésse1 kapcsola t o s f elada tok e]. látá§áí,a d lákveze tősé6e t alakí tha t)aak(:) ret.
A diákönkormányzatj- szervként Erűködő dlákkör - a 65. § (e) Uetezdésében fo51a1tak mellett - dönt a tevékenysé66t se5ítő sza:méLy felkérésórŐL Ls.

68. § (z) uet.
Az iskolai diákrnozgalom szervezésével, tevékenységénekössze}rangolásával
cso].atos feJ.adatokat a diákmozgal.mat se6Ítő pedagógus J.átJa el.

kaP-

HaW!

}.

ilatározd meg azt a 1e6kísebb természetes számot, amelyben a számjeg"yek
összege 1!61.

)
3.

felrérre, kettót kákre, kettőt pedl6 sár6ára f estettijnlr. H6-rry kül.önbőző szír.ezett kockát tudrrnlr Így készíteni?
Dgy csi6a áJ.J.andó sebessé65:e1 niászik egy sít<lapon. }{ozgásának irÁnyát
ne6yedóránkérrt váLtoztatJa me8, ilyerrkor 9oo*t t balra,, va6y jobbra
fordu]-. Bízonyítsrrlt bo, 1ro6y a csiga csak e6ész számú óra el.teJ.téveJér}ret vissza oda, ahorrrran o]-índul-t.

4.

Le6fe1jebb hány oJ.yan hónap J.ehet e6y évben, ame1yben öt vasár.rap van

5.

}leJ.yik az a ]-e6lrj-sebb pozJ-tÍ"v e6ész, aüeJ.ynék a fe]_e nágyzetszá;n, a
trar§rada pedj.6 köbszán ?

6.

Árrna és l(ati ma iirrnepJ.l_k a szű1etésnapjuk;rt. Háron év rnúJ-va Arrrra né6yszor oJ.yan idős J.csz, mint Iiati vol.t akkor, amikor Ánna két Óvve1 volt
J-dősebb, mint liatl- inost. Hárry éves ánna, ha Katj. rnost 5illrláziuruba jár ?

7.

Iláronr 8yerek 64 t.,r_es utat akar tne6tenni t<ét kerékpárorr. Gyalo8 5, ke_

a

VaJon nagyapái_rrI dédapjai rr6yaa,azok a szeméJ.yek_e, ml:lt dédapátrn nag,yapJaJ-?
(az ősök közt ötödizi53-en visszamenőle6 nem vo]-t rokorrházasság. )

9.

B város ég:y e6yerres országút tlerrtén lrel-yezlcedik eJ. az al.ábbi sorrendben:
r\, B, C, D, D, F, G ós tI. Bizonyos városok közti- távoJ_ságokat ismerilnk,
ezeliet az alábbi táblázatba$ tiintettük fe1,
Ilatározzuk meg a t&voJ.ságokat a szoÉszédosvárosok közőtt,

]r8y lrocka lapja1 kőzü1 kettőt

?

réklÉron pedi6 2o 1ün_t tesznek me5 órán}rént. }{ennyi ídő al.att Jrrthatnak
cé]-ba níndlrármar:, }ia egy keréklÉron e6ysuerre csak e6lr 6:yerek ülhet ?
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üJ váJ.1al.kozásba kgzdett az ntÍLF,TijNKtr gzerkegztőaége.
oJ.vasóllak, ttanem fö6tön a sűrűJébe vÁa,va páJ-yázatot
bírdet. Aki az itt közöJ.t reJtvérryt s:lkeresen nieefeJtt és levelezÓlapon a me6feJtéseket bekü1di, va6y belrozza _I16y6l i.sko!.áJa, osztálya feJ.ttintetésév€l- az résztv€vőJo lesz a §orsolásnak és negnyerheti a pá1yázat d{Ját:
L azaz: eay tábla MOGYOnóS csoKl-t, a hozzá való díszcsomagoJ.ással Baytitt.
Cí,rniink: nÉl.ettirekn szerkesztősóge
Szabó József Geológiai Szakközóplskola
28o1 Tatabánya TIí. Széchenyi. ut 2o.
IíatáridŐ: 198?. márctus 3l.
Beküldendő a vicc poénJa, va]'amfut a két hírea geoló8us neve.
(.l vicc poénJát J-ásd a reJtvénybent)
nMiért nem kiabáJ.tóJ. segítaó6ért, amikor megcsókolt az az ide5en férfi?

Nemcsak reJtvényt ká§zített

1.

4.

3.

6.

5.

7.

B.

16.

L7.
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9.
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25.
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79.

28.

44.
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L9.

18.

22.

2L.

34.
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L5.
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L2.

11.

2.

(,
49.

48.

@

@
1o.
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54.

5L.
55.

52,

55.
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VIZSZIITES: 1. Néprye].v€n; Jobbra. 4. NDK íirhaJós (rpze). B, KÍnat filozófus (xonf9cffiT]-iFCsontokai
szervTe. 16. Ittriur,l.'17. Örosz nől név. 18. Nénra !e}rár!
^ozgátó
íme (v.no...) terrát. 24. Bikavér jelzője. 2§. Szem.nóvm"
20. Katonai el.J'átás. 22.
27. Meayasgzotly. 28. Tel.].rrr, Bróm, Oxi6ón, Te1lur. 2!. Fehér * _németül. 3o. Válasz
e ső ré'g,zal 32'. Sóerészi:t+. xrru!"rr.rri táta.z6 (v..]. cetera (stt.)/ 35. F6í:mn-ffi-rCöro6
város. 39.- arazi1 városból vató. 40. Ritka nássalhan5zó. 4r.I§ábá.
44. Blrásrodik. 47. Méhpempőt_rrye].vtan1,].ag he1yte1.enüJ-. 48. Alranj,nír:rn. kil.ÓBramr.
49. Nem kevést !o" Rossz kenyór JeLzőJe.52. Neru toJ.on be. 54. Cselekvő silbak.
55. otthon. 56, Rekédt hol]"óbeszédt
FÜGGőI,.EGD§: 1. Könyvfedé]. fe].irat. 2. Kedvolltek. 3. rbok e6ynem{íi. 4. Kevert máJ t
átt otott vegyülotei. 6. Véee§E_EáE_9ér§__EÉ.*,l 7. Fehér törzsű faÍ-66ffizénne1
iaJta.8.kvl9.TanusítJ.-i3p'y.rv(z.ffiVasta6tőrzsí1Bövény,
re. NévnapJa Jul.4 -éívan. r3.-.....ltiu, "súcs a Del.amara tr5s-ben (USl). 14. Izmos.
18. UsA város-a Hudson f. partJán. 21. Kábí,t6szer (kőztraszn.sző). z3. ...tŐle, eldobJa. 2§. Isko]-ánk tanul.óJa. 27. Fö]-drósz. 28. svéd blrüeyrrökség. Jl. Motornárks.
utóta6Ja!3. nograrkozás. 36. RóBal. 2. 38. SZU város az Trtis f.partjÁn. 4r.Oyógy Holland
autÓ43. Kevert boro. 4§. Létezetb. 46. Romá:r pénz. 47. Mat)rar Te]-evízió. 51.
JeJ.zés. 52. Akad k6zep6t 55. KteJtett betű.

Tanulni rtind}ralálir:
Iíót Tl}_es 6oós megy a siveta6ban. Köriilo1;lut( olr]lel(. i,llJ a szel-.
_ Van ná]-ad e§y o]_sős löldtankönyv
_ kérdeg1
az e6yík.
- }Jj:rcs, de minek az neked?
- Szerettem volna nte6tudni tlí az, ami
:rfurd járt betomet benniirrket.

lirin1
iigy 8.eós lassart csúszili 1ef o1é a Benrrioff :
sík n:orrtérr, tal.álliozilc a-z eJ-ső izoter.riióval..
oC vagyolc tton<lja az.
- 1oo
- Neketrt is mele5enl van - í,6;r a leesúszó.
Csúszik tovább. SzenibeJtitr a többí izoterua.
,\ f iú lrár rrrrs),on izzad, részbon egósa lapos
1_ett, rnáshol me6 6yűrött.
- l,ientsete1l r:ro5-, rlert booJ.vadok - iivölti,
l{ag,y csörömpöJ.Ós,
fíjst§za8. Áz üvöltésre
felébredő §zobatársak feJ.6yíljtják a villanyt.
szétnézrrei<, vé6"ü1 rle6szólal az e6yík:
-Te,, óbreszd ntár feJ-, ez a hülye bedu6i(,a
f eJ-e jtette a vas,,]"ót és eJ.al.udt ra jter,
ráadásul á.té3ette a föJ.dtan füzetót
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zinizmrrs

Iiót ne5yedikcs geós nregy a sivata6barr.
1_orltIottUt clunPl(. üizJ.§ scllol.
- Tudod, ho6y érzem n:ost §la€am ? _. kí:rdi
az e6yilr.
- Ilogyan?
-;.{lj1t földia.n do]_8ozet e]_őtt .,
- ???
- Kilátástalanu1.

1

,i-t}l

íooov

Oröm

Két geós me6y a sivategban. Az egyik rnásodikos, a másik negyedikes. KörüJ.öttük tromok,
feletttilt dö6keselyírk. Forrón tűz a nap.
E6yszercsaii e6y csonó csorrtot talá1nak.
- Nézd, ezeli enrberek voltalr- szőrr:yűlködik a
másodikos-

A negyedikes ís meg"nózi a csontokat és meg-

l<önnyebbűlvé e8yenesedik f

e]".

_ A fenét, ez ni:rd geof J.zikus volt

16 éven

í'e 1i.i]- iekneli

}.!í a szereJ_em? Tekto5enetikai cililus.
be (=tafro6e,
]J]_őször tudatlrasadás követliczik

.---r@\-^_
-\

.&

/-\,

l

e:9 li
\,t'
ó

[{

nezi§, azaz árokszalcasz), .trz érzés szétterjed
az e6ósz testberr. időnként forró láva öm].ik a
f e].színre, kiilönösebJ:r lcövetkeznények rrélkü1
(=óceáni §zakasz azaz spreadin5; i_rrl-cíáJ_is
azaz ls.ezd,etí magmatiznus)- },íegtőrténi}: az első
üti<özés, maJd betol-ódás, rátolódás ( szrrbdukció
kezdete) " itz egynásba5abalyodott kőzettömeű:e1iet heves J-öl-,ósek rlzziyk (f Olarengós a szub ,
du'lcció lratására). ,t tretotódás mélyénáltaJ.ábarr
nla6ma keletlrezilr. }Ie5i:rdtrJ- a lrretamorfózís, Á
gyarapodik, Vull,,áni szigetk,óreg kiva§ta3szik,
(szubdtrltció,
tel;to6enezis, u].treÍv sziiletlk
tnetatnorfózis, r:riglrlatitosod/ls, szub§zelivéns mag..
uratízmus)" Trrtruzl-ók (=benyorrulás) csöklienő sorozata 1iöveticezii,* (grílnitpJ-utonoli). A lelldíilet
lass&n alábblragy, nró6 varr egy kis fellán3o1ás
( -f irrálís
ma.6tira t íznru s) . !,.z 1-zo sztázía nie,3próbá 1,
Ja a fesziiltsó5eket kie6yenl{toni (=oro6errezis)
Vée;ül beá 11 a lrra-to€;én
több .lrevesebb silierrel,
írllapot. ( ;i:ea.ktiv szaliasz).
Favicc
I{ét 6eós ta]-ál]cozík a sivatagban.

]iz e6},ik

pösze.

iwq"§

- llát té5ed mi szél ftijt ide - kérdezi a nrl;sik"
.- .Arr t ipasszát .
- Clőtb váJ-aszoI.j a kórdésemre, eg,yébként
Józsi vagyok l
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