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INTERNET 

 

A 2017-es évben emlékeztünk meg arról, hogy a MÁK Rt. tulajdonában lévő bányából 100 

évvel ezelőtt gördült ki az első csille szén. Mivel a szénbányászat később más városokban is 

elindult, illetve nemzetiségek másutt is éltek, ezért kiterjesztjük ismeretszerző feladatlapunkat 

Tarjánra és Oroszlányra is. Mindenkinek jó munkát kívánunk! 

 

1.) Egy elgondolkodtató emberi sors. Csoknyay Gyula életrajzából eltűntek az évszámok 

illetve összekeveredett élete eseményeinek sorrendje. Írd be az évszámokat és tedd 

sorrendbe a bekezdéseket! (9 pont) 

   

SOR- 

REND 

ÉV-

SZÁM 
ESEMÉNY 

  szeptember 21-én este letartóztatták.. A  börtönben bányamunkára 

toboroztak embereket. Ekkor került Tatabányára a XIV-es aknába. 

  júniusában megszerezte a tanítói oklevelet, s tanítani kezdett. 

Megnősült, két gyermeke született. 

  nyarán érkezik haza a hadifogságból, majd tanítói állást vállalt. 

 

  -ben 90 évesen még mindig tekézett. Ünnepélyes keretek között 

november 8-án a pedagógusi vasdiploma birtokosa lett. 

  -ben a debreceni Református Kollégium diákja lett. Elvégzi a tiszti 

iskolát, majd a debreceni Református Tanítóképzőbe járt. 

  -ben a rehabilitáció keretében a főhadnagyi rendfokozatát 

visszakapta. 

  -ben megkapta a katonai behívót, így a háborúban, majd a 

hadifogságban töltötte a következő éveket. 

  november15-én megszületik a fia, Gyula lett. A szülőhon Zajgó, 

kisközség a Kárpátalján. 

  -ban 68 évesen az Országos Bányász Bajnokságon harmadik 

helyezést ért el. 

 

 

  



2.) Tarján a tatai szénmedence települései közé tartozik (10 pont) 

 

Ki telepített be németeket Tarjánba?  ......................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Hány ember érkezett?  .............................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Mivel foglalkoztak a falu lakói?  .............................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Milyen kiváltságokat kaptak a betelepültek? ..........................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

 

3.) Oroszlányi Bányászati Múzeum.  Egészítsd ki az alábbi szöveget! (10 pont) 

http://www.banyaszatimuzeum.hu/ 

 

Az épületbe lépve az első kiállítási egységen haladhatunk végig, amely az 

……………………. megindult oroszlányi szénbányászat történetéről ad áttekintést. Itt 

nézhetők meg a Vértes hegységre jellemző ásványok, a ……………………… és bányamérők 

eszközei, illetve műszerei. Bányász szerszámok, munka- és díszruhák, az 1945-ben alakult - s 

a bányásztelepülésekre olyannyira jellemző – …………………………… relikviái. Az eredeti 

………………………………, illetve a bányamesteri iroda berendezését őrzi az épület. 

 

Az épületből kilépve sorakoznak a hazai bányagépgyártás büszkeségei, az úgynevezett 

……….. gépek. Ezeket a ……………………… vágathajtó-gépeket az ’50- es évek végétől 

fejlesztették ki a magyar mérnökök. A látványos gépezetek mellett még számos berendezés, 

illetve az eredeti sínhálózaton álló csille és mozdony mutatja be a földalatti munka 

segédberendezéseit. 

 

Tovább haladva a leglátványosabb, központi épülethez, a ma már kilátóként szolgáló 

……………………… és hozzá tartozó ………………….. érünk. Ezekben is eredeti helyükön 

megőrizve találjuk a csillék függőleges szállítását szolgáló monumentális aknagépet(vitlát), 

illetve …………… (speciális liftet). Az üzemeltetés során felszínre kerülő csillék kötélpályán 

jutottak el a szenet felhasználó erőműbe. Ezt, a csilléket sínről a kötélpályára 

……….......................................európai szintű ipartörténeti emléknek tartják. 

 

 

  



4.) A bányászat eszközei. Mi a képen látható eszköz pontos neve, hogyan működött? 
(internet) (9 pont) 

 

 

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 

 

 .............................................................................................  

 .............................................................................................  

 .............................................................................................  

 .............................................................................................  

 .............................................................................................  

 .............................................................................................  

 .............................................................................................  

 .............................................................................................  

 .............................................................................................  

 .............................................................................................  

 

 

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 

5.) A bányászok körében mindig kedvelt szórakozás volt a tekézés. IGAZ vagy HAMIS 

az állítás? Írd a vonalra! (8 pont) 

 

……….  A kártya mellett a kuglizás volt a kedvenc időtöltése a bányászoknak. 

……….  Már az első pályákat is szigorú előírások szerint építették fel. 

……….  A gyerekek feladata volt a bábuk felállítása. 

……….  Csoknyay Gyula már felnőttkorában került kapcsolatba a kuglizással. 

……….  Az első pályát 1967-ben építette a TSC. 

……….  1957-ben a TSC tekeszakosztályának tagja lett. 

……….  A másodosztályú csapatnál edző lett. 

……….  Nők nem vehettek részt a versenyeken. 



6.) Egy országos szervezet: OMBKE (3 + 3 + 3 pont) 

a) Keresd meg az Interneten az OMBKE honlapját! Válaszolj a kérdésekre! 

 

Mit jelent a mozaikszó? ....................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

Mikor alakult meg az országos szervezet? .......................................................................  

Mikor alakult meg a tatabányai szervezet? ......................................................................  

 

b) Színezd ki megfelelő módon az OMBKE – Bányászati Szakosztály Tatabányai 

Helyi Szervezet logóját!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit jelentenek a képek az emblémában? ..........................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 

 

  



7.) Fejtsd meg a keresztrejtvényt!  (9 pont) 

 

1.                       

2. 

 

                  
 

 

            SZ 

    
3.                   

  
4.                     

 
5. 

  

                  

6. 

 

                    

  

          SZ         

7. 

 

              

   
8. 

 

                    

9. 

   

                

 

1. A Tatabányai Szénbányák vezérigazgatója volt, lakótelep viseli a nevét 

2. A régi városi strand  

3. Fekete .... étterem volt Felsőgallán 

4. Egykori Tatabányai női kézilabdacsapat  

5. Sportág melyben Országos Bányász Bajnokságot is rendeztek 

6. Régen vasúti aluljáró volt 

7. Zsdanov neve a mindennapokban  

8. Toldi költője 

9. .... Zsigmond író 

 

8.) Minitotó. Karikázd be az igaz állítás jelét! (6 pont) 

 

1. A Tiszti Kaszinó kiknek épült? 

1. Katonatiszteknek   2. Bányatiszteknek  X  Mindkettőnek 

 

2. Mi a másik neve az épületnek? 

1. Rózsás ház   2. Virágos ház   X  Tulipános ház 

 

3. Miről kapta  második nevét? 

1. Az ablakok körüli mintákról 2. A ház formájáról  X  A belső  

freskókról 

 

4. Mikor épült? 

1. 1904    2. 1914.   X  1924 

 

5. Ki volt az építője? 

1. Toroczkai Wigand Ede  2. Ybl Miklós   X  Makovecz Imre 

 

6. Milyen stílusban épült? 

1. Expresszionista   2. Szecessziós   X  Neogótikus 



 

9.) Készíts színes látványtervet a tatabányai Tiszti Kaszinó épületéről A/3-as méretben! 

(20 pont) 

 

(Rajzoddal visszatekinthetsz a múltba, megjelenítheted a bányatisztek kaszinóbeli életét! 

Előre is nézhetsz, milyen lesz az épület a jövőben? Mire használják a jövő emberei!) 


