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Nem tudom hol kezdjem. Sajnos az Angol computereken nincs pont es vesszo ami az 

olvasast neheziti.  

1950 tol 1956 ig laktam Bakonycsernyen. Anyam Balinka banyanal kapott allast, en a 

bihari tanyan dolgoztam mint szolgagyerek. Ocsem Horvath Daniel a csernyei iskolaba 

tanult.  

Kb. 1951 ben a kisgyoni banya vett fel lakatos es villanyszerelo inasokat. ( ahogy akkor 

mondtak )  En villanyszerelonek iratkoztam fel.  

Osztaly tarsaim voltak: Walcz Marci, Kalincsak Jozsi, Kalincsak Imre, Kadlecsik Pista, 

Ozsvat Jozsi, Krizsa Sandor, a tobbire nem emlekszem. 

Tanarok kozul emlekszem Bozzai Laszlora, Baka tanitora.  Bozzai tanar szigoru volt, 

tobbek kozott szakrajzot tanitott, en sokszor elobb befejeztem a rajzot mint o es o sokszor 

letorulte a tablat es ujra kezdte, persze nekem is ujra kellett rajzolni.  

Baka tanito baratsagos es kedves ember volt. – Nagyon szep felesege volt – 

Ozsvat Jozsi egy masik falubol jart es telen este sotetbe kellet neki haza menni, mi 

villanyszerelok elrontottuk a villanyt es korabban haza engettek minket, aminek Jozsi 

orult. 

Egyszer ocskavas gyujtesi verseny volt az elso es masodik osztajok kozott. Valahol a falu 

vegen volt egy kis elhagyott rozsdas tank, Walcz Marcieknak volt lovuk es o behuzta a 

tankot es mi az elso oszajosok megnyertuk a versenyt. 

A szakmunkas bizonyitvanyom meg meg van, be van keretezve, a datum: 1953. Februar, 

27. 

Abban az idoben az ipari tanulok egyenruhat viseltek, sajnos nincs kepem rolla, ha nem 

lenne tul sok baj nagyon orulnek ha tudna egy kepet kuldeni a teli egyenruharol, 

szeretnem megmutatni gyerekeimnek es unokaimnak. Mar probaltam az interneten 

keresni de meg idaig nem sikerult. 

Bakonycsernyen sohase unatkoztunk, telen sieltunk, korcsojaztunk, - en most is sielek a 

vadonba- nyaron barangoltunk az erdokbe, gombat szedtunk. 

Legjobb baratom volt, Rakovics Misi, a godrokbe lakott. Mas nevekre emlekszem: Kocur 

Istvan, Jancsek Janos , Bales Palibacsi. 

1956 ban Canadaba jottunk ahol kitanultam a radio es hiradas technikat es nagyon 

erdekes munkam volt, magas hegyek tetejen levo mikro hullamu allomasokat tartotta 

karba ahova sokszor sitalpakkal vagy helikopterrel mentem. Most mar 16 eve nyugdijba 

vagyok .  Ennyi az egesz. 

Ha reszben vagy egeszbe be akarja tenni a web oldalba nincs ellene kifogasom. 

Tisztelettel,   Horvath Pal.  

 


