
 
 

55 éves találkozó 
 

 

2014 



 
     udtára adatik mindenkinek, akit illet: 

    a miskolci Földes gimnázium 
ismét megnyitja kapuját 

 

2014. május 17. napján (szombaton) 
11 órakor 

 

az 55 éve, 1959-ben érettségizett 
IV.C (reál) osztály 

öregdiákjainak 
 
 

a hagyományos 
osztályfőnöki óra megtartására, 

hogy azon megidézve a hely szellemét, 
ismét emlékezhessenek kiváló tanáraikra,  

társaikra, a régi diákcsínyekre 
és beszámolhassanak eltelt öt évükről, 

így az ódon falak között 
dicsőséget is adván 

híres, büszkén emlegetett iskolájuknak. 

*** 
                        zt követően családi körben ünnepelünk: 

Székelykert Vendéglő Panzió 
(3530 Miskolc, Kis-Avas alsósor, Földes Ferenc u. 4.) 

du. 1 órától. 
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Kedves osztálytársunk, barátunk! 
 

Kérjük, minél előbb jelezd, hogy tudsz-e jönni a találkozóra 
(persze, hogy IGEN!! ☺) 1, és az ebéden hány családtaggal veszel részt, 

az alábbi vezetékes telefonon, este 
 

Cserny Antal 

 

46 / 332-773 

 

Pénz befizetést senkitől sem kérünk!! 
(Mert azt már összegyűjtöttük a korábbi „villám”-osztálytalálkozókon.)  

 
Az osztályfőnöki óra keretében, az igen rövid élet-beszámolók 

(„5 év – 5 percben ”) után, az Iskolatörténeti kiállítást is megtekintjük. 

Számítunk arra, hogy majd az ebéden új, diákéveinkben 
történt „esemény” felidézésével is 

megörvendeztetsz bennünket. 
 
 

Bort, búzát, békességet 

 
                                                 
1 Ha valami okból  mégsem tudsz jönni, akkor ÍRJÁL LEVELET(!): mi történt Veled 
  az  elmúlt öt évben, milyen ÚJ történet jutott eszedbe még diákéveinkből, stb. 
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      “Ha felépül végül a házunk” 

                                  

   
                  (1911-ben épült a vörös-téglás épület) 
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Múltidéző - 1942 
(Tóth Jancsi szíves közlése) 

 

 Háttérben a gimnázium épülete 
 

 

Az „indóház” 
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A találkozó – összegzés 
 

Tizenhat öregdiák jött el a találkozóra (hiányzott: igazoltan – 1fő, igazolatlanul – 3 fő). 
Két tanárunk is velünk volt! 

 

2014. május 17 

                                   Fotó: Csépes. Ügyintéz: Cserny. Rögtön jön: Vízkeleti 
 
Megtisztelte az osztályfőnöki órát Fazekas Róbert igazgató-helyettes, aki az óra végén 
bemutatta az Iskolatörténeti kiállítást. S ott a meglepetés: az egyik tárlóban a mi 
„50 éves” unikális évkönyvünk és jelvényünk egy-egy példánya! 
A rövid élet-beszámolók előtt emlékeztünk társainkra, akik már nem lehettek velünk: öten 
távoztak az ’50 éves’ óta, és első osztályfőnökünk, Sallai tanár úr sincs már közöttünk. 
Az „erős megkötés” nem igazán korlátozta a beszámolókat. 
Molnár Kali találkozó-videókat hozott mindenkinek. 
Ezután átsétáltunk a Székelykert vendéglőbe, ahol svédasztal várt 
ránk, de – kívánság szerinti – kiszolgálással. 
A „pápai áldás” után, az „Osztályfőnöki dicséret”-et 
Ledniczky Árpi Tóth Jancsinak adományozta. 
Csépes Imi, most a ’körte évében’, saját termésű körte pálinkával 
lepett meg bennünket. 
Az osztály, az igen tartalmas együttlétet követően, tapssal búcsúz-
tatta Csomós tanár urat. 

   *** 
A Pesti Baráti Kör teljes létszámmal (6 fő!), egy kupét „bérelve” utazott a találkozóra, s 
jövet/menet igen jó hangulatban töltötte az észrevétlenül eltelt időt. 
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Gyülekezés 
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Az osztályfőnöki órán 
 

  

 

 
 

   
         Fazekas ig. h.                                       Csomós n.                       Panyi J.      
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« Historia est magistra vitae » 
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Iskolatörténeti kiállítás 
(az osztály „történelmet írt”) 
 

 
 

A tárló, ahol osztályunk 

 unikális évkönyve és jelvénye látható 
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Ebéd előtti beköszöntő („pápai áldás”) 

Kedves Barátaim! 
Először is felteszem a kis ballagási szalagot, a hagyományoknak megfelelően. 

Kedves hölgyek, akik nélkül ma nem lehetnénk itt (gondolva azokra is, akik most nem 
tudnak velünk lenni), tisztelt Csomós tanár úr, és kedves öregdiákok (remélem: örök 

diákok), akik már mind „megugrottuk” a hetvenet, vagy finomabban szólva az 
életkorunkról: mindenki Hatvan… és Miskolc között! 

Azt hiszem az természetes, hogy a lányokat hoztam szóba elsőként. Mint ahogy a 
Meghívóban szereplő „Bort, búzát, békességet” jókívánság nemcsak Miskolc régi 
címerére utal, hanem a folytatása is lényeges: „Szépasszony feleséget”! Vagy ideidézve a 
cseh Hrabal (Táncórák idősebbeknek és haladóknak) sajátos humorát: „Érdekes, hogy a 
fiatal költők másra se gondolnak, csak a halálra, a sok vén marhának pedig csak a 
lányokon jár az esze.” 

Én is, az egyetemen, amikor új hallgatókkal találkozom (mivel a fiúk vannak többségben 
a villamos-karon), mindig mondom – mintegy megnyugtatásként: „Mi szeretjük a 
lányokat!”. Mígnem egyszer egy fiú felállt és azt mondta: „Tanár úr, ez a mondat 
helyesen így hangzik: Mi a lányokat szeretjük!” Milyen igaz is ez, most különösen, a 
„szakállas nő” idején. 
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Az osztályfőnöki órán emlékeztünk társainkra, akik már nem lehetnek velünk, Gyurkó 
Peti versének (Az élet egy gyertyaláng) részletét is idézve. Kapcsolódva a vershez, azt 
mondhatom: a mi gyertyánk még ég (!), s ez megerősíti azt az unikális tézist, miszerint 
’mi átlagon felüliek vagyunk’, és teszem hozzá rögtön: piszok szerencsések, hogy így 
együtt lehetünk az 55 éves találkozón! 

S vegyük figyelembe, hogy a „nagy mesélő”, Grimm, a következőket jegyezte le az 
emberi élet hosszáról, aminek megfejtéséhez Molnár Kali matematikai zsenijét hívom 
segítségül: „A kerítés 3 évig tart, a kutya 3 kerítés-kort él meg, a ló 3 kutya-kort, az 
ember pedig 3 ló-kort”. (Ez testvérek között is több mint nyolcvan.) 

És hiszek a mi vátesz-költőnk (Vizkeleti Jóska) szavainak, amit az 50 éves-ben jegyzett: 
„Meddig még; Tiszta kék az ég, oly távol a messzeség!” (Ezek olyan költői szavak, hogy 
ismételjük meg együtt, hangosan!) 

Időnk tehát bőven van még, csak egészség legyen. Az persze igaz, hogy meg kell 
öregedni ahhoz, hogy az ember sokáig éljen. De még nem tartunk ott, hogy például csak 
ülve tudnánk felvenni a nadrágot (vagy minősített esetben: elfelejtünk nadrágot venni). 
Viszont: egyre hosszabb idő kell ahhoz, hogy kiheverjük a macskajajt! Hát csak 
óvatosan, barátaim! Van persze gyógyszer: a másnaposság legjobb ellenszere az 
aznaposság! 

Az öregség dolgában pedig az igazság ott van Akunyin (Színház az egész világ) írásában: 
„Megöregedni annyit tesz, mint ’megérni’, vagyis az ember nem rosszabb, hanem jobb 
lesz: erősebb, bölcsebb, tökéletesebb. Ha az öregedést veszteségnek tekintjük, nem pedig 
nyereségnek, akkor a hajó letért a helyes útvonalról.” 

Mi pedig a helyes, egyenes úton járunk! És van egy különleges kincsünk: a barátság! 
Ami a boldogság nélkülözhetetlen összetevője, és tudjuk: a barátság nem számokkal 
méretik, hanem érzésekkel. A mai nap persze kitüntetett alkalom (amit sokan irigyelnek 
is, hiszen kevés ilyen jó és összetartó baráti társaság van, mint a miénk). 

Ezért volt hát igen jó ötlet az évenkénti villám-osztálytalálkozók megtartása. Köszönet 
Zsuzsának és Árpinak a nagyszerű találkozóhelyért. Megérdemelnek egy nagy tapsot. 
Mi, a pesti baráti körben, ezt havonta gyakoroljuk (Imre doktor szerint: ’Nálatok még van 
havi esemény’), Tornay Lacóék fogadnak be bennünket otthonukba, nagy szeretettel, 
de tartottunk pl. „kihelyezett-ülést” Szolnokon (Colos városa), meg Debrecenben (Csépes 
Imi városa). 

Amikor hetvenesek lettünk, közel tucat helyen voltam hetvenkedni! Nem akarlak 
benneteket a részletekkel fárasztani, csak azt fűzöm hozzá: remélem, hogy a 
boszorkányos számokat (a 77-et) megérve erre ismét lesz majd alkalmam! 

A mai találkozón mindenkinek felhőtlen együttlétet kívánok, a továbbiakban pedig 
stressz-mentes, hosszú életet és hozzá jó egészséget, s egyben azt is kérem: őrizzük 
barátságunkat, őrizzük meg az egymás iránti szeretetet és tiszteletet, és felejtsük el az 
esetleges tüskéket. 

Befejezésül a nemrég elhuny Kossuth-díjas költő, Marsall László (El nem mondott 
Zsoltár elé) versének részlete: 
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Mielőtt az agyam zsugorodva magába roskadna, 
és hasam dinnyéje meglőrincesedne, s venyigévé 

aszna a lábam szára, és ülepem ráncosodna – 
ósdi polcon felejtett cigányalma, annak előtte, 
hogy (Bakfark Bálint-i) lantom nyele kókadna, 

szóval annak előtte: Emelem poharam örök diák barátságunkra! 

Végül – mindannyiunk nevében – köszönet Cserny Tóninak és Tóth Imrének 
a találkozó nagyszerű megszervezéséért. 

(Tóninak kedvenc borát hoztam: tíz éves tokaji Ó-furmint, címkéjén a tarcali Kopasz-
hegy. Imre is hegyről elnevezett italt érdemel – a hegy, ahol anno Noé kikötött: 

Ararat örmény konyak.) 

 
 

   
 

Menü: 
 Aperitif: Pezsgő, konyak, pálinka 
 Meleg előétel: Lazac szelet 

Főételek:  Mini töltött-káposzta 
  Marha / sertés pörkölt galuskával 

Füstölt csülök / roston sertésszelet burgonyával 
Saláta 

Desszert: Piskóta fagyi-öntet; Kávé, capuccino 
Fehér és vörös bor, sör, üdítő; Whisky, konyak, vodka 
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Felhőtlen együttlét 
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A “nagy osztályfőnöki pofonnal” anno 
Tornay Lászlóra ruházott joggal élve, 

amely első ízben (2009-ben, az 50 éves érettségi találkozón) 
továbbadatott Pápay Zsoltnak, 

azt követően (2010-ben) Tóth Imrének, 
majd (2011-ben) Gyurkó Péternek, 

ezután (2012-ben) Cserny Antalnak, 
majd pedig (2013-ban) Ledniczky Árpádnak 

 

kinyilvánítjuk azon döntésünket, 
hogy 2014-ben (az 55 éves érettségi találkozón) az  

 

osztályfőnöki dicséret 
megtisztelő és kitüntető elismerést, 

 a jog továbbadásával, 
 

Tóth 
János 

Földes IV.C (1959) öregdiák 
 

kapja, aki „foto-géniusz”: 
együttlétünk fontos pillanatainak megörökítője, 
Erzsikével karöltve: jelvényünk és fém-flaskánk 

megalkotója, и  т. д. (и так дáлее) 
 

 
         Kelt MISKOLC városában, 
     2014. május havában 
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