
A találkozó – rövid összegzés 
Tizenegy öregdiák vett részt ezen a 60 éves, „gyémánt fokozatú” találkozón. Két volt tanárunk: 
Csomós Nándor és Panyi János is velünk ünnepelt! Az osztályfőnöki órát Veres Pál igazgató úr 
vezette.  Köszönet Tóth Imre osztálytársunknak a találkozó kitűnő megszervezésért!  

Rövid prezentáció elevenítette fel az osztály korábbi találkozóit („Egy maroknyi a futó 
időből…” – Pápay Zs.), 
megemlékeztünk társainkról és 
tanárainkról, akik már nem 
lehettek velünk.  

Igazgató úr beszámolt a Földes 
gimnázium helyzetéről, az elért 
nagyszerű eredményekről, és 
névre szóló Emléklapot adott át a 
meghatott öregdiákoknak. 
Igen jól estek volt tanáraink 
elismerő szavai, szívhez szóló 
útmutatásai. 

Az ebéd a népkerti Vigadóban volt, remek időben élvezhettük egymás társaságát és a 
kerthelyiség „szabadságát”, a kiváló ételeket és italokat, valamint Csépes I. saját termésű 
körtepálinkáját. 

    Aperitif:  pezsgő 

      Fűszeres fetakrémmel töltött jércemell baconben sütve, 

      spanyol grillezett zöldségekkel 

     vagy 

     Lassan sütött sertéstarja barnasörös, baconos, 

     aszaltszilvás raguval, házi  fűszeres steak burgonyával 

     

     Desszert: Vigadó somlói galuska 

 

Mindenkinek emlékezetes marad ez a nap, bízunk abban, hogy lesz folytatás! 

http://www.hit.bme.hu/%7Epapay/misc/1955-1959c/60Arckepek.pdf
http://www.hit.bme.hu/%7Epapay/misc/1955-1959c/60Facebook.pdf
http://www.hit.bme.hu/%7Epapay/misc/1955-1959c/60Maroknyi.pdf
http://www.hit.bme.hu/%7Epapay/misc/1955-1959c/60Emleklap.pdf
http://www.hit.bme.hu/%7Epapay/misc/1955-1959c/60Eszak.pdf


 
Kedves osztálytársunk, barátunk 

     60 éves                  (gyémánt fokozatú) 
              érettségi találkozóra  hívunk! 
                                                      IV.C (reál) osztály 
 

 
      Időpont: 2019. június 1 (szombat), de. 11 óra 

• 11 óra: találkozás a Földes gimnázium bejáratánál, 
   rövid emlékezés az osztályteremben 

• 12:30 (!) átsétálunk a Népkerti Vigadóba  
    (Görgey Artúr út 23)  

• 1 óra: ebéd  
 

Kérjük, jelezd minél előbb, hogy tudsz-e jönni: 

Tóth Imre, e-mail: toth.imre881@upcmail.hu 
    Tel: 46/372-745 (Mobil: 06 20/538-6615) 
 
Szeretettel várunk, addig is 

bort, búzát, békességet 

 



A Földes gimnázium előcsarnokában: 
 

IV. C (1959) érettségi találkozó – „60 éves” – a 10. sz. teremben, 11 órakor 
 
 

 
 



Gyülekezés (a Földes bejáratánál) 

      

 

     

       



 

 

Hagyományos csoportkép: a nagy csapat! 

 

   



Osztályfőnöki óra 
 

Tóth Imre osztálytársunk beköszöntő szavai 

 

 

Baráti kör jelvény tanárainknak és Tóth Tibor tanár úrnak – mégpedig sör alátét formájában 

          

 

Veres Pál igazgató úr köszönti az öregdiákokat 

 



Paparazzi… 

 

(… és néhány pillanatfelvétel) 

 

      

     



Molnár Kálmán osztálytársunk kéri, hogy a régi, országos verseny-győztes 
diákok fényképei ismét legyek láthatóak a Földesben  

 

  

Panyi János és Csomós Nándor volt tanáraink szavait hallgatjuk 

           

 



 

 

 

      

… most pedig irány a népkerti Vigadó! 

 



Ebéd a népkerti Vigadó kerthelyiségében 

            

 

                 

Néhányan éppen a távozás hímes mezejére lépnek… 

                 


