
2009. május 16-án tartottuk jubileumi, 
50 éves érettségi találkozónkat. 

Három tanárunk is velünk ünnepelt! 
A 33 érettségiző diák közül megjelent 22 (+11) fő, 
hiányzott 1 fő igazoltan, 1 fő igazolatlanul, kilencen pedig 
már nem lehettek velünk: „ők egy-egy felhőn könyökölve 
mosolyogtak le ránk”. 

Az osztályfőnöki órát a jelenlegi igazgató, Veres Pál 
tartotta, aki bemutatta a Földes új épületrészeit is, és 
emléklapot nyújtott át a meghatott öregdiákoknak. 

Az 50 éves találkozóra osztály évkönyvet állítottunk össze, ami egyedi és különleges 
(kuriózum!) a Földes történetében – jegyezték meg tanáraink. A gimnázium könyvtára 
örömmel őrzi az ajándék példányt, a BAZ Megyei Levéltár egy példányt köszönettel 
nyilvántartásba vett. 

Az Emlék-kiadvány 109 oldalon összegzi 
történetünket és pályafutásunkat: 

 
 

 
                                                 
1 Nem velünk érettségizett osztálytársunk, aki minden találkozón velünk van! 
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             udtára adatik mindenkinek, akit illet, 

                hogy a miskolci Földes gimnázium 
megnyitja kapuit 

 

2009. május 16-án, szombaton 
du. 1 és 4 óra között, 

 

hogy befogadja 
az 50 éve, 1959-ben érettségizett 

IV.C. (reál) osztály 
öregdiákjait, 

 

hogy az immár hagyományos, 
s ezen a napon jubileumi 

osztályfőnöki órájukat megtarthassák, 
azon megidézhessék a hely szellemét, 

emlékezhessenek kiváló tanáraikra, társaikra, 
a régi diákcsínyekre, 

és beszámolhassanak pályafutásukról, 
így az ódon falak között 
dicsőséget is adván 

híres, büszkén emlegetett iskolájuknak. 

*** 
             zt követően családi körben ünnepelnek 

a Szent Kristóf Étterem 
 összes helyiségében 

(a Győri kapu 23. szám alatt) 
este 6 órától kivilágos-kivirradtig. 
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