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III. Osztálytalálkozók 
 

Kerek  évfordulós  és egyéb osztálytalálkozók: 

 

1965.   Bankett    Moszkva Étterem 

1966.   osztálytalálkozó   Moszkva Étterem 

1970.   5 éves érettségi találkozó Moszkva Étterem      

1974.   osztálytalálkozó   Nimród Étterem   

1985.   20 éves érettségi találkozó Kárpátia Étterem 

1988.   osztálytalálkozó   Fradi Söröző 

1990.   25 éves érettségi találkozó Marczibányi téri Művelődési Ház  

1995.   30 éves érettségi találkozó Steffl Söröző  

2000.   35 éves érettségi találkozó Vár-Lak  

2005.   40 éves érettségi találkozó Budai Sport Étterem  

2008.   osztálytalálkozó   Budai Sport Étterem  

2010.   45 éves érettségi találkozó Kék Pisztráng Étterem  

 

Egyéb találkozók: 

1967.   Vas Lajos temetése 

1992.   Ági néni temetése - Rákoskeresztúr Újköztemető - Kukoda Tíbor étterme 

1992.   Tas tanár úr  aranydiplomája -  ELTE Állam- és Jogtudományi kar 

1995.   Szűcs Pali temetése  - Szt. Gellért urnatemető  

1997.   Tas tanár úr  gyászmiséje      

2001.   Bankövi Judit temetése -  Éden Étterem 

2002.   Horváth Emil A. temetése - Farkasrét  

2006.   Székely Vera temetése 

 

* 
A felsorolásból látszik, hogy nemcsak kerek évfordulós érettségi találkozókat tartottunk az elmúlt 

40 év folyamán. Például 1974-ben — 9 évvel az érettségi után — az adta az ötletet az együttlétre, 

hogy Gőz Erzsi — aki Olaszországba ment férjhez — hazalátogatott.   
 

Az első 20 év szervezői közül Monostori Klára neve merül fel emlékeinkben.  

A 20. éves találkozó szervezése egy pohár sör mellett kezdődött. A sört Szanda és Somlyai itta. 

Majd Farkas-Kulka is velük sörözött. Ezek után kijelenthetjük, hogy a sör nagyon jó szervező erő  

is tud lenni...  

A további találkozók szervezése már Barta Magdi kezébe került: 

„A találkozók szervezését  a 25. évfordulón vettem kézbe, ill. csatlakoztam azok csapatához, akik 

ezt addig csinálták. ... a semmiből egyszerre a szervezés közepén találtam magam... 

A 25. éves érettségi találkozónkat -  amit az 5 évvel korábbi csoport szervezett - a  ’Hörpintő Sö-

röző’  hirtelen bezárása majdnem meghiúsította. Ekkor léptem be én a Marczibányi téri Úttörő-

házzal, és ez volt az első szendvics-bulink. Jól sikerült.”  

Így lett Bartácska  további találkozóink fő szervezője, és a osztálytársakkal való kapcsolattartás fő 

„összekötője”, vagy  ahogy  Tas tanár úr   elnevezte: „osztályszóvivő”. 

 

Az egyéb találkozók időpontját többnyire valamely szomorú esemény határozta meg, kivétel ez 

alól Tas tanár úr aranydiplomájának átvétele volt. 
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Az érettségi  találkozók lélektana  
 

 (Korzenszky Richárd tihanyi főapát  „Kit tetszik keresni?” c. írásának  részbeni adaptálása  a IV.A. osztályra) 
 

Ha egyszer lesz időm rá, meg fogom írni az érettségi találkozók lélektanát...  

 

5. éves: Ilyenkor mintha mindenki azt szeretné bizonyítani, hogy ugyanazok vagyunk,  akik voltunk, 

nem változott semmi  - csak Vass Lajoska  már örökre hiányzó lesz… 

 

10. éves:  Már előkerülnek fényképek apró gyerekekről. - Nálunk ez 9 évesre sikeredett. És nem 

Drommerné volt az oka, hanem Gőz Erzsi, aki Olaszországból látogatóban volt itthon . 

 

15. éves: ...hencegve folyik a beszélgetés, ki vitte többre. - Ezt e buktatót mi sem kerültük el. 

 

20. éves:  Megszűnnek a régi ellentétek, és örül mindenki: még mindig megvagyunk! Aztán ki ilyen, ki 

olyan segítséget keres, van, ki orvost, van, ki nevelési jó tanácsot, van, ki segítséget a lakásfelújítás-

hoz… - ez nálunk is így történt, de még biztosítási ügynököt is találtunk.. 

 

25. éves:  Még mindig hencegések:  nyaraló, gépkocsi, munkahelyi ranglétra … és titokban megjegyez-

zük, ki mennyit hízott az elmúlt években. - Tas  Tanár úrnak új, aktualizált osztálynaplót készítettünk. 

 

30. éves: Érettségi, esküvői képek, de már a gyermekekről. Újabb segítséget keresnek egyesek egyete-

mekre való bejutás, állás témában - gyermekeik érdekében.  -  Közben már találkoztunk 1992-ben a 

Rákoskeresztúri újköztemetőben  Ági néni búcsúztatásán. És Szűcs Paliért aggódunk, aki kórházban 

van... 

 

35.éves:   Már tudjuk, hogy túl vagyunk a delelőn, csak a centit vágjuk a nyugdíjig - Első találkozó 

Osztályfőnökünk nélkül: 1997-ben  találkoztunk a Szt. István Bazilikában Tas tanár úr gyászmiséjén. 

 

40. éves:   Sok osztály megállapodik: találkozunk lehetőleg minden évben! A fényképeken már az uno-

kák vannak. - Felfedeztük, hogy tanáraink közül Kochné még él.  Újabb négy gyertyát gyújtunk: 

Bánkövi Judit, Szabó Zoli (Csünyi), Horváth Emil és Limpár Dezső emlékére. 

 

45. éves:  Fő téma: hogyan éljük meg a nyugdíjas hátralevő éveket. A segítség-keresések már leginkább 

orvosokra vonatkoznak.  -  2 újabb gyertya ég Székely Vera, Vásárhelyi  Vera emlékére. 

 

„...Kezdő tanár voltam   Győrben, a bencés gimnáziumban. Június volt, a tanév vége. Egy idős, hajlott 

hátú bácsi, bottal a kezében, jön föl az iskola lépcsőházában, végigcsoszog a folyosón, kinyitja az egyik 

osztályterem ajtaját, benéz, aztán megy tovább. Kinéz az ablakon, lassan tűnődve nézi a boltíveket. 

Megszólítom: 

- Segíthetek? Kit tetszik keresni? 

- Köszönöm, nem… ismerős vagyok. Ide jártam. S most érettségi találkozóra jöttem. 

- Hol vannak a többiek? 

- A többiek… a többiek már mind meghaltak. Három éve egyedül tartom az érettségi találkozót. Egye-

dül maradtam. Június közepén bejövök az iskolába, végigjárom a folyosókat, benézek egy-egy osztály-

terembe… aztán lemegyek a templomba. Beülök a padba, imádkozom… és olyan jó együtt lenni velük! 

Olyan jó együtt lenni velük! Ha ezt az élményt tudná adni minden iskola… s akkor, ha magunkra mara-

dunk, sem vagyunk egyedül. Olyan jó együtt lenni velük…” 

 

És a mi iskolánk ?... a mi osztályunk?... tudja ezt az élményt adni ? … reméljük, hogy igen! 

 

http://connor.hu/blog/2008/08/15/korzenszky-richard-osb-kit-tetszik-keresni/
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20. éves érettségi találkozó 

1985. Kárpátia Étterem 

A 20. érettségi találkozón   jelen voltak a tanáraink közül  dr. Salzmann Gézáné (Ági néni ),  kémia tanárunk Varga Er-

nő, és természetesen szeretett osztályfőnökünk dr. Tas Károly 
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Osztálytalálkozó, 1988.  

Fradi Étterem 
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25. éves érettségi  

találkozó 

1990.  

a Hörpintő helyett a 

Marczibányi téri kul-

túrházban  

(Szendvicsbuli 1.) 
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Csoportkép Központi fűtéssel 

 

25 év után is velünk voltak még: Ági néni és Tas tanár úr 
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1992.  

Szomorú esemény hozott bennünket 

össze: Ági nénit kísértük utolsó út-

jára 
A temetés után  

Kukoda Tíbor  

Éttermében voltunk 
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Tas tanár úr  1992-ben a  Pedagógus Nap alkalmából „kiváló pedagógus” kitüntetést is 

kapott. Ez alkalomból dísztávirattal köszöntöttük őt:  

„Tisztelettel és sok szeretettel köszöntjük a Tanár Urat:  

           Hálás tanítványai, az 1965-ben végzett IV. A.” 

1992-ben dr. Tas Károly tanár úr  50 éves tanári pályafutá-

sa alkalmából  aranydiplomát kapott  az ELTE  Állam- és 

Jogtudományi karán tartott hivatalos ünnepségen.  

Ez alkalomból osztályunk   a „Képes Krónika” c. könyv-

vel ajándékozta meg a Tanár Urat, melybe a itt látható so-

rokat tartalmazó papírlapot helyeztük el. 


