
IMRE ÖSSZEFOGLALÓJA A 45 ÉVES ÉRETTSÉGI 

TALÁLKOZÓNKRÓL: 

 

Tisztelt Gáspár Atya és Urak! 

 

Lezajlott a 45 éves érettségi találkozónk. Ez volt az elmúlt évek legkisebb létszámú 
összejövetele. 

Péntek este 12 osztálytársunk ült az asztalnál, valamint Fodor Pista, Mester Árpi, 
Sándor Gyuri, Vagyon Árpi felesége és Urbán Laci fia. A múlt héten még 25 
résztvevőre lehetett számítani az előzetes jelentkezések alapján. Hétfőtől azonban 
sorra jöttek a lemondások. Volt olyan, aki a találkozó napján értesített arról, hogy nem 
tud megjelenni. Hét óra lehetett, mikor végre mind az asztalhoz ültünk megbeszélni 
közös dolgainkat. Keserű hangulatban kezdtem sorolni a neveket, akik lemondták a 
részvételt, és az indokaikat, valamint azt a kevés információt, amit át tudtam adni róluk. 
A hangulat azonban Gáspár Atyának és Mester Árpi beszólásainak köszönhetően 
nagymértékben javult. Gyula felolvasta Csiba Gábor levelét, Klaibán Sanyival 
telefonon beszéltünk, Gulyás Balázs is küldött még egy levelet. Aztán kialakultak az 
ilyenkor szokásos beszélgetések, humorizálás és végül késő éjszaka tértünk 
nyugovóra. 

Szombaton reggel Pannonhalmára mentünk. A szerpentinen fölfelé autózva, ahogy a 
fák között előttünk magasodott a bazilika és a főkönyvtár, újra meg kellett állapítanunk, 
hogy kivételes szerencse volt, hogy itt lehettünk diákok. A diákkápolnában tartott 
Gáspár Atya hálaadó misét. Ide már  Ijjas Laci és Magyaros Feri is megérkezett. Mise 
után a színház teremben Nagy Lajos is csatlakozott, majd átmentünk a Boldogasszony 
Kápolnába meglátogatni elhunyt tanáraink sírját. A Gimnázium főbejáratánál 
búcsúzáskor még Ambrus Atyával is találkozhattunk, aki külön lejött üdvözöni minket. 

Röviden ez történt. 

A megjelentek számát tekintve a szervezés nem volt sikeres. Keresem az okokat, hogy 
mit szúrtam el, de még idő kell ezen gondolkodni.  Nem vagyok boldog, de azt hiszem, 
végül is nagy szükség van az érettségi találkozókra. Hiszen már a szervezés során 
beszélünk. levelezünk egymással. Összegyűlik egy halom információ, amit meg 
tudunk osztani. Egyáltalán tudjuk, hogy még megvagyunk, élünk. Itt most szeretném 
megosztani veletek mindazt, amit az elmúlt félévben megtudtam egyenként rólatok. 

Balogh Vili: Németországban él és dolgozik. Középiskolában és egyetemen is tanít. 
Rendkívül sok elfoglaltsága miatt most sem tudott jönni. 

Barnácz Misi: Több évig tartó sikertelen keresés után megtaláltam, és találkoztam 
vele. Csanádapácán él elég nehéz körülmények között. Tervem volt, hogy valahogy 
elhozom a találkozóra, de meg kellett értenem, hogy nem akart jönni. Remélem, most 
már nem veszítjük el. 



Cséfalvay Gyula: Egerben él, saját tervező irodájában jobbnál jobb munkákat kap. A 
Diósgyőri Vár sikeres felújítása után most Boldogkői Váron dolgozik. Nagy köszönet 
neki a honlapunk fenntartásáért. 

Csermely Szabolcs: A találkozó napján mondta le a részvételét. Sajnos többet nem 
tudok róla. 

Csiba Gábor: Telefonon beszéltem vele a múlt héten, amikor mondta, hogy mindent 
elkövet, hogy jelen lehessen. Egy közeli családtag esküvőjére azonban el kellett 
menjen. Róla a honlapon megjelent újságcikkből tudjuk, hogy érthetetlen okokból 
felmentették a miskolci megyei kórház vezetése alól.  Az említett cikkből és a hozzánk 
írt leveléből is kiderül, hogy ez nagy méltánytalanság. Jelenleg az egészségügyben 
szerzett tapasztalatait fölhasználva biztosítja a családja megélhetését. 

Erdősi Gyuri: Parkinson kórt állapítottak meg nála, és ezért nem tud hosszú 
utazásokat tenni. 

Fodor Pista: Életének nagy küzdelmei után most békében él Dunakeszin. Továbbra 
is vezető informatikus mérnök egy nagyvállalatnál. 

Gulyás Balázs: Szingapúrban él, a Nanvang Egyetemen professzora, a szenátus 
alelnöke. Gyerekei is nagyon sikeresek, Nóra lánya állatorvos, Noémi orvos Angliában, 
Valentin pszichológus Amerikában. A találkozó napján is írt levelet, amelyben hetek 
óta tartó súlyos betegségéről számolt be. Reméljük, hamarosan egészségesen 
láthatjuk viszont. 

Halmágyi Laci: Nem találtam, de Gyula elérte a facebook-on, de már túl későn. 

Harangozó István: Ígérte, hogy eljön, de az utolsó pillanatban közbejött egy fontos 
munka. Leveléből az derül ki, hogy jogászként dolgozik. 

Ijjas Laci: Csabacsűdön körzeti orvos. Az elmúlt félévben két levelet kaptam tőle. Az 
elsőben leírja utazását a Tiszán egy vízibuszon. A hangulatos, jó írást föltesszük a 
honlapunkra. A második levél egy megemlékezés az 1973-ban játszott magyar-svéd 
meccsről. Nagyon jól esett, hogy emlékeztetett arra, hogy együtt láttuk a mérkőzést 
testvérével és apámmal. 

Jantyik Pali: Elsőként érkezett a találkozóra, pedig Svédországból jött. Elmondása 
szerint sokat romlott a mohamedánok bevándoroltatása óta a helyzet, és 
legszívesebben hazaköltözne a nyugdíjas kor elérése után, de a három gyerek ott 
tartja. 

Kauker Ottó: Rövid levélben közölte, hogy egészségi állapota miatt nem tud részt 
venni. 

Kiss Zoli: Biztos voltam, hogy velünk lesz, de a hétvégi ügyeletet nem tudta elcserélni. 
Békés városában él, egy mezőgazdasági cég vezetője. 

Klaibán Sanyi: Legjobb szándéka ellenére otthon kellett maradnia, mert egyedül 
gondozza idős édesanyját, és nem tudta őt helyettesíteni senki.  A Meteorológiai 



Intézetből hamarosan nyugdíjba megy. A bencés oblátus, Gáspár Atyától tudom, hogy 
nagy segítségére van Ercsiben a plébániának. 

Klupács Sanyi: Szombatra ígérte magát, de a nagy hőség miatt nem mert elindulni. 
Tudomáson szerint még mindig a reklámiparban dolgozik, és Gödöllőn lakik. 

Lónárt Attila: Válaszolt a megkeresésre, de nem jött. Ő a Szent Zotikosz 
Gyermekvédelmi Intézmény vezetője Encsen. Legutoljára Diósgyőrben láttuk, akkor 
egy súlyos szívműtét előtt volt. Gyula szerint azóta sikeresen megoperálták. 

Magyaros Feri: Szombaton érkezett Ijjas Lacival. Elmondta, hogy körzeti orvos, de a 
tatabányai kórházban hétvégenként még ügyeletet is vállal a traumatológián. A 
Magyaros dinasztia szorosan kötődik Pannonhalmához, számos családtag 
érettségizett itt, és az életben jól megállják a helyüket. 

Mensáros Tamás: Debrecenben él, a Kölcsey Központban dolgozik. Fiai szintén a 
városban laknak, Dani bíró, Bence pedig technikus. és összesen három unokája van. 

Mester Árpinak 5 unokája van! Tormásliget polgármestere feleségével érkezett, és 
hálás vagyok neki, mert nagyszerűen földobta a hangulatot. 

Molnár Karcsi: Nem válaszolt, nem jött. Tóth Lacitól tudom, hogy nem jó az 
egészsége. Bocföldén lakik, valószínűleg gazdálkodik. Utoljára tavaly láttuk Gáspár 
Atya születésnapján Győrben. 

Nagybaczoni Béla: Béla, mint mindig, most is jelen volt. A budapesti Bajcsy kórház 
kardiológus főorvosa és tudományos kutatásért felelős igazgatója. Otthona 
Piliscsabán van. Négy gyermeke és kettő unokája van. 

Nagy Lajos is szombaton érkezett. Tardoson lakik, elmondása szerint nagyszerű 
helyen.  Hivatását belgyógyászként gyakorolja, művese állomásokat hozott létre és 
ezeket irányítja. Sikereit nemrég  Batthyányi-Strattmann László díjjal jutalmazták. 

Nánai Sanyit ezúttal sem tudtam elérni. 

Samu Jánost Gáspár Atya találta meg.  Valamikor ősszel egy vasárnapi mise után az 
utcán egy asszony ráköszönt Atyára, és elmondta, hogy a prédikációit szeretné 
fölhasználni a református idősek otthonában. A hölgyről kiderült, hogy Samu Jancsi 
felesége. Így jutottam az e-mail címükhöz. Levélváltás után János jelezte, hogy 
szombaton eljönnek a misére. Ma reggel (június 16.) találtam egy levelet, miszerint 
nem tudják, hogy hol és mikor lesz a találkozó. 

Sándor Gyuri: Lehet, hogy nem tudja mindenki, de a legutóbbi találkozó óta Gyuri 
elvesztette a feleségét. Többen ott voltunk Mária temetésén. Nehéz időszakoz élt át, 
azóta azonban talpra állt. Szerencsére talált egy új párt magának, és láthatólag jól van. 
Gárdonyban él és a hely gimnáziumban tanár. 

Schall Nándi is pontosan érkezett. Öröm volt látni, hogy nem öregszik. Ő kétlaki életet 
él Budakeszi és Nagyvázsony között. Édesapja kőfaragó vállalkozását viszi tovább, 
de elmondása szerint egyre nehezebb a talpon maradás. 



Szmodits Feri az utolsó napokban gondolta meg magát, és nem jött el. Végig bíztam 
benne, hogy meg tudom győzni, de nem sikerült. Ő Nagykanizsán él, és autópálya 
mérnökként keresi a kenyerét. Lányai közül az egyik vele lakik, a fiatalabb pedig 
külföldön él. 

Sztankay Árpi hosszú utat tett meg Innsbruckból, azért hogy találkozhassunk. 
Hozzáteszem, hogy csak a találkozó kedvéért vezetett 6 órát. Kedves volt, és minden 
érdekelte, ami az osztálytársakkal történt. Ő továbbra is az innsbrucki kórházban 
onkológus. Akárcsak Jantyik Pali, marad külföldön, de ígérte, hogy nyugdíjasként majd 
jóval gyakrabban látogat haza. 

Tamás Józsit most sem lehetett meggyőzni arról, hogy eljöjjön, pedig most Gáspár 
Atya telefonált neki.  Öt évvel ezelőtt nekem azzal indokolta a távolmaradását, hogy 
közülünk senki sem volt ott Lévai Flóri temetésén. Egyébként Lentiben él, és egyházi 
szervezéssel foglalkozik, hittant tanít, és talán még kántor is. 

Tóth Lacival a múlt héten többször is beszéltem. Szmodicssal megegyeztek, hogy 
együtt jönnek. Mivel Feri nem ért rá, ő sem indult el, mondván, hogy nagyobb 
távolságra nem mer vezetni. Laci a zalaegerszegi takarék igazgatója, a Fidesz zalai 
megyei képviselő csoportjának vezetője, az önkormányzatban számos területen 
közreműködik. Lánya több nyelven, közte japánul beszél, és diplomáciai pályán 
dolgozik. 

Urbán Laci a fiával jött. Igen jó beszélgetést folytattunk velük. Zaránkon 
biogazdálkodást folytatnak. Nagy lelkesedéssel és szakértelemmel beszéltek a 
munkájukról.  

Vagyon Árpi a feleségével érkezett. Ők Újhartyánban laknak a gyerekeikkel. Árpi a 
takarmányiparban dolgozik, és szakértőként több országban volt már kiküldetésben. 
Fia, Ákos mentőtiszt, lánya pedig otthon van Árpi két unokájával. 

Vida Imre: Magamról annyit, hogy ugyanúgy, mint korábban állatorvoslásból illetve 
gyógyszer kereskedelemből élek. Családom egyre nagyobb, három fiam és hat 
unokám van. A legkisebb alig két hónapos. 

 


