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Testnevelő tanárunk minden áron atlétát szeretett volna nevelni belőle, mivel futásban, ugrásban, dobásban is kiemelkedő eredményekre volt képes, amit különféle diákversenyeken többször bizonyított. --- Az 5.15. Zákány Judit Papp Irén néni rajztanárnő látható, minket is kivitt a Duna-partra rajzórán, hogy "élőben" rögzítsük, ahogy épül az Erzsébet
híd (a kép tehát 1963-64 táján készülhetett). sz. A osztály (dr. Labdarúgó pályafutása - különféle okokból - sajnos nem tudott kiteljesedni, és korai halála megakadályozta abban is, hogy edzőként nagyobb sikereket arasson. Az 5.6. fotón szerintem az 1969-ben érettségizettek szalagavató bálján készült. Zolival osztálytársak voltunk négy évig, és az
előttem levő padban ült. Az 5.12. A magyar sport történetében megkülönböztetett helye van Varga Zoltán labdarúgónak. Kádár János(Sunday, 26 April 2020 10:25) Szerk. január 1. Az 1955-ben készült osztályfényképen a középső sorban jobbról a negyedikként*, Varga Zoltán látható. A táncolók /beszélgetők első sora balról jobbra: Sain Ildikó beszélget
Farkas Jánossal, mellettük táncol Kocsis Éva Kálmán Péterrel és tőlük jobbra Sáhy Betty Hübner Edével. A mögöttük levő sorban balról jobbra: Zalai Károly beszélget talán Trencsényi Sándorral, a mellettük levő hármasból felénk fordulva Padányi Zoltán, aztán a hátsó sorban táncol Spielmann Katalin valakivel, s mellettük jobbra Szabados Bori Száray
Lóránttal, jobb alsó sarokban a fiúk közül szemben szemüveggel: Dobrovich Laci. Áldott emlékű osztályfőnökünk, Harkay Pál tanár úr látható középen. Köszönjük! 2016.02.03. 2015.02.18. Osztályfőnökük dr. Klubjai, játékosként: •
1959-1968 Ferencváros •
1970-1972 Hertha BSC •
1972-1973 FC Aberdeen •
1973-1974 Ajax Amsterdam
•
1974-1977 Borussia Dortmund •
1977
KAA Gent Válogatottságainak / góljainak száma: 12/2 (szerk.) Varannai Csaba, 2015.01.29.: Az 5.15. Sajna jómagam nem vagyok látható a képeken,de nagyon jó a régi osztálytársakat újra látni... 05.)
Köszönjük szépen! (szerk.) 5.16: A
4+1 képzés keretében az osztály egyik fele gyors- és gépírást, a másik fele könyvtári ismereteket tanult (végén vizsgákkal). 1969-ben érettségiztünk, osztályfőnökünk Harkay Pál volt. Üdvözlettel Major András Kerekes Ágnes, 1971-es IV/B (általános tagozat), osztályfőnök: Karakas Gábor. képen két osztálytársnőmet: Török Mártát és Simon Jutkát
vélem felismerni a gimis időből ( 1968-1972. Jómagam véletlenül éppen mellette állok, szembe lógó hajtinccsel. Makai József(Monday, 18 April 2016 21:07)
Köszönjük szépen! (szerk.) Az 5.17-18-as képeken az 1979-1983-as A-osztály diákjai láthatók. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Szerk. Nemcsak fociban volt páratlan tehetség, rendkívüli sportolói adottságai már az általános iskolában megmutatkoztak. Az 5.16.
(2017. Kovács Józsefné - Holics László osztályának) javát látjuk itt. Cidrimincinek hívtuk (mert ő is így hívott minket), sajnos nem emlékszem a valódi
nevére. Ez a könyvtáros csoport volt, jól látható (balról-jobbra) Balogh Iván, Holczer Károly, Gelencsér Zsuzsa, Bartha Edina, Benedek Katalin, Karsai László. A második táncos pár lány tagja Semjén Éva. Kozma Agnes/Pal Ivanne (Sunday, 26 April 2020 14:49)
Köszönjük!!! 5.4. Sarlós Júlia látható, kiváló
diák volt és ifivezető, 1971-ben érettségizett (A osztály). Karner Judit (1959-71, az első tizenkét évfolyamos, végül A osztályból) (Saturday, 12 March 2016 16:57) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alsó tagozatos rajztanárnőmet vélem felfedezni. 19. Kedves Ágnes! Köszönjük szépen az
értékes azonosításokat! Szerk. 05.)
Fabriczki Katalin
Kedves Katalin, köszönjük szépen! (szerk.) 5.15. Kedves András, köszönjük a kommentet! Ez a személyes kedvenc fotóm, és nagyon örülök, hogy megkerültek a szereplői!
Bernátné Vámosi Judit Szerk. 18 September 2020 09:08. Fabriczki Katalin (2017. osztályképen valóban szerepel Varga Zoltán, azonban nem a középső sor szélén, hanem jobbról a negyedik. Varga Zoli játékában sokszor volt alkalmam gyönyörködni. Kedves János! Köszönjük szépen a látogatást, és a hiányzó adatot!
Szerk. Sunday, 26 April 2020 23:04. képen Bucskó Béla igazgató-helyettes és Blázer Pál tanár úr ( gyakorlati ismeretek ) látható, a diákot nem ismerem. Biztosan felismerem Dienes Balázst, Szabó Pétert, Honyek Gyulát. Valószínűleg én fotóztam, mint a fotószakkör tagja. Élvezetesek voltak a rajzórái. Ha valakit felismertek, írjatok bejegyzést a
lap alján, és a kép mellé illesztjük! Az 5.2. Az előtérben Szentesi Adrienne és Aranyi Péter (háttal látható) táncol. Üdvözlettel, Trencséni Sándor. Köszönjük szépen, Sándor! Az 5.2. Az előtérben Szentesi Adrienne és Aranyi Péter (háttal látható) táncol. A második táncos pár lány tagja Semjén Éva. Kozma Agnes/Pal Ivanne (Sunday, 26 April 2020
14:49) Köszönjük!!! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Az 5.28 fotó a KISZ klubban készült, osztálytársaim, nem tudom melyik évben 1962-66 között ...C osztály. Varannai Csaba left a new guestbook post or comment on your Jimdo website: 2015.01.29. A IV. 5.23-as kép: Jobbról balra: Oláh
Péter, Zákány Gábor, Trencséni Sándor, Bélafalvi Piroska 1969-ben a 4.A osztályban érettségizett tanulók. A "bolyban" valószínűleg én is ott vagyok. Tőle balra a második Straub Elek, aki néhány évig a Matáv (jelenleg Magyar Telekom) vezérigazgatója volt. Varga Zoltán serdülő kora óta a labdarúgás élvonalában játszott. 02. Beküldte: Bbz. Isten
csodálatos tehetséggel áldotta meg és ehhez vasakaratot, célratörő elszántságot is adott. 2018.03.22.
Dr. Fábián József --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.19. Ha lenne még ebből a tekercsből más kép,
szívesen megnézném azokat is. ------------------------------------------------------------- Köszönjük szépen! BVJ Kedves Csaba, nagyon köszönjük az értékes hozzászólást, ilyeneket várunk, sokat! Javítottam a képnél!
Szerk. 05. 5.17: ugyanott, ugyanakkor ahol 5.16, Szauderné
előtt Bonyhádi László és Donászi Gábor. C osztály ) mert Márta általánosban nem járt velünk. Született: 1945. 2019. Idén lesz ősszel az ötvenéves érettségi találkozónk, s szerencsére az osztályunkból, a 36 főből 34-en együtt ünnepelhetnénk, de sajnos apró akadályok miatt nem mindenki tud jönni. Az 5.19 képen a 1969-ben érettségizett 4.B osztály
néhány tagja van valamikor 66-68 között egy osztálykiránduláson. Haragudott azokra, akik nem végezték el a lehető legtöbb munkát, mely szükséges ahhoz, hogy a pályát mindig emelt fővel hagyhassák el. Kovács Józsefné, Lenke néni.
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