Stretnutie po rokoch
Študentské časy patria k tým najkrajším, ku ktorým sa aj po rokoch
radi vraciame. Stretávky, ktoré si bývalí spolužiaci na určité výročie
ukončenia školskej dochádzky organizujú, sú preto veľmi milou možnosťou načrieť do pamäte, zhmotniť niekdajšie priateľstvá a pripomenúť veselé udalosti.

Tvoji prievidzskí spolužiaci

P

rievidţan, výtvarník Imrich Vysočan bol človekom, ktorý svoje rodisko miloval. Prostredníctvom svojich obrazov akoby zakonzervoval
dnes uţ stratenú tvár Prievidze s jej malebnými zákutiami, uličkami a domami, v ktorých si aj ľudia ţijúci v rôznych častiach mestečka boli navzájom blízki. Pracovné povinnosti ho síce zaviedli do Bratislavy, no keď
mohol, vţdy utekal do svojej Prievidze. Srdcu nerozkáţeme.
Do Prievidze ho to vţdy ťahalo. A nielen jeho. Študenti VIII. A a VIII. B
triedy prievidzského gymnázia sa po maturite v školskom roku 1943/44
roztratili doslova po celom svete, no nikdy nepremeškali príleţitosť vrátiť
sa a aspoň na chvíľu sa obzrieť späť.
„Chcejúc si zaspomínať, opäť sa vidieť a pripamätať si známe i menej známe tváre, rozhodla sa hŕstka Prievidžanov, čo sa z Prievidze ďalej
nedostali, že by sa patrilo, aby pozvali do Prievidze opäť po piatich rokoch svojich bývalých spolužiakov. A pretože je tu 30. výročie našich maturít, pozývame všetky spolužiačky a spolužiakov VIII. A a VIII. B triedy
prievidzského gymnázia zo školského roku 1943/44 na spoločné stretnutie,
ktoré bude 18. mája 1974 (samozrejme) v Prievidzi.“
Spolu 64 niekdajších spoluţiakov pochádzajúcich z väčšiny obcí dnešného prievidzského a partizánskeho okresu, ba aţ z Očovej a Senohradu, si
za miesto stretnutia zvolili hotel Magura. Miesto hodné i vhodné pre takú
početnú spoločnosť. Bohatý bol aj pripravený program:
1. Príchod, ubytovanie a zhľadávanie sa v horeli Magura do 13. hod.
2. Opätovné spoznávanie sa, podávanie si rúk, bozkávanie a konštatovanie, ako dobre vyzeráme do 14. hod.
3. Výlet na Vystrkov do nášho gymnázia (dnešná ZŠ na Mariánskej
ulici – pozn. redakcie), samozrejme peši do 16. hod.
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4. Voľná prehliadka mesta, odpočinok, občerstvenie podľa vlastného
uváženia do 18. hod.
5. Opätovné zhľadávanie sa, postupné sústredenie sa vo vinárni Magury do 19. hod.
6. Večera a hasenie smädu, začiatok po 19. hod.
7. Rozväzovanie jazykov, maturita – postupne.
8. Voľná zábava dokedy kto vydrží.
Usporiadateľský výbor pamätal aj na organizačné pokyny: „Ubytovanie
pre „cezpoľných“ je predbežne rezervované v hoteli Magura od 17. do 19.
mája (a v miestnej záchytke – kde je to drahšie). Každý jednotlivec si však
musí záväzne objednať ubytovanie pre seba, prípadne svoj sprievod, listom,
telegramom, telexom (predchodca faxu – pozn. redakcie), telefónom priamo
na riaditeľa hotelu Magura, s. Micheleho. A to, do 9. mája.
Milodary na spoločné výdavky vyberieme pri stretnutí. Legitimní maturanti budú mať zľavu, na vlastného manžela (manželku) sa zľava neposkytuje, deti do 10 rokov občerstvíme zadarmo. Výška poplatku za osobu sa
bude pohybovať medzi hodnotou umeleckej reprodukcie Slovnaftu (vtedy
rubová strana 50-korunovej bankovky – pozn. redakcie ) a hodnotou umeleckej reprodukcie Hradčian (vtedy rubová strana 100-korunovej bankovky – pozn. redakcie ). V každom prípade bude tento poplatok stanovený tak,
aby sme pri hodnotení celej akcie nemuseli z našich prievidzských peňazí
doplácať, ale naopak, ostalo nám ešte na oldomáš.“
Na záver mená maturantov z triedy VIII. A: Ţofia Barteltová, Antónia
Bartíková, Gabriela Briatková, Jozef Brida, Mária Czeizelová, Klára Ďurišová, Peter Gašparovič, Mária Gašparovičová, Ľudovít Geier, František Gregor, Milan Gros, Magda Hanáková, Jozefa Hlaváčová, Libuša Holanová,
Urban Kardoš, Mária Klimková, Ján Kmeť, Teodor Kóňa, Ján Kováč, Štefan
Líška, Ladislav Markuš, Emília Mayerová, Imrich Novodvorský, Margita
Páleschová, Pavol Rapoš, Ernest Richter, Juraj Smatana, Eva Sperlingová,
Albína Šujanová, Eleonóra Ťapay, Anton Váţan, Anna Zuzulová. Maturanti
z triedy VIII. B: Ján Adámik, Milan Beňuška, Vincent Brida, Ignác Čentík,
Miroslav Furjel, Margita Gatialová, Anton Grom, František Hanzák, Fridrich Hodál, Štefan Jurík, Zlatoň Klopček, Jozef Kňaze, Karol Kopný, Zoltán
Kósik, František Kriţan, Jozef Majdan, Jozef Martina, Alojz Mišík, Jozef
Papranec, Jozef Pásztor, Ladislav Pilát, Jozef Rendek, Štefan Svítok, Štefan Šimko, Pavel Škrtel, Rudolf Steis, Jakub Vaňo, Pavel Vlčko a Imrich
Vysočan. Koľkí z nich na stretávku prišli, nevieme.
Erik Kližan (1977)
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