Osztálytalálkozó
Az 50 éves osztálytalálkozónkat kicsit megkésve 2017. április 28-án délután három órára
szerveztük.
Általános iskolai tanulmányainkat az 1965-66-os tanévben fejeztük be. Osztályfőnökünk dr.
Lányi Józsefné, Erzsike néni. A létszám 42 fő. A szervezés idején megtudtuk, hogy 12 fő a
találkozóig meghalt. Így 30 fő a létszámunk.
Meghívtunk azonban egy olyan osztálytársunkat, aki 7. és 8. évfolyamra elkerült Hatvanból,
de a kötődés úgy az ő részéről, mint a miénkről megvan. Örültünk, hogy eljött. Így
mindannyiunk örömére 25-en jöttünk össze.
„Az események emléke talán elhalványul az évek során, de az érzést mindörökre ott őrzöd a
sejtjeidben.” (Denis Avey)
Óriási élmény volt újra látni egymást, kitalálni, hogy ki kicsoda. Egymás szavába vágva
idéztük fel a diákkor élményeit, a feledhetetlen szép emlékeket, de a csínytevéseket is. Úgy
zsibongtuk, mint valamikor kisiskolás korunkban. Mindenki arcán ott volt a boldog, örömteli
mosoly volt iskolatársai, barátai láttán. Nagyon sok jó képet készített rólunk Mikó Marika
osztálytársunk férje. Köszönjük Neki! Örömmel vásároltuk meg a 2009-ben kiadott
Emlékkönyvet.
Kedves iskolánkban kaptunk egy szép tantermet, ahol nagyon jól éreztük magunkat, pontosan
úgy, mint annak idején nyolcadikban, a ballagásunk előtt.
Megkértük Igazgató Urat, hogy mutassa be a mai iskolát. Igaz, hogy a munkatársaival nagy
munkában volt, de az idejéből ránk is szánt és készséggel és nem kis büszkeséggel ismertette
a legfontosabb eseményeket, eredményeket a mai iskoláról. Élvezettel hallgattuk, ezúton is
köszönjük a tartalmas előadását.
A meghalt osztálytársainkról, valamint elhunyt tanárainkról gyertyagyújtással emlékeztünk
meg.
Egyenként elmondtuk, hogy hogyan alakult az életünk, hová sodort a sorsunk. Már
nyugdíjasok vagyunk, de van, aki orvosi praxisát még gyakorolja, a másik osztálytársunk az
ügyvédi munkáját aktívan végzi. Van, aki nyugdíjasként is szereti a kertjét gondozni, és
többen sok időt töltenek unokáikkal. Hárman külföldön élnek. Nagyon örültünk,
Németországból egyikőjük erre az alkalomra időzítette a szabadságát és a találkozó kedvéért
jött most haza. Ő még nem nyugdíjas.
A volt 8.b osztály egy kis csoportja felkereste Dr. Lányi Józsefné, Erzsike nénit, szeretett
osztályfőnökünket, és átadta osztálytársaink üdvözletét. Fantasztikus, hogy ennyi év után
mennyi mindenre emlékezett. Nagyon jó egészséget kívánunk Neki!
Öt óra után átmentünk a Korona vendéglőbe, ahol koccintottunk a viszontlátás örömére és
elfogyasztottuk az előre megrendelt vacsorát.

Felejthetetlen élmény volt a találkozó. Mi mind jó diákok voltunk és becsületes, szorgalmas
emberek lettünk. Ez köszönhető szüleink mellett a volt tanáraink odaadó munkájának,
példaértékű életének.
Bízunk abban, hogy nem ez volt az utolsó osztálytalálkozónk.
Köszönetet szeretnénk mondani Kovács János Igazgató Úrnak, hogy helyt adott az
osztálytalálkozónak, és biztosította, hogy visszaemlékezésünk zavartalan legyen. Nagyon jó
munkát, sikereket kívánunk a tantestületnek és a diákoknak egyaránt!
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6. osztályosok voltunk

50 év múlva

Kedves osztályfőnökünkkel, Erzsike nénivel 2017-ben.

