
1964-ben végzett diákok 50 éves osztálytalálkozója 

 

Kenézlőn a faluházban 2014. augusztus 9.-én tartottuk 50 éves osztálytalálkozónkat. 

 

1964. június 15.-én ballagtunk, osztályfőnökünk Bodó Sándor volt. A 43 végzett tanulóból 

most 17-en tudtak eljönni. 

 

Volt tanáraink közül már a legtöbben meghaltak. Az osztálytalálkozóra szóló meghívásunkat 

Szakács László tanár Úr elfogadta és jelenlétével is megtisztelte osztályunkat. 

Ugyancsak elfogadta meghívásunkat, és jelen volt Hunyadi Tibor Polgármester Úr is. 

 

Délután egy órakor találkoztunk a faluházban. Kölcsönös üdvözlések után kettő órakor 

átmentünk az iskolába. Kicsit körülnéztünk, majd az egyik osztályteremben elfoglaltuk 

helyeinket. 

Itt először Konkoly Mihályné igazgató asszony tartott rövid tájékoztatást az iskolában 50 év 

alatt bekövetkezett változásokról és az iskola jelenlegi helyzetéről. Az iskola jelenleg is jól 

működik. Rendelkeznek a megfelelő oktatási feltételekkel, és a szükséges anyagi forrásokkal. 

Nagy problémát jelent azonban az, hogy a községben igen kevés gyerek születik. Ez az iskola 

jövőjét és fennmaradását is kétségessé teszi. A mi időnkben a faluban és az iskolában is 

nagyobb létszámú lakos illetve több tanuló volt. 

 

Az Igazgató Asszony és helyettese Elvira elkészítették osztálytablónk fénykép másolatát és 

minden volt diák számára emlékül ajándékba átnyújtották. 

A fényképmásolat hátoldalán a következő idézet olvasható: 

 

„ A fiatal az, akinek fogalma sincs róla, hogy régi szép idők az most van.” 

 

   Tímár György 

 
„Nekünk semmiről sincs fogalmunk, tehát mi fiatalok vagyunk”  

 

Kecskeméthy Gyula 

 

Ezt a szép gesztust ezúton is megköszönjük.  

 

Az Igazgató Asszony tájékoztatója után Hunyadi Tibor Polgármester Úr a falu helyzetéről, 

eredményeiről, problémáiról szólt. Részletes számadatokkal mutatta be Kenézlő község 

gazdálkodását, anyagi lehetőségeit.  

 

Ezután Szakács tanár Úr tartott rövid osztályfőnöki órát. Felidézte a saját Kenézlői emlékeit, 

iskolai és focista élményeit. Elmondta, hogy a közelmúltban találkozott olyan tanítványaival, 

akik annak idején kerülték az iskolát. Őket sokszor személyesen kereste meg, csípett fülön és 

hozta vissza az iskolapadba, így ezek a gyerekek is elvégezték az iskolát. Komoly, rendes 

felnőtt emberek lettek.  

 

Ez után egyenként mindenki elmesélte, hogy mi történt vele, az elmúlt 5 évben, amióta nem 

láttuk egymást. 

 

Kivétel nélkül mindenki jó szívvel említette volt iskoláját, tanárait. Mindenki hálás szívvel 

gondol mindig szülőfalujára, és örül, ha itt él, vagy hazafelé jövet megpillantja a Kenézlő 

feliratú falunév táblát. 



 

Az iskolai Okostábla segítségével lehetőség volt néhány fénykép bemutatására is. Láthattuk a 

Tablónkat, az első osztályos csoportképeinket, néhány képet a kisvonatról, kenézlői 

focistákról. 

 

Az egyéni beszámolók után megemlékeztünk elhunyt osztálytársainkról, akik már nem 

lehettek jelen közöttünk. Sajnos a 43 tanulóból már 9-en nem élnek: 

 

 Bodnár Géza 

 Csengeri István 

 Dolgos István 

 Koltovári Margit 

 Német Bertalan 

 Papirnyik Sándor 

 Pongrácz Margit 

 Sági János 

 Szentesi József 

 

Emlékeztünk elhunyt kedves tanárainkra: 

 

 Bodó Sándor 

 Bodó Sándorné 

 Simon Sándor 

 Csanyiga Istvánné 

 Nagy Béla 

 Gönczi András 

 Dukon Béla 

 Hidas Istvánné 

 Deák Imréné 

 Köfalvy Árpádné 

 Kőfalvy Árpád 

 

Az osztályfőnöki óra után még egyszer körülnéztünk a tantermekben, tornateremben. Ez már 

egy jól felszerelt modern iskola. Megtudtuk, hogy van az iskolában Arizóna terem is, ahol 

azokkal a gyerekekkel foglalkoznak, akik zavarják az órát, vagy a többieket akadályozzák a 

tanulásban.  

 

Az iskolai látogatás után közösen a temetőbe mentünk ahol virágot helyeztünk itt nyugvó 

tanáraink sírjára: 

 Simon Sándor 

 Nagy Béla 

 

Osztálytálytársaink sírjára: 

 Dolgos István 

 Sági János 

 Szentesi József 

 

Majd visszamentünk a Faluházba, de közben megálltunk Kenézlői Hősök Emlékoszlopánál. 

Itt Szakács Tanár Úr szavalta az ideillő verset, ami nagyon megható és elgondolkodtató volt. 



 

A Faluházban ízletes ebéd következett. Ebéd után kávézás, borozás, sörözés, közben kötetlen, 

felszabadult, egyéni és csoportos beszélgetéssel folytattuk a programot. 

Itt már jobban megnyíltak a szívek, újabb és újabb színes emlékek törtek a felszínre. Szakács 

tanár úr saját remek Olaszliszkai hegyaljai borával kínálta meg a csapatot. Hunyadi 

Polgármester Úr, és Keresztes Dénes remek pálinkákkal kedveskedtek, és emelték a 

rendezvény színvonalát. 

 

Közben többen kihasználták a lehetőséget és Keresztes Dénes javaslatára az Ő vezetésével 

meglátogatták görögtemplomot. 

 

A kialakult jó hangulat közepette „énekóra” következett. Énektanár Szakács László járt az 

élen a követendő példával, de többen is jól feleltek. Csak 5. jeles osztályzatok kerültek a 

Naplóba bejegyzésre. 

 

Néhányan táncra is perdültek, de a nótázók többen voltak és tovább kitartottak. 

 

És ez sokáig így folytatódott. Én félkettőre értem haza. 

 

Nagyon jól éreztük magunkat, érdemes volt eljönni felidézni a régi emlékeket. 

Elhatároztuk, hogy a következő találkozónkat ugyancsak itt tartjuk, lehetőleg még nagyobb 

létszámmal és aktivitással. Talán már három év múlva. 

 

Köszönetet mondunk: 

 

Baráth Leventének a finom ebédért. 

 

Konkoly Mihályné igazgatóasszonynak és Komló Albertné Elvira igazgató helyettes 

asszonynak az iskoláról szóló szíves tájékoztatásért, valamint az emlékül kapott 

tablóképekért. 

 

Hunyadi Tibor Polgármester Úrnak amiért jelenlétével megtisztelte találkozónkat, 

tájékoztatott bennünket a falu helyzetéről, a faluházban helyet adott az 

osztálytalálkozónk méltó megrendezéséhez, valamint finom pálinkákkal is támogatta a 

rendezvény sikerét.  

 

Szakács László tanár Úrnak amiért meghívásunkat elfogadta, az osztályt felvállalta és 

tiszteletbeli osztályfőnökünk volt, tartalmas osztályfőnöki órát, illetve hangulatos 

vidám énekórát tartott. 

 

Köszönjük Kenézlői osztálytársainknak a finom süteményeket, és a szép virágokat. 

 

A találkozónkon készült, és felidézett régebbi fényképeket a mellékletben próbáljuk 

bemutatni. Remélhetőleg sikerrel. 

 

A találkozót Fazekas Géza, Fekete Kati, és Kecskeméthy Gyula szervezték és 

bonyolították. 

 

 

 



Üdvözlettel, és tisztelettel: az 1964-ben végzett nyolcadikosok: 

 

András Sanyi   Ibrány 

Aranyi Gyuri    Kenézlő 

Bocskai Vera    Kenézlő 

Deák Miki    Göd 

Erdősi Sári    Sárospatak 

Fazekas Géza    Kenézlő 

Fekete Kati    Kenézlő 

Földesi Mari    Kenézlő 

Hunyadi Jancsi   Kenézlő 

Ilok Anci    Budapest 

Karaffa Marcsa   Budapest 

Karakó Zoli   Nyíregyháza 

Kecskeméthy Gyuszi   Litér 

Keresztes Dénes   Nyiregyháza 

Kincses Anci    Szentendre 

Kiss Tibi    Anarcs 

Piti Gyuszi    Szolnok 


