Tisztelt Polgármester Úr !
Nagyon szép a honlapotok és gratulálok a Faluújság megjelentetéséhez. Jól sikerült az
osztálytalálkozónk a Faluházban. Köszönjük a segítséget és támogatást. Röviden
tájékoztatnám a kenézlőieket is a történtekről. Üdvözöl régi falubeli Kecskeméthy Gyula
Kenézlőn a faluházban július 11.-én tartottuk 45 éves osztálytalálkozónkat.
1964. június 15.-én ballagtunk. Osztályfőnökünk Bodó Sándor volt.
A 43 végzett tanulóból 24-en tudtak eljönni. Eljött Pritz Erzsike is, aki 3. osztályig velünk egy
osztályba járt amikor elköltöztek a faluból.
Volt tanáraink közül már többen meghaltak. Az osztálytalálkozóra szóló meghívásunkat
Szakács László tanár Úr elfogadta és jelenlétével is megtisztelte osztályunkat.
Délben találkoztunk a faluházban. Megható volt a megérkezés után egymást újra viszontlátni.
A többség 45 év után csak most látta újból volt osztálytársát, padtársát.
Voltak, akik nem ismerték fel egymást.
A faluházban gyülekezés üdvözlések közben egy kis jó pálinkával sikerült oldani a
feszültséget.
Ezután kettes sorban a feleségekkel, férjekkel együtt átvonultunk az iskolába. Itt a mi
időnkhöz képest jelentős változások történtek. Találgattuk melyik évben melyik épületben
tanultunk.
Kicsit körülnéztünk, majd az egyik osztályteremben elfoglaltuk helyeinket. Lehetőleg a 8.
osztályos ülésrendnek megfelelően.
Itt először Komló Albertné Elvira igazgatóhelyettes asszony tartott rövid tájékoztatást az
iskolában 45 év alatt bekövetkezett változásokról és az iskola jelenlegi helyzetéről.
A mi időnkben a faluban és az iskolában is nagyobb létszámú lakos illetve több tanuló volt.
A tájékoztató után Szakács tanár Úr tartott rövid osztályfőnöki órát. Szólt Kenézlő és a
szűkebb környezetünk történelmi vonatkozásairól. Intelmekkel szolgált a magyarság jelenlegi
helyzetében követendő alkalmazkodási lehetőségekről.
Mesélt családjáról, gyerekeiről unokáiról. Felidézte a saját kenézlői emlékeit, iskolai és
focista élményeit.
Ezután egyenként mindenki elmesélte, hogy mi történt vele, az elmúlt 45 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 egyéni beszámolók után megemlékeztünk elhunyt osztálytársainkról, akik már nem
lehettek jelen közöttünk. Sajnos a 43 tanulóból már nyolcan nem élnek.
Az osztályfőnöki óra után még egyszer körülnéztünk a tantermekben, tornateremben. Ez már
egy jól felszerelt modernebb iskola.
Az iskolai látogatás után visszamentünk a Faluházba.
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 liszkai hegyaljai boraival kínálta meg a csapatot.
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.
És ez így folytatódott egészen éjjel fél 12.-ig
Elhatároztuk, hogy a jubileumi 50-éves találkozónkat öt év múlva ugyancsak itt tartjuk,
lehetőleg még nagyobb létszámmal és aktivitással.
Köszönetet mondunk:

Baráth Leventének a finom ebédért
Komló Albertné Elvira igazgató helyettes asszonynak az iskoláról szóló szíves tájékoztatásért
A Kenézlői Önkormányzatnak és a Polgármester Úrnak amiért a faluházban helyet adott az
osztálytalálkozónk méltó megrendezéséhez.
Szakács László tanár Úrnak amiért meghívásunkat elfogadta, az osztályt felvállalta és
tiszteletbeli osztályfőnökünk volt.
Fekete Katinak (Zsindely Györgyné) aki nélkül ez a találkozó nem jöhetett volna létre, aki az
egészet kitalálta megszervezte és lebonyolította.
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