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Elıszó 
 
   Kenderes város polgármestereként köszöntöm a Tisztelt 
Olvasót! 
Nagy öröm számomra, hogy a Helytörténeti füzetek 
sorozatának második kötetét ajánlhatom most az Önök 
figyelmébe. 
Ez a tanulmány nemcsak a visszaemlékezés, hanem a 
tájékoztatás szándékával is íródott. Keresztmetszetet ad 
településünk közoktatásának helyzetérıl, a kezdetektıl 
egészen napjainkig és statisztikai adatokra alapozva 
betekintést nyújt az Általános Iskola belsı munkájába. 
Tanulságos és hiteles olvasmányt tart a kezében az 
Olvasó, amely kellemes és hasznos idıtöltést biztosít 
minden érdeklıdı részére. 
 
Kenderes, 2006. október 6. 
 
                                                          Bogdán Péter  
 polgármester 
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Bevezetı 
 
   Kenderes Iskoláinak történetérıl írni nehéz, de egyben 
hálás feladat is. 
Nehéz azért, mert az ismeretanyag nagy részét 
forrásmunkákból kell különös gonddal kikeresni, hálás 
pedig azért, mert a visszaemlékezések során és a korabeli 
dokumentumokat forgatva betekintést nyerhetünk az 
iskola egykori tanulóinak, tanárainak életébe. 
Megható, hogy ezek az emberek a szóbeli közléseik 
alkalmával milyen szeretettel és tisztelettel beszélnek az 
egykori osztálytársaikról, pedagógusaikról, vagy éppen 
tanítványaikról. Ember és hazaszeretetük példaértékő 
lehet a mai fiatalok elıtt! 
A legtöbbjük megértéssel fordul a mostani diákok felé, 
mert nem felejtették el, hogy egykor ık is voltak fiatalok. 
 
   Kenderes történetének jelentıs területe a közoktatás 
története. Tudomásom szerint ez az elsı olyan 
tanulmány, ami a témáról nyomtatásban megjelenik.  
Az elızı évtizedekben többen is kutattak e területen, s én 
a lehetıségek szerint felhasználtam az általuk írottakat is. 
Legjobb akaratom ellenére is kihagyni kényszerültem 
viszont sok-sok adatot, információt, érdekességet. Ezek 
egyrészt a tartalmi korlátok miatt, másrészt pedig 
jellegüknél fogva nem fértek el jelen munkámban. Bízom 
abban, hogy példámat követve mások is foglalkoznak 
majd a város oktatástörténetével és remélem, hogy az ı 
munkájukkal kiegészül és kiteljesül az enyém. 
Néhány embernek szeretnék név szerint köszönetet 
mondani a támogatásukért és közremőködésükért. 
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Apósom, Tátrai József tanár, aki a pedagógusi pályáját 
Kenderesen töltötte, sajnos már nem érhette meg a 
könyvem megjelenését. Munkámban nagyon sokat 
segített a visszaemlékezéseivel, hiszen egész pedagógusi 
pályáját Kenderesen töltötte. Köszönöm Neki! 
Köszönöm Zsuzsa Lányom támogatását és biztatását, 
akinek az egyetemi tanulmányai mellett sem volt 
közömbös, hogy mivel foglalkozik az édesapja. 
Biztatásával nagyon sokat segített! 
Megköszönöm Simon Zoltán nyugalmazott tanár 
kollégám segítı közremőködését.  
Köszönöm Turi János fıtanácsos segítségét is, aki a 
Helytörténeti Füzetek sorozatának szerkesztıje és aki a 
munkám során sok gyakorlati segítséget adott. 
 
Nélkülük nem készülhetett volna el ez az oktatástörténeti 
tanulmány. 
 
Kenderes, 2006. júniusában 
 
                                                          Nadicsán Zoltán  
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A közoktatás helyzete Kenderesen a XX. századig 
 
 
   Az 1948-as államosításig Kenderes község közoktatása 
felekezeti formában történt. A reformátusok és a római 
katolikusok külön oktatással, nevelıkkel és épületekkel 
rendelkeztek. 
1411. augusztus 15-én Kovári Pál földbirtokos a 
templom körüli részt a Buda melletti Szent Lırinc nevő 
pálos rendházának adományozta. Az adományozó 
oklevélben kikötötte, hogy a Buda melletti templomban, 
a sírhelye felett örök lánggal égı mécsest állítsanak a 
Keresztrefeszített és Mária tiszteletére. A pálos rendet 
1263-ban alapította az esztergomi kanonok, a késıbbi 
Boldog Özséb. A rend egy ideig Magyarország 
legerısebb szerzetesrendje volt. Céljuknak az egyházi 
élet és az egyházi mőveltség ápolását és terjesztését 
tekintették. 
A rend Kenderesen is kolostort épített. Az egyelıre nem 
igazolt, hogy a kolostor mellett mőködött-e iskola is. A 
kolostor épülete egészen 1900-ig állt, s miután 
lebontották, az anyagát a helyén épülı csendırlaktanya 
(késıbb bölcsıde, ma Családsegítı és Gyermekjóléti 
Szolgálat) épületéhez, illetve a mellette felépülı 
óvodához használták fel. 
A pálos rend kenderesi mőködésével kapcsolatos 
levéltári anyagok az Országos Levéltárban, illetve az 
Egri Érseki Levéltárban találhatók. 
 
   Kenderes 1571. körül kerülhetett török fennhatóság alá. 
Arra nincs utalás, hogy a hódoltsági idıkben mőködött-e 
a településen valamilyen oktatási forma. 
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A Rákóczi szabadságharc alatt a „rácok” megtámadták a 
települést és a templomot is felgyújtották. A lakosság 
többsége elmenekült és a dúlás után lassanként tért 
vissza. Ekkortájt bevándorlási hullám is indult, a 
nagykunságban gazdátlanul maradt területekre, így 
Kenderesre és környékére is. Az újonnan idetelepülık 
elsısorban a környezı kun települések református vallású 
lakói voltak. Az új faluközösségben így a reformátusok 
kerültek többségbe. 
A megújult településen fontosnak tarthatták az oktatást, 
mivel 1728. táján elıbb fogadtak református tanítót, mint 
lelkészt. A református egyház legrégibb anyakönyve 
említést tesz arról, hogy 1729-ben Takács János, 1730-
1733. között pedig Szoboszlai Gábor viselte az 
oskolamesteri címet. İk levitákként tevékenykedtek, 
tehát a tanítás mellett lelkészi feladatokat is végeztek.  
1746-ban a református tanító mellett már külön 
leánytanító is dolgozott. A leányok oktatása a mai 
református templom udvarán álló külön épületben folyt 
egészen 1775-ig, amikor ezt az épületet Hallerné Kornis 
Krisztina grófnı lefoglaltatta és a következı évben  
benne katolikus iskolát nyittatott. Erre elsısorban azért 
volt szükség, mert 1776-ban, jelentıs létszámú római 
katolikus betelepülı érkezett Kenderesre. 
Hogyan mőködött ezután a református iskolai oktatás? 
Nos, az iskola lefoglalása után kénytelenek voltak 
megszüntetni a leánytanító alkalmazását és a lányok 
ezután a fiúkkal együtt tanulhattak. Az oktatás céljára 
egy meszeletlen falú, kinyithatatlan ablakú, dohos épület 
szolgált. A mostoha körülmények ellenére, fennmaradt 
dokumentumokból tudjuk, hogy Fülöp Ferenc és 
Gyarmati Gondos József tanítók munkájával 
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kapcsolatosan nemigen találtak kifogást a felügyelı 
szervek. 1793-ban az esperesi ellenırzés 
jegyzıkönyvében külön kiemelték, hogy „a növendékek 
harmóniára és gyönyörően énekelnek”.    
A „ludi magister” Gyarmati Gondos József kemény 
kézzel vitte ugyan az oktatás ügyeit, arról viszont ı sem 
tehetett, hogy az írás tanulásában nem megfelelıen 
haladtak a tanulók, mert a szüleik „nem vesznek 
papírost”. 
„- Ez valószínőleg igaz”- vélte az ellenırzést végzı 
egyházi személy.  
Hogy ezt a problémát csak lassanként sikerült 
megoldaniuk, arról az 1800-ban elvégzett vizsgálat 
eredményébıl tudunk. Az akkori írás szerint a 
katekizmus és a Szentírás oktatásán kívül nem volt szó 
másról az iskolában. 
1806-ra már változott a helyzet, s az ellenırzı elöljáró 
elégedetten írhatta bele a jegyzıkönyvbe, hogy a 
kenderesi iskola az „urbariális helyhez képest jó”. 
1808-ból pedig tudjuk, hogy „ez a kis iskola akármelyik 
nagyobb helyen is számot tenne”. 
A problémát már csak a tanítók el-elmaradó 
javadalmazása okozta. 1827-ben református leánytanítói 
díjlevelet adtak ki. Ugyanebben az évben új leányiskolai 
épületet emeltek. A nevelık díjazása a növendékekkel 
való személyes viszonytól függött. A hívek nehéz úrbéri 
viszonyok között éltek, s érthetı, ha nehezen viselték a 
tanítók bérezésével kapcsolatos költségeket. 
 
   Mivel a koedukált oktatás nem felelt meg a kor 
kívánalmainak, ezért a kényszerően megszőnt 
leányiskola ügye mindenképpen megoldásra várt.1793-
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ban a református egyház építési telket kért a község 
elıkelıitıl, de az iskola csak 1827-re épült fel. Ide újabb 
két tanerıt kellett szerzıdtetni. Ezek Bányai Péter és Fél 
László voltak, akik igen eredményes munkát folytattak. A 
két belépı tanítóra kb. 100 gyerek jutott. 
Bányai távozása után tanított, „ a minısíthetetlenül durva 
magatartású Tatár Bálint idején az iskola színvonala sem 
emelkedett.”    
A hívek leterheltsége okán 1841-ben ismét 
megszüntették az egyik leánytanítói állást. „ A 
jellemtelen Pikó József elmozdításával nem hajlandók 
betölteni a leánytanítóságot, hanem a növendékeket újra 
összevonták a derék Fél László fiutanító elé.” Ehhez 
viszont az ügyeket felügyelı egyházmegye nem járult 
hozzá,, s rávette a felekezetet, hogy egyrészt a „magok 
erıltetésével”, másrészt a tanítói javadalmazás 
csökkentésével újra töltsék be az állást. Az 1846-os 
esperesi vizsgálat megállapította, hogy a kenderesi 
leánytanítói fizetés a legalacsonyabb az 
egyházmegyében. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy 
talán a tanítás színvonalával kapcsolatos problémák 
eredıjét is itt kell keresni.) 
A helyzet 1855-re abszurddá vált: a leányok tanítását 
akkor egy Nagy Károly nevő kerékgyártó mester végezte. 
 
 
   A település római katolikus közössége – a vallásalap 
támogatásával – 1824-ben felépített egy iskolaépületet, 
ami viszont csak a század közepéig állt. Akkor 
elbontották, hogy újat építsenek és a tanítás egy ideig 
nem megfelelı helyen történt: a fiúk a kántori 
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lakószobában, a lányok pedig egy bérelt helyiségben 
tanultak. 
1852-ben mindkét felekezetnél egy-egy hatosztályos 
iskola mőködött, melyekben összesen 225 gyereket 
oktatott három tanító. 
 
Az 1831. évi kolerajárvány után ismét volt egy katolikus 
betelepülési hullám, amely természetesen a 
gyermekszámot is megnövelte. A XIX. század közepétıl 
a  felekezeti arány is a katolikusok javára billent át, sıt a 
XX. század elejére katolikus vallású volt a település 
lakosságának 2/3-a. 
Az 1775-ben Haller grófnı által elvett református 
leányiskolát 1856-ban Lévai Imre lekész 
„buzgólkodására” a reformátusok 850 forintért 
visszavásárolhatták. Hogy ez lehetıvé vált, abban nagy 
szerepe volt a katolikusok azon véleményének, hogy 
„nem illik református templom az ı udvarukra”. Ezen 
kívül egy vihar során a szél lesodorta az épület tornyáról 
a keresztet, amit a hívek égi rosszallásnak tekintettek az 
iskola miatt. 
Miután a reformátusok visszavásárolták az 
iskolaépületet, ott fiúk oktatásába kezdtek és eladták az 
1827-ben épült leányiskolát. A református leányok a régi 
fiúiskolában nyertek elhelyezést.  
 
   Az 1868-as év a hazai közoktatás jelentıs állomása 
volt. Ekkor született meg az Eötvös-féle törvény a 
kötelezı népoktatásról. A híres XXXVIII. törvénycikk az 
általános tankötelezettség betartását kiemelt feladatnak 
tekintette és a szülık szabad iskolaválasztására épült. A 
jogszabály meghatározta az iskolák felszereltségének és 
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berendezettségének szabályait és azok szigorú 
ellenırzésérıl is rendelkezett. 
A törvény betartása mint sok helyen, úgy Kenderesen is 
anyagi gondokba ütközött. Az iskolák felszereltsége 
olyannyira hiányos maradt, hogy 1877-ben a vármegyei 
Közigazgatási Bizottság ellenırzésén azt állapították, 
meg, hogy az oktatás színvonala „a legutolsó határszéli 
falu mértékét” sem érte el, a tantermek alkalmatlansága 
miatt. Ezzel Tóth Dezsı csak részben értett egyet. Nem 
vitatta a vizsgálatot, a minısítés szerinte: „felületes s 
valótlan állításnak volt tartható.”  
1878-ban új iskolaépületet emeltek. Így a református 
templom keleti oldalán lévı un. kis iskolában az I-IV. 
osztályosok, míg a keleti oldalán lévı „nagy Iskolában” 
az V-VI. osztályosok tanultak. Mindkét épülethez egy-
egy tanítói lakás is tartozott. 
1897-tıl a nagyobb gyerekek számára úgynevezett 
gazdasági ismétlı iskolát indítottak, ami jelentıs 
fejlıdésnek számított. 
Az abban az idıben még kiterjedt tanyavilágban 
felekezetileg vegyes iskolák mőködtek. 
Meg kell említeni, hogy ebben az idıben kis létszámú 
izraelita közösség is élt Kenderesen, akik az 1880-as 
években egy tanerıs magán iskolát mőködtettek. 
 
  A XIX-XX. század fordulója egyféle határként is 
felfogható, mivel ettıl az idıszaktól kezdve a közoktatás 
jelentıs és gyors fejlıdésnek indult. 
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Közoktatás a XX. század elsı felében 
 
 
  Az századfordulót követı évek fejlıdését elıször az 
oktatói létszám emelkedésével lehet kimutatni. 
A reformátusoknál 1904-ben a harmadik, 1922-ben a 
negyedik, az 1930-as években az ötödik, az 1940-es évek 
elején pedig a hatodik állást indította az egyház, 
államsegéllyel és helyi hozzájárulással. 
1925-ben mindkét felekezetnek három-három iskolája 
mőködött Kenderesen, a reformátusoknál négy, a 
katolikusoknál pedig hat tanítóval. Az izraelita közösség 
létszáma nem emelkedett, ott még ekkor is egy tanerıs 
magán iskolában folyt az oktatás. 
 
A Horthy család a XIX. század közepén jelentıs 
földbirtokhoz jutott Kenderes területén, s ide is 
települtek. Ittlétük során kiemelkedı mértékben 
támogatták a község oktatásügyét. Ez a támogatás az 
anyagiakon kívül egyéb területeken is megnyilvánult. 
Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzóságának 
idején Kenderesen több középületet is építettek. Ezek a 
mai napig meghatározzák a település arculatát. 
 
A község fejlıdésével együtt a lakosság létszáma és a 
tanköteles gyerekek száma is gyarapodott is gyarapodott. 
Új, tágabb, modernebb iskolák építése vált szükségessé. 
Erre Klebelsberg Kunó oktatási minisztersége idején nyílt 
lehetıség, amikor az egész magyar oktatásügy látványos 
fejlıdésnek indult. 
1926-ban az egyik katolikus iskola helyére felépült a 
barokkos stílusú „zárdaiskola”. Ez a mai 1. számú 
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iskolaépület. Itt elıször leányiskolai oktatás folyt, a 
soproni „Isteni Megváltó Leányai” rend öt-hat nıvérének 
tevékenységével. Az öt tanterem az épület emeleti részén 
volt, míg a földszinten a hivatali helyiségek és az apácák 
szobái, (az un. klauzúra) kaptak helyet. A klauzúra 
helyén ma egy osztályterem és a számítástechnikai terem 
található. A jelenlegi gazdasági iroda helyén házi kápolna 
állott, aminek az oltára ma is megtalálható a katolikus 
templomban, a déli oldalán. 
A zárdaiskola legjelentısebb támogatói a római katolikus 
vallású Horthy Miklósné Purgly Magdolna, báró 
Hellenbach Gottfried és felesége voltak. 
A két katolikus fiúiskola akkor még a templom két 
oldalán emelkedett. 
1928-ban épült meg a református iskola, Szeghalmi 
Bálint építész tervei szerint, a kormányzó kiemelt 
figyelme mellett. Ez a mai 3. számú épület. 
Megépítéséhez – a Horthy család anyagi támogatásán 
kívül – az Országos Népiskolai Építési Alaptól kapott 
kölcsönt és a kenderesi hívek adományait is 
felhasználták. Az épületben öt tanterem, kiszolgáló 
helyiségek és egy tanítói lakás is helyet kapott. A régi 
épületekben ezzel meg is szőnt az oktatás és mielıtt a 
’30-as évek végén ezeket lebontották, az egyikben tanítói 
lakás volt. 
1929-ben a község keleti részén, az un. Újtelepen, a mai 
Hunyadi utcában, egy Klebelsberg-típusú iskola épült 
egy tanteremmel és egy tanítói lakással. Ez azért volt 
lényeges elırelépés, mert a kis elsı és második osztályos 
gyerekeknek nem kellett messzire menni az otthonuktól 
az iskoláig. Az ott tanítók közül Melczer Géza nevét 
ismerjük. 
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A külterületen ugyancsak mőködött katolikus iskola, a 
bánhalmi határrészen, Piret báró birtokán. Az itteni 
tanerıt Veres Józsefnek hívták. 
Az 1920-as években két új külterületi iskola is épült. 
Ezek állami iskolák voltak, ahová egyaránt jártak 
katolikus és református gyermekek. A hosszúháti pusztai 
iskolában kb. 30-40 gyerek tanulhatott a környezı 
tanyavilágból, elıször Kövér Béla, majd Szilágyi Mihály, 
1948. után pedig Szathmáry László  felügyeletével. 
A Füleki-pusztán (Szabolcsszállás) mőködı másik iskolát 
a ’30-as és a ’40-es években is bıvítették. Itt kb. 60-80 
gyermek tanult. Ez két tanerıs egység volt, a felsıbb 
osztályosokat Gabler Dénes, az alsóbb osztályosokat a 
felesége, Gabler Dénesné tanította.  
A házaspár különös figyelmet fordított a gyermekek 
vallásos és hazafias nevelésére is. Egy visszaemlékezı 
szerint minden napot a Magyar Hiszekegy imájával 
kezdték. 
A belterületi katolikus iskolák gyermeklétszáma 400 
körül lehetett. Veres Anikó szakdolgozata szerint a 
fiúiskolai tanulólétszám az alábbiak szerint változott: 
 

Iskolai év Beiratkozott fiúk létszáma 
1925-26 216 
1926-27 277 
1927-28 260 
1928-29 268 
1929-30 237 
1930-31 182 
1931-32 237 
2932-33 260 
1933-34 182 
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1934-35 242 
1935-36 234 
   
 
Néhány adat a leányok „Zárda iskolájából”: 
 
Az 1929-30-as iskolai évben 
I. osztályba jár 61 fı 

(vegyes létszám) 
II. osztályba jár 36 leány 
III. osztályba jár 49 leány 
IV. osztályba jár 43 leány 
V. osztályba jár 10 leány 
VI. osztályba jár 22 leány 
Összesen 231  tanuló 
 
Az 1930-31-es iskolai évben 
I. osztályba jár 60 fı 

(vegyes létszám) 
II. osztályba jár 41 leány 
III. osztályba jár 41 leány 
IV. osztályba jár 51 leány 
V. osztályba jár 41 leány 
VI. osztályba jár 18 leány 
Összesen 252 tanuló 
 
Az 1932-33-as iskolai évben 
I. osztályba jár 36 leány 
II. osztályba jár 44 leány 
III. osztályba jár 44 leány 
IV. osztályba jár 33 leány 
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V. osztályba jár 39 leány 
VI. osztályba jár 25 leány 
Összesen 221 tanuló 
 
A korabeli törvények értelmében a felsıbb osztályos fiúk 
számára levente mozgalom is mőködött, ami a katonai 
képzés egyféle elıkészítése volt. Közösségi életre, 
bajtársiasságra, összetartásra, hazafias és országvédı 
gondolatokra és nem utolsósorban vallásosságra nevelte 
az ifjakat. A mozgalom irányítását az 1920-as években 
külön oktató végezte. Egy visszaemlékezı szerint minden 
héten szerdán leventeoktatás volt, a leventéknek 
vasárnaponként kötelezı volt templomba menni. Erre 
rendszeresen külön felhívták az ifjúság figyelmét. A 
szertartás ideje alatt a leventéknek a padok mellett kellett 
vigyázban állniuk. Nagy hangsúlyt fektettek az alaki 
képzésre és a fizikai állóképesség növelésére is. A 
fegyverforgatás alapjait gyakorló puskákon, míg a célba 
lövést kiskaliberő, un. leventepuskákon sajátították el. 
 
   A római katolikus templommal szemben 1941-ben 
épült fel a Szent Imre Fiúiskola, négy tanteremmel 
szertárral és két utcafronti tanítói lakással. Ez a mai II. 
számú iskola. 
A templom két oldalán lévı régi iskolaépületeket 
lebontották. A felhasználható bontott anyagból épült fel a 
templom déli oldalán lévı harangozói ház, ami ma már 
az ABC üzlethez tartozik. 
 
Amennyire a sok-sok eltelt esztendı távlatából 
lehetséges, vegyük számba a katolikusoknál tanító 
személyeket! 
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Mindenek elıtt a leánytanító apácákat említsük meg! 
(Nevükben az „M” rövidítés jelentése: Mária Szőzanya 
leánya.) 
 
Varga M. Teofrida kedvesnıvér, rendházfınök 
Lujber Veronika M. Erna kedvesnıvér 
Csajághy M. Hermine kedvesnıvér 
Tıdör M. Fidelia kedvesnıvér 
Kovács M. Asztéria kedvesnıvér 
 
Néhányan csak rövidebb ideig tanítottak itt. Ilyenek 
voltak: Krizola kedvesnıvér (Asztéria kedvesnıvér 
testvére), Ilána kedvesnıvér, Dorita kedvesnıvér, 
Vigiliánta kedvesnıvér és Ervina kedvesnıvér.  
A katolikus fiúkat tanító pedagógusok: Vágó Imre, 
Menich Károly, Hunai Ferenc, Ágoston Gyula, Stenczel 
Géza (aki 1942-ben, a háborúban elesett). 
Visszaemlékezık említést tettek még Pártos Dezsırıl, 
aki a második osztályosokat tanította igen szigorúan és 
vitéz Házy Lászlóról, aki a harmadik-negyedik 
osztályosok nevelıje volt. Az ötödik, hatodik 
osztályosokat Lıdy Ede tanította. Több adatközlı 
vélekedése szerint a fiúiskola vezetıje elıször vitéz Házy 
László, késıbb Lıdy Ede volt, de valójában a katolikus 
intézményeket Dr. Hegyessy Béla apát plébános 
irányította. Egy ideig Nagy Pál, Bánkúti Antal és 
felesége, Bánkúti Antalné és Antal Károly is tanítottak az 
iskolában. A hitoktatásban a káplánok segítették az apát 
urat. Közülük Duklay László, Csépányi Ferenc, Simon 
Gyula, Iványi Sándor és Pálos Antal nevét ismerjük. 
Pálos Antal a késıbbiekben esperesként évtizedekig 
szolgált Kenderesen. 
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A XX. században Kenderesen dolgozó református 
tanítókról pontosabb adataink vannak. 
Kovács Mihály 1904-38-ig tanított, 
Kovácsné Hoffman Vilma 1905-38-ig, 
Bori László 1913-17-ig, 
Szász András 1915-ben, 
Sajtos Imre 1917-ben, 
Nagy Margit  
Tóth Jenı 1921-ben, 
Kádár Mihály 
Joóné Székely Ilona 1923-27-ig, 
Huszár Benedek 1926-32-ig, 
Szabó Lajos  
Sass István 1927-36-ig, 
Bálint Lajos 1935-40-ig, 
Zagyva Imre 1938-48-ig, 
Zagyváné Stefanovszky Emma 1938-43-ig, 
Dr. Pappné Molnár Ilona 1938-40-ig, 
Bükki Lajos 1939-48-ig (de közben hadifogságban is 
volt), 
Lédeczi Béla 1940-48-ig 
Forróné Gidai Hajnalka 1940-44-ig 
 
Helyettesítık voltak: Elek Márta (1938), Külüs Irén 
(1941). 
Az iskolában több mint 200 gyerek tanult. 
Iskolai év Beiratkozottak száma 
1923-24 235 
1924-25 198 
1925-26 194 
1926-27 164 
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1927-28 169 
1928-29 186 
1929-30 204 
1931-32 209 
1932-33 228 
1933-34 226 
1934-35 215 
 
Az 1941-42-es iskolai évben 169 alsó tagozatos tanulója 
volt az iskolának. 
I. osztályos:                51 tanuló 
II. osztályos:               35  tanuló 
III. osztályos:              35 tanuló 
IV. osztályos:              48 tanuló 
 
Az 1942-43-as tanév jelentıs állomás volt a református 
felekezet oktatástörténetében, mert ebben az esztendıben 
indult elıször VIII. osztály.  
Ebben a tanévben egyébként 97 gyermek tanult a felsıbb 
évfolyamokban. 
V. osztályban:             39 tanuló 
VI. osztályban:            24 tanuló 
VII. osztályban:           22 tanuló 
VIII. osztályban:          12 tanuló 
 
A VII. és a VIII. osztály összevontan dolgozott. 
Az egyik visszaemlékezı arról számolt be, hogy ebben az 
évben a szabolcsszállási, „állami külterületi iskolában is 
lehetıvé tették a VII. és VIII. osztály elvégzését. Még nem 
volt kötelezı, de Gabler tanító úr javasolta azoknál, akik 
tovább kívántak tanulni.” 
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Mindennapi élet a két világháború között a kenderesi 
iskolákban 
 
 
   Feltétlenül említést érdemel az, hogy milyenek voltak 
az iskolai mindennapok a XX. század elsı felében. Sok 
visszaemlékezés színesíti azokat az idıket. 
Ugyanúgy, mint ahogy az életkörülmények is nagyban 
eltértek a maitól, úgy az iskolák felszereltsége, 
tanszerekkel való ellátottsága is sokkal másabb volt. 
Az iskolás gyerekek egyszerő ruhákban jártak, mihelyt az 
idı engedte, mezítláb, mert a „szép ruhát” és a cipıket az 
ünnepi alkalmakra kellett tartogatni. A diákok tízóraira 
görhét, pirítóst, pogácsát vittek magukkal tízóraira, de a 
héjában sült krumpli is gyakori volt. Az édesanyák kora 
reggel sütötték meg a kemencében ezeket az étkeket, 
amik aztán a hidegebb idıkben az iskolába menet zsebbe 
téve kézmelegítıként is jó szolgálatot tettek. 
A tanítás mindkét felekezetnél délelıtt 8-11 óráig, 
délután pedig 13-16 óráig tartott. 
Tudunk korabeli „iskolatej akcióról”  is: a módosabb 
szülık szállítottak tejet az iskolába, hogy jusson a 
szegényebb sorban nevelkedı gyerekeknek is. ( A 
rendszeres tejivást egyébként akkoriban a rettegett 
morbus hungaricus, a TBC hatásos ellenszerének is 
tartották.) A tehenes gazdák által beszállított tejet a 
Zárdaiskola alagsorában lévı konyhában összegyőjtötték, 
felforralták  s úgy osztották ki a gyerekeknek. 
11 és 13 óra között sem ürültek ki az iskolák, mert a 
távolabb lakó gyerekek bent várták meg a délutáni tanítás 
kezdetét. Gyakori volt, hogy a délelıtt gyengén 



 

 

22 

„szereplı” gyerekeknek is benn kellett maradni, hogy 
tanulással töltsék az idıt. 
Néhány olyan gyerek, aki a tanyavilágban élt, az iskolaév 
alatt a községbe költözött a nagyszüleihez, vagy a 
rokonaihoz. 
Az iskolai hiányzásokat akkor is pontosan számon 
tartották. A korabeli életszínvonalra sajnos jellemzı, 
hogy a hiányzások leggyakoribb oka a téli cipık és 
ruházat hiánya volt. İsszel a mezıgazdasági munkák is 
okoztak hiányzásokat: a családi birtok megmővelésére 
minden munkáskézre szükség volt, hiszen ezen múlott a 
családok következı évi megélhetése.  
Az 1924-ben létrehozott Horthy-segélyalapból a település 
vezetısége a rászorulókat tudta segíteni. A szegény sorsú 
gyermekek között Miklós napkor vagy Karácsonykor téli 
ruhákat, kabátokat és cipıket osztottak szét, melyeket a 
helyi leányegylet tagjai flanelbıl varrta a gyermekeknek. 
Vitéz Nagybányai Horthy Miklós ahol, csak tudta, 
segítette a szegény családokat. Ennek sajátosan érdekes 
módja volt, hogy olykor felkérésre keresztapaságot is 
vállalt. Keresztgyerekeinek azután ünnepi alkalmakkor 
sosem felejtett el ajándékot küldeni. 
A Kormányzó Úr a tanítás feltételeinek megteremtést és 
fenntartását szívügyének tartotta. Közbenjárására 
többször is kapott a település állami segítséget  
oktatásügyi fejlesztésekre. Nagy szükség is volt erre, 
mivel abban az idıben különösen sok volt a hét-nyolc 
gyereket nevelı családok száma.  
Horthy Miklósné is rendszeresen küldött segélyeket 
Budapestrıl Kenderesre. Ezek elsısorban 
pénzadományok voltak az I. világháborús hadiözvegyek 
és hadiárvák részére. 



 

 

23 

Ugyancsak 1924-ben a község az újtelepi járda 
megépítésére 159 millió koronás kölcsönt vett fel.  A 
járdaépítés azért volt szükséges, hogy a 
szegénygyerekek, akiknek cipıje sincsen, rossz idı 
esetén is tudjanak iskolába járni. 
 
Akkoriban a tanulók a könyveiket vászonból varrt 
tarisznyában, úgynevezett „szütyıben” hordták. Valódi 
táskája csak keveseknek volt. Az egyik visszaemlékezı 
szerint „sok nagyobb fiúnak deszkából és gumicsizmából 
tákoltak táskaszerő alkalmatosságot”. 
A komisz nebulók az ilyen eszközökkel gyakran 
viaskodtak egymással. Ebbıl sokszor lett probléma, 
hiszen a fatáskákkal komoly sérüléseket lehetett okozni, 
másrészt, ha széttört, vagy széthullott, nemigen járt érte 
otthon dicséret! 
Az elsısöket „palatáblásoknak” is hívták, ugyanis ık ezt 
az eszközt hordták magukkal, mert ezen gyakorolták a 
betővetés tudományának alapjait. Csak a magasabb 
osztályokban használták a vonalas és kockás „irkákat”  
(füzeteket). 
A tankönyvekre illett vigyázni, hiszen ezeket a kisebb 
testvérek megörökölték az idısebbektıl. 
 
   A kisebbek tantárgyai a vallástan, olvasás, írás, beszéd- 
és értelemgyakorlat, számtan, rajzolás, éneklés, 
kézügyesség és testgyakorlat voltak. 
A nagyobbak hit- és erkölcstant, olvasást, írást, 
fogalmazást, helyesírást, számtant, mértant, földrajzot, 
történelmet, természeti és gazdasági ismereteket, 
rajzolást, éneklést, testgyakorlást tanultak. A lányoknak 
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kézimunkázást is tanítottak. A régi osztályozás fordítottja 
volt a jelenleginek: aki nagyon jól felelt, az egyest kapott. 
A bizonyítványokban akkor is elsı helyen állt a 
„magaviselet” és a szorgalom. A gyerekek 
viselkedésének formálására különösen odafigyeltek. A 
tanítás végén az egyfelé lakó gyerekeknek csoportosan 
kellett az utcán vonulniuk, s a rendet egy közülük 
megbízott felelıs felügyelte, aki másnap köteles volt 
„jelentést tenni” a tanítónak a többiek viselkedésérıl. Az 
is elıfordult, hogy a katolikus fiúiskola egyik tanítója 
tisztes távolból követte a vonuló gyerekeket és másnap 
megfeddte ıket, mert nem köszöntek minden felnıttnek, 
akikkel találkoztak. 
 
   Az osztálytermekben a jó tanulók ültek az elsı 
padokban, a gyengébbek pedig a hátuk mögött. A 
legrosszabb tanulók leghátul, az un. „szamárpadban” 
kaptak helyet. Ez egyféle megszégyenítés volt, ami jó 
esetben jobb teljesítményre késztette a gyerekeket. 
A jó tanulók a nevelıjük munkáját is segítették: gyakran 
kikérdezték a tanultakból a többieket. 
A tanításon kívül alkalmanként szabadidıs programokat 
is szerveztek az iskolában. Gyakori volt, hogy a 
gyerekekkel gyalogos túrákat tettek a környéken, a tanév 
vége felé pedig tornaversenyeket rendeztek, ahol a 
nebulók több sportágban is vetélkedhettek egymással. 
Az 1941-ben épített katolikus fiúiskolában biliárdasztal is 
volt, amit a leventekorúak használhattak. A leventék 
egyébként a téli uradalmi társasvadászatokon hajtókként 
is közremőködtek. Jó próbája volt ez is a fizikai 
állóképességnek. 
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A tanévet iskolai ünnepségek is tarkították, leginkább 
valamilyen neves történelmi eseményhez kapcsolódóan. 
Ezeken kívül teaestéket tartottak, vagy színielıadást 
rendeztek a gyerekek szerepeltetésével. 
 
Az oktatási évet vizsgával zárták. Ez ünnepi alkalom 
volt, melyre feldíszítették az iskolát. 
A vizsgák a hivatalosan kijelölt személyek, a szülık és a 
tanítók elıtt folytak vallástanból, írásból, olvasásból, 
számolásból és éneklésbıl. 
 
   1904-ben került a településre, a református iskolába 
Kovács Mihály, felesége, Hoffman Vilma pedig 1905-
ben. 1913. szeptember 1-tıl, 1938. április 1-ig Kovács 
Mihály töltötte be az iskolaigazgatói tisztet az 
intézményben. A „Rektor Urat”  és a „Rektor Nénit” 
mindenki szerette és tisztelte Kenderesen, mert 
mindketten kiváló szakemberek voltak, akik nagyon 
értettek a gyerekek nyelvén. Az idıs visszaemlékezık 
szerint, ha a „Rektor Néni” családot látogatni ment, 
mindig vitt magával valamilyen kedves, apró ajándékot 
is, amivel meglepte a gyerekeket. A „Rektor Úr”  egy 
ideig a kántori teendıket is ellátta. 
A pedagógus házaspár élete nagy részét, több mint 
harminc évet Kenderesen töltötte, sok-sok gyermeket 
felkészítve a felnıtt életre. Sajnos ma már kevesen 
tudják, hogy itt is vannak eltemetve, hiszen jószerivel 
azok sincsenek már az élık sorában, akiket tanítottak. 
 
   A katolikus leányiskola egykori tanulói ugyancsak 
nagy-nagy tisztelettel emlékeznek az apáca tanítónıkre. 
A mindenkor nyugodt, de szigorú fellépésük az 
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átlagemberek szintje fölé emelte ıket a tanítványok 
szemében. A tanítási idın kívül is szívesen foglalkoztak a 
hozzájuk forduló gyerekekkel. 
 
Mindkét felekezetnél szorgalmazták a gyakori 
templomba járást, mivel a tanítás elsısorban vallási és 
hazafias alapokon állott. Igyekeztek úgy irányítani a 
gyerekek nevelését, hogy a mindennapjaikat egészen 
áthassa a vallás. Kötelezı volt minden vasárnapi misén, 
illetve istentiszteleten megjelenniük. Az iskolai napokat 
imával és énekléssel kezdték és azzal is fejezték be. 
A Zárda iskolában ezzel az imával kezdték a napot: 
 
„Szívem gondolatja Hozzád száll fel, Istenem. 
  Te ıriztél meg az éjjel, maradj ma is énvelem! 
  Téged áldlak és imádlak, mint szeretı gyermeked, 
  Szívem is csak azt akarja, ami kedves Teneked.” 
 
 
 
A közoktatás helyzete 1944. októberétıl az 
államosításig 
 
 
    A tanítás az ideérkezı front és a meg-megújuló harcok 
miatt 1944. október 7-én megszőnt. Ebben szerepet 
játszott az is, hogy a tanítók egy része elhagyta 
Kenderest. A szovjet Vörös Hadsereg két nappal késıbb, 
október 9-én szállta meg a települést és az orosz katonai 
helyırség parancsnoka október 16-án Bárdi Zsigmond 
kenderesi lakost bízta meg a bírói teendık ellátásával.  
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Az orosz parancsnok maga is tanító volt civilben és külön 
felhívta a bíró figyelmét arra, hogy: „Gondod legyen az 
iskolákra, szegeztesd be az ajtókat és az ablakokat, elég 
már az a kár, amit a háború csinált!”  
Amikor a helyzet viszonylag stabilizálódott, maga az 
orosz tiszt szorgalmazta a tanítás mielıbbi megkezdését. 
 
Bár a harcok alatt csak a szabolcsszállási külterületi 
iskola sérült meg jelentısebb mértékben, a református 
iskolában sem lehetett a betört ablakok miatt tanítani. Az 
elmenekült pedagógusok helyettesítése is nehezen 
megoldható probléma volt. 
A katolikus iskolában Bánkúti Antal, a reformátusoknál 
pedig Lédeczy Béla lett rövid idıre a megbízott igazgató. 
Az iskolaépület rendbe hozásáig a református gyerekek is 
a Zárda iskolában tanultak. Ez nagyon jelentıs mozzanat 
volt a két felekezet helyi történetében, mert mindaddig a 
katolikusok és reformátusok között igen mély ellentétek 
feszültek. A kényszerhelyzetben a vezetık felül tudtak 
emelkedni ezeken a problémákon és mindent 
alárendeltek az ifjú nemzedékek tanításának. 
A református szülık november 4-re javították ki az 
iskolát és így ott is megkezdıdhetett a tanítás. Mindent 
megtettek azért, hogy a környezet a harcok elıtti szinthez 
hasonló legyen. 
Az épületek kitakarításából egyébként a tanulók is 
kivették a részüket. A termek főtéséhez gyújtóst is a 
gyerekek vittek otthonról, felváltva, mivel az iskolákban 
csak szén volt, s azt nem lehetett fa nélkül meggyújtani.  
A pedagógushiány volt a legnagyobb probléma. A Zárda 
iskolában öt apáca tanítónı újból elfoglalta az állását, de 
a fiúknál kisegítıkre volt szükség. A reformátusoknál is 
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pedagógiai végzettség nélküli, érettségizett „külsısök” 
segítettek. 
A zőrzavaros állapotokra és az idegen hadsereg sajátos 
katonai szigorára jellemzı, hogy az orosz 
helyırségparancsnok „UCSITEL”  feliratú karszalaggal 
látta el a tanítókat, mert csak így mozoghattak gond 
nélkül és biztonságosan a településen. A parancsnok 
egyébként a tanórákat is elıszeretettel látogatta. 
A teljesen épen maradt Zárda iskola 1945. elején egy 
ideig helyt adott a Kenderesrıl Kisújszállásra bejáró 
gimnáziumi és polgári iskolai tanulók nevelésének is., a 
közlekedési nehézségek és a közbiztonsági kockázatok 
miatt. A kisújszállási gimnázium igazgatójának 
megbízásából ezeket a tanulókat egy ideig a 
Kisújszállásról átjáró református lelkész, a helyi római 
katolikus káplán, Csépányi Ferenc és Kovács István 
egyetemi hallgató oktatta. 
A pedagógusok bérezése külön gondot okozott. 1945. év 
elejétıl pengıvel fizették ıket, de az erıs pénzromlás 
miatt „nagyon kellett sietni az elköltésével”.  
Az új pénz, a forint megjelenése után az állam az 
iskolaépületek helyreállítására elıször 1.500, majd 8.000 
Ft-ot utalt ki. 
Nehezítette a tanítást az az 1946. március 3-i állami 
rendelkezés is, mely úgy határozott, hogy a 
munkahelyükre visszatért pedagógusok a munkájukat az 
igazoltatásukig (politikai alkalmasság) nem folytathatják. 
Ez a rendelkezés a fasiszta, nyilas és antikommunista 
elemek kiszőrését volt hivatott szolgálni. Nincs arról 
adat, hogy Kenderesen ilyen okból elutasítottak volna 
valakit. 
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A nevelıhiányt a katolikusoknál az 1946-47-es tanévtıl 
új tanerıkkel pótolták. Ekkor kezdett dolgozni Vigilianta, 
Ervina és Dorita kedvesnıvér, Lıdy Erzsébet, Juhász 
Irén, Hapek Imre, és Timkó (Tátrai) József . A katolikus 
iskolákban 1947-tıl indult VII. és VIII. osztály. 
1948. májusában, a hívek elıtt szólt az iskola várható 
államosításáról Molnár József római katolikus esperes. 
A református iskolába hamarosan kiérkezett a körlevél, 
mely tájékoztatta a híveket az iskola államosításáról. 
Ez széles ellenállásba ütközött, a hívek még 
aláírásgyőjtésbe is kezdtek, de nem tehettek semmit. 
Az apácák nem taníthatták tovább a leányokat, bár 1950-
ig még meghagyták a zárda iskolai lakóhelyüket. Akkor 
távoztak, s a hatóság – ismerve a lakosság rokonszenvét a 
méltatlanul mellızött „kedvesnıvérekkel”-, 
demonstrációtól tartva még azt sem engedte meg nekik, 
hogy helyben, vagy Kisújszálláson szálljanak vonatra. A 
kevésbé forgalmas Turgonyból kellett elutazniuk. 
A katolikus fiúiskola vezetıjét, Lıdy Edét Ecsegfalvára, 
az államosítással kapcsolatos éles ellenvéleményét 
nyíltan hangoztató Pártos Dezsıt pedig Pusztatomajra, 
egy tanyasi iskolába helyezték.  
Az iskolák államosítása 1948-ban megtörtént, s 
szeptembertıl már nem mőködtek felekezeti 
tanintézmények Kenderesen. Ezzel együtt – 
természetesen „felsıbb utasításra” – az iskolai 
hitoktatást is minimális szintre szorították.  
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A kenderesi közoktatás helyzete 1948-tól 
 
 
   Az államosítás után az iskolákba sok fiatal pedagógus 
érkezett. Róluk sokan nem voltak kezdetben jó 
véleménnyel. 

- „Gyorstalpalón szerezték a képesítésüket!” 
mondták. 

 
Nem tudhatták, hogy közülük többen is igen jó viszonyt 
alakítottak ki és ápoltak a régi tanítókkal és az apáca 
nıvérekkel is. A régi szakemberek tanmenetekkel és jó 
tanácsokkal segítették a fiatalok munkáját, hiszen 
tisztában voltak vele, hogy a kialakult áldatlan helyzetért 
nem ık a felelısek. A kezdeti nehézségek után a legtöbb 
nevelınek sikerült elfogadtatnia magát mind a 
kollégákkal, mind a gyermekek szüleivel is. 
 
Az államosítás az intézmények összevonásával is járt, 
amelynek során kialakult  a Kenderesi Állami Általános 
Iskola. Elsı igazgatója Zagyva Imre volt. A következı 
részintézmények tartoztak 1948-ban az irányítása alá: 

- belterületi általános iskola 19 tanerıvel, 
- bánhalmi általános iskola 3 tanerıvel, 
- füleki-pusztai tanyai iskola 2 tanerıvel, 
- hosszúháti tanyai iskola 1 tanerıvel, 
- községi óvoda. 

1949-ben egy kiadott rendelet az iskolák számára 
kötelezıvé tette a dolgozók általános iskolájára 
elıkészítı tanfolyamokat. Ezzel azt a réteget célozták 
meg, akik valamilyen okból nem szerezték meg az elemi 
iskolai végzettséget. Ezeknek az embereknek 
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évfolyampótló osztályokat indítottak az általános iskola 
VII. és VIII. osztályos tananyagából. 1950-ben 14, 1951-
ben pedig 10 felnıtt tett sikeres vizsgát az alapismereti 
tárgyakból. 
Az 1950-es tanterv bıvítette a lehetıséget az anyanyelvi 
és természettudományos tárgyak tanításánál. 
Ugyanebben az évben elkezdıdött a szakkörök 
szervezése mind a bel-, mind pedig a külterületi 
intézményekben. Az 1951-52-es tanévben a belterületi 
iskolákban már nyolc szakkör mőködött. 
Új dolog volt, hogy a szülıket is igyekeztek bevonni az 
iskolai tevékenységekbe. Bana Sándorné Dr., - aki 
hosszabb ideig tanított Kenderesen és oktatási tárgyú 
helytörténeti kutatásokat is folytatott – elmondta, hogy a 
Szülıi Munkaközösség (SZMK) szervezése az 
államosítás után azonnal elkezdıdött, s elsı elnöke 
Ulveczky Józsefné volt. 1950. április 4-re, a felszabadulás 
5. évfordulójára a kor kívánalmainak megfelelve a szülık 
és a nevelık közös munkafelajánlást tettek a tantermek 
meszelésére és a dekorációk javítására. A gyerekek a 
neves eseményre a Ludas Matyi címő színdarab 
elıadásával készültek, melynek bevételét kollégiumi 
támogatásra használták fel. 
A szülık és nevelık együttmőködésére épült az 1951. 
szeptemberében indult „Építsük, szépítsük iskolánkat!” 
mozgalom is. Ugyancsak az együttmőködés terét volt 
hivatott bıvíteni az 1951. november 13-i felsıbb 
határozattal bevezetett családlátogatások intézménye, 
mely igen jó lehetıség volt arra, hogy a pedagógusok 
megismerjék a gyermekek lakás- és életkörülményeit. 
Az 1951-52-es tanévben indult az un. MHK (Munkára, 
harcra kész!) mozgalom. 
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Akkoriban Kenderes közigazgatásilag a Kunhegyesi 
Járáshoz tartozott, s az onnan kapott felhívás szerint  
minél több pedagógusnak is csatlakoznia kellett  
sportkörök szervezéséhez és az aktív sportoláshoz.  
Az 50-es évek elejére rányomta a bélyegét a Rákosi-féle 
személyi kultusz, s ezenkívül arra a korra valamiféle 
túlfőtött aktivitás is jellemzı volt. Mókás esetek ekkor is 
történtek. Erre jó példa az egyik tanuló esete, aki iskolai 
ügyeletesként a sapkájával fényesítette ki a cipıjét, 
mondván, hogy egy ügyeletesnek úgy kell kinéznie, mint 
egy díszırséget álló katonának! 
Zagyva Imrét az igazgatói poszton Bükki Lajos és Hapek 
Imre követte. Utánuk 1952-tıl ’54-ig Kiss Sándor vezette 
az iskolát, akitıl az 1954-55-ös tanévben Bátri Lajos 
vette át ezt a tisztséget, mivel Kiss Sándor szakfelügyelı 
lett, de 1955-tıl ’57-ig újból visszatért igazgatóként. 
Néhány tanító idıközben szaktanári képesítést szerzett. 
 
   Az 1956-os események nem zavarták meg túlságosan a 
tanítás menetét, a tantestület is együtt maradt. Az 
igazgatót felmentették, s helyére rövid idıre a volt 
katolikus tanító, Lıdy Ede került. Valamilyen politikai 
okból egy tanárt helyeztek át Kisújszállásra. 1957-ben 
Kiss Sándor is elköltözött a településrıl és 
Hajdúhadházon folytatta a munkáját. 
1957-tıl 1973-ig Turán Béla irányította a kenderesi 
általános iskolát. 
1961. szeptemberétıl felsıbb utasításra megszőnt a 
nemek közötti iskolai elkülönítés, létrehozták a koedukált 
osztályokat, melyekkel Kenderesen is megszőnt  az addig 
megszokott tanítási forma. Feltétlenül említést érdemel, 
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hogy a szülık többsége ezzel az újítással sem értett 
egyet. 
    
   A következıkben néhány fontosabb területen 
ismertetem az iskola és az oktatás fejlıdését. 
 

1. Ifjúsági mozgalom 
 
Az államosítás után, mint mindenhol az ország általános 
iskoláiban, így Kenderesen is elkezdıdött az 
Úttörımozgalom szervezése. Ebben a fı koordinátor 
Lédeczy Béla tanár volt. A megalakuló iskolai 
úttörıcsapat II. Rákóczi Ferenc nevét vette fel. Az alsó 
tagozatosok kék nyakkendıs kisdobosok, a felsısök piros 
nyakkendıs úttörık voltak. Avatásuk – a község 
vezetıinek jelenlétében, ünnepélyes keretek között 
történt. 
 Az úttörıcsapat vezetıi közül feltétlenül említést 
érdemel Sághy Mihály és Oláh Mihály, akiknek az 
irányítása alatt kiváló úttörı munka folyt az iskolában. 
Oláh Mihály munkáját magasabb szinten is elismerték. 
Több korabeli dokumentum megemlíti, hogy az 
úttörıcsapat munkáját összehangolták az iskola 
munkatervével, mintegy kiegészítve azt. Az 1963-64-es 
tanévben már 80%-os volt az úttörıcsapat szervezettsége 
az iskolai tanulók között. 
1964. október 15-én még az is szóba került a 
községvezetésben, hogy egy úttörıparkot alakítsanak ki a 
településen, de valamilyen okból ez a terv nem vált 
valóra. 
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Az egykori úttörık ma is szívesen emlékeznek az iskolai 
ünnepségekre, versenyekre, a hulladékgyőjtésekre és a 
raj, vagy ırsi foglalkozásokra. 
Az úttörıélet jelentıs eseménye volt a nyári táborozás. 
1964-ben 102 gyermek vett részt a bükki és balatoni 
kéthetes üdüléseken. 
Az 1917-es Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
(NOSZF) megünneplése minden évben községi szinten 
történt. 1967-ben az úttörık csatlakoztak a NOSZF 50. 
évfordulójára meghirdetett községi tisztasági naphoz és 
rendbe tették a település fıutcáját, az akkori Lenin utat 
(ma Szent István út). Ebbıl aztán hagyomány lett, mely 
évtizedekig megmaradt. 
1970-ben az úttörımunka központi területe volt a 
„felszabadulás” 25. évfordulójának megünneplése. Ebben 
az esztendıben avatták egyébként a rendszerváltáskor 
elbontott emlékmővet is. Az úttörıcsapat a 
„felszabadulással” kapcsolatos vetélkedıkkel, 
mősorokkal és munkafelajánlásokkal vette ki a részét az 
ünneplésbıl. 
 
A Tanács Végrehajtó Bizottsága, mint a községvezetés 
legfelsıbb szerve rendszeresen áttekintette és értékelte az 
iskola és benne az úttörıcsapat munkáját. Az 1973. 
október 31-i ülésén külön kiemelte Barna Gyuláné és 
Farkas Erzsébet tanítónık tevékenységét, mellyel a 
kidobos és úttörımozgalmat segítették. 
Az 1970-es évektıl a 80-as évek végétıl már olyan 
úttörıvezetı pedagógusok voltak Kenderesen, akik 
gyermekként az általános iskolában tanultak és 
tanítókként, tanárokként visszajöttek ide. Közülük 
feltétlenül említést érdemel İzse Mária és Koncz 
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Erzsébet. Az Országos Úttörıelnökség mindkettıjük 
munkáját elismeréssel illette. Említést kell tenni arról, 
hogy Zánkán, az ottani országos úttörıtáborban hat 
nyáron át a környezetvédelmi szaktáborban iskolánk 
egyik pedagógusa, Bogdán Kálmán is szaktanácsadó 
volt. 
A rendszerváltással megszőnt az úttörıcsapat, s azóta a 
diákéleti tevékenységeket a Diákönkormányzat 
koordinálja. Ennek szakmai irányítója Antal István tanár. 
A Diákönkormányzat a régi hagyományokat ápolva 
továbbra is megszervezi az éves hulladékgyőjtési 
akciókat és a nyári táborozásokat. Ezek lebonyolításában 
természetesen több pedagógus is közremőködik. 
 

2. A hitoktatásról 
 
   A magyar társadalom II. világháború utáni szocialista 
átszervezése nemcsak az intézményi rendszerek 
államosítására és átszervezésére, de az intézményekben 
dolgozó, tanuló állampolgárok un. „tudati átnevelésére” 
is kiterjedt. A politikai vezetés nem elégedett meg azzal, 
hogy az egyházaktól elvette az iskolaépületeket, hanem 
igyekezett a vallásoktatást is az iskolák falain kívülre 
számőzni. A hitoktatás kikerült a tanrendbıl, s csak a 
tanítási órák befejezésével kerülhetett sor rá. A kötelezı 
iskolába járásról szóló törvény sem ismerte el igazoltnak 
a hitoktatáson való részvételbıl, vagy vallási okból 
adódó hiányzásokat. Agitátorok keresték meg a szülıket, 
hogy lebeszéljék ıket a gyermekük hittanra történı 
beíratásáról, s az ilyen beszélgetéseken sokszor a 
pedagógusoknak is részt kellett venniük, még ha nem is 
értettek egyet ezekkel a feladatokkal. A hittanra történı 
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beiratkozások idıpontját is direkt munkaidıre tőzték ki, 
hogy megnehezítsék a szülık megjelenését. 
Az ’50-es években ebbıl számos probléma adódott, volt 
arra is eset, hogy a felbıszült szülık az agitátoroknak, 
vagy az iskola igazgatójának estek. A Tanács végrehajtó 
Bizottsága is súlyponti kérdésként kezelte a hitoktatás 
visszaszorítását, s a módszeres nyomásgyakorlás nem is 
volt eredmény nélküli, amit jól mutatnak az alábbi 
számok: 
 
Hitoktatásban részesült: 
1950-ben                               355 tanuló 
1955-ben                               203 tanuló 
1960-ban                               356 tanuló 
1965-ben                                 80 tanuló 
1970-ben                                 20 tanuló 
  
A rendszerváltás után a helyzet megváltozott, s hitoktatás 
mentes lett minden megkülönböztetéstıl. A Kenderesi 
Általános Iskola mindhárom épületében lehetıség van 
újra a hittanórák megtartására. 
A hitoktatásban részesülık száma az alábbiak szerint 
alakult: 
A reformátusoknál 
1990-ben                                 13 tanuló 
1995-ben                                 36 tanuló 
2000-ben                                 38 tanuló 
2005-ben                                 40 tanuló. 
 
A római katolikusoknál 
1990-ben                                 36 tanuló 
1995-ben                                 75 tanuló 
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2000-ben                                 60 tanuló 
2005-ben                                 65 tanuló 
 
 

3. Testnevelés és tömegsport 
 
Az 1961. május 1-én induló Kilián Testnevelési 
Mozgalom a településen fıként az általános iskolában 
talált követıkre. Az 1963-64-es tanévben 219 tanuló 
jelentkezett a sportmozgalomban való részvételre, s 
közülük 129 fı eredményesen is szerepelt. 
Az iskolai testnevelés órákat egyébként kezdetben a 
szabadban, rossz idı esetén a tantermekben, majd az új 
Mővelıdési Ház 1964-es megnyitása után annak 
nagytermében tartották. Így viszont a Mővelıdési Ház 
igazgatójával minden esetben egyeztetni kellett, s az 
idıpontok gyakran ütköztek az ottani rendezvényekkel. 
Szükséges lett volna tehát egy új tornaterem megépítése, 
erre azonban csak 1975-76-ban került sor. A tornaterem a 
zárda iskola udvarán épült meg, a kivitelezıje a helyi 
November 7 MGTSZ építési brigádja volt. Az épület 
befejezéséhez nem volt elég a helyi forrás, így a megyei 
kölcsönalapból kellett hitelt felvenni hozzá. A 
sportlétesítményt az 1976-77-es tanévben vették 
birtokukba a gyerekek. Mivel a szomszédos 
Mezıgazdasági Szakiskolának szintén nem volt 
tornaterme, így a két intézmény között megállapodás 
született. A szabadtéri testnevelés órákra az általános 
iskola használhatta a szakiskola sportudvarát, a téli 
testnevelés órákra pedig a szakiskola is használhatta a 
tornatermet.  
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Az általános iskola a tantervben elıírt sportágakban 
céltudatosan készítette fel a tanulóit, s ık a különbözı 
szintő versenyeken szép eredményeket értek el. Évrıl 
évre jól szerepeltek a kenderesi gyermekek a járási és 
megyei versenyeken, a három-, négy- és öttusa 
bajnokságokon, valamint a nyári és téli úttörı 
olimpiákon. Rendszeresek voltak az úttörırajok és ırsök 
közötti sportvetélkedık is.  1978-ban, az Országos 
Sportnapok évében a Községi Tanács VB téli és nyári 
„spartakiádok” megszervezését szorgalmazta. A téli 
versenyeken 36, a nyárikon 199 diák vett részt. 
Ugyanebben az évben a település második legnagyobb 
vállalata, a MÉM Repülıgépes Szolgálat Kenderesi 
Állomása kezdeményezésére és szervezésében községi 
tömegsportnapot is tartottak, melyen 300 tanuló vett 
részt. 
A Tanács VB rendszeresen áttekintette a községi 
tömegsport helyzetét. Az iskolai testnevelés oktatást 
szakszerőnek és eredményesnek minısítették. Az 
intézményben elsısorban a kosárlabda és labdarúgás 
oktatás folyt kitőnı színvonalon. 
Rendkívül nagy sikerő volt az 1980-ban megrendezett  
„Suli Olimpia”  is. 
A jelentkezı gyerekeknek úszás oktatás is folyt, a 
kisújszállási strandon. 1978-79-ben 104, ’79-80-ban 133, 
1980-81-ben pedig 50 gyerek járt az úszástanfolyamokra. 
A testnevelés-testedzés oktatása körében meg kell 
említeni az iskolai honvédelmi szakkör mőködését. Ezt 
tíz éven át Bogdán Kálmán tanár vezette. Itt alapszintő 
katonai ismereteket sajátíthattak el a gyermekek, s a 
Magyar Honvédelmi Szövetség által biztosított 
légfegyverekkel célba lıni is megtanulhattak.  
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Egyes pedagógusok kapcsolatot tartottak a település 
közintézményeivel. Bogdán Kálmán a Mővelıdési 
Házban 15 éven át sakkszakkört vezetett. Nemcsak 
vezette a szakkört, hanem maga is szerette és magas 
szinten mővelte is ezt a sportot. Lelkesedését a tanulók is 
átvették, a különbözı versenyeken gyakran szerepeltek jó 
eredménnyel. A sakkszakköri munkába hosszú ideig 
Simon Zoltán tanár is eredményesen bekapcsolódott. 
1990-ben a II. számú iskolában tornaszobát alakítottak ki, 
tovább bıvítve a testnevelés oktatásának lehetıségeit. 
2002-ben és 2003-ban a III. és a II. számú iskolaépületek 
udvarán rönkjátékokat helyeztek ki, melyek az alsós 
tanulók és a napközisek játékos mozgását segítik. 
Mivel az intézménynek még mindig nem volt szabadtéri 
sportudvara, így 2003-ban felépítették és átadták a 
szabadtéri sportcentrumot. 
 

4. A politechnika oktatása 
 
A politechnikai nevelés olyan alapvetı elv, amely az 
egész iskolai oktató-nevelı munkát áthatja. 
A fennmaradt adatok szerint az 1962-es tanévben kiemelt 
szerepet kapott a gyakorlati foglalkozás oktatása. Ezen 
belül meghatározták, hogy a tanulók szerezzenek 
megfelelı anyagismeretet,  a tanórákon látogassanak 
ipari és mezıgazdasági üzemeket, s ahol csak lehet 
munkálkodjanak a gyakorlati életben. 
A Tanács VB 1964. szeptember 9-i ülésén Ökrös 
Bálintné és Hapek Imre tanárok politechnikai terem 
megépítését szorgalmazták, ahol a fiú tanulók az alapvetı 
mőszaki tevékenységeket míg a lánytanulók a konyhai 
ismereteket és a varrást, hímzést sajátíthatnák el.  Az 
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ilyen jellegő intézmény hiányát 1965-ben Bana Sándorné 
igazgatóhelyettes is megemlítette.  
Mivel az ügyben semmiféle érdemi lépés nem történt, a 
probléma megoldása fontosságának az iskolavezetés és a 
szaktanárok évrıl-évre hangot adtak. Hapek Imre 1968-
ban, egy VB ülésen hozzászólva elmondta, hogy „a 
tanterv úgy van összeállítva, hogy a tanulók 
megismerkedjenek különbözı szerszámokkal, több 
anyagtípussal foglalkozzanak, a különleges anyagokat 
szemléltetés útján ismerjék meg.” 
Hogy a mostoha elhelyezési körülmények ellenére jó 
színvonalú volt a politechnikai oktatás, azt bizonyítja az 
1968. február 8-i Tanács VB. ülés jegyzıkönyve is, 
amiben rögzítettek szerint Ökrös Bálintné, Bindics 
Istvánné és Hapek Imre tanárok elismerést kaptak.    
Az új mőhelytermeknek helyet adó épület a II. számú 
épület udvarán 1970-71-ben készült el. A Járási Tanács 
VB Mővelıdésügyi Osztálya biztosította hozzá a 
berendezési tárgyakat. 
A kerti munkák végzésének ismereteit az iskolai 
gyakorló kertben oktatták. Ilyen gyakorló kert mőködött 
több évtizedig a mai Vízmő út által körülhatárolt 
területen, majd a mai iskolai sportcentrum helyén, a 
legutóbbi években pedig a református templomkert keleti 
részében. 
A tanulóknak sokáig a nyári szünetben is be kellett 
járniuk legalább három alkalommal, hogy a soros 
munkákat elvégezzék.  
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5. Továbbképzı iskola 
 
1959-ben jelent meg egy olyan rendelet, mely az 
általános iskolákban un. „továbbképzı iskolák” 
létrehozását kezdeményezte. Ide a 8. osztályt elvégzı, de 
tovább tanulni nem akaró 14-16 éves fiatalok 
iratkozhattak be, s hetente kétszer voltak számukra 
foglalkozások. Kenderesen 1962-ben indult ilyen iskola, 
s a Tanács VB 7.000 Ft-ot irányzott elı a költségeire. 
Ez a képzés csupán öt évig mőködött, mivel a 
továbbtanulni nem akarók száma a minimumra csökkent. 
 
 
 
 
 

6. Felnıttoktatás 
 
E terület fontosságát leginkább az emelte ki, hogy a 
szakképesítés nélkül betölthetı állások esetében is 
elıírták a 8 általános iskolai osztály elvégzését. A 
felnıttek nagyobb számú beiskolázása a ’60-as évek 
elejétıl történt. Ekkor még sokan a régi rendszerben 
elvégzett 6 elemit kiegészítı VII-VIII. osztályt végezték 
el. 
Hapek Imre és Bogdán Kálmán tanárok kiváló érzékkel 
„csalogatták” az érdeklıdıket az iskola elvégzésére. 
Meg kell még említeni Barta István tanítót is, aki 
különösen a felnıtt cigányok oktatásában végzett jelentıs 
munkát, Penti Gusztáv, („Guszti vajda” ) segítségével. 
1962-63-ban 21 fı végezte el az alapismereti 
tanfolyamot. 
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A felnıtt beiskolázottak többsége a mezıgazdaságban 
dolgozott. 
Az évtized második felére a jelentkezık száma csökkent, 
s csak a 7. és 8. osztály indítására volt igény. 1969-ben a 
7. osztály anyagából 8 fı, a 8. osztályéból 6 fı vizsgázott 
eredményesen. Rajtuk kívül egy analfabéta adott számot 
az elsı-második osztályos tantárgyakból. 
Egy iskolaigazgatói jelentés 1970-ben még fontos 
feladatként említette a felnıtt oktatás kiszélesítését, mivel 
továbbra is szükségesnek tőnt a képzési forma. Ezt 
bizonyítják az alábbi adatok is: 
Felnıtt oktatásban vett részt  
1971-72-ben                 11 fı, 
1972-73-ban                 12 fı, 
1973-74-ben                 83 fı. 
Ebben az utóbbi évben a tanfolyamot kezdık közül az év 
végén 65 felnıtt tanuló tett sikeres vizsgát, közülük 23 
ezzel be is fejezte az általános iskolát. 
Mára ez az oktatási forma teljesen eltőnt. 
 

7. A napközi otthon 
 
A ’60-as években társadalmi igény volt a nık minél 
nagyobb számú munkába állása. Ez egy eddig ismeretlen 
problémát szült: az iskolás gyermekek tanítás utáni, 
napközbeni elhelyezésének a problémáját. Erre 
kézenfekvı megoldás született. Az iskolai napközi otthon 
Kenderesen 1962-tıl indult, két csoportban, 80 tanulóval. 
A következı esztendıben már három csoportot kellett 
indítani, mivel 120 gyermek elhelyezésére volt szükség. 
Az akkori igazgató különösen szerencsésnek tartotta, 
hogy a negyven fıs emelésre megkapta az engedélyt. 
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1964-ben a szolgáltatás végzésére az iskola 15.800 Ft 
állami támogatást kapott. 
Az iskolai napközi végezte a gyermekétkeztetést. A 
konyha a zárda iskola alagsorában mőködött. Az étkezı a 
II. számú épület földszintjén volt. A konyha tízórait, 
ebédet és uzsonnát biztosított a napköziseknek. 
A délutáni foglalkozásokon egyrészt alkalom volt a házi 
feladatok elkészítésére, a másnapi tananyagból való 
felkészülésre és a gyakorlásra. Ezeken kívül – különbözı 
programok szervezésével – lehetıség adódott a 
gyermekek sokoldalú fejlesztésére és nevelésére. A 
Tanács VB üléseken értékelték és elismeréssel illették a 
napközis nevelık munkáját. 
A pedagógusokon kívül az iskola gondnokságára is 
komoly munkát rótt a napközi ellátás szervezése. A 
gondnokság feladataihoz tartozott: 

- a hitel felhasználás adminisztrációja, 
- a férıhely kihasználhatóságának megállapítása, 
- a jelentkezések elbírálása, az iskolavezetéssel 

összhangban, 
- az élelmezési viszonyok kialakítása, fenntartása 

és fejlesztése, 
- a térítési díjak beszedése, 
- a közegészségügyi szabályok betartása. 

 
A zárda iskolai konyha a ’80-as évek elejéig mőködött, 
ezután a Szövetség ÁFÉSZ által üzemeltetett Pipacs 
Vendéglı biztosította az élelmezést. Ezzel számos 
probléma volt, úgyhogy a rendszerváltozás után az 
Önkormányzat átvette a vendéglı üzemeltetését és ott 
kialakította az 1993-tól ma is mőködı Központi Konyhát 
és ebédlıt. A napközis tanulók száma az 1970-es 
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években növekedett, de a ’80-as évektıl kezdve a felsı 
tagozatos napközisek száma csökkent.  
A felsıs tanulók jelentıs része menzás. Számuk a 
2005/06-os tanévben 102 fı. Rajtuk kívül néhányan ma is 
igénylik és megkapják a napközis ellátást. 
A 2005-06-os tanévben 4 csoportban 105 alsó tagozatos 
gyermek részesül napközi otthonos ellátásban. 
Bánhalmán egy csoportban 18 napközis van. 
 
 

8. Pályaválasztás 
 
Az egyéni képességek figyelembe vételével történı 
foglalkozás választás elıkészítése mindig fontos része az 
iskolai oktató-nevelı munkának. A községvezetés régen 
különös figyelemmel viseltetett e téma iránt. Az ottani 
üléseken elıterjesztett jelentésekbıl tudjuk például az 
alábbi adatokat: 
Az 1963/64-es tanévben 93 tanuló végezte el az általános 
iskolát.  
Közülük  

- Középiskolában (szakközépiskolák, 
gimnáziumok) tanult tovább 34 fı, 

-  ipari tanuló lett 38 fı, 
-  mezıgazdasági tanuló lett 7 fı,  
- 14-en pedig nem tanultak tovább.  

Ez a jelentés külön megemlíti, hogy néhány cigánytanuló 
is továbbtanult közép- és ipari iskolában. 
A következı, 1964/65-ös tanévrıl százalékos adatok 
maradtak fenn.  
Ezek szerint a nyolcadik osztályt végzett tanulók  

- 35%-a tanult tovább középiskolában,  
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- 20%-a ipari tanulónak állt,  
- 15% mezıgazdasági tanuló lett. 

 
1968-ban 

- középiskolába jelentkezett 36 tanuló, 
- ipari tanulónak állt 30 fı, 
- mezıgazdasági tanuló lett 11 fı. 

 
1969-ben 91 tanuló végezte el az általános iskolát, 
közülük 

- középiskolában tanult tovább 33 gyermek, 
- ipari iskolában 34 gyermek, 
- mezıgazdasági tanuló lett 15 gyermek. 

 
Az 1975-ben végzett 49 gyermekbıl 

- középiskolában tanult tovább 12 fı, 
- ipari iskolában 24 fı 
- négyet nem vettek fel abba az iskolába, ahová 

jelentkezett, 9 fı pedig nem tanult tovább. 
 
1978-ban 68 tanuló végezte el a nyolcadik osztályt. 

- 42,9% tanult tovább középiskolában, 
- 51,7% tanult tovább szakmunkásképzı 

intézetben. 
 
1979-ben a végzıs 59 tanulóból 

- 40,4% középiskolában folytatta a tanulmányait 
- 59,4% pedig szakmunkásképzıbe ment. 

 
1980-ban 78 gyermek „ballagott” 

- 40,7%-uk tanult tovább középiskolában 
- 51,3% pedig szakmunkásképzı intézetben. 



 

 

46 

 
A továbbtanulásnál jellemzı volt, hogy a kifejezetten jó 
képességő gyermekek gimnáziumokban vagy 
szakközépiskolákban tanultak tovább, ahol négy év után 
érettségi bizonyítványt szerezhettek. A 
szakközépiskolában szakirányú képzés is folyt, az innen 
kikerülı fiatalok aztán jó eséllyel kaptak a 
szakterületükön középvezetıi beosztásokat. ( Az érettségi 
bizonyítványnak akkor még rangja volt!) 
Az ipari tanulók három éves képzés után szakmunkás 
bizonyítványt kaptak és elhelyezkedhettek a 
szakmájukban. Akik itt jól tanultak, azok 
középiskolákban tovább képezhették magukat. A 
mezıgazdasági tanulók az általános iskola után a Tsz-
ekbe, vagy az Állami Gazdaságokba kerültek, ahol 
tanfolyamokon sajátíthattak el különbözı szakmai 
ismereteket. Közülük kerültek ki az állattenyésztı telepek 
állatgondozói és a gazdaságok kétkezi munkásai. 
 
Az általános iskolai tanítás jelentıs utolsó állomása a 
pályaválasztásra való felkészítés. Ebben elsısorban az 
osztályfınökök vállalnak fontos szerepet, hiszen az 
iskola részérıl ık ismerik a legjobban a gyermekek 
általános képességeit és beállítottságát.  
Régebben az iskola pályaválasztási kirándulásokat 
szervezett a környezı települések közép- és ipari 
iskoláiba. Hagyomány volt, hogy minden év ıszén a 
nyolcadikosok Kisújszállásra látogattak. A középiskolába 
jelentkezık bepillanthattak a Móricz Zsigmond 
Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 
mindennapi életébe. A tanórákat is meglátogathatták. 
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Az ipari iskolába jelentkezık a szakmunkásképzı 
intézetet ismerhették meg, s ellátogathattak a gyakorlati 
helyekre is. Ilyen gyakorlati helyek voltak a Kisújszállási 
Vas- és Faipari KTSZ, és a FÉKON Varroda. 
A pályaválasztás idején, novemberben külön ilyen témájú 
szülıi értekezletek is voltak az általános iskolában. 
Ezeken a rendezvényeken a távolabbi környék közép- és 
ipari iskoláinak képviselıi is jelen voltak, lehetıséget 
biztosítva a szülıknek az informálódásra. 
A pályaválasztási kirándulások és a szülıi értekezletek 
megszervezésében hosszú ideig jelentıs szerepet vállalt 
Bogdán Kálmán tanár. Feladatát lelkiismeretesen, 
közmegelégedésre végezte. 
A jelentkezések beadása után több intézményben 
felvételi vizsgákat is szerveztek, s a középfokú iskolák a 
tanév végére jeleztek vissza ezek eredményérıl. 
Az utóbbi években szinte minden gyermek továbbtanul 
az iskolából. 
 
A 2006. május 24-i tájékoztatóban olvasható: 
„Minden tanulónkat képességeiknek megfelelı iskolába 
irányítjuk. Szeretnénk, hogy valamennyi végzıs tanuló 
tanuljon tovább. Szorgalmaznunk kell az érettségit adó 
középiskolákba való jelentkezést.” 
 
A tanulók nagy része a szakmunkásképzést választja. 
Sokan döntenek a 10. osztály után az érettségi 
megszerzésérıl. 
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9. A tanulói létszám adatai 
 
A létszám adatok sok lényeges kérdésre adhatnak választ 
és mindenkor meghatározzák az iskola munkáját és azon 
belül a feladatok elosztását. 
 
A tanulói létszám alakulása 1950-60. évek között: 
 
Év Belterület Bánhalma Füleki-

puszta 
Hosszúhát 

1950 753 87 64 23 
1955 798 100 59 18 
1960 681 116 58 21 
 
Az 19601-as évekre a tanyák száma országosan, jelentıs 
mértékben csökkent. Ez okozta Kenderesen is a tanyákon 
élı gyermekek létszámának csökkenését. 
A Füleki-pusztán a külterületi iskola-körzetesítés 
következtében megszőnt, utoljára az 1962/63-as tanévben 
volt benne tanítás. 
A következı hivatalos levél megemlíti, hogy mit 
alakítottak ki az épületbıl: 
 
Tárgy: Füleki-pusztai iskolai épület átadása 
 
A Járási Tanács VB Mővelıdési Osztálya a 10517/1964 
sz. levelében értesített, hogy a Füleki-pusztai volt 
általános iskolai épület lakás céljára való átalakításához 
a Járási Tanács VB 69/1964. VI.18-ai (sic!) 
határozatában hozzájárult. 
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Kérem a Végrehajtó Bizottságot, hogy elıterjesztésem 
alapján fogadja el a Füleki-pusztai iskola lakássá való 
átalakítását és annak szolgálati lakás jellegét. 
 
Kenderes, 1964.augusztus 6. 
 
Egy 1964. szeptember 25-i jelentés megemlíti, hogy 
Hosszúháton az 1963-64-es tanévben még 13 gyermek 
járt iskolába. Itt 1965 után szőnt meg a tanítás. 
 
A következı számadatok Kenderes belterületére 
vonatkoznak, de 1974-tıl kiegészülnek a Bánhalmán 
tanuló 1-4. osztályos gyermekek létszámával. 
 
 
 
       Tanév                                       Tanulói létszám 
 

1965-66. 717 
1966-67. 727 
1968-69                                             619 
1969-70. 574 
1971-72. 511 
1972-73. 520 
1973-74. 521 
1974-75. 594 
1976-77. 637 
1977-78. 645 
1978-79. 650 
1979-80. 655 
1980-81. 663 
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Több jelentés is megemlítette, hogy az össztanulói 
mulasztások a megyei átlag alatt voltak. 

 
Amikor Kenderes közoktatásának történetérıl beszélünk, 
mindenképpen szólnunk kell Bánhalmáról is. 
A jelenlegi bánhalmai iskolaépület 1962-ben épült. Azt a 
tanévet önálló igazgatással és 157 fıs tanulói létszámmal 
kezdték meg. Bár az oktatás jó színvonalon folyt, a 
gyermekszám mégis gyorsan csökkent, mert a 
bánhalmiak vagy Kenderesre, vagy Kunhegyesre, a 
jobban felszerelt, nagyobb iskolákba járatták inkább a 
gyermekeiket. Ezt jól mutatják az alábbi adatok: 

 
           Tanév                          Tanulói létszám 
 
1966-67. 155 
1967-68. 152 
1968-69. 130 
1970-71. 119 
1971-72. 105 
1972-73.                                         96 
 
 

 Az iskola önállósága 1974-ben szőnt meg. A Kenderesi 
Nagyközségi Tanács abban az évben, május 27-i ülésén 
tárgyalta az ügyet. Ebben a tanévben már csak 36 tanuló 
járt Bánhalmán iskolába. 
Az iskola a kenderesi általános iskola igazgatósága alá 
került. Ettıl kezdve csak alsó tagozatos oktatás folyt itt, a 
felsısök Kunhegyesre, vagy Kenderesre iratkozhattak be. 
Kenderes belterületén a Hunyadi utcai (újtelepi) iskola 
1985-ig mőködött. Ebben az évben az Óvodai egység 
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különvált az iskolától és önálló intézményként mőködött 
tovább. 

 
10. Betekintés az iskola munkájába 

 
Az iskola vezetése a helyi célkitőzéseit a az éppen 
aktuális törvényi szabályozáshoz és a neveléspolitikai 
célokhoz igazította. A társadalmi, politikai célok tehát 
alapvetıen befolyásolták az iskola munkáját. 
A Nagyközségi Tanács VB rendszeresen beszámoltatta 
az iskola vezetését a végzett munkáról. Ezek a jelentések 
jól dokumentálják az eredményeket, az éppen idıszerő 
feladatokat, vagy éppen a meglévı hiányosságokat, 
problémákat is. 
Az 1963/64-es tanévet értékelı jelentés kiemelte az 1962. 
évi iskolai tantervet. Idézzünk most ebbıl egy részletet! 
„ az Új Tanterv bevezetése 3 évet igényelt. Külön 
hangsúlyt és lehetıséget ad a gyakorlati foglalkozás 
tanítására. Az iskolareform a célkitőzések megvalósítását 
konkrétan állítja elénk. A mezıgazdasági ismeretek 
bıvítése, a nagyüzemi gazdálkodás megismerése 
tanulmányi kirándulásokon.  
Ez a tanterv különös hangsúlyt helyez az alapismeretek 
fejlesztésére. Ennek érdekében több idıt is biztosít az 
ismeretek gyakorlására. Az iskolában az alapkészségek 
közül az olvasás, írás, helyesírás, terén javulást 
tapasztalunk. A számolási készség helyzetét tekintve és a 
mértékegységeknél is jelentıs a fejlıdés. 
Nevelı munkánk szempontjából az elızı tanév nagy 
jelentıségő volt, mert ekkor kaptuk kézhez az általános 
iskolai Nevelési Tervet. Ez a dokumentum a nevelı 
munkánkban irányt mutató segítségül szolgált.  
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A következı tanévben cél: a tartalmi feladatok elmélyült 
kimunkálása. Az Új Tanterv fokozatos bevezetésének 
megoldása.” 
 
A jelentés a továbbiakban problémaként említette, hogy a 
felnıttképzésben indított alapismereti tanfolyamok 
lehetıségével nem a kellı létszámban éltek az érintettek. 
 
Egy másik jelentés az 1965/66-os tanévrıl szólván újra 
csak méltatta az Új Tantervet, amely bevezetésének 
immár a harmadik lépcsıje történt meg abban az évben. 
Az iskolavezetés büszkén szólt arról, hogy az 
alapkészségek terén a munka eredményes volt és javult a 
tanulók munkához való viszonya. 
Az iskola tanulmányi átlaga az elızı, 1964/65-ös, 3,46-
ról 3,8 –re javult. 
Nagy eredményként könyvelték el, hogy „sikerült a 
szülık érdeklıdését a nevelési célkitőzések felé 
irányítani”. Ezen kívül „jó ütemben fejlıdött a tanulók 
egészségügyi kulturáltsága” is. 
A következı év célkitőzéseinek számbavételekor az 
oktatási eredmények javítása, a szertárak fejlesztése és 
egy 8 éves kirándulási terv (!) elkészítése mellett 
természetesen külön hangsúlyt kapott „ a szocialista 
hazaszeretetre és internacionalizmusra nevelés”. 
1973-tól 1983-ig Barna Gyula igazgató irányította az 
általános iskolát. Munkájával másféle, az addigitól eltérı 
szemléletmódot kívánt kialakítani a helyi oktatás-nevelés 
területén. Ezt tükrözi egy 1975-ös VB ülésre készített 
jelentése: 
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- A hátrányos helyzetben lévık problémáin 
igyekeznek segíteni. 

- Segítik és felügyelik a fizikai dolgozók 
gyermekeinek tanulását. 

- „Helyesen kell értelmezni a tehetség fogalmát!” 
- A tanulók túlterheltségét csökkenteni kell! 
- A fizikai dolgozók jó képességő gyermekei 

számára középiskolára elıkészítı tanfolyamokat 
indítanak. 

- A tantestületen belül munkaközösségeket 
szerveznek. 

- „Különös gonddal” készülnek az évfordulókra, 
különös tekintettel a MUSZ (Magyar Úttörı 
Szövetség) fennállásának 30. évfordulójára. 

- A cigánytanulók (sic!) beiskolázásánál agitációs 
munkát végeznek a szülık körében. 

- A dolgozók általános iskolájában az elért 
eredményeket szinten tartják 

- „ A tantestület az irányelveket egyre 
fokozottabban valósítsa meg!” 

- Növelik a képesített nevelık számát, a 
tanulócsoportok számának emelésével együtt. 

 
Az új igazgatással együtt járó, bizonyos fokú 
szemléletváltás érzékeltetésén túl a fentiekkel ízelítıt is 
kívántam adni a kor jellegzetes hivatalos nyelvezetébıl.  
 
  1978-ban ismét Új Tanterv-vel állt elı az illetékes 
minisztérium. Érdekes, hogy ebben kiemelt jelentıséget 
kapott az anyanyelvi mőveltség területe. Ennek miértje 
talán külön tanulmányt érdemelne. 
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Ekkor indult a Romankovics András nevével fémjelzett 
olvasást oktató rendszer is. 
 
   1984-ben néhány hónapig Matos Imréné 
igazgatóhelyettes kapott megbízást az igazgatói feladatok 
ellátására, majd az új igazgató Fellner Lajos lett, aki 
1989-ig látta el ezt a tisztséget. Igazgatósága alatt, 1987-
ben a II. számú iskolaépülethez új szárnyat építettek, hét 
tanteremmel és egy nevelıi szobával. Az utcafronton 
lévı szolgálati lakásokból is akkor alakítottak ki 
tantermeket. Ma ebben az iskolaépületben van a legtöbb 
tanterem.  
1989-ben a tantestület szavazással dönthette el, hogy ki 
legyen az intézmény igazgatója. A pályázó Radics Zoltán 
és İzse Mária közül a tantestület İzse Máriának 
szavazott bizalmat. İ született kenderesiként, az itteni 
általános iskolában kezdte a tanulmányait és a fıiskolát 
elvégezve itt is helyezkedett el, tanárként. Öt évre 
nevezték ki, majd 1994-ben és 1999-ben is ı kapott 
bizalmat az Önkormányzat Képviselı-testületétıl. 
Igazgatósága alatt, 1990-ben került kialakításra a 
számítástechnikai terem (az  akkori gépeket mára már 
korszerőbbekre cserélték), a tornaszoba a II. számú 
iskolaépületben, az iskolarádió, a könyvár és az iskolai 
büfé. 
A nevelı-oktatómunka feladatait tekintve az alábbiak 
kaptak különös hangsúlyt: 

1. A tehetséggondozás. 
2. A korszerő és hatékony munkamódszerek 

alkalmazása. (A NYIK – Nyelvi, Irodalmi és 
Kommunikációs nevelés folytatása) 

3. A szakmai munkaközösségek belsı munkája. 
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4. A tanulók rendszeres sportolása. 
5. A német és angol nyelv oktatásának kibıvítése. 
6. A mezıgazdasági és háztartási ismeretek emelt 

óraszámban való oktatása az érdeklıdıknek. 
Kiemelt figyelmet kapott a tanulás tanítása is. 
Az iskola munkáját 1989-tıl meghatározta az 
Értékközvetítı Program (ÉKP), ami a NAT-hoz (Nemzeti 
Alaptanterv) csatlakozó, azzal kompatíbilis program. 
Elıször az alsó tagozatban került bevezetésre, de 1996. 
szeptemberétıl az ötödik osztályosok is ÉKP-s tanterv 
szerint tanulnak. İzse Mária 1996. szeptemberében 
beszámolt az Önkormányzat Képviselı-testületének az 
intézmény pedagógiai programjáról, ahol külön szólt 
arról, hogy milyen jelentıs arculatváltáson ment át az 
iskola az ÉKP-nak köszönhetıen. 
A minıségbiztosítási rendszer bevezetése után, 2000. 
szeptember 1-tıl, az ezzel járó feladatokat egy öt fıs 
munkacsoport látja el. Ugyanezen a napon indult 
egyébként az intézményben a COMENIUS 2000. néven 
ismert program is. 
Az iskola 2002. szeptember 25-én az elért eredményekért 
oktatási miniszteri kitüntetést is kapott. Az eredményes 
munkát az is bizonyítja, hogy az helyi, augusztus 20-i 
ünnepségeken minden alkalommal van kitüntetett 
pedagógus is. A település legmagasabb kitüntetése a 
díszpolgári cím, amit már több pedagógus is megkapott: 
Hapek Imre (posztumusz, 1995.) Tátrai József (1996.) 
Tátrai Józsefné (2000.) 
Szintén İzse Mária igazgatóságának idején sikerült 
megvásárolni a katolikus egyháztól a lelkészi lakáshoz 
tartozó kertrészt. Ez lehetıséget biztosított arra, hogy az 
I. és II. számú iskolaépületek között egy belsı közlekedı 
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járdát alakítsanak ki. A területen egy ideig iskolai 
gyakorlókert mőködött, majd ide épült a sportudvar.  
Az egykori gondnokság szerepét a gazdasági iroda vette 
át. A gazdasági vezetı közvetlen irányítása alatt vannak a 
technikai dolgozók, akik mindig odaadóan segítették az 
intézmény munkáját,. Közülük megemlítem néhai 
Bohács Antal nevét (elh. 2003.), aki mindig kiválóan 
végezte feladatait, szerénysége és kötelességtudata 
példaértékő volt. Több szakma fogásait magas fokon 
ismerte, a pedagógusok néha az otthonukban felmerülı 
szerelési munkáknál is számíthattak ár. Mint a hivatalos 
munkáját, úgy ezeket is pontosan, szakszerően végezte. 
 
Az 1990-es évek végén a gazdasági iroda is 
számítógépeket kapott, ugyanúgy, mint az 
igazgatóhelyettesi iroda és a nevelıi szoba is. 
 
Az iskola ma 

 
2004. évtıl az iskola új igazgatója Szőcs Pálné lett, aki a 
mai napig vezeti az intézményt. 
„Dicsérj, szeress, s minden megvalósul!” áll az 
intézmény jelmondatában. 
Az intézmény mőködését  

- a tanügyi igazgatási rendeletek, 
- az intézmény mőködését meghatározó 

szabályzatok, 
- a nevelı-oktató munkát értékelı és elemzı 

beszámolók, 
- a tanügy-igazgatási dokumentációk használata és 

folyamatos felülvizsgálata határozzák meg. 
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Két alapvetı dokumentumról kell említést tenni: A 
Pedagógiai Programról és a Minıségbiztosítási 
Programról. 
A feladatok végrehajtásában kiemelt szerepet kapnak az 
osztályfınökök, az osztályfınöki munkaközösségek, a 
diákönkormányzat és a társadalomtudományi 
munkaközösség. Félévkor és évvégén értékelik a szakmai 
munkát és feladatokat határoznak meg, melyek a 
munkatervbe kerülnek. 
A tehetséggondozásra nagy figyelmet fordít az iskola. Az 
oktatói munka eredményességének igazi mércéi a diákok 
számára rendezett tanulmányi versenyek. Az iskola 
tanulói évrıl-évre sikerrel vesznek részt ezeken.  
A Karcagi Kistérségi Társulással közösen nyert pályázati 
pénzbıl (320.000 Ft) , a 2004/05-ös tanévben 
taneszközöket vásárolt az iskola a sajátos nevelési igényő 
tanulóknak kialakított fejlesztı szobához. 
Ugyanebben a tanévben, egy másik pályázaton 269.000 
Ft-ot nyert az iskola fejlesztési célokra. 
A 2005/06-os tanévtıl megkezdıdött a szaktantermi  
oktatás kifejlesztése és folytatódott az iskolai 
környezetrendezés. Közbeszerzési eljárással hat 
számítógéphez, négy nyomtatóhoz és egy multifunkciós 
géphez jutott az intézmény. 
Könyvtári tankönyvek biztosításával minden tanuló 
ingyen tankönyvekhez jutott, az Önkormányzat 
támogatásával. 
Ugyanebben a tanévben A TESZ (Tégy Az Egészséged 
Színvonaláért) Alapítványtól 250.000 Ft pályázati 
támogatást nyert az iskola, sporteszköz-fejlesztésre. 
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Az iskola munkatervében kiemelt helyen találjuk a 
hazaszeretet, a nemzeti hőség és az ezekhez kapcsolódó 
fogalmak értelmezését. 
Az oktatói munkát lényegesen meghatározó profil-
elemek: 

- elsı osztályokban a Meixner-féle szótagoló 
olvasás oktatási rendszer alkalmazása, 

- szintén elsı osztálytól kezdıdıen az idegen 
nyelvi oktatás, 

- elsı osztálytól emelt óraszámú testnevelési 
osztályok indítása, 

- negyedik osztálytól az emelt óraszámú idegen 
nyelvi oktatás, 

- a második idegen nyelv tanulási lehetıség 
biztosítása, 

- ötödik osztálytól nívó-csoportos matematika 
oktatás, 

- sajátos nevelési igényő tanulók egyéni fejlesztése 
gyógypedagógusokkal, 

- órarendbe épített hitoktatás, 
- mővészeti oktatás. 

 
A nevelık módszertani kultúrájába beépült a differenciált 
óraszervezés. Cél, a pedagógiai munka modernizációja a 
kommunikáció és együttmőködés hatékonyságának 
növelése a szülıkkel és a társadalmi partnerekkel. 
 
Az Apáczai Csere János Könyvkiadó az iskolát 
bázisintézményének fogadta 
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Tanórán kívüli tevékenységek 
 
Iskolai könyvtár :  1990-ig a mai igazgatói iroda helyén 
mőködött, abban az évben egy tantermet alakítottak át 
erre a célra az I. számú épületben, az emeleten. A 
könyvtár segíti és kiegészíti a szakkönyvellátottságot, a 
könyvtárhasználati ismeretek elsajátítását, miközben 
folyamatos kölcsönzési lehetıséget biztosít. A könyvtár 
szükség szerint vetélkedıknek és versenyeknek is helyet 
biztosít. Itt rendezik meg minden évben az iskolai szintő 
Kazinczy Szépkiejtési Versenyeket. 
 
Szakkörök: jelenleg az iskolában honvédelmi, 
egészségır és riporter szakkörök mőködnek. 
 
Kapcsolat a Városi Könyvtárral: Az együttmőködés 
rendszeres, gyakori, hogy a Könyvtár biztosít helyet 
napközis foglalkozásoknak, vagy rendhagyó óráknak. 
A könyvkölcsönzés mellett zenét hallgatni, videót nézni 
és internetezni is bejárnak az érdeklıdı gyermekek. 
Már hagyomány, hogy az iskola minden évben a 
Könyvtárban rendezi meg az alsó tagozatos tanulók 
mesemondó versenyét. 
 
Kapcsolat a Városi Mővelıdési Házzal:  Szintén jó az 
együttmőködés, a Mővelıdési Ház  gyermek- 
rendezvények színhelyéül is szolgál. Minden évben itt 
tartják az alsó tagozatosok Mikulás Ünnepélyét és a 
felsısök Karácsonyi Ünnepségét. Ezeket a felnıtt 
lakosság is nagy számban látogatja. A tanulók 
szervezetten és egyénileg is látogatják az itt rendezett 
kiállításokat. 
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Kapcsolat más oktatási, nevelési intézményekkel: A 
Városi Óvodai Egységgel munkakapcsolatot ápol az 
iskola.  
A Szakképzı intézettel úgyszintén.  
Évente egyszer, a Pedagógus Napon a három intézmény 
együtt ünnepel, felváltva biztosítva a helyszínt a 
rendezvényekhez. Ezeken az ünnepségeken mindig a 
település önkormányzatának polgármestere köszönti a 
pedagógusokat. 
A túrkevei Korda Vince Alapfokú Mővészeti Iskola évek 
óta kihelyezett tagozatot mőködtet a településen. Az ide 
járó gyermekek a képzı- és táncmővészetekben 
képezhetik magukat. A féléveket záró, illetve az évzáró 
bemutatók és kiállítások nagy sikerrel mutatják be a 
gyermekek ügyességének fejlıdését.   
 
Még az úttörımozgalom idején alakult ki a nyári 
táborozások hagyománya. A tanulók szervezett keretek 
között ismerkedhetnek meg az ország különbözı tájaival 
és igényes szórakoztató programokkal tölthetik el a nyár 
néhány napját. Sajnos az árak emelkedésével évrıl-évre 
kevesebb gyermek szülei tudják megfizetni a gyermekük 
üdültetését, pedig az iskola mindent megtesz, hogy a 
pályázati és egyéb forrásokat felhasználva viszonylag 
alacsonyan tartsa a táborozások költségeit. 
Néhány év óta hagyománnyá vált a katolikus 
templomban megrendezett komolyzenei hangverseny is. 
A tanulókon kívül jelentıs számban vesznek részt ezen a 
felnıttek is. 
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Zárszó 
 
 
   Az iskola a különbözı korok igényei szerint átalakulva 
mindig magas szinten felet meg a követelményeknek. Az 
ide járó tanulók késıbb szakmunkásokként helyezkedte 
el a termelés különbözı területein, vagy éppen diplomát 
szerezve, magasabb szinten dolgoztak és dolgoznak, 
mérnökökként, orvosokként, pedagógusokként, 
vezetıkként. 
A teljesség igénye nélkül néhány nevet említek most a 
hajdani kenderesi diákok közül: 
Baktai Anikó a 2006. évben, a TV 2 televíziós csatornán 
megrendezett országos táncdalénekes tehetségkutató 
versenyen  (Megasztár) 7. helyezést ért el. 
 
Bordás József a kézilabda sportban tőnt fel a tehetségével 
és ért el kimagasló eredményeket. 1987-ben tagja volt a 
VBN ezüstérmes magyar válogatottnak és ugyancsak 
kerettagként részt vett az 1988. évi szöuli olimpián. 
Jelenleg a Szakképzı Intézetben tanít testnevelést a 
gyerekeknek. Az Önkormányzat Képviselı-testülete 
2001-ben a település díszpolgárává választotta. 
 
Dr. Fazekas Sándor jogtudományi egyetemet végzett. 
1990-tıl Karcag város polgármestere, jelenleg 
országgyőlési képviselı. 
 
Dr. Tapasztó Szabolcs jogász és nyelvész, jelenleg 
Brüsszelben az Európai Bizottságnál jogász fordító. 
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A felsorolás nem teljes és nem is lehet az. Igazság szerint 
ide kellene írni mindenkinek a nevét, akik az élet 
bármely területén a kenderesi általános iskolában 
elsajátított alapértékeket vallva állták és állják meg a 
helyüket. 
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Az Általános Iskola igazgatói 1948 után 
 
 
 

1948.                                Zagyva Imre 
1949-51. Bükki Lajos 
1951-52. Hapek Imre 
1952-54. Kiss Sándor 
1954-55. Bátri Lajos 
1955-57. Kiss Sándor 
(közben 1956-ban egy ideig Lıdy Ede) 
1957-73.  Turán Béla 
1973-83.  Barna Gyula 
1984.  Matos Imréné  
1984-89.  Fellner Lajos 
1989-2004.  İzse Mária 

       2004-                                Szőcs Pálné 
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Az iskolavezetés a 2005/06-os tanévben 
 
Igazgató: Szőcs Pálné 
 
Igazgatóhelyettesek: Koncz Erzsébet 
                                  Nagyné Lenge Margit 
 
Gazdaságvezetı: Antal Edit 
 
Bánhalmi tagintézmény-vezetı: Baranyiné Molnár Erika 
 
Társadalomtudományos munkaközösség vezetı: Baktai 
Józsefné 
 
Természettudományos munkaközösség vezetı: Lódiné 
Balassa Edit 
 
Idegen nyelvi munkaközösség vezetı: Nagyné Ragó 
Anna 
 
Alsó tagozatos munkaközösség vezetı: Király Lászlóné 
 
Felsı tagozatos munkaközösség vezetı: Kis-Vénné 
Smányi Margit 
 
Diák-önkormányzati koordinátor: Molnárné Gyetvai 
Katalin 
 
Gyermek és ifjúságvédelmi felelıs: Kovács Sándorné 
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Az iskola pedagógusai a 2005/06-os tanévben 
 
Antal István 
Barabás Miklósné 
Barta Imréné 
Boda Jánosné 
Boda Zoltán 
Bohácsné Benke Veronika 
Bordás Józsefné 
Bozsó Györgyné 
Csongrádi Edina 
Fontos Viktória 
Futóné Fodor Edit 
Gaszparjan Szilvia 
Herczegné Kovács Márta 
Horváth Lászlóné 
Juhász Andrásné 
Kunné Barabás Anikó 
Lázár Zsolt 
Lipcseiné Koncz Katalin 
Mártháné Szőcs Éva 
Nagy Csaba 
Szabóné Bóta Henrietta 
Törıcsikné Finta Mónika 
Vargáné Borók Ilona 
Vízi Jánosné 
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Iskolatitkár: Serege Dóra 
Pedagógiai asszisztens: Ökrös Anikó 
A Szülıi Munkaközösség vezetıi: Fodor Imréné és 
Kissné Körmös Piroska  
 
Technikai dolgozók: Bárdi Imréné 
                                  Besenyıi Józsefné 
                                  Enyediné Nagy Katalin 
                                  Erdeiné Bana Éva 
                                  Kiss Andrásné 
                                  Kiss Gyula Lászlóné 
                                  Nagy Tiborné 
                                  İzse Ferencné 
                                  İzse János 
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Felhasznált források jegyzéke: 
 

1. A kenderesi református egyházközség története 
(Különnyomat Tóth Dezsı tiszakürti református 
lelkipásztor A Hevesnagykunsági Református 
egyházmegye múltja címő munkájából) 
Debrecen 1942. 

2. Az általános iskolai nevelés és oktatás terve, 
Mővelıdésügyi Minisztérium, 1981. 

3. Bana Sándorné dr.: Kenderes község iskoláinak 
története, kézirat 

4. Cseh Géza-Szikszai Mihály-Vadász István: 
Kenderes, Száz magyar falu könyvesháza Kht. 
Bp. 2000. 

5. Kenderes Nagyközség Önkormányzata 
Képviselı-testületének jegyzıkönyvei 

6. Kenderes Nagyközség Tanácsüléseinek 
jegyzıkönyvei 

7. Kenderes Nagyközség Tanács VB üléseinek 
jegyzıkönyvei 

8. Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-
testületének jegyzıkönyvei 

9. Kormos László dr.: Kenderes története a 
honfoglalástól 1728-ig, Szolnok, 1979. 

10. Veres Anikó: A Horthy-korszak iskolapolitikai 
történetébıl. Iskolák és oktatás Kenderes 
községben, Szakdolgozat 1997. 
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Visszaemlékezéseikkel, fényképekkel, hivatalos 
iratokkal, adatokkal segítették a könyv megírását: 
 
Bogdán Péter 
Bordás József 
Eszteró Imre id. 
Eszteró Imre ifj. 
Eszteró Imréné id. 
Fazekas Sándor dr. 
Ferenczi Mátyás  
Juhász Teréz 
Koncz István 
Koncz Istvánné 
Koszta Béláné  
Kovács Sándor 
Kovács Sándorné 
Lódiné Balassa Edit 
Németh Sándorné 
Pádár Teréz (néhai) 
Rácz Mária 
Süveges Jánosné  
Szőcs Pálné 
Tapasztó Szabolcs ifj. 
Tátrai József (néhai) 
Tátrai Józsefné 
Tóth Erzsébet 
Törıcsik János 
Vincze Elek 
Vincze Elekné 
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Fotóalbum 
 

A fényképeket készítették: 
Mikola Edit 

Nadicsán Zoltán 
Orosz Mihály 

Turi János 
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1. számú kép: vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország 
Kormányzója 1920-44. Kenderes szülötte és legjelentısebb 
patrónusa. 

 
 

2. számú kép: Horthy Miklósné Purgly Magdolna a Kormányzó Úr 
neje, aki az általa vezetett Segélyegylet útján sokat segített a 
kenderesi embereknek. 
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3. számú kép: Értesítı a gazdasági (általános) ismétlıiskola elsı 
évfolyamáról, 1935-bıl, dr. Hegyessy Béla és vitéz Házi László 
aláírásával. 
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4. számú kép: A mai I. számú iskolaépület (volt zárda iskola) 

 
 

 
 

5. számú kép: a mai II. számú iskolaépület (a volt Szent Imre 
Katolikus Fiúiskola) 

 
 

 



 

 

73 

6. számú kép: A katolikus templom déli oldalán lévı oltár, ami 
eredetileg a zárda iskola kápolnájában ( a mai gazdasági iroda 
helyén) állott. 

 
 

      
 
 
 
 



 

 

74 

7. számú kép: A mai III. számú iskolaépület (volt református iskola 

 

       
 

8. számú kép: A hajdani újtelepi (Hunyadi utcai) iskolaépület. Ma 
az ANIER Kft. tulajdona. 
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9. számú kép: Értesítı 1937-bıl az újtelepi iskolából, dr. Hegyessy 
Béla és Melczer Géza aláírásával 
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10. számú kép: A volt iskolaépület Hosszúháton 
 

  
 

11. számú kép: Az un. Kakati iskola épülete ma  
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12. számú kép: 5-8 osztályos tanulók osztályképe 1942-bıl, a 
szabolcsszállási iskolából. A tanító Gabler Dénes, a tanítónı 
Gabler Dénesné. A káplán Duklay László. A pedagógus házaspár 
háta mögött Juhász Teréz áll. 

 
13. számú kép: A hajdani harangozói lakás (ma üvegvisszaváltó), 

ami az egykori katolikus fiúiskola anyagából épült. Elıtérben a 
katolikus templomot övezı fal. 
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14. számú kép: Csajághy M. Hermine kedvesnıvér 
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15. számú kép: Év végi értesítı a református iskolából, 1943-ból, a 
VIII. osztály elvégzésérıl, Bükki Lajos, Lédeczy Béla és Zagyva 
Imre aláírásával 
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16. számú kép: Értesítı 1920-ból a református iskolából, Kovács 
Mihály és Kádár Mihály aláírásával (fiú tanuló) 
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17. számú kép:  Értesítı 1924-bıl a református iskolából, Kovács 
Mihály és Joóné aláírásával  (leány tanuló) 
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18. számú kép: Értesítı a katolikus leányiskolából 1938-ból, dr. 
Hegyessy Béla és Varga M. Teofrida kedvesnıvér aláírásával 
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19. számú kép: Értesítı a katolikus fiúiskolából1941-bıldr. Hegyessy  
Béla és Bánkúti Antal aláírásával. 
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20. számú kép: Évközi értesítı a katolikus leányiskolából, 1944-bıl, 
Varga M. Teofrida kedvesnıvér aláírásával 
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21. számú kép: Év végi bizonyítvány a katolikus leányiskolából 
1946-ból, dr. Hegyessy Béla aláírásával 
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22. számú kép: A Református Elemi Iskola értesítı könyvecskéje 

1926-ból 
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23. számú kép: Értesítı a református iskolából 1930-ból, Kovács 
Mihály és Sass István aláírásával (fiú tanuló) 

 

 
 
 
 
 



 

 

88 

 
24. számú kép: Bizonyítvány Szabolcsszállásról, 1945-bıl, Gabler 

Dénes aláírásával 
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25. számú kép: Értesítı a református iskolából, 1924-bıl, Kovács 
Mihály és Szabó Lajos aláírásával (fiú tanuló) 
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26. számú kép: Értesítı a református iskolából, 1927-bıl, Kovács 
Mihály és Huszár Benedek aláírásával 
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27. számú kép: Elemi Népiskolai bizonyítvány a református 
iskolából, 1941-bıl, Csánky Benjámin, Kovács Mihály és 
Lédeczy Béla aláírásával 

 
 

 
 
 
 



 

 

92 

28. számú kép: Értesítı a katolikus leányiskolából, 1942-bıl, dr. 
Hegyessy Béla és Csajághy M. Hermine kedvesnıvér aláírásával 
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29. számú kép: Év végi értesítı a katolikus fiúiskolából 1943-ból, 
Lıdy Ede aláírásával 
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30. számú kép: Bizonyítvány a katolikus fiúiskolából 1948-ból Lıdy 
Ede aláírásával 
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31. számú kép: Tanulmányi értesítı általános iskolai (népiskolai) 

tanuló részére 
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32. számú kép: Félévi népiskolai értesítı a katolikus leányiskolából, 
1948-ból, Molnár József és Hegedős M. Ervina kedvesnıvér 
aláírásával. 
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33. számú kép: A református iskola IV. osztálya 1922-ben. A tanító 
Szabó Lajos. A felsı sor jobb szélén Vincze Elek. 

 

 
34. számú kép: I. osztályosok 1926-ban a református iskolában. A 

tanítónı Nagy Margit. A negyedik sorban jobbról az ötödik 
gyermek Barabás Elek. 
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35. számú kép: A református iskola VI. osztályos diákjai Kovács 
Mihály tanítóval, 1931-ben. A hátsó sorban balról a harmadik 
Barabás Elek. 

 
36. számú kép: I. osztályosok a református iskolában, 1935-ben. 

Tanítójuk Kovácsné Hoffman Vilma. A középsı sorban balról a 
hetedik Süveges János 
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37. számú kép: IV. osztályosok a katolikus leányiskolából, 1940-bıl. 
Tanítójuk Lujber M. Veronika Erna kedvesnıvér 

 
38. számú kép: A katolikus fiúiskola IV. osztályos diákjai 1940-ben. 

A tanító Bánkuti Antal, a káplán Iványi Sándor. A hátsó sorban 
jobbról a negyedik tanuló Majzik Dénes 
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39. számú kép: VI. osztályosok a katolikus leányiskolából, 1947-ben. 
A képen Molnár József esperes és Hegedős M. Ervina 
kedvesnıvér. A második sorban jobbról a negyedik tanuló Bodor 
Mária Magdolna (id. Eszteró Imréné) látható. 

 
 

40. számú kép: Labdarúgók a katolikus fiúiskolából, 1947-ben. 
Edzıjük és tanítójuk Tátrai József. 
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41. számú kép: Kerékpártúrán a kenderesi VIII. osztályos fiúk 1949-
ben 

 
42. számú kép: Az általános iskola úttörıi egy május 1-i községi 

ünnepségen. A díszırséget álló úttörık között jobbról a harmadik 
Süveges Gyula. 
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43. számú kép: A tornaterem kívülrıl 

 

 
 

    
 
46. számú kép: A tornaterem belülrıl 
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47. számú kép: A tornaszoba a II. számú épületben 

 

    
 
 

48. számú kép: A szabadtéri sportcentrum a II. számú iskolaépület 
udvarán 
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49. számú kép: Rönkjátékok a III. számú épület udvarán 
 

 
 
50. számú kép: Rönkjátékok a II. számú épület udvarán 
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51. számú kép: A technika tantárgy tanításának épülete 
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52. számú kép: Bizonyítvány a Dolgozók Általános Iskolája VIII. 
osztályának elvégzésérıl, 1964-bıl, Turán Béla és Tóth András 
aláírásával 
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53. számú kép: A bánhalmi tagiskola épülete  

 

       
 

54. számú kép: A bánhalmi tagiskola egyik osztályterme 
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55. számú kép: A II. számú épület új része 

 

       
 

56. számú kép: A számítástechnika terem az I. számú épületben 
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57. számú kép: Az iskolai könyvtár az I. számú épületben 
 

 
 

58. számú kép: Az iskolarádió „vezérlıterme” az I. számú épületben 
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59. számú kép: Az iskolai büfé a II. számú iskola földszinti folyosóján 
 

      
 

60. számú kép: Az összekötı járda az I. és II. számú épület között 
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61. számú kép: A gazdasági iroda az I. számú épületben 

 

      
 

62. számú kép: Az igazgatói iroda az I. számú épületben 
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63. számú kép: Az igazgatóhelyettesi iroda az I. számú épületben 

 

      
 

64. számú kép: Nevelıi szoba az I. számú épületben 
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65. számú kép: Nevelıi szoba a II. számú épületben 

 

       
 

66. számú kép: Nevelıi szoba a III. számú épületben 
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67. számú kép: Az iskola I. osztálya 1959-ben. Az osztályfınök 
Bencze Ferencné. A hátsó sorban balról a harmadik tanuló 
Süveges János 

 
           

68. számú kép: Az iskola I. osztálya 1960-ban. Az osztályfınök 
Bencze Ferencné. Az elsı (ülı) sorban jobbról az 5. tanuló 
Süveges Gyula 
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69. számú kép: Az iskola IV. osztálya 1963-ban. Az osztályfınök 
Barna Gyuláné. A harmadik sorban jobbról a negyedik tanuló 
Süveges János 

 
70. számú kép: Az iskola V. osztálya az 1964/65-ös tanévben. A 

tanárok Nánási Margit és Bogdán Kálmán. A táblát tartó tanuló 
Süveges Gyula. 
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71. számú kép: Az iskola VIII. osztálya 1969-ben. Az osztályfınök 
Barna Gyula. A középsı sorban jobbról a 4. tanuló Barabás Attila. 

 
       

72. számú kép: Az iskola II. osztálya 2005-ben. Az osztályfınök 
Kovács Sándorné. 
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73. számú kép: Az iskola VI. osztálya 2005-ben: osztályfınök Lódiné 
Balassa Edit 
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74. számú kép: III. osztályos tanuló bizonyítványa 2002-bıl, İzse 
Mária és Bozsó Györgyné aláírásával. 
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75. számú kép: VI. osztályos tanuló bizonyítványa 2005-bıl, Szőcs 
Pálné és Lódiné Balassa Edit aláírásával. 
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76. számú kép: Dr. Tapasztó Szabolcs jogász, nyelvész 
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77. számú kép: Dr. Fazekas Sándor, Karcag Város Polgármestere, 
országgyőlési képviselı 
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78. számú kép: „Kicsi a rakás!” Az egykori kézilabda válogatott 
játékosai így örülnek a gyızelemnek. A karját magasra tartó, 
térdelı játékos Bordás József. 

 
79. számú kép: Baktai Anikó a 2006. évi MEGASZTÁR televíziós 

könnyőzenei tehetségkutató verseny résztvevıje. 
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80. számú kép: Bizonyítványok egymást követı négy generációtól, 
akik mindannyian a kenderesi iskola tanulói voltak. 
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