
  

70 éves  

a  Ba la tonkenese i  P i l i nszky  János  

Á l ta lános  I sko l a  é s   

A l ap f okú  Művésze t i  I sko l a   

1948-2018  

„Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet. A pedagógusi hit, mely inkább a természet, mint nézet 

dolga, kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők s hogy (az eddiginél többre) 

taníthatók.” 

(Németh László)  
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Iskolánk rövid története: 

Több mint ezer éve (996-ban) létesült Magyarországon a Szent Márton he-
gyen – a mai Pannonhalmán – az első iskola.  

Kenesén mikortól lehet  iskolai oktatásról beszélni? Sajnos dokumentu-
mok hiányában nem lehet biztosat állítani. 

Annyit lehet tudni, hogy az 1700-as évek közepétől mindkét felekezetnél 
rögzítették a lelkészek és tanítók nevét és működésük időtartamát.  

Balatonkenesén éppen úgy, mint a többi magyarországi faluban, az általá-
nos iskola elődjei a jól működő felekezeti iskolák voltak, a római katolikus 
és a református egyház is tartott fenn oktatási intézményt. 

Az oktatásügyben a változást Eötvös Jó-
zsef 1868-ban megalkotott népoktatási 
törvénye jelentette. Tankötelezettséget 

írt elő minden 6 – 12 éves korú gyer-
meknek.  

 

 

 

 

 

Ebben az időben falunkban volt 

már katolikus és református is-
kolaépület és tanító is. Ambrus 
Gábor 1850-től a katolikus, Fa-
zekas Mihály 1882-től a refor-
mátus gyermekeket oktatta.  

Az „Elemi népiskolai értesítő könyvecske” tar-

talmazta első osztálytól hatodikig, és a gazda-
sági (általános) ismétlőiskola 1.-2.-3. évi ered-
ményeit. 

Egy tanítóval – egy teremben tanultak a külön-

böző korú és évfolyamú gyermekek. Mivel a re-

formátus vallásúak nagyobb létszámban éltek 

községünkben, náluk már az 1900-as évek ele-

jén két tanítót alkalmazott az egyház.  
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1928-ban már két-két tanító oktatott 

hozzávetőleg 240 gyereket.  

A gyermekek megtanultak írni-olvasni, a 
számolás alapműveleteit, egy kis földraj-

zot, természeti és gazdasági ismereteket, 

rajzot, éneklést, kézimunkát, 
testgyakorlást. Nagy hangsúlyt 
fektettek a vallástanra. A temp-
lomban áhítattal kezdődött a napi 
tanítás. A nagy létszámú csoport-

ban a fegyelmezés eszköze gyak-
ran a pálca volt. Amíg a tanító be 
nem ment a terembe a „vigyázó” 
ügyelt a rendre. A gyermekek kó-
rusban mondták az egyszeregyet 
vagy skandálták a verseket. Ha-

zafelé kettes sorban, minden fel-
nőttnek tisztelettel „Jó napot kí-
vánunk”-kal  köszöntek. Ha valamelyik 
rendetlenkedett, másnap a „felvigyázó” 
jelentette a tanító úrnak.  

Tanítók: Bankó Géza, Cseke Dezső, Nagy 

Károly, Szabó Sándor, Támadi Lajos.  

A 6 elemi után három évig egy héten 
kétszer ún. „ismétlőbe” jártak a diákok. 
A fiúk a gazdálkodással kapcsolatos is-
mereteket, a lányok a háztartás, kézi-
munkázás rejtelmeit ismerték meg.  

Az oktatás eszközei a legszükségeseb-
bek voltak: tábla, számológép, térkép és 
a tanító által készített képek.  

A református iskolaépület 1937-re élet-
veszélyessé vált. A minisztérium javasla-
tára új, 2 tantermes épület felépítését és 

a tanítói la-
kás korsze-
rűsítését 
határozták 
el az egy-

ház vezetői. A régit lebontották, a tervet Ma-

lomsoky Jenő építőmester készítette el, 1938. 
augusztus 31-én avatták fel.  
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A katolikus egyháznál is gyarapodott a tanulók létszáma 

és 1939 szeptember 1-én ők is új iskolát avattak (a pol-
gármesteri hivatal melletti épületet), egy második tanító, 
Papp Valéria alkalmazásával.  

Ezekben az években a tanítók népművelési feladatokat is 
elláttak az iskolai munka mellett. Ifjúsági egyleteket,  
színjátszókört vezettek, leventeoktatást végeztek,  ének-

karokat segítették karvezetőként.  

A II. világháború utolsó évében súlyos anyagi kár érte te-
lepülésünket. Az iskolaépületek megrongálódtak, beren-
dezéseik összetörtek. Az újjáépítésben nagy segítséget 
adtak a szülők és a fűzfői gyár munkásai.  

Az 1946. július 6-án kiadott miniszteri rendeletben 

közreadták az általános iskola első tantervét és a 
hozzákapcsolódó utasításokat. Falunkban is elkezdő-
dik az általános iskola szervezése. A reformátusok 
ajánlata a következő: mivel nincs elég tanerő, az alsó 
tagozat (1-4.oszt.) maradjon az egyházon belül, a fel-
ső tagozatot egyesítsék.  

Az így megszervezett általános iskola neve: 
„Balatonkenesei Hitvallásos Általános Iskola”. 

Igazgató: Kecskeméti Tibor. Nagy Károly távozása 
után Szentkirályi Arankát és Szücs Olgát a katolikus, 
Hegyi Jánosnét a református egyház alkalmazta. Tá-
madi Lajos távozása után Bán Ferencet választották 

kántortanítónak.   

1948. június 16-án az Országgyűlés XXXIII. törvénycikke elrendeli az or-
szág összes egyházi iskoláinak (néhány kivételével) állami tulajdonba véte-
lét. Így nálunk is, ősztől Balatonkenese Állami Általános Iskola felirat ol-
vasható az iskolai pecséten. A nyolc osztályos iskola megszüntette a polgá-
ri iskolákat, a tanulók létszáma megnőtt, de az iskolaépületek régiek ma-

radtak 2-2 tanteremmel.  

Elkezdődött a vándorlás. A falu nagyobb 
helyiségeiben tanultak a diákok: az 
AMEK-ben (a volt nevelőotthon épülete), 
Natkai Vendéglőben, Dull Vendéglőben, 
Jánosi villában, Iparoskörben, Gyógy-

szertár épületében. 1950-ben 335 tanuló 
délelőtti, délutáni tanulással sajátítja el 
a kötelező tananyagot és ballagnak az el-
ső nyolcadikat végzett kenesei diákok. 
Az ő osztályfőnökük volt Kecskeméti Ti-

bor, aki megszervezte az úttörőcsapatot 1948-ban.  
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 Az ifjúság szabadidős programjai igen változa-

tos képet mutattak akkoriban.  „Légy Munká-
ra Harcra Kész!” (LMHK) volt a jelszó. Báb-
szakkör, népitánc, énekkar megszervezése, 
színjátszás, sportversenyek, azokon való rész-
vétel erősítette az együttléteket.  

 

Felejthetetlenek voltak a nyári úttörőtáborok 1958-tól. 

Az iskolában folyó munkát a „Rendtartások” sűrű változá-
sával szabályozták. Az utolsó 1983-ban jelent meg és 1989-

ben szűnt meg. A tantestület lehetőséget 
kapott, hogy éljenek önállóságukkal és a 
helyi adottságok figyelembevételével mű-

ködjenek. Hegyi Jánosné 1950-től 1952-ig 
volt az iskola igazgatója, majd Bán Fe-
renc1952-től nyugdíjba vonulásáig, 1983-ig 
vezette iskolánkat. Példás szorgalmával, ki-
tartásával érte el, hogy a volt református is-
kola és tanítólakás helyén 1958-ra felépült a 6 tantermes 

iskola, így a katolikus iskolával együtt már 8 tanterem mű-
ködött, de a magas gyermeklétszám miatt még mindig volt 
délelőtti és délutáni 
tanítás is.  

Az 1962/63-as tanév ismét változást 
hozott az iskola életében. A közsé-

günkben működő nevelőotthon leány 
lakói, felsőbb tanügyi szervek utasí-
tására a helyi iskola tanulói lettek, 
így a létszám ismét növekedett. A 
szaktanári ellátás erősödött, 1965-
ben 564 tanulója és 25 pedagógusa 

volt az iskolának.  

 

Legjobban a tornaterem hiányzott, rossz idő-
ben a kultúrház, az iskola 
zsibongója, a hosszú folyo-
só és a tanterem volt han-

gos a versenyzőket buzdító 
gyermekektől.  

A József Attila Irodalmi 
szakkör Kecskés József és 
felesége vezetésével színvo-
nalas előadásokkal örven-

deztette a falu lakosságát és a tanulóifjúságot. 
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A Művelődési Minisztérium 1961-ben kiadott 

rendelete szerint a kis létszámú, részben osz-
tott iskolák körzetesítését rendelte el. Az aka-
rattyai általános iskola is ilyen volt. Először 
az 5. és 6. osztályt szüntették meg, majd a 7. 
és 8.-at, akik Kenesére iratkoztak be.  

1968-ban ismét felvetődött az iskola bővítésé-

nek szükségessége. A helyi tanács 3,5 millió 
forinttal, a megyei 
tanács 2 millió forinttal segítette a terv megvalósí-
tását. Az építkezésben tanulók, szülők társadalmi 
munkával igyekeztek, hogy  az építkezés minél 
előbb befejeződjön.  

1971. november 27-én adták át az új, nyolc tan-
termes iskola 
épületét. A régi 
tantermekbe be-

vezették a központi fűtést és a villanyhá-
lózatot korszerűsítették.  

A szaktanárok lehetőséget kaptak, hogy 
tantárgyuknak megfelelően rendezzék be 
termeiket.  

Kialakult a 
kabinetrend-
szerű oktatás. 

Az iskolaveze-
tés igyekezett a legkorszerűbb szemléltető esz-
közöket beszerezni.  

Az új pedagógiai módszerek  elsajátítására buz-
dította  a nevelő-
ket, akik éltek is 

a lehetőséggel. Az új komplex matematika 
oktatással Pásztor Sándor járt élen. Még a 
környező iskolák nevelőinek is ő tartott tan-

folyamot.  

Az iskolából kike-
rült gyermekek 

megállták helyü-
ket a középfokú intézményekben.   

Több tanár szakfelügyeletet is ellátott: Herczeg 
Erzsébet biológia-földrajz, Mecseki Lajos mate-
matika-fizika, Kecskés József irodalom-
történelem.  
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A községben működő gazdasági szervezetek az 

Egyetértés Tsz, a Sirály Szövetkezet anyagiakkal 
segítette az iskolai munkát. A Tsz vezetősége fú-
vós hangszereket vásárolt a zenét tanulóknak. A 
Sirály Ktsz a hajó modellezésben, vízi sportban 
való jártasságra szolgáló könnyű vitorlákat bo-
csátott a gyermekek rendelkezésére. Jákfalvi Jó-

zsef szakköröseivel szép sikereket ért el a hajó-
modellező országos 
versenyeken.  

A hagyományőrzést, a lakóhely megismeré-
sét, megszerettetését segítette a honismereti 
szakkör Vér Lászlóné vezetésével.  

A Nevelőotthon 1992-ben megszűnt, a tanu-
lók létszáma ekkortól vált 300 körülivé.  

 

1964-ben indult hó-
dító útjára az Úttörő Olimpia. Házi, körzeti, járá-
si, megyei versenyeket szerveztek és a megyei 

győztesek magasabb szintű versenyen mérték 
össze ügyességüket a különböző sportágakban.  

1992. május 23-
án megvalósult a régi álom, átadták a Rády 
Sportcsarnokot (amelyet Rády József vívó 
olimpiai bajnokról neveztek el, akinek nya-

ralója volt a faluban), valamint a technikai 
műhelyek kialakí-
tásával jött létre a 
jelenleg is működő 
komplexum.  

A zene oktatása 

szülői igényként jelentkezett. Zongora, furulya, 
fúvóshangszerek és 
szolfézs oktatás folyik 
1991 óta. 

Jelenleg az iskola a ba-
latonkenesei, balatonakarattyai és részben a 

küngösi általános iskolás korú gyermekek szá-
mára biztosítja az alapfokú nevelést-oktatást. Az 
ehhez szükséges alapvető tárgyi feltételek bizto-
sítottak: 16 tanterem, tornacsarnok, iskolai 
könyvtár, alapvető tan- és szemléltetőeszközök, 

művelődési csarnok, a zeneoktatáshoz hangszerek.  
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Iskolánk 1996-ban az országban elsőként, Kecs-

kés József igazgató kezdeményezésére vette fel 

Pilinszky János költő nevét. Pilinszky ugyanis 

1931 és 1944 között a településen töltötte nyara-

it, egykori villájuk máig is a Fürdő utcában áll. 

Minden évben megemlékezünk 

a névadó születésének és halá-

lának évfordulójáról. 

A névadóra készült Péterfy Gi-

zella, balatonkenesei festőmű-

vész alkotása a Pilinszky pannó, ami a Jánosi Gusztáv 

csarnokban volt kiállítva. 2013-ban a Klebelsberg Intéz-

ményfenntartó Központ vette át az 

iskola fenntartását. Ekkor a fest-

ményt a Városi Önkormányzat in-

tézkedett elhelyezéséről és helyette egyik volt tanít-

ványunk—Miklós Melinda— által ajándékozott 

Pilinszky János portrét helyeztük a festmény helyé-

re. 

A költő tiszteletére alapította a tantestület a 

Pilinszky-díjat, mellyel azokat díjazzuk, akik hozzá-

járulnak névadónk szellemiségének megőrzéséhez. 

Pilinszky díjat kapott tanulók:   

1997: Magasházi Hajnalka, Magasházi Zsuzsanna, Nyemcsok Zita  
1998: Kóczán Rita  
1999: Renczes Katalin, Tombor Violetta, Varga Enikő  
2000: Kúl Bernadett  
2001: André Marianna   

2002: Lencse László, Sipőcz Zoltán  
2003: Kelemen Éva, Varga Csilla  
2004: Orbán Anna, Hódos Brigitta, Tóth Krisztián 
2005: Kéri Veronika, Papp Barbara  
2006: Füredi Veronika, Hódos Katinka, Pataki Márk   
2007: Kuti Sebestyén, Sándor Szilárd   

2009: Dobó Klaudia  
2010: Molnár Petra   
2011: Horváth Robertina, Lontai Bendegúz, Révfalusi Éva   
2013: Kéri Sámuel   
2014: Bakos Lili, Gáspár Anna, Koronczai Fanni, Tóth István Imre  
2015: Goór Júlia   

2016: Balogh Csenge Fruzsina, Csőszi Janka Kata, Kiss Elizabet,  

Károlyi Lili   
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2017: Fekete Álmos, Gáspár Ákos, Jurcsó Janka Mária, Koronczai Hont, 

Obsitos Nándor Csanád, Puskás Anna Blanka, Révfalusi Eszter,  
Sarkadi Anna, Turi Ferenc  

2018: Varga Gréta Barbara 

 
2017-ben 9 tanuló vehette át  a Pilinszky-díjat, 
akiknek a plakettje eltért a korábbi tanulókétól. 

Ez az iskola bejáratát ábrázolta. 
 
Pilinszky díjat kapott felnőttek:  
1997: Törőcsik Mari színművész, Molnár Edit 

fotóművész, Kecskés József iskolaigazgató 
2001: Kele Ildikó iskolaigazgató, Kilin Árpádné iskolaigazgató 
2006: Kürthy Lajos polgármester, Szabó Géza polgármester 
2007: Vági Károlyné igazgatóhelyettes, Dr. Dukon Béláné tanár 
2012: Sörédi Györgyné polgármester 
2017: Szabó Károlyné intézményvezető 

 
Az iskolának az elmúlt 70 év alatt több igazgatója volt: 

1948-1950: Kecskeméti Tibor   1950-1952: Hegyi Jánosné 
1952-1983: Bán Ferenc     1983-1988: Papp Istvánné 
1988-1993: Dr. Sipőcz József   1993-1997: Kecskés József 
1997-2007: Kilin Árpádné    2007-2017: Szabó Károlyné 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Jelenleg, 2017 szeptemberétől Sellei Abigél vezeti és igazgatja 
az iskola életét.  

2018 nyarán Balatonkenese Város Önkormány-
zata által elnyert pályázat alapján megújult az 
iskola. 
 

Papp Istvánné   Dr. Sipőcz József      Kecskés József     Kilin Árpádné 

Szabó Károlyné 

Sellei Abigél 
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Iskolánk jelene és ajánlata: 

A Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola megfelel az egyéni tanulási igényeknek és a környezet elvárásai-

nak.  

Az iskola nem a tanulás elkezdésé-

nek intézménye, hanem egy olyan 

hely, ahol  a gyermekek a tehetségü-

ket tovább fejleszthetik, tudásukat 

bővíthetik, kinyílik szemük a világ-

ra.  

Erős bázisiskolai alapokkal az 

egészséges életmódért és a biztos matematika tudásért. 

Testnevelés területén a hagyományos tantervi 

anyagot ötvözzük a Kölyökatlétika, Gyöngyha-

lász modellel a modern testnevelés eszköztá-

rával.  

Matematika tantárgyból módszerünk lényege, 

hogy minden tanmenetben fellelhető témához, 

tananyagrészhez interaktív tananyagot ajánl-

junk felhasználásra, valamint mintát mutas-

sunk az óra menetébe való beépítésére.  Min-

tát adunk szakköri tervekre évfolyamonként, valamint egyedi példákat SNI-

s tanulók hátránykompenzációjára. 

Mozgás, játék, sport  

Mindennapos testnevelés - Egész tanévben tör-

ténő úszásoktatás. Gazdag szakköri kínálat 

(kosárlabda, torna, tollaslabda, foci). 

Életmódsportok (kerékpározás, tenisz, korcso-

lyázás).  

Mozgásfejlesztés: A mozgás segíti a tanulási 

nehézségek leküzdését.  Gyöngyhalász modell, mely a tanulási nehézségek 

(dislexia, disgráfia, diskalkulia) problémáikra igen hatásos.  Rendszeres a 

versenyeztetés a Diákolimpia és szakági sportversenyeken. 
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 Művészeti iskola  

„A művészet épp oly szükséglete az embernek, mint az evés és ivás”  (F. M. 

Dosztojevszkij)  

A művészetek a nevelésben az érzelmi intelligencia fejlesztését szolgálják.  

Tanszakok: 

Rajz- festészet: a délutáni foglalkozásokon 

biztosítjuk az olyan technikák kipróbálását, 

amelyek nem illeszthetők be a hagyományos 

rajzórai keretbe (üvegfestés, monotípia, linó-

metszés, szövés) 

Zeneművészet: A zene, a közös dalolásélmé-

nye feldobja a gyerekeket. Szolfézs órákon fej-

lődik gyermeke hallása, ritmusérzéke. A zené-

lés, az együtt muzsikálás egyben igényes szórakozás is.  

Művészetek segítségével a gyermek személyisége nyitottá válik az alkotó te-

vékenység és a művészetek iránt, kibontakozik kreativitása, improvizációs 

képessége. Igény szerint új tanszak beindítását is megszervezzük. 

Iskolánk 2014 szeptemberétől az Ökoiskola 

cím tulajdonosa. Ugyan iskolánk csak 3 éve 

ÖKOISKOLA, de a környezeti és az egészségne-

velésnek már évtizedes hagyománya van. Na-

gyon fontosnak tartjuk hagyományos egészség-

napjainkat, környezetvédelmi programjainkat. 

A környezeti és egészségnevelés az a területe az 

iskolai életnek, ahol az utóbbi időben egyre di-

namikusabb a fejlődés. Nem csak a tanulóink, hanem szüleik, a települé-

sen élők szemléletformálását tűztük ki célul. 

Írás és olvasás: 

Meixner módszer: A tanulási motiváltság fenntartá-

sa érdekében megnyújtott alapozó szakaszokat épí-

tünk be a tanulás folyamatába. A kezdő olvasás- és 

írástanításban kiemelkedő szerepe van a cselekvéses 

tanulásnak.  



12 

Az írás és az olvasás tökéletes elsajátítása több hónap kemény munkát 

vesz igénybe, mire a második tanév végére már olyan szintre eljutnak, hogy 

egy választott könyvet önállóan is el tudnak olvasni. 

Tanulási nehézség: 

Vannak gyermekek, akiknél már óvodában tanulási nehézséget jósol az 

óvónő. Iskolánkban fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, gyógytestnevelő, 

mozgásfejlesztő, inkluzív nevelő, nyelv és beszédfejlesztő, valamint jól felké-

szült tanítók várják, s egyénre szabott programokkal zárkóztatják fel a ta-

nulókat.   

Angol és német nyelvoktatás: 

Intézményünkben 2 idegen nyelvtanulás között lehet választani. Már első 

osztálytól kezdve játékos formában ismerkednek tanulóink az idegen nyel-

vekkel. 4. osztálytól emelt óraszámú nyelvoktatás folyik.   

Alkalmazott informatika- azaz a játszva tanulás tantárgya: 

Fő feladatunk a kisiskolások informatikai eszközökkel történő készségfej-

lesztése. Az órákon oktatóprogramokat használunk, amelyek szorosan kap-

csolódnak az olvasás, a nyelvtan, a matematika, a környezetismeret, az 

idegen nyelvek tananyagához játékos 

formában a számítógép segítségével. 

Fejlődnek a tanulók alapvető képes-

ségei, és készségei: olvasás, számolás, 

beszéd, mozgás, logika, képi kommu-

nikációs, mozgásos, térbeli tájékozó-

dási készségük, az algoritmizáló és 

tervező készségük, problémamegoldó 

gondolkodásuk. 

Mire vagyunk a legbüszkébbek?  

Bázisiskola, továbbtanulási mutatók, 

sporteredmények, kompetenciamérés 

eredményei,  

tanulmányi versenyeken való eredmé-

nyek, 

tanórán kívüli foglalkozások: erdei is-

kola, színház, mozi, bábszínház, opera-

kaland, cirkusz 

 
Felhasznált irodalom: 2010-ben kiadott történeti áttekintés, Bánfi Zoltánné dolgozata, illetve az össze-

gyűjtött iratok és tablók  


