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„Újra tanítsz az életbe kimennünk,
S büszkén vinni bölcs tudást, ép hitet

És vállalni: nem hullhat romba bennünk,
Amit a jó iskola épített!

„

Tóth Árpád



3

AJÁNLÁS

„Az egésznek része
csak az lehet,
ki szíve részévé
tette az egészet.

„

Eötvös József

 Az évkönyv szerkesztői és szerzői nevében Eötvös József szavaival tiszte-
lettel köszöntöm az Olvasót.
Azzal a reménnyel ajánlom figyelmébe kiadványunkat, hogy a benne fellelhető 
adatok, írások és képek erősítik az intézmény dolgozói, diákjai és szülei, valamint 
a régi diákok kötődését a 110 éves iskolához.
110 év több emberöltő, de ez a 110 esztendő is tizede az államunk korának.
Egy település sorsát számtalan földrajzi és társadalmi tényező határozza meg, de 
kiemelkedő helyen áll az iskola is, mely hazaszeretetre, ismeretekre, becsületre 
neveli a település gyermekeit. Bízunk benne, hogy mindazok, akik kezükbe ve-
szik ezt a kiadványt, hiteles képet kapnak intézményünkről. Kívánom, hogy aki 
elolvassa ezt az évkönyvet, úgy érezze ezt  ő is így írta volna le.

„
„

 Nehéz a visszaemlékezők kiválasztása, s nem is lehet teljes, de szavaikat fo-
gadják olyan szeretettel, amilyennel ők megírták.
Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik bármilyen segítséget adtak az év-
könyv elkészítéséhez. 
Nagy múltú, jelentős társadalmi kisugárzású általános iskolánk csak akkor képes 
küldetését továbbra is teljesíteni, ha az itt dolgozók minden erejüket, embersé-
güket, tudásukat a rájuk bízott fiatalok tanítására, nevelésére fordítják.
Ehhez szükségünk van a társadalmi környezetünk támogatására, mindenkiére, 
aki az ifjúság neveléséért felelősséget érez, vállal. Ha ezt a támogatást továbbra is 
megkapja a monostori iskola, hiszem, hogy méltó lesz 110 év hagyományaihoz a 
következő évtizedekben is.

 Végül engedtessék meg, hogy ebből a 110 évből szerény igénnyel kivegyek 
36 évet, amelyben 10 évet igazgatóként töltöttem el.
Korábbi és jelenlegi kollégáimmal együtt hivatástudattal, hittel és a jövőbe vetett 
optimizmussal végeztük feladatainkat, tesszük dolgunkat.
Ez az állandó jobbítási akarat társam minden nap, amikor átlépem az intézmény 
küszöbét.

E sorokkal ajánlom évkönyvünket.
Hojka Jánosné

igazgató



A MONOSTORI ISKOLA 
TÖRTÉNETE
(110 ÉV DIÓHÉJBAN)
(1897 - 2007)

 Nem könnyű dolog egy kalendárium fejezeteként iskolatörténetét áttekin-
teni. Nem is vállalkozom erre a feladatra a teljesség igényével. Arra vállalkozom, 
hogy a fontosabb eseményeket felelevenítsem, a mérföldköveket jelentő dátu-
mokat rögzítsem, felvillantsak egy-két kiemelkedő történést, mely fontos volt 
iskolánk múltjában. Természetesen ezek fontos mozzanatok iskolánk jelenében 
is, hiszen ezek sorozata vezetett el napjainkig. Máig ható jelentőségűek, mert min-
dennek jelene a múltban gyökerezik, s a jövőnek pedig jelenünk szerves folytatá-
sának kell lennie. 
 1885-ben a Komáromi lap  IV. 11-i számában felhívás jelent meg, melyben 

„
„

a lap közadakozásra hívja fel Pusztamonostor lakosságát (300-400 fő) iskola léte-
sítésére. Segítséget kaptak Vásonkeőy Imre földbirtokostól, aki telket ajánlott fel, 
Milch újszőnyi fakereskedő pedig a faanyagot adta. Így elkészült 1 tanterem 1 
tanítói szobával. 
 1897-ig sokan megfordultak itt írástudó emberek. Megemlíteném Stefa-
novics mestert. Molnár János szülő neve is fennmaradt, aki pénz gyűjtött a tanítói 
fizetésre, megszervezte sorkosztosságát . Tulajdonképpen az oktatás a téli hóna-

„
„

pokra korlátozódott. Néha tanító se akadt. 
1885-1897 között ilyen körülmények között folyt a tanítás. Az iskola a szőnyi plé-
bániához tartozott 1897-ig, ekkor kérték állami kezelésbe vételét. 
 1897 őszén megkezdődött a tanítás állami kezelésű községi iskolaként. 
Rendszeres tanítás innentől számítható. Konkoly János tanítóval (1897-1901) és 
75 gyerekkel.
 Utóda Hiszek Nándor (1903-1936). 1905-ben felépült az akkor nagyon mo-
dern kéttantermes iskola, nevelői lakással. A régi hivatalsegédi lakás lett. 1910-től 
lett kéttanerős az iskola. 1923-tól Tóth Kálmán lesz a 2. tanító, majd igazgató, aki 
1950-ig vezette az iskolát, Hiszek Nándor nyugdíjazása után. Ekkor lesz 2. tanító 
Harsányi József. Az iskola tanulóinak száma egyre emelkedett, és ekkor már a 
Koppánmonostori Községi Iskola Komárom nevet viseli. Szükségessé vált egy 
harmadik tanító beállítása is. 1941-től három tantermes az iskola. 1942-től 7, 1943-
tól 8. osztály is van az iskolában. 1945/46-os tanévben 5 nevelővel működött, 4 
tanteremben. (A nevelőszobában is tanítottak.) 1948-ban igény mutatkozott a bő-
vítésre, még 1 tanterem építésével.
 1948-ban történt az iskolák államosítása, ami itt nem okozott gondot, mert 
eddig is állami kezelésben működött az intézmény. Ekkor szintén változott ne-
vünk Koppánmonostori Állami Általános Iskola elnevezésre 1953-ig. Azóta Dózsa 
György Általános Iskola. (A helyi termelőszövetkezet után. )
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 1954-től napközis foglalkozást is szerveztek, kezdetben s Koppány Csárda 
konyhájában oldották meg a főzést, majd 1959-ben az iskolához konyhát, majd 
velejáró helységet építettek.
 Fokozatos bővítések nyomán 1960-ban új hivatalsegédi lakás. 1971-ben 
műhely, majd 1 osztályterem is épül. 1982-től megszűnik a váltakozó tanítás, 
hiszen a települési egészségházat használhatjuk 1997-ig első második osztállyal. 
1986-ban a volt szolgálati lakást is megkapja az intézmény oktatás céljára, így 
tanulói, nevelői WC mosdó lesz a régi műhelyből.
 1987-ben körbekerítettük a Szombath-házat, és megkezdtük a parkosítást. 
Azon a nyáron a város központi fűtést létesített oly módon, hogy az iskola udvarán 
épült egy kazánház 2 szeneskazánnal, s ezek fűtötték a főépületen kívül a 
Szombath-házat, a szomszédban levő óvodát, s majd a tornatermet is. A tanterme-
ink tágasabbak lettek, hisz kikerültek a nagy cserépkályhák. 
 1991-ben a képviselőtestület kilátásba helyezte a teljes tatarozást, tetőcse-
rét. A főépület tetőzete valóban megújult, de a vakolás társadalmi összefogással 
csak 1997-ben valósult meg. 
 Az állami tornaterem építési akcióból iskolánk is részesült: 1994 tavaszára 
elkészült az épület: a tornaterem a kiszolgáló résszel. A földszinti folyosó 
ablakaiból hármat kiállítóvitrinné alakítottunk később. Az emeletre tettük a 
könyvtárat, technika termet és a nyelvi labort. 1995-től földgázzal fűtünk. 
Számítógépteremmé alakítottunk egy termet 1997 nyarán. 
 A mögöttünk álló évtizedben valamennyi termünk új bútorzatot kapott, 
gépparkunk jelentős pályázatokon elnyert összegekből, alapítványi támogatásból 
és költségvetésből. Szakértői vélemény alapján is kiemelt környezetkultúrájú 
intézmény jött létre napjainkra. 

Mint jelen írás elején írtam nem vállalkoztam arra, hogy történelmünket teljes 
egészében feldolgozzam. E néhány gondolat arra hivatott, hogy a mérföldkövek-
nek számító eseményekről megemlékezzem.
Így a múlt, jelen, jövő egységében nyeri el igazi értelmét az a kétségtelenül 
fárasztó, de szép és céltudatos munka, melyet önmagunk és településünk javára az 
előttünk járó generációk nyomán folytatunk, s melyet minden bizonnyal az 
utánunk jövők is folytatni fognak.  

Indulnak, mindig a holnap felé
új meg új nemzedékek.
Az országot körülkerítenék,
hogyha összeölelkeznének.

Az egész kis hazát körülölelnék,
mint ahogy a haza öleli őket!
Mögöttük a régmúlt s a nemrég,
viszik a fáklyát tovább a jövőnek.

Rab Zsuzsa
Tövisek közt sajlódott gyenge liliom   (részlet)
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 Ahogy iskolánk, úgy könyvtárunk is nagy változáson ment át 110 év alatt. 
Pontos adatunk nincs arról, hogy mióta vásároltak könyveket kölcsönzés céljából, 
inkább csak azt az utat tudjuk bejárni, ahol tárolták őket. 

2 Amikor én idekerültem az iskolába, 1988-ban egy pici (6m ), de kedves 
könyvtárat vettem át. A Szombath-ház volt-éléskamrájában egy szekrényben és 
körben polcokon helyezkedett el a közel kétezernyi kötet. A katalógusszekrény, 
mely egyben kölcsönzőasztal is volt még befért, de három gyerek egyszerre már 
csak szorosan keresgélhetett a könyvek között. Olvasgatni az előtérben elhelyezett 
asztalnál lehetett. Szűkös, szerény körülmények között, de működött a Jókai Mór 
Városi Könyvtár kis fiókkönyvtáraként. Kedves emlék számomra, ahogy télen még 
sötétben is visszajöttek a gyerekek, jókat beszélgettünk, még énekeltünk is. 
 Korábban, kisebb állomány lévén zárt szekrényekben tartották a könyveket, 
1982-ig a mai igazgatói iroda területén, 1982 és 1986 között pedig az iroda melletti 
tanteremben.
 Igazi változást 1994 hozott. Ekkor adták át a tornaterem épületét, és az 

2emeleten helyet kapott a könyvtár is egy folyóiratolvasóval. Tágas (30m ), világos, 
olvasáshoz, művelődéshez méltó körülmények várták az olvasókat, bár még 
szerény bútorzattal. 2000 tavaszáig a könyveket a Városi Könyvtár gondozta, 
vásárolta, ekkor megörököltük a fiókkönyvtári állományt, és önálló iskolai könyv-
tárrá váltunk. Az önállóságnak az lett a nehézsége, hogy az iskolának kellett 
megteremtenie az anyagi hátterét az állománybővítésnek és a bútorzat felújításá-
nak. A központi költségvetés hol gondolt az iskolai könyvtárakra, hol nem, így 
igyekeztünk a pályázatok adta lehetőségeket kihasználni. Több ízben sikerrel 
jártunk városi, megyei és országos pályázatokon, így 1996-ban 50 ezer, 2001-ben 
135 ezer, 2002-ben pedig 70 ezer forintot nyertünk. Az idei pályázatról még nem 
született döntés. Ezek segítségével a polcrendszert teljes egészében kicseréltük. 
Az olvasók számára új asztalokat, kényelmes székeket vásároltunk, sőt összecsuk-
ható asztallal és székekkel tovább bővíthető a férőhelyek száma, így a könyvtári 
órák sem jelentenek problémát. Megújult a kölcsönzőpult, melyen a számítógép 
és a fénymásoló is helyet kapott, folyamatban van az internet elérhetőség is.
A dokumentum állományunk a duplájára nőtt, folyóiratokkal, kölcsönözhető tan-
könyvekkel, szótárakkal, atlaszokkal illetve AV-dokumentumokkal bővült a kíná-
latunk.
 Napjainkban egy igazán fontos feladat maradt: megtartani illetve 
visszacsalogatni az olvasót, a tanulókat a könyvtárba, újra megszerettetni velük az 
olvasást. Szerencsére még mindig vannak olyan gyerekeink, akik szeretik a 
regényeket, 

ZÁRT SZEKRÉNYTŐL 
A KÖNYVTÁRSZOBÁIG
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regényeket, vagy a könyvtárban készülnek fel egy-egy versenyre. Információgaz-
dag, internetes világunkban sajnos az olvasást felváltja az olvasgatás, keresgélés, 
képeskönyv nézegetés.
 
 Be kell vezetnünk gyerekeinket a könyvtárba, mert aki egyszer "ráérzett az 
ízére", az utána máskor is szívesen visszajár.

Komárom, 2007. október 2.           
                                                                       Duláné Veres Márta
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    Mikor volt Teri néni iskolánk vezetője?

   Életem egyik legszebb szakasza volt az a tíz év, amit Kop- 
   pánymonostoron, a Dózsa György Általános Iskolában  
   töltöttem. A városi művelődési osztály vezetője voltam, ami-
   kor 1972-ben kineveztek az iskola igazgatójának. Innen men-
   tem nyugdíjba 1982-ben. Saját kérésemre jöttem el a Városi 
   Tanácstól, szerettem volna Monostorra kerülni és ekkor nyílt 
   rá lehetőségem.

    Milyen iskolába érkezett?
    Milyen emlékei vannak a kezdeti évekről?
   

   Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert egy kiváló 
   tantestületbe érkeztem. A kollégáim jó felkészültségű, egy-
más munkáját is tisztelő pedagógusok voltak, akiknek tényleg a gyerek volt az 
első. A szakmai beszélgetésekben mindig az volt a lényeges, hogy mit lehet az 
egyik vagy másik gyerekért még tenni.
Családias jellegű volt a mi iskolánk, jó hagyományokkal. Nem csak a gyerekeket 
ismertük, hanem családjaikat is. A nagyobb arányú beköltözések csak később kez-
dődtek, így a legtöbb gyereknek tanítottuk valamelyik szülőjét, gyakran mind-
kettőt. A szülők is ismerték a pedagógusok többségét. Saját tapasztalatukból tud-
ták, hogy jót akarunk, és nyugodtan rábízhatják gyermekeiket az iskolára. Nagyon 
erős és jó kapcsolat volt a szülők és az iskola között, mindenkor nagyon segítő- 
készek voltak.
Szívesen befogadtuk a Komáromból hozzánk érkező gyerekeket. A családias 
légkörnek köszönhetően gyorsan beilleszkedtek az itteni gyermekközösségbe, 
igazából nem volt velük probléma. Persze az összes gyereket nézve kisebb csinta-
lanságok voltak, de azért a magatartásukkal nem volt gond.
   
 Az igazgatói munkája mellett tanított is?
 Milyen körülmények között folyt akkor a tanítás?
    

Akkoriban úgy volt, hogy az igazgató azt a tantárgyat tanította, amire nem volt sza-
kos pedagógus. Így tanítottam kezdetben testnevelést, később a lányoknak tech-
nikát.

EGY SZERENCSÉS IGAZGATÓ

VISSZAEMLÉKEZÉSEK VOLT 
NEVELŐKTŐL

Beszélgetés Kövecses Zoltánnéval, Teri nénivel, iskolánk egykori igazgatójával, 
aki 2008-ban gyémántdiplomás pedagógus lesz.
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Emlékszem, először még az olajos padlózatú tantermekben a padokat széttoltuk 
és ott tartottuk télen a testnevelés órákat. Ősszel és tavasszal a mostani focipálya 
helyén vagy az iskola udvarán tornásztunk. 
1973-ban alakítottuk ki az iskolában a tornaszobát, amit mi kicsit nagyképűen 
tornateremnek neveztünk. Sikerült még egy technika termet is építeni, majd a 
napközis termet tudtuk kialakítani a konyha melletti két terem egybe nyitásával. 
Az építkezéskor izgultam, nehogy leszakadjon a mennyezet, de a szakemberek 
megnyugtattak, hogy biztosan nem történik ilyesmi. A napközi egy csoportos volt, 
erre volt akkor lehetőségünk.
Igazgatóságom kezdetén épült a monostori óvoda sok társadalmi munkával. A je-
lenlegi óvoda épületében egy hivatalsegédi lakás volt. Ez lett kibővítve az óvoda 
kialakításakor. Az óvoda először még az iskolához tartozott, de egy év után külön 
vált az iskolától. Nagyon lényeges fejlődés volt, amikor 1975-ben megépült az 
Egészség Ház. Abban két tantermet kaptunk, ahová az elsősök és a másodikosok 
járhattak. Ekkortól kezdve tudtunk mindig délelőtt tanítani. Korábban a tanterem 
hiány miatt délelőtt és délután felváltva tanítottunk. Úgy emlékszem, hogy mi 
voltunk az első iskola Komáromban, ahol bevezethettük az állandó délelőtti ta-
nítást.

 Igazgatósága idején melyek voltak a kiemelt nevelési területek?
   

Bemutatkozó igazgatói programomban első helyre az anyanyelvi oktatást, neve-
lést helyeztem. A beszéd- és fogalmazási készség fejlesztését fontosnak tartottam 
a szép beszéd eléréséért. Emellett már indulásomkor a testnevelés is kiemelt he-
lyet kapott. Később lehetőségem volt a művészeti nevelésre is több időt biztosí-
tani. Kiváló pedagógusaink voltak, így tanulóink ugyan úgy részt vettek a külön-
böző tanulmányi versenyeken, mint a nagy gyereklétszámú iskolák gyerekei. 
Létszámunkhoz mérten szép sikereket értünk el.
11 főből állt a tantestületünk. Ennek a kollektívának a jó szakmai munkáját bizo-
nyítja, hogy tanítványaink jól megállták helyüket, bárhová mentek továbbtanulni.

 Mi volt a legfontosabb történés igazgatósága idején?
   

Sok fontos esemény közül kiemelkedik egy időszak, amikor a kis létszámú iskolá-
kat országszerte be akarták zárni. Szerencsére a város vezetői és a szülők nagyon 
egyértelműen kiálltak az iskola mellett. Így elkerültük a bezárást. Még rágondolni 
is rossz, hogy milyen következménye lett volna a bezárásnak.

Igazgatói és pedagógusi munkáját az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetéssel ismerték 
el. Teri néni hogyan tekint vissza arra a 10 évre,  amit az iskola falai között töltött?
   

A kitüntetés, melyet annak idején Pozsgai Imrétől vehettem át, hivatali oldalról 
érkezett és persze jó érzés. Számomra mégis fontosabb, hogy volt tanítványaimtól 
és kollégáimtól gyakran érzem azt a szeretet, amellyel annak idején igyekeztem 
feléjük fordulni. Örömmel tölt el, hogy még 25 évvel a nyugdíjba vonulásom után 
is rendszeresen meghívnak az iskola jelesebb eseményeire. Hálás vagyok a sors-
nak azért a tíz évért, amit a Dózsa György Általános Iskolában tölthettem. 

Lejegyezte: Karikó Balázs



10

    1969. nyarához fűződik az első monostori emlékem.
   Akkor, boldog menyasszonyként ismertem meg a sziget és a 
   Duna-part vadregényes táját, s itt láttam életem legkáprázato-
   sabb szivárványát egy nyakunkba zúduló zivatart követően.
   Nem is sejtettem, hogy néhány évvel később, 1973-ban majd 
   ott kopogok a monostori iskola ajtaján, és életem legmeghatá-
   rozóbb évtizedeit itt fogom tölteni. Fiatal tanítóként, telve iz-
   galommal, buzgalommal, és tervekkel kezdtem el a tanévet. 
   Azóta is, egészen nyugdíjba vonulásomig ugyanúgy indultam 
   minden tanévnyitóra. Új gyerekek, új kollégák, egyre szépülő 
   iskolánk, és annyi változás, megújulás az oktatásban.
    Mennyi emlék az eltelt 34 évben! A 70-es években,  
   fiatalon, büszkeséggel töltött el, hogy még a nagymamák is 
   tiszteletből tanító néninek szólítottak. Akkor még olajos pad-„
lózatú tantermekben mi „etettük  a hatalmas vaskályhákat tanítás alatt, hogy me-
leg legyen. Ma már jól felszerelt tantermek, tanterem, számítógépek, nyelvi labor 
és minden kényelem fogadja a gyerekeket. Azóta már az akkori kisiskolások gye-
rekeit is tanítottam. Többgyerekes családanyák, ügyes szakemberek, orvos, peda-
gógus, képviselő is lett belőlük.
 Sok-sok türelem, szeretet kellett a félénk, időnként élénk kis nebulókat be-
vezetni az iskolai életbe. Átsegíteni őket az írás-olvasás tanulás, számolás bukta-
tóin, buzdítani őket, fogni a kezüket. A bukdácsolókat és a tehetségeseket is 
mindig új ötletekkel kellett továbbsegíteni. Emlékszem, amikor az a fránya fecs-„
kefarok  csak több napi gyakorlás után sikeredett szépre, de arra is emlékszem, 

„

micsoda boldogság volt, amikor karácsonyra már rövid mesét is olvastak az elsős 
gyerekek szüleiknek. 
 Szívesen emlékszem a sok közös kirándulásra. Milyen jókat játszottunk és 
énekeltünk együtt! Egy-egy műsorra, a szereplésre, versenyekre mekkora lelke-
sedéssel készültünk. Vagy a farsangi bálokra, ahol a legötletesebb jelmezekkel 
mindig mi leptük meg a közönséget. A sok kis együtt készített ajándékra, amit az 
ügyes vagy ügyetlen kezecskékkel készítettünk.
 Az én ajándékom a gyerekek rajtam csüngő csillogó szeme, és a szülők hálás 
tekintete volt. A családias hangulat, a meghitt légkör, azt hiszem rengeteget se-
gített a gyerekeknek és nekem is kis közösségünk összeforrásában.
Persze a több évtized alatt sok kollégával is együtt dolgoztam. Szeretettel gondo-
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lok mindegyikre. Hiszen a jó munkahelyi légkör, a jó kis beszélgetések, szakmai 
és egyéb viták, a közös kirándulások mind elengedhetetlenek a jó és jókedvű 
munkához.
 Idén szeptember elején nagyon hiányzott a csengőszó, az a jó kis iskola-„
szag , a gyerekzsivaj, (bár szerencsére az utóbbiról az unokáim gondoskodnak). 

„

Aztán felidéztem a tanév végét, amikor a gyerekek és a kollégák olyan felejthetet-
lenül, fantasztikusan búcsúztak tőlem. Ebből merítek ma is, meg előveszem a kis 
tanítványaim osztályképeit, képeslapjait, kis kezük munkáit, a rajzokat, apró aján-
dékokat és lubickolok az emlékekben.

Mészáros Imréné

Napközis kirándulás; 2005

Tantestületi kirándulás; Keszthely
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VISSZAEMLÉKEZÉSEK VOLT 
DIÁKOKTÓL

JÓKEDVVEL, SZERETETTEL

 Számomra a Dózsa György Általános Iskola 110 éves jubileumi évkönyvé-
ben írni nagy megtiszteltetés, nagy öröm, és ezzel együtt, mint önkormányzati 
képviselőnek, felelősség is. Ezek mellett jókedvvel, és szeretettel teszem ezt, hisz 
mint monostori, és mint egykori Dózsás diák könnyen átérzem a jubileum jelentő-
ségét, melyen érzéseimet szeretném most a tisztelt Olvasókkal megosztani. Hét 
évre a millecentenárium kerek évétől, a 2007. évet számláljuk a Gergely naptá-
runk lapjain.
 A Kisalföldön, a Duna parton, a neves múltú Komárom mellett, található 
Koppánymonostor, mely település 1222-es Aranybulla kori írott emlékek tanú-
sága szerint Koppán (Catapán) nemzetség birtokához tartozott, és e neves család 
tette a dunaparti monostor alapításával lakottá a vidéket.
Sajnos a napjainkra a Koppánmonostor név a köznyelvben áthasonult Koppány-
monostorrá, pedig az István királyunkkal szembeforduló Koppány vezérhez vajmi 
kevés köze van lakóhelyünknek.
 A környék kedvező természeti adottságait hamar felismerve a mai Vízmű 
helyén álló monostor apátjai meghonosították a míves szőlőtermesztést. A szőlőt 
már a Brigetioban (mai Szőnyben) élő rómaiak is ismerték, és itt a Duna melletti 
római őrtornyok környékén is foglalkoztak termesztésével.
Talán e tényhez nem igazítható, de botanikai érdekessége a településnek, hogy itt 
Monostoron a SzentPál-szigeten található, az európai vadszőlő legészakibb előfor-
dulási helye.
 A szőlő a későbbi években is meghatározó nemes nektárt csepegtető nö-
vényként jelenik meg a településünk életében. Az irodalom egykori kiválóságai 
gyakran keresték fel a monostori szőlőhegyet, és az ott található irodalompártolók 
szép kertjeit. Megfordult Monostoron Bajza József, Vörösmarty Mihály, Vas Gere-
ben, a két Beöthy fivér és Jókai Mór. A híres Jókai Aranyember című regényében a 
monostori homokdombok szőlőtermesztéséről is írt.
Ezekben az években monostoron a lakosok száma 300-400 között ingadozott. 
Ekkor már egyre nagyobb igény mutatkozott egy iskola létesítésére, ami meg is 
épült egy tanteremmel és egy tanítói szobával. 1897-ben állami kezelésbe került 
az intézmény és tanítói kinevezésről is gondoskodtak. Elindult Koppánymonos-
toron a kor igényének és szellemiségének megfelelő alapoktatás, ennek köszön-
hetőleg szűkebb hazánk is csatlakozott Széchenyi gondolataihoz, mely szerint a 
haza ereje és értéke a kiművelt fők sokaságában rejlik.
 Az évek hosszú sora alatt több mint 1000 gyermek, több generáció tanult és 
szerezte meg az alapismereteket a Dózsa György Általános Iskolában, a monos-
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toron lakó emberek, családok megelégedettségére. Bizony, az elmúlt 110 év mo-
nostori oktatására nincs okunk panaszkodni! Gondolom ezt azért, mert tudomá-
som szerint, az évek hosszú sora alatt az iskolából kikerült tanulók szinte mind-
egyike kivétel nélkül az életben megtalálták a helyüket és hasznos tagjaivá váltak 
társadalmunknak. Büszkék lehetünk, hogy a Dózsa iskolából indulva, az itt szer-
zett alapokra építkezve számtalan értékes foglalkozást sajátítottak el a monostori 
tanulók. Sok, később kiváló szakmunkás, technikus, mérnök, tanár, orvos, jogász 
és művész kezdte tanulmányait a szeretett monostori iskolánk falai között.
Arról, hogy ezt minek köszönhetjük, a véleményem az, hogy annak a szellemi-
ségnek, melyet a magyar tanártársadalom generációról generációra átad, mely a-
laptézisként fogalmazza meg, hogy a tudás maga az élet, a tanulás pedig az életre 
való felkészülés. A monostori iskola 110 éves sikerének titka az, hogy az Életre ne-
veli diákjait.
 Harsányi Józsefné, Erzsi néni, megboldogult iskola igazgatónő szavai még 
ma is a fülembe csengenek, mikor azt mondta nekünk, kisdiákoknak: Tanulno-„
tok nem Nekem, nem is a Szüleiteknek, hanem csak saját Magatoknak kell!  

„

Továbbá Ő idézte azt is, hogy Dolgozni csak pontosan és szépen Ahogy a csillag „
megy az égen Úgy érdemes!

„

 Monostor az elmúlt száz évben látványosan fejlődött, a 400 fős kis faluból 
mára 2000 fős városrésszé alakult. Településünk igazából igazgatásilag sohasem 
volt önálló, bár voltak erre való törekvések. Nagyon sokáig a Szőnyi települési 
igazgatáshoz tartozott, majd  75 évvel ezelőtt, az akkora már megerősödött Dél-
Komáromhoz került átcsatolásra.
Ezek ellenére Koppánymonostor máig megőrizte megjelenésében, önálló szerke-
zetében falusi jellegét. Három, jól elkülönülő településrésze: a Monostori Erőd 
mellett nyugatra elhelyezkedő Szőlőhegy, ez követi az egyutcás falurész, majd a 
Koppány vezér út folytatásában a Fenyves erdő Dunapartján a Felsőhegyi üdülő-
övezet.
 A jubileumi visszatekintés mellett a jelenben a jövőről is szeretnék egy-két 
gondolatot leírni. Teszem ezt abból az okból, mert - ahogy már írásom legelején 
közöltem - ez ügyben felelőségem is van. Helyi képviselőként kötelességemnek 
érzem, hogy e sorok között írjak arról is, - és nem csak a ma élő monostoriak, 
komáromiak, szőnyiek számára - hanem az ezen Évkönyvet az utókorban forgatók 
részére is, hogy 2007-ben milyen települési tervek fogalmazódtak.
 Napjainkban, az országban, sok iskola gyermeklétszám gondokkal küszkö-
dik, és emiatt iskolák zárnak be. Monostoron szerencsére a növekvő gyermekszü-
letések számának következtében óvodabővítést tervezünk, mellyel az iskola lét-
szám adatai is kedvezően alulhatnak az elkövetkező években.
Fontos, hogy szépüljön, bővüljön lakókörnyezetünk. Ennek érdekében a közmű-
fejlesztések mellett folytatni kívánjuk az útépítéseket. Jelenleg a Fenyves utcái-
val együtt 42 monostori út nem rendelkezik szilárd burkolattal, míg Szőnyben 3 
utca.
  Előrelépésként a helyi igények alapján a focipályán tervezzük egy korszerű 
öltöző megépítését, majd további fejlesztéseket követően egy sporttelep 
kialakítását, melyben edzőpálya és teniszpálya mellett egy játszótér is kialakításra 
kerülhetne. Így lehetőség adódna, a monostori városrészben is egy igényesebb 
sport- szabadidős kikapcsolódásra.  



 Ezzel együtt fontos a gyermekeink sportra nevelése is, melyhez a Sport-
egyesület együttműködést tervez a Dózsa György Általános Iskolával, hogy segí-
teni tudjon a fiatalok egészséges életvitelre történő nevelésében.
Ugyanilyen fontosnak tartom a kulturális élet színesítését is, melyhez alapot 
jelent a Dózsa György Művelődési Ház, ahol nemrégen még a működtetés alapve-
tő technikai feltételei sem voltak meg. 2000-től a Monostori Kulturális Egyesület 
kezelésében elindult a kultúrház felújítása, és újra bekapcsolása a városrész 
kulturális életébe. Szeretnénk, a kultúrház teljes belső és külső felújítását, korsze-
rűsítését rövid időn belül megvalósítani, az épületben részönkormányzati kiren-
deltséget kialakítani.
  Faluközponti jelleggel, gyülekező térként is működtethetően tervezzük a 
sportpálya és az iskola közötti teret parkká kialakítani, s itt történelmi emlékosz-
lopok állításával megemlékezni a honfoglaló vezéreinkről.
 A környezetvédelem tekintetében is előre kívánunk lépni. Meg szeretnénk való-
sítani a régi szeméttelep rekultivációját, mely az előírt takarások mellett, termő-
föld lefedés után füvesítéssel, parkosítással zöldövezetként működhetne tovább, 
ahol kerékpározni, lovagolni, futni lehetne.
 Az Ipari park szélén szél-, zaj- és porvédő fásítást kívánunk telepíteni, hogy 
esztétikusabbá és élhetőbbé váljon a környék a lakók jogos igénye szerint. Fontos 
Koppánymonostor természeti szépségeinek megőrzése és bemutatása is. A duna-
parti táj értékeire alapozva szeretnénk a régi hajóvontató partszakaszon, a Monos-
tori Erődtől a Fenyves táborig Dunaparti sétányt kiépíteni. Fontos feladatnak 
tartjuk a SzentPál-sziget és a holtág, a Kisduna védelmét, hogy vigyázzuk és meg-
őrizzük a jövőben még jobban felértékelődő ivóvízbázisunkat. Ennek érdekében 
szeretnénk megnyugtató megoldást találni a Duna holtág jövőét illetőleg.
 Úgy érzem, hogy a számbavételezett monostori települési feladataink egy 
közös célt jelenítenek meg, azt, hogy lakóhelyünk fenntartható, egészséges élet-
teret biztosítson az itt élőknek.

      Czita János
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... és most

Osztályterem régen...
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GONDOLATAIM A MONOSTORI ISKOLÁRÓL

egykori diákként - majd szülőként

 Kisiskoláskori emlékeimet, ha felidézem elsőként az 
osztályterem képe jelenik meg előttem. A tábla előtt dobogó, a 
padló olajkezelt jellegzetes illata, a cserépkályhában pattogó 
tűz, a zöldre festett támlás padok. Kisdiákként eleinte ijedten, 
majd egyre felszabadultabban élveztük az iskolásélet 
mindennapjait. Azt hiszem mindegyikünk jó érzéssel gondol 
vissza azokra a programokra, amelyeket tanáraink szerveztek 
nekünk: akadályversenyek, mikulásdélutánok, farsangok, 
kirándulások (szerintem aki ott volt, annak a legemlékeze-
tesebb Eger háromnapos kirándulása 1982 nyarán). Ezeket az 
élménydús programokat ma felnőttként, pedagógusként 
igyekszem feleleveníteni és - természetesen kis változásokkal 
- továbbvinni, hogy a mai gyerekek is örömüket leljék a sza-
badidős foglalkozások eltöltésében.
 Emlékszem milyen élvezettel festettük az udvarban álló 
tűzifatároló és garázs falára olajfestékkel a kiránduló 
játszadozó gyerekeket. Anci néni felügyeletével minden - akkor az iskolában ta-
nuló gyerek keze munkája benne volt a "műben".
 Szerettem ebbe az iskolába járni. Jó volt itt tanulni. Ezért amikor gyerme-
keim iskolás korúvá nőttek, őket is ide irattam be. Az iskola azóta sokkal szebb, 
modernebb és nagyobb lett, mégis szülői értekezletre járva azt kerestem vajon 
van-e még valami, ami gyerekkoromra emlékeztet? Örömmel fedeztem fel egy-
egy képet, szekrényt, amit még mi használtunk. - Az irodában, ahová mi még 
könyvtárba jártunk és gyakorlati órára a lányok kézimunkázni, még ma is úgy 
ropog a parketta, mint annak idején. Lehet, hogy ennek az ott dolgozók nem örül-
nek, nekem nosztalgia.
A szülői munkaközösség tagjaként, majd vezetőjeként aktívan rész vettem a far-
sangok, gyereknapok és egy alkalommal jutalomkirándulás megszervezésében, 
lebonyolításában.
 Úgy érzem e közösség működése ma is példaértékű. A városrész kulturális 
életének középpontja az iskola, ezért kötelességünk, hogy szülőként minden se-
gítséget megadjunk a szabadidős és szórakoztató programok szervezésében.
Azt kívánom, hogy a monostori iskola pedagógusai és dolgozói továbbra is meg 
tudják tartani azt a családias jelleget, ami igazán vonzóvá tette és teszi ma is ezt a 
kis iskolát.

Komárom, 2007. szeptember 24.       Pataki Attiláné

Farkas Tünde, a művész



16

EMLÉKEZÉS AZ ELSŐ ISKOLÁRA

 Nyolc év nem sok idő egy 110 éves intézmény történetében, annál meghatá-
rozóbb viszont egy ember életében. Ebben a nyolc évben tanulja meg az emberpa-
lánta mindazokat az ismereteket, készségeket, amelyek birtokában felnőttként 
boldogulni tud.
 Sokat gondolkodtam azon, vajon természetes-e, hogy nekem mégsem az is-
meretszerzés, a tanórák jutnak eszembe, mikor általános iskolai emlékeimet 
próbálom számbavenni. Aztán arra jutottam, hogy a tárgyi ismeretek elsajátítását 
pontosan dokumentálja az ellenőrző, illetve az év végi bizonyítvány. Persze a 
legfontosabb tanúbizonysága annak, hogy kisdiákként sok okosság és hasznos 
tudás sietett a kobakomba, az az, hogy mind középiskolai, mind egyetemi tanul-
mányaim során stabil tudásmagra alapozhattam, majd a dolgozók táborába lépve a 
munkahelyemen is jó szakemberként, megbízható kollégaként tartanak számon.
 Szerencsés vagyok, mert számomra az általános iskola sosem jelentett szo-
rongást vagy félelmet. Ebben nyilván szerepet játszott az is, hogy bátyám, unoka-
testvéreim, sőt óvodáskori barátocskáim is biztos pontként elejétől fogva jelen 
voltak az életemben ebben az időszakban. Legelső emlékeim még a ,,kisiskolá-
hoz" kapcsolódnak, ahol Zsuzsa néni (Mészáros Imréné) vezetett be minket az 
iskolásélet misztikus világába. Tőle Erzsi néni (Villám Ferencné) vett át bennün-
ket a 3-4. osztályban, majd felsősként Szilvi néni (Győri Árpádné) gyerekei 
voltunk. Legtöbb emlékem őhozzá kötődik. Imádtam az orosz szakköröket, ami-
kor szamovárban teát főztünk, diavetítőn képeket vagy éppen videón mesefilme-
ket nézegettünk, lemezeket hallgattunk, és közben érdekesebbnél érdekesebb 
történeteken keresztül ismerkedtünk meg az orosz nyelvvel és kultúrával. Szilvi 
nénivel sokat jártunk kirándulni is. Még most is érzem az orromban a dunaalmási 
víz kénes illatát. Oda többször is elmentünk az osztállyal - felmentünk a Kőpité-
hez, megnéztük Csokonai Lillájának a sírját, mikor pedig elfáradtunk, hatalmasat 
faltunk Szilvi néni édesanyjának sütijéből. Hmmm…
 A mostani kisiskolásoknak már nyilván nem mond sokat az a fogalom, hogy 
kisdobos vagy úttörő. Nekünk viszont, még ha nem is a mindennapok, de a 
pirosbetűs ünnepek fontos része volt ez az akkoriban kötelező mozgalom. Talán 
tévedek, de szerintem a kortársak közül senki sem úgy emlékszik vissza erre az 
intézményre, mint valamiféle politikai irányvonal muszáj-kellékére. Nekem pél-
dául csupa kedves emlék (énekkari fellépések, akadályversenyek) jut róla eszem-
be. Makk Marci őrsként (lányok) és Csikó örsként mindig lelkesen készültünk a  
különféle programokra: logót kreáltunk, őrsi zászlót rajzoltunk, énekeket tanul-
tunk, és egyszerűen csak élveztük az együtt töltött időt.
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 Valamilyen rejtélyes oknál fogva nagyon elevenen élnek bennem a hulla-
dékgyűjtési akciók, amikor - némi újságpapír reményében - bejutottunk Monos-
tor olyan udvaraiba, zegzugos utcácskáiba is, ahol egyébként sose jártunk. Vissza-
gondolva egyik-másik ilyen nekibuzdulásunkra, még most is mosolyra fut a szám, 
annyit nevetgéltünk az osztálytársakkal, miközben mindenféle fuvarozószer-
kezettel küzdöttük be a falu szemetét az iskola udvarába.
 Ha sikerült valami jó témával megnyerni az osztály fiú- és lánytáborát, na-
gyon klassz farsangolásokat csaptunk. Voltunk mi svábok, pólyás kisbabák, űr-
hajósok, húztunk magunkra angyalbőrt, de a legviccesebb messze az volt, amikor a 
lányok fiúknak, a fiúk pedig lányoknak öltöztek, és ezzel a szerepcserés felállással 
adtunk elő fergeteges táncbemutatót a nagyérdeműnek.
 Hetedikesek vagy nyolcadikosok lehettünk, amikor 
kitaláltuk, hogy létrehozzuk az iskolarádiót, és lelkes amatőr-
ként szórakoztattuk a szünetekben a diáktársakat. Ez akkori-
ban komoly feladat volt, hiszen a zenei kínálatot a rádióból 
magnószalagra vett aktuális nóták, illetve a lengyel piacon ,,
beszerezhető ,,Supra Hits  típusú kazetták jelentették. En-
nek ellenére rövid időn belül népszerűvé vált az iskolarádió, 
pillanatok alatt megtelt a faliújságon elhelyezett zenei kíván-
ságlista az akkoriban közkedvelt sztárokkal. (Sokszor még az 
előadók nevének leírása sem volt egyszerű, hiszen csak ritkán 
tudtuk megvenni az ifjúsági lapokat, parabolaantenna pedig 
még kevés helyen volt a faluban, így a nyugati zenecsatornák 
klipjei akkoriban nem sok monostori háztartásban voltak fog-
hatók.)
 A minap úgy hozta az élet, hogy munkám egy több száz 
kilométerre fekvő kisvárosba vezénylet. Rengeteg öltönyös-
kosztümös sorstárs érkezett ugyanerre a megbeszélésre, mindenki - én is - felöl-
tötte hivatalos arcát ezen alkalomból. És akkor hirtelen az egyik sötét öltöny tulaj-,,
donosa lépett elém: ,,Ugye megismersz?  Az eggyel felettünk lévő évfolyamból az 
egyik fiú volt az. Utoljára 16 éve találkoztunk, most mégis egy pillanat elég volt, 
hogy mindketten visszaváltozzunk általános iskolás kisdiákká… Hihetetlenül jó ,,
érzés volt egy ,,földimmel  találkozni, és az általános iskolai évekről nosztalgiázni 
a nagy idegenben.
 Nehéz volna leltárt készíteni arról, mi mindent kaptam az első iskolától. 
Diákként sose gondoltam arra, hogy az iskola az a hely, ahol tudást szerez az ember. 
Egyszerűen csak szerettem oda járni a kellemes társaságért, az izgalmas szakkö-
rökért, a tartalmas időtöltésért, és közben fel sem tűnt, milyen nélkülözhetetlen 
tudásbázisra tettem szert, a megélt színes élmények pedig felvérteztek arra, hogy 
az élet legkülönbözőbb helyzeteiben is feltaláljam magam. És nem utolsósorban 
legrégebbi barátnőmet is az általános iskolának köszönhettem :-)

Komárom, 2007. Szeptember 18.     Valent Éva

Valent Éva
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TANULÓK ÍRTÁK 
RÉGEN ÉS MOST

 A vakációt, mint mindig, otthon, Monostoron töltöm.
Szeretek itt lenni. Reggel hangos madárcsicsergés ébreszt, és az ablakon beáradó 
ragyogó és melegen simogató napsütésben a ház melletti gyümölcsös, rózsaszín 
papírral futtatott, fehér menyasszonyi virágdíszbe öltözött, és számtalan méh züm-
mögésétől volt hangos. Kiugrottam az ágyból, és mint szabad madár repül az égen, 
én is úgy szállok a finom illattal teli gazdag gyümölcsösbe. Éhségemet édes, 
laktató gyümölcshússal csillapítom. Ezután lesétálok a Dunára. Egyik oldalamon 
zöld, hatalmas, boglyas fűzfamatuzsálemek, másik oldalamon csinosan növő jege-
nyefák emelkednek. A vízparthoz érve, az átlátszó folyóba pillantok, és elmereng-
ve nézem a kisebbnagyobb halakat, amint a kiemelkedő kövek között otthonosan 
mozognak, keringenek. Kunyhónkhoz érve, a kutya csaholására felriadok a termé-
szetben való gyönyörködésből. Ingerültségemet a kutyára doromboló, hízelgő 
cicáim oldják fel. 
 A forró, száraz délutánt a szabadstrandon töltöm. E fürdésre alkalmas nagy 
területet kajakosok és sátorozók lepik el. Este éhesen hazabattyogok, és a tábortűz 
mellett finom szalonnát és kolbászt ropogtatok. Szomjamat lédús őszibarack lével 
enyhítem. Pár óra múlva visszavonultam, és e szép nap fáradalmait kialszom. Nem 
voltam fáradt, de a friss levegő álomra szenderített. Másnap kerékpáromat előve-
szem a kamrából és az itt lakó fiatalabb, öregebb gyerekekkel vígan tekertük a 
guruló biciklit. A hangos gyerekzsivajt elhagyva, egyedül elsétáltam a szigetre, 
hogy egy kis magányt leljek, és itt tágabb tere nyílik a képzeletemnek. Sok színes 
gondolat kavarog a fejemben. Néma csend van. Csak a szellő hallatszik, ahogy a fa 
leveleit megrázza, a szúnyogok, ahogy döngicsélnek körülöttem. Az idő meg csak 
telik. Hirtelen, minden megszűnik. Kiáltok! Megcsípett a darázs. Nagyon fáj. Ha-
zamentem, és sarat tettem rá. Megkönnyebbülten felsóhajtottam. 
 Az igazi nyári szünet mindig hagy maga után emléket. 

Nagy Judit 8. osztályos tanuló

NYARALÁS OTTHON
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 Van egy kis település a Duna mellett: Koppánmonostor. Idegennek nem 
sokat mond ez a név, de ha egy ember itt születik, és itt éli le életének csak egy 
csekély töredékét is, akkor örökre szívébe zárja a Duna kéklő vizét, a tisztások üde 
zöldjét, a levegő frisseségét. És még azt az ezernyi jót, amit itt kapott. Aki megis-
meri közelebbről a házak, utcák, földutak, erdős parcellák alkotta kis települést 
Komárom mellett, és egyszer végighallgat egy történetet, ami itt zajlott le, azt biz-
tosan megfogja valami.
 Így voltam én a monostori erőddel, ami a nagy komáromi erődrendszer leg-
erősebb és legnagyobb tagjaként épült. Szerencsére ma is épségben áll ennek a 
százötven évnél is idősebb településnek a határán. Teljesen biztonságos és erős. A 
szovjet csapatok kivonulása után azonnal gondoskodtak a rendbetételéről. Eltávo-
lították a sok lőszert, robbanóanyagot, feltárták a betemetett folyosóit. Így most 
már látogatók is léphetnek a régebben bezárt kapukon túlra. Én is egy látogató 
voltam a Komáromi Napok keretében.
 Amikor a kapun beléptem, szemem kereste az erődöt, de csak több száz mé-
ter gyaloglás után pillantottam meg a hatalmas bejáratot. Messziről már sokszor 
láttam az érdekes körvonalakat, de most végigsétálva a gesztenyefák övezte úton 
tudtam csak meg, hogy milyen hatalmas ez az építmény. Az óriási kapunak a teteje 
le volt rombolva, kirobbantották, hogy a vasúti kocsik is átférjenek rajta. A kapun 
beérve követtem a síneket, amik két alagút után elvezettek engem a központi ud-
varig. Innen többfelé lehetett volna indulni, de én előbb körülnéztem. Gyönyörű 
látvány fogadott. Körös körül építészeti műremekek, hatalmas boltívek, lépcsők, 
sötét folyosók. Ez az élmény engem arra ösztönzött, hogy bemenjek egy épületbe. 
Odabent párás fülledt levegő fogadott, felmentem a lépcsőn. A kort, amelyben 
épült az erőd, hűen tükrözték a leomlott vakolat alatt feltűnő faragott kő- 
építőelemek. A mesterien megrakott boltíves mennyezet. Termek hosszú sora kö-
vetkezett egymás után, vasúti sín futott végig a folyosón, aminek egyhangúságát a 
lőrés szerű ablakok sora törte csak meg. Mindehol megcsodálhattam az olasz 
építőmesterek tudását. Mikor kimentem a házból, jót szippantottam a dunai 
levegőből, és lementem a partra.
 A víz mellett tucatnyi gesztenyefa sorakozott, különleges atmoszférát te-
remtve a helynek. Itt, a fák árnyékában rendezték régebben a katonai bemuta-
tókat, műsorokat. Amikor én itt jártam, eléggé kihalt volt az erőd. Legalábbis úgy 
tűnt, de mikor felmentem a legmagasabb őrállásba, láttam pár katonát, akik épp 
őrjáratot tartottak. Egy kevés fantáziával nem volt nehéz elképzelni, amint a vé-
dők vívják elkeseredett harcukat a betörő ellenséggel, hiszen onnan fentről 
nagyon

EGY KELLEMES DÉLUTÁN
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nagyon jól át lehet látni az egész építményt a külső kerítést, az első és második vé-
delmi árkot a mellékudvarokat és a főudvart.
 Elelmélkedtem az erőd taktikai felépítésén is, rádöbbentem itt kell, hogy 
legyenek földalatti járatok is. Egy szolgálatot teljesítő katona meg is mutatta ne-
kem a bejáratot, de arra figyelmeztetett, hogy a lezárt területekre nem szabad 
menni.
 Beléptem a sötétbe, és elkezdtem haladni a falat tapogatva. Hátborzongató 
volt! Csak időnként törte meg a feketeséget egy-egy lőrésen átvilágító napsugár. 
Az izgalmamat az is fokozta, hogy helyenként tíz-húsz centis szintkülönbségek 
vannak a padlón, ezért volt olyan érzésem, mintha gödörbe estem volna. Néha egy 
denevér elhúzott a fejem mellett. Az egész olyan volt, mint egy rémálom. Tíz perc-
nyi bolyongás után visszaértem a főudvarra. Itt még egyszer körülsétáltam, aztán 
kimentem az erődből.
 Kifelé menet végigfutott fejemben minden amit ma láttam: a hosszú sétány, 
a főudvar, az árnyas Duna part, a kilátó, és a katakomba. Engem igazán megraga-
dott az egész élmény, talán egy kicsit át is formálta környezetemről alkotott véle-
ményemet. Szívből ajánlom mindenkinek, látogassa meg ezt a csodálatos épít-
ményt. Jó lenne, ha az emberek többször nem használnák arra, amiért építették.

Lipka József

Harsányi-terem avatásán, 2003. szeptember 17.
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MONOSTORI EMLÉK: TÉL
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 Számomra igen furcsa még belegondolni is, hogy azokban a tantermekben, 
ahol mi tanulunk, 110 évvel ezelőtt is gyerekek okosodtak. Nekem nagyon jó ér-
zés, hogy 8 éven keresztül ebbe a láncba kapcsolódhattam.
 Az elmúlt 8 év, az egész osztály nevében mondhatom, hogy izgalmakkal teli 
volt! Emlékszem az első napra, amikor még senki sem tudta, mi hol van és nem 
ismertük nagyobb társainkat. Félve, de izgatottan léptünk be az osztályterembe. 
Aztán a következő hetekben megtanultunk írni, olvasni, számolni. Mariann néni-
től azt hiszem, sokat tanulhattunk a vele töltött 4 évben. Szépek voltak az alsós 
évek. 
 Aztán jött a felső tagozat és beindultak a kemény évek. Persze ezek is élmé-
nyekkel és izgalmakkal teltek. Osztályfőnökünk Turi Józsefné Babi néni  sok 

„
„

érdekes feladatot és programot talált ki nekünk. Többek között voltunk Egerben, 
Debrecenben. Minden évben elmentünk a monostori iskolák találkozójára. Éven-
te megrendezik, de mindig máshol. Résztvevői: Tomajmonostor, Pusztamonostor, 
Szigetmonostor, Koppánymonostor, Monostorapáti, Pálmonostora. Én ide több 
társammal együtt négyszer is eljutottam és mindig tele élményekkel jöttem haza. 
Így jártunk Szigetmonostoron és Pálmonostoron. Egyik évben (akkor én még csak 
3. osztályos voltam) a mi iskolánk is megrendezte a találkozót. 
A katasztrófavédelmi verseny résztvevőivel kiutaztam Ausztriába, azon belül 
Welsbe, ami csudaszép hely volt. 
 Persze az iskola is szervezett nekünk programokat. Kirándultunk például 
Esztergomban, Pannonhalmán, Győrben, Budapesten és még sok más helyen . A 
fővároson belül a cirkuszban, az állatkertben és még Van Gogh kiállításon is. Gabi 
nénivel megyei történelmi versenyig jutottam az egyik osztálytársammal együtt. 
Én ezt az iskolát nagyon szeretem a gazdag programok miatt és azért, mert itt min-
denki ismer mindenkit és olyan szépen felszerelt. Ezért is rossz egy kicsit, hogy 
elkerülünk más iskolába, amit egyben izgalommal és érdeklődéssel várok. Kíván-
csi vagyok az új közösségre, az osztálytársakra. Kicsit félve ugyan, de izgatottan 
lépek majd be az új iskolám kapuján. 
 Nagyon jó volt az elmúlt 8 év és soha nem fogom elfelejteni azt a sok sze-
retetet, gondoskodást, amit a Dózsa György Általános Iskolában kaptam. 

Dula Viktória 8. osztályos tanuló

AZ ELMÚLT 8 ÉV
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AZ ISKOLÁBAN TANÍTÓK 
NÉVSORA 1897-TŐL NAPJAINKIG

(Az adatokat a teljesség igénye nélkül tudjuk közreadni, de szívesen 
fogadjuk, ha valaki további adatokkal segít pontosabbá tenni a névsort.)

1. Konkoly János  1987-1901 tanító
2. Hiszek Nándor  1903-1936 1919-től igazgató
3. Szathmáry Benő  1910-1919 tanító
4. Balogh Sándor  1921-1923 tanító
5. Frei Dávid
6. Tóth Kálmán  1923-1950 igazgató, tanító
7. Harsányi József  1936-1957
    1969-1974  tanár
8. Dr. Küttel Jenőné
    (Jakab Erzsébet)  1940-1946 tanító
9. Lengyel Teréz  1955-1957 tanár
10. Bejcz Anna  1944-1948 tanító
11. Tarnai Miklós  1945-1950 tanító
12. Pálfi Dezső  1946-1957
13. Pálfi Dezsőné
 (Szkacsik Anna)  1946-1957
    1958-1962 tanító
14. Sörös Krisztina  1947-1950 tanító
15. Ács Piroska  1947-1950 tanító
16. Bacsányi Gyöngyi  1947-1950 tanító
17. Echart Józsefné  1949-1950 tanár
18. Árus Albert  1948-1949 tanár
19. Jankó Józsefné
 (Sulacsek Margit)  1948-1952 tanító
20. Lohner Erzsébet   tanító
21. Dosztály Béláné
 (Fekete Anna)  1948-1950 tanító
22. Tamás István  1949-1950
23. Iván Árpád  1950
24. Szekendi Margit  1950-1951 tanár
25. Kiss Erzsébet  1950
26. Czirok Aranka  1950 tanár
27. Udvardy Ferenc  1950-1956 tanár, igazgató
28. Holper Mária  1950-1957 tanító
29. Farkas Zoltánné  1951

„Mesterségem, te gyönyörû
Ki elhiteted fontos élnem,
Erkölcs és rémület kötött
Egyszerre fényben s vaksötétben...„

Nemes Nagy Ágnes
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30. Prandtner Árpádné
 (Molnár Erzsébet)  1952-1970 tanító
31. Harsányi Józsefné
 (Farkas Erzsébet)  1953-1987 tanár
    1982-1987 igazgató
32. Dr. Kecskés Imréné
 (Makkos Mária)  1954-1957 tanító
33. Móczik Györgyné
 (Németh Mária)  1954-1955 tanító
34. Bellovai Barnabás  1955-1956 tanár
35. Lipka Józsefné
 (Nagy Anna)  1956-1994 tanár
36. Hegyi Istvánné
 (Rába Mária)  1956-1957 tanító
37. Bodolay István  1956-1962 tanár, igazgató
38. Bodolay Istvánné
 (Matyovszky Mária)  1956-1962 tanár
39. Berta József  1956 tanár
40. Puskás Zsófia  1957 tanár
41. Lőrincz Lajosné
 (Szabó Julianna)  1957-1968 tanító
42. Veszelovszky Imréné
 (Szelényi Valéria)  1957 tanító
43. Mohácsy Gyula  1957
    1963-1968 tanító
44. Kovács Zoltánné
 (Halász Margit)  1957-1961 tanár
45. Farkas Ferencné
 (Lipka Irma)  1960-1962 tanár
46. Hegedüs Béláné
 (Soós Erzsébet)  1960-1962 tanító
47. Szirtes László  1961-1963 tanár
48. Lelkes Istvánné
 (Igar Mária)  1961-1969 tanár
49. Vajda Lászlóné
 (Magyar Mária)  1961-1967 tanító
50. Vass János   1962-1963 tanító
51. Márton Marcell  1962-1965
    1973-1996 tanár
52. Schermann Ferenc  1962-1968 tanár
53. Szombath Antal  1962-1965 tanár, igazgató
54. Herczeg Gyuláné
 (Nagy Mária)  1963-1965 tanító
55. Dobó Sándor  1963-1965 tanító
56. Petócz Ferencné
 (Pirchala Ildikó)  1965-1996 tanár
57. Posztoczky Jenőné
 (Kenessey Anna)  1965-1968 tanító
58. Görögh Pál  1965-1972 tanító, igazgató
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59. Honti Bálintné
 (Kovács Edit)  1967-1972 tanár
60. Windeisen Zoltánné
 (Kovács Mária)  1967-1972 tanár
61. Bohunka Lászlóné
 (Valkó Éva)  1968-2001 tanár
    1987-1997 igazgató
62. Kötcsei Gabriella  1968-1982 tanár
63. Tarnai Péterné
 (Kiss Zsuzsanna)  1968-1970 tanár
64. Fülöp Jenő  1968-1977 tanár
65. Metzger Márta  1970-1972 tanító
66. Szegedi Józsefné
 (Bóna Irén)  1970-1973 tanító
67. Hojka Jánosné
 (Édes Gabriella)  1971- tanár
    1997- igazgató
68. Hérics Mária  1972-1973 tanító
69. Fülöp Jenőné
 (Csaplovics Rozália)  1972-1991 tanító
70. Szabóné Vízer Ildikó  1973-1974 tanító
71. Kövecses Zoltánné
 (Bedi Terézia)  1972-1982 tanító, igazgató
72. Szentirmai Mária  1974-1976 tanár
73. Mészáros Imréné
 (Palme Zsuzsanna)  1974-2007 tanító
74. Pálmai Istvánné  1975- tanító
75. Antal Olga  1975-1977 tanító
76. Villám Ferencné
 (Hegyi Erzsébet)  1976- tanító
77. Iglódi Attiláné
 (Vörös Jolán)  1976-1997 tanító
78. Rétfalvi Zsuzsanna  1977-1978 képesítés nélküli nevelő
79. Tóthné Borbély Ella  1977-1982 tanító
80. Asbóth Zsolt  1978-1979 képesítés nélküli nevelő
81. Turi Józsefné
 (Pummer Erzsébet)  1982- tanár
82. Zayné Vogl Ágnes  1982-1983 tanár
83. Győri Árpádné
 (Danyi Szilvia)  1983- tanár
84. Tasnádi László  1983-1985 tanár
85. Szabó Zoltánné
 (Gurobi Erzsébet)  1983-1984 tanár
86. Oplaznik Éva  1985-1987 képesítés nélküli nevelő
87. Rákóczi Andrea  1987-1988 képesítés nélküli nevelő
88. Ács József  1987 tanár
89. Juhász Piroska  1987-1994 tanító
90. Pasztorek Györgyné
 (Láng Ilona)  1988-1993 tanító



27

91. Duláné Veres Márta  1988- tanár
    1997-2003 igazgató-helyettes
    2006- igazgató-helyettes
92. Pécziné Lengyel Lívia  1990- tanító, tanár
93. Juhász Gáborné
 (Rácz Szilvia)  1991- tanító, tanár
94. Hargitai Ildikó  1994-2004 tanár
95. Turi Miklós  1994-1995 tanító
96. Hajdu Ilona  1995-1996 tanító
97. Hegedüsné Pap Adrienn 1996-2000 tanár
98. Kesziné Dudás Marianna 1997- tanító
99. Barassó Márta  1997-1998 tanító
100. Andrásiné Fodor Mária  1998-1999 tanító
101. Borbély Dávid  2006- tanító
102. Egri Andrea  2004- tanár
103. Hódori Istvánné  2001- tanár
104. Bodor Zoltánné
 (Narancsik Éva)  2001- szociálpedagógus
105. Nagy Veronika  2006-2007 tanító
106. Schneider Dóra  2002-2005 tanár
107. Steiningerné Csete Ildikó 2000-2002 tanító
108. Szeiler Ottóné  2000-2001 tanító
109. Farkasné Varga Krisztina 1999- tanár
    2003-2006  igazgató-helyettes
110. Vadkerti Ildikó  2005-2006 tanár
111. Simonicsné 
 Lődör Melinda  2007- tanító, tanár
112. Dulai Nikolett  2007- tanár
113. Karikó Balázs  2007- tanár

 MEGBÍZÁSSAL

1. Sziklainé Kozma Ida  2001-2003 tanár
2. Balázs Albert  2001- tanár
3. Török László  2001-2004 tanár
4. Csordás Árpád  2001-2002 tanár
5. Németh Józsefné  2002-2004 tanár
6. Hegedűsné Papp Adrienn 2004-2005 tanár
7. Király Krisztina  2004-2005 tanító
8. Borbély Melinda  2005 tanár
9. Pőcze László  2006- tanár
10. Szabó Erika  2007- tanár
11. Burián Katalin  2006 logopédus

 HELYETTESÍTŐ NEVELŐ

1. Fél Pálné   nyelvtanár
2. Bosánczky Erzsébet  nyelvtanár
3. Tamásné Papp Ilona  tanár
4. Kálmán Jánosné  szaktanító
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5. Hepp Béláné  tanár
6. Orbánné Pintér Ildikó  tanár
7. Hegedüs Béla  zenetanár
8. Vass Péterné  zenetanár
9. Gergelyné 
 Simon Zsuzsanna  zenetanár
10. Maklári Annamária  zenetanár
11. Szűcs Imre  tanár
12. Fésüs Gábor  képesítés nélküli nevelő
13. Mészáros Ferencné
 (Szombath Erzsébet)  tanító
14. Siposné Zwerger Zita  képesítés nélküli nevelő

 HIVATALSEGÉDEINK

1. Sándor Gyuláné  1905-1954
2. Rigla Andrásné  1957-1969
4. Tóth Imréné  1969-1974
5. Hajdu Istvánné  1974-1975
6. Hornyák Tiborné  1975-1984
7. Fellner Tiborné  1984-1985
8. Lakatos Ferencné  1984-1987
9. Barassó Pálné  1986-1987
10. Szemerei Jánosné  1987-1989
11. Péter Zoltánné  1987-1989
12. Osbáth Gyuláné  1988-1991
13. Bedecs Józsefné  1982-1985
14. Koczka Lajosné  1990-2000
15. Mészáros Istvánné  1989-1998
16. Czita Jánosné  1994-
17. Bedecs Istvánné  2000-
18. Hatajer Antalné  1998-

 KONYHAI DOLGOZÓINK

1. Sereg Istvánné  1954-1955 szakácsnő
2. Hornyák Ferencné  1955-1970 szakácsnő
3. Kötcsei Lászlóné  1954-1968 konyhalány
4. Váradi Lajosné  1968-1980 szakácsnő
5. Fazekas Lajosné  1970-1974 konyhalány
6. Bakcsics Istvánné  1974-1980 konyhalány
7. Szücs Antalné  1976-1977 konyhalány
8. Ledniczky Károlyné  1980-1992 szakácsnő
9. Villám Pálné  1980-1983 konyhalány
10. Czita Józsefné  1983- konyhalány
11. ifj. Villám Pálné  1983-1995
    1997- konyhalány
12. Farkas Istvánné  1992- szakácsnő
13. Kormosné Simonik Mária 1998-2000 konyhalány
14.  Bakony Lajosné  2005- konyhalány
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 MEGBÍZÁSSAL

1. Szemereiné Péri Mónika 2003 konyhalány
2. Tóth Józsefné
 (Tóth Mária)  2003 konyhalány

 FŰTŐ, KARBANTARTÓ

 Czita János  1989-

 ÉLELMEZÉSVEZETŐK

1. Harsányi József  1970-1973
2. Osbáth Imréné  1974
3. Fekete Jánosné  1974. szeptember 1-től 1987
4. Kiss Ferencné  1987-

 ISKOLATITKÁR

1. Lakaszné 
 Bakony Dominika  1987- 
2. Szénásiné 
 Veöreös Ivetta  2003-

PEDAGÓGUSOK NÉVSORA A JUBILEUMI ÉVBEN

Hojka Jánosné igazgató
Duláné Veres Márta igazgató-helyettes
Borbély Dávid
Dulai Nikolett
Egri Andrea
Győri Árpádné
Hódosi Istvánné

Juhász Gáborné
Karikó Balázs
Kesziné Dudás Mariann
Pécziné Lengyel Lívia
Simonicsné Lődör Melinda
Turi Józsefné
Villám Ferencné
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ISKOLÁNK OSZTÁLYAI 
A 2007/2008-AS JUBILEUMI 
ÉVBEN

Csonka Barnabás
Grónai Viktor
Jung Bertalan
Kovács Nikolett
Lénárt Péter Patrik
Mészáros János
Németh Csaba
Oláh Krisztina
Szemerei Klaudia
Varga Kitti
Vizler Orsolya

Arndt Benjamin
Árendás Tímea
Bán Evelin
Czita János
Czita Virág
Füssi Krisztián
Grónai Gábor
Juhász-Dora Alexandra
Kozicz Petra
Krakoczky Károly
Krivanek Ádám
Radics Dániel
Sima Alex
Szemerei Mónika
Szépe Vivien

1. OSZTÁLY

2. OSZTÁLY

osztályfőnök: Villám Ferencné

osztályfőnök: Juhász Gáborné
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 Borbély Angelika
 Dusik Dorottya
 Egyed Máté
 Kampós Márta
 Kosztolányi Eszter
 Kovács Krisztián
 Kovács Veronika
 Krivanek Roxána
 Molnár Barnabás
 Mózes Marcell
 Müller Péter
 Nagy Dávid
 Nagy Zsófia
 Reif Dorina
 Szalai Evelin
 Vizler Dávid

  Selmeci Edit
 Selmeci Zsófia
 Simon Zsófia
 Szabó Zsaklin
 Szili László
 Zwickl Kitti

3. OSZTÁLY

osztályfőnök: Simonicsné Lődör Melinda

4. OSZTÁLY

osztályfőnök: Kesziné Dudás Mariann

 Arndt Krisztofer
 Boros Barbara
 Böröcz István
 Farkas Ingrid
 Kelemen Vivien
 Kertész Krisztián
Kertész Nikolett

 Kovács Gábor
 Méri Péter
 Nagy Fanni Dorottya
 Kertész Nikolett
 Németh Ramóna
 Réthy Balázs
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 Bazsó Barbara
 Bedecs Bernadett
 Gonda Pál
 Márhoffer Zsófia
 Oláh Julianna
 Péter József
 Pőcze Laura
 Róka Kitti
 Róka Ramóna
 Rostás Richárd Gábor
 Rostás Roland
 Szabó Péter
 Szili Vilmos
 Tóth László Dániel

5. OSZTÁLY

osztályfőnök: Győri Árpádné

6. OSZTÁLY

 Balogh Éva
 Balogh Fruzsina
 Berta Annamária
 Czita Szilárd
Füssi Regina Dóra
 Hajdu Hajnalka
 Járóka Erzsébet Éva
 Juhász Patrik
 
 

osztályfőnök: Egri Andrea

Kosztolányi László
Kovács Zoltán Sándor
 Könczöl Regina
 Kreznár Mátyás
 Mayer Vivien
 Molnár Nikolett
 Papp Georgina
 Szabó Anna Boróka
 
 

Szabó Norbert
Szalai Péter Bence
 Szemerei Tamás
 Szűcs Attila Máté
 Tóth Máté
 Volincsák Alex
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 Simon Anett
 Szabó Krisztián
 Szakács Csaba
 Szokoli Barbara
 Török István Máté
 Vizler Tamás

7. OSZTÁLY

osztályfőnök: Pécziné Lengyel Lívia

Balogh Gergő Szilárd
Buzás Enkő
Dula Viktória
Fellner Tamás
Gonda Gabriella
Kerekes György
Köcski Nikolett
Kreznár Róbert
Nemes Cintia
Sántik Szabina Ildikó
Szemerei István
Takács Henrietta
Tomozi László Béla

8. OSZTÁLY

osztályfőnök: Turi Józsefné

Auer Noémi Xénia
 Czita Viktória
 Felner Péter
 Ficsura Dóra
 Hamar Klaudia
 Hetényi Gergő

Kertész Ádám
 Kovács Brigitta
 Lantos Ferenc
 Márhoffer Dániel
 Potháczky Bulcsú
 Rakus Andrea
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AZ INTÉZMÉNY FÉLTETT 
DOKUMENTUMAI
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Érdekessége ennek a tanulói 
oklevélnek, hogy tulajdonosa 
1976-1997-ig iskolánk nevelője volt
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MÚLT ÉS JELEN KÉPEKBEN

Idősek napja, az ajándék szintetizátorral
műsor után

Vetélkedőn

Faldekoráció1956. június, 6. o.; of.: Bellovai Barnabás

Makkos Mária osztályfőnökkel régen... ... és most a találkozón
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Dózsa osztály; 2001-2002

Dózsa osztály; 2004-2005

Dózsa osztály; 2005-2006; 2006-2007
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Egyéni és csoportos jelmezek

Ballagás

Kirándulás Erdélyben
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Várjuk a Mikulást; 2003 Karácsony; 2003

Nemzeti ünnepünkön
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NéptáncÍjászkodunk

Gyereknap; 2007A Japán Nippon Televízió díjazottjai; 
1995
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100 éves évforduló
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TARTALOMJEGYZÉK

Ajánlás 3

Az iskola története 4

Zárt szekrénytől a könyvtárszobáig 6

Visszaemlékezések volt nevelőktől

 Karikó Balázs beszélgetése Kövecses Zoltánnéval 8

 Mészáros Imréné: Monostori emlékek 10

Visszaemlékezések volt diákoktól

 Czita János: Jókedvvel, szeretettel 12

 Pataki Attiláné: Gondolataim a monostori iskoláról 15

 Valent Éva: Emlékezés az első iskolára 16

Tanulók írták régen és most

 Nagy Judit: Nyaralás otthon 18

 Lipka József: Az Erőd  19

 Mátrai Bea: Tél 21

 Dula Viktória: Az elmúlt 8 év 23

Az iskolában tanítók névsora 1897-től napjainkig 24

Iskolánk osztályai a 2007/2008-as jubileumi évben 30

Az intézmény féltett dokumentumai 34

Múlt és jelen képekben 38
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Lovastábor

A Dózsa György Általános Iskola
110 éves fennállásának alkalmából kiadta

a
Dózsa György Általános Iskola, Komárom-Koppánymonostor

Felelős kiadó: Hojka Jánosné igazgató

KOMPRESS Nyomdaipari Kft., Komárom
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