
Emlékeink a nyárasdi alapiskolás éveinkről a 30 éves osztálytalálkozó 

alkalmából (2021.szeptember 24.) Megemlékezésül a volt 
osztályfőnökeitektől. 

Kik voltak az osztályfőnökeink 

1. évfolyam 1983/84  Németh Lenke, Benkovics Rozália  
2. évfolyam 1984/85 Németh Lenke, Benkovics Rozália 
3.évfolyam 1985/86 Bognár Mónika,Tóth Ferenc 
4.évfolyam 1986/87 Tóth Mária, Tóth Ferenc 
5.évfolyam 1987/88 Papp Margit, Baffi Balázs 
6.évfolyam 1988/89 Papp Margit, Baffi Baalázs 
7.évfolyam 1989/90 Papp Margit, Baffi Balázs 
8. évfolyam 1990/91 Papp Margit, Baffi Balázs 

 

Mi minden történt az 1. osztályos korunkban 

Az 1983/84-es tanévet szeptember 1-jén, csütörtökön nyitottuk meg. A 16 osztályban 
elhelyezett 346 tanulót ebben a tanévben 21 tanító oktatta. Nem kapott osztályfőnökséget 
Bugár Árpád, Györödi János, valamint Smola Györgyi. A napközi otthon vezetője Bognár 
Mónika, további nevelőnők Mészáros Edit és Vígh Márta. A napköziben nehezebb lett a 
munka, mert növekszik a napközis gyerekek száma, mivel a legtöbb édesanya foglalkozásban 
van. A pionírcsapat vezetője Hájos Rozália. A tanév során megemlékeztünk a Pionírszervezet 
megalakulásának 35. évfordulójáról, mely alkalomból pionír örömhetet rendeztünk a 
gyerekeknek. Az egyhetes akció minden napján olyan rendezvényt szerveztünk, melyek a 
gyermekek számára élményt és örömet jelentettek. A tanév egyik színfoltja volt. Tanulóink 
tevékenyen bekapcsolódtak a honvédelmi- és sportversenyekbe. A rátermettségi versenyben 
iskolánk három tanulója már megszerezte a legmagasabb fokozatot. Az atlétikai döntőben a 
fiúk első, a lányok harmadik helyen végeztek. Tanulóink a legtöbb versenyszámban a 
legjobbak között szerepeltek. A  sporton  kívül  egyik legszebb  eredményünk, hogy a Duna 
Menti Tavaszon egy tanulónk a prózamondásban 3. helyezést ért el. Ez a tanév volt az első 
olyan tanév, amikor a tanulók nem jártak hitoktatásra. A legnagyobb igyekezet ellenére sem 
tudtuk elérni, hogy naponta ne legyen délutáni foglalkozás. Ennek érdekében a tanítás 
kezdetét úgy a téli, mint a nyári időszakban 7.45-re tettük. A pályaválasztás előtt álló 
tanulóinknál megfigyelhető a továbbtanulás iránti csökkent érdeklődés. Ebben a tekintetben 
mégcsak meg sem közelítjük az országos átlagot. A kimaradó 44 tanuló az alábbi módon 
helyezkedett el: továbbtanul /fiú/lány/ 8/4 – gimnázium 3/1, szakközépiskola 5/3, 
egészségügyi iskola 1/1, mezőgazdasági iskola 1/-, építészeti iskola 2/1, gépipar 1/1, 
szakmunkásképző 36/8, 4 éves iskola + érettségi 3/1, továbbá 3 és fél éves iskola 33/7. A 
katonai iskolán felvételiző tanulónk nem felelt meg. Sikerült a bányászatba is jelentkezőt 
biztosítani. Említésre méltó esemény, hogy 1984. január 19-én bemutató tanítást tartott 
Szalay Katalin magyar nyelvből a 8. osztályban, valamint Csákány Éva szlovák nyelvből a 7. 
osztályban. Huszonhat tanító nézte végig mind a két órát. Úgy a járási iskolaügyi szervek 
képviselői, mint a meghívott kollégák elismerően nyilatkoztak a bemutató órákról. 



       Március 14-én névtelen levelekben mozgósította tiltakozásra a magyar iskolák 
pedagógusait a Magyar Iskolák Védelmi Bizottsága, mert a Nemzetgyűlés olyan javaslatot 
akar elfogadni, hogy a magyar iskolákon is szlovákul folyjon a tanítás, csak az irodalom és 
nyelvtan legyen magyarul. Május 17-én a nyárasdi színjátszó csoport Komáromban szerepelt 
a Jókai-napokon /Viktor Rozov: Felnőnek a gyerekek/. Szalay Katalin, iskolánk tanítónője volt 
a főszereplő. Június 29-én a bizonyítványosztás után elbúcsúztak a tantestülettől a 
nyolcadikosok. Ezt követően Nagy Gizella kolléganőnk búcsúzott el a tantestület tagjaitól, 
mert nyugdíjba vonul. Szalay Katalin kolléganő is elbúcsúzott, mert Nagymegyerre költöztek. 
Az iskolából kimaradó nyolcadikosoknak este 10-ig tartott a cukrászdában a bankett. 

I. A 1. sor balról: 1.Hamran Andrea 2.Dorák Adrianna 3.Nagy Diana 4.Kiss Andrea 5. Németh 
Lenke osztályfőnök 6. Károlyi Erzsébet 7.Gráfel Mónika 8.Méri Tímea 9.Hruška Renáta. 
Középen balról: Lőrincz László 2. Agh György 3.Fehér Roland 4.Márik Viktor 5. Hamran László. 
Hátul balról: 1.Presinszky Károly 2.Török Zoltán 3.Rajkovics Róbert 4. Kovács Ferenc 5.Csámi 
Renáta 6.Rajkovics Lajos 7.Horváth István 8.Vangel Zoltán 9.Molnár Péter. 



 

I.B 1. sor balról: 1.Veszprémi Richárd 2.Varsányi Zsuzsanna 3.Márton Tímea 4. Androvics 
Mónika 5.Benkovics Rozália osztályfőnök 6.Nagy Zsuzsanna 7.Novoszák Anikó 8.Kovács 
Krisztína 9. Rózsa Adranna. 
Középen balról: 1.Androvics Richárd  2.Nagy Lajos 3.Csölle Marian  4.Tóth Zoltán 5.Bognár 
Roland. 
Hátul balról: 1.Csölle Zalán 2. Szabó Lászó 3.Baffi Balázs 4.Nagy Lajos 5.Agh László 6.Kiss Zsolt 
7.Csölle Zoltán 8. Mandák Marián 9. Szabó Róbert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mi minden történt 2. osztályos korunkban 

Az 1984/85-ös tanév megnyitására szeptember 3-án, hétfőn került sor. Változatlanul 16 
osztályunk van. Új tanerőként érkezett iskolánkba a vásárúti iskolából Sárkány Ferencné, 
született Kajos Zsuzsanna, nyárasdi lakos. A csapattanács elnöke Németh Erika volt ebben a 
tanévben. A napközi otthon ebben a tanévben egy csoporttal bővült, tehát négy napközis 
osztály van. A napközi vezetője Bognár Mónika, további nevelőnők Vígh Márta és Hájos 
Rozália. Az egyik csoport vezetését egész évben helyettesítő erővel oldottuk meg. 

Az egész tanév egyik legfontosabb feladata volt a felszabadulás 40. évfordulójának 
megünneplése. Jó alkalom volt erre a községünkben megrendezett körzeti spartakiád 
bemutató is. A „Őrtüzek üzeneté“-vel a szlovák nemzeti felkelésről emlékeztünk meg, de 
megünnepeltük a NOSZF 67. évfordulóját és a barátsági hónapot. 

Tanulóink nagyon jól szerepeltek a rátermettségi versenyben. A lányok 34 ezüstérmet 
szereztek. A kerületi versenyben iskolánk tanulói lettek az elsők és hárman aranyérmet 
szereztek. Nagyon eredményes volt az éneklőcsoport és a bábkör tevékenysége. Az énekkar 
több versenyen is elismerésre méltóan szerepelt. A bábkörünk pedig a Duna Menti Tavaszon 
díjazva volt. 
      Az oktatás folyamatában a legtöbb problémát a gyorsított ütem okozta. Nincs idő az 
átvett anyag elmélyítésére, rögzítésére. Ahogyan fokozódnak a követelmények, úgy 
gyarapodnak a problémák. 

A tantestület szakképesítése megfelel a követelményeknek. A szakképzett tanítók 
maximálisan a tantárgyaikat tanítják. A nem szakképzett oktatás iskolánkon minimális.A 
didaktikus tesztek rendszeres alkalmazása jelentős segítséget nyújtott a színvonal 
megállapítására és az összehasonlításra. Az iskola zavarmentes munkáját több körülmény 
gátolta. Ilyen volt a spartakiád, valamint a nagyszámú, összehangolatlan sportverseny, de ide 
sorolhatjuk a kemény telet is. 
      December 14-én módszertani napon vett részt Szalay Katalin és Baffi Balázs, akik az 
alistáli iskolában néztek meg 1-1 magyar illetve történelem órát. 

Ezen a napon lépett fel kultúrházunkban a Győr melletti beledi iskola is egy szép 
kultúrműsorral. Kezdődő baráti kapcsolatok eseménye volt ez a rendezvény.  

Február 2-án a 7. osztályos tanulóink az osztályfőnökük és tornatanáraik kíséretében 
síkurzra mentek. Ezen a napon a délutáni órákban szokatlan égzengés, villámlás és jeges 
hóesés lepte meg a lakosságot. 

Február 13-án Csölle Rozália kolléganőnk tartott vacsorával egybekötött ünnepélyes 
búcsút a nyugdíjba vonulása alkalmából. 

Március 23-án, erre a szombati munkanapra virradóra váratlan látogatók jártak az 
iskolában. A Gy. J. kolléga fiókjából elvitték az ott őrzött 700 korona körüli pénzösszeget. A 
többi fiókokat is átkutatták, pár apróságot elvittek. A rendőrség megindította a nyomozást. 

Április 7-én, húsvétvasárnap reggel fél 8-tól délig voltunk „szolgálatban“. Hatszáz 
gyereknek kellett öltözőt biztosítanunk az iskolában. Ma volt a spartakiád bemutatója. 

Június 28-án megtörtént az ünnepélyes tanévzáró és bizonyítványosztás. Este fél 8-tól 
a nyolcadik osztályosoknak volt bankett. Csákány Éva és Baranyai Ilona tanítónők kérésére 
ifjabb Vermes Béla hívta meg Dr. Ing. Richard Vaneket, aki videokazettákkkal szórakoztatta a 
gyerekeket. 
      Ebben a tanévben 43 nyolcadik osztályos és 1 hetedikes maradt ki az iskolánkból. 
Közülük 9 a továbbtanuló és 35 szakmunkásképzőbe megy. 



 
II.A 1. sor balról: 1. Molnár Péter 2.Nagy Diana 3.Gráfel Mónika 4. Károlyi Erzsébet 5. Kiss 
Andrea 6. Németh Lenke osztályfőnök 7.Méri Tímea 8.Hruška Renáta 9.Dorák Adrianna 
10.Hamran Andrea 11.Csémi Renáta. 
Hátul: 1. Lőrincz László 2. Fehér Roland 3.Rajkovics Róbert 4.Horváth István 5.Hamran László 
6.Rajkovics Lajos 7.Agh Gyögy 8.Kovács Ferenc 9.Vangel Zoltán 10.Márik Viktor 11.Török 
Zoltán 12.Presinszky Károly. 



 

II.B 1.sor balról: 1.Baffi Balázs 2.Nagy Imre 3.Androvics Mónika 4.Rózsa Adrianna 5.Varsányi 
Zsuzsanna 6. Benkovics Rozália osztályfőnök 7.Varsányi Anita 8.Koács Krisztína 9.Nagy 
Zsuzsanna 10. Márton Rímea. Hátul balról: 1. Csölle Zoltán 2. Nagy Lajos 3.Mandák Marian 4.  
Tóth Zoltán 5. Szabó László 6. Agh László 7.Bognár Roland 8.CsölleMarian 9.Kiss Zsolt 10. 
Szabó Róbert 11. Androvics Richárd 12.Csölle Zalán.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Mi minden történt 3. osztályos korunkban 

Az 1985/86-os tanévet szeptember 2-án nyitottuk meg. A 16 osztályba 347 tanulót 
helyeztünk el, akiket 24 tanító tanított. Nem kapott osztályfőnökséget Györödi János, Lelkes 
József, Bognár Frigyes és Bugár Árpád. Az iskola pionírcsapatának új vezetője lett Balogh Edit 
személyében. 
A napközi otthon vezetője Vígh Márta, a négy csoporttal pedig rajta kívül még Bugár Alica,  
Écsi Ivett  és  Angyal Katalin  foglalkoznak  mint  nevelőnők.  A napközi a nyári szünetben is 
működött, júliusban 23 gyerekkel foglalkoztak. A szünidőben a napköziseket összevonták az 
óvodásokkal. Így munkaerőt és energiát takarítottak meg. Az iskola konyha vezetője Takács 
Margit lett, új kisegítő szakácsnőként pedig Károlyi Erzsébet lépett munkába. A nyár 
folyamán az iskola mindkét épületét rendbe tették. Festés nem volt, de a nagytakarítást 
folyamatosan végezték. A szakmai továbbképzés a minisztériumi utasítások szerint történik. 
A tanév kezdetén Baffi Balázs tanító Moszkvába repült, a Puskin Intézetben levelező 
tagozaton végzett posztgraduális tanulmányai befejezését követő záróvizsgákra, ahonnan 
csak szeptember 13-án tért vissza. Az iskola napirendjében annyi az újdonság, hogy 
rendeletben tiltották meg a szeszesital munkaidő alatti fogyasztását. Megtiltották a 
dohányzást is az iskola épületé- ben. Esetleg engedélyezett, ha erre a célra külön helyiséget 
rendeznek be.  

A nem kötelező tantárgyakból ebben a tanévben az angol nyelv, matematika és 
anyanyelvi gyakorlatokat vezettük be. A kézilabda sportközpontban Németh Pál extern 
tanerő és Lelkes József dolgozik heti 4, illetve 6 órában. 

 

III.A 1.sor balról: 1. Csémi Renáta 2. Hruška Renáta 3.Hamran Andrea 4.Dórák Adrianna 
5.Kiss Andrea 6. Bognár Mónika osztályfőnök 7. Méri Rímea 8. Nagy Diana 9.Gráfel Mónika 
10.Károlyi Erzsébet. 



Hátul balról: 1.Fehér Roland 2.Rajkovics Róbert 3.Vangel Zoltán 4.Horváth István 5.Hamran 
László 6.Rajkovics Lajos 7.Kovács Ferenc 8.Török Zoltán 9.Agh György 10. Márik Viktor 11. 
Lőrincz László 12. Presinszky Károly. 

 

III.B 1. sor balról: 1.Androvics Mónika 2. Varsányi Anita 3.Kovács Krisztína 4.Novoszák Anikó 
5.Tóth Ferenc osztályfőnök 6.Nagy Zsuzsanna 7.Varsányi Zsuzsanna 8.Rózsa Adrianna 
9.Márton Tímea. 
Középen balról: Androvics Richárd és Csölle Zoltán. 
Hátul balról:1. Csölle Marian 2.Mandák Marian 3.Szabó László 4.Bognár Roland 5. Agh László 
6.Kiss Zsolt 7.Nagy Lajos 8. Szabó Róbert 9.Csölle Zalán 10.Nagy Imre 11. Baffi Balázs.   

 

 

 

 

 

 



 

Mi minden történt 4. osztályos korunkban 

Az 1986/87-es tanévet szeptember 1-jén, verőfényes időben, az iskolaudvar kézilabda 
pályáján nyitották meg. A 17 osztályba osztott 355 tanulót ebben a tanévben 22 tanító 
oktatta. Nem kapott osztályfőnökséget Lelkes József és Bognár Frigyes, valamint az ekecsi 
iskolából hozzánk jött új tanerő, Forró Ignácné, született Kőmíves Aranka, nyárasdi lakos. 
Anyasági, illetve betegszabadságon  van  Baranyai Ilona és  Bognár Mónika.  A napközi  
otthon nevelői Vígh Márta, Hájos Rozália, Angyal Katalin és Bugár Alica. A pionírcsapat 
vezetője Balogh Edit volt. 
 Ez a tanévnyitó annyiban különbözött a korábbiaktól, hogy a II. világháború 
befejezése óta a járási Béke-tanács kiküldötte most tartott először béke-előadást. Az 
ünnepélyes tanévnyitó után minden osztályfőnök az osztályában tartotta meg a saját 
békeóráját. Az iskolánkban negyvenhat 14 évnél idősebb tanuló van. Ebbők 42 a nyolcadikos, 
4 az alsóbb osztályokban van. A kimaradó tanulók közül 10 tanuló középiskolába, 31 pedig 
szakmunkásképzőbe megy. Az alapiskolában még 4 tanulói fog továbbtanulni. Június végén 
még egy tanulónk nem volt elhelyezve. 
      Júniusban a helyi iskola honvédelmi bemutató gyakorlatot tartott a járás iskolái 
részére. A bemutatón részt vettek a járási katonai parancsnokság és az iskolaügyi szakosztály 
képviselői. A gyakorlatról a legnagyobb elismeréssel szóltak, mert kiváló volt a szervezés, a 
gyakorlatok vezetése és a fegyelem is.  
      1987. április 9-én a kora reggeli órákban életének 60. évében tragikus hirtelenséggel 
elhunyt Kocsis Gyula, a helyi iskola igazgatója. A búcsúszertartásra április 12-én került sor. A 
járási iskolaügyi szervek augusztus végéig Czajlik Tibort, az eddigi igazgatóhelyettest bízták 
meg az iskola vezetésével.  

 



 
IV.A 1.sor balról: 1.Gráfel Mónika 2. Csémi Renáta 3.Kiss Andrea 4.Hruška Renáta 5.Károlyi 
Erzsébet 6.Tóth Mária osztályfőnök 7.Hamran Andrea 8.Méri Tímea 9.Nagy Diana 10.Dórák 
Adrianna 11.Vangel Zoltán.Hátul balról: 1.Török Zoltán 2.Lőrincz László 3.Kovács Ferenc 4. 
Márik Viktor 5.Horváth István 6.Rajkovics Lajos 7.Hamran László 8.Agh György 9.Fehér 
Roland 10. Presinszky Károly.  

 

IV.B 1.sor balról: 1.Csölle Zalán 2.Androvics Mónika 3.Novoszák Anikó 4.Kovács Krisztína 
5.Rózsa Adrianna 6.Tóth Ferenc osztályfőnök 7.Varsányi Zsuzsanna 8.Nagy Zsuzsanna 
9.Varsányi Anita 10.Márton Tímea 11.Nagy Imre . 
Középen balról: Baffi Balázs és Nagy Lajos.  
Hátul balról: 1.Androvics Richárd 2.Szabó László 3.Kiss Zsolt 4.Mandák Marian 5. Agh László 
6.Csölle Marian 7.Kovács Ferenc 8. Szabó Róbert 9.Bognár Roland 10. Csölle Zoltán.  



Mi minden történt  5. osztályos korunkban 

Az 1987/88-as tanévet szeptember 1-jén, kedden nyitották meg. Ebben a tanévben 15 
osztályban helyeztek el 356 tanulót, akiket 19 tanító oktatott. Közülük egy, Juhos Julianna 
bedolgozó pedagógus, aki a zenét és az énekkart vezeti. A napközi otthon négy csoportjában 
Vígh Márta vezető nevelőnő, Riedlmajer Anna, Csörgei Alica és Hájos Rozália dolgoznak. Az 
iskola pionírcsapatának vezetője Balogh Edit. 
      Az iskolánk számára az évtized legnehezebb évtizede volt. A legfőbb nehézséget a 
tanerőhiány okozta. Leckéšiné lakhelyet és munkahelyet is változtatott. Baranyainé 
gyermekgondozási szabadságon volt. Mindketten szlovák szakosok, így hiányuk nagyon 
érzékenyen érintette az iskolát. Bognár Frigyes nyugdíjba vonult. Varga Rózsa személyében 
új tanerőt kapott az alsó tagozat. Bár matematika-fizika szakos, sikerrel végezte az 
alsótagozatos munkát is. Romlott a szaktanítás, a tanítók túlterheltek voltak.  

A nyári szünet idején az iskolában belső átalakításokra került sor. Létrehoztak egy új 
igazgatói irodát, ami új bútort is kapott. Ugyancsak új padokat kapott egy iskolai tanterem is. 
Felújították a tornaterem tetőzetét is.  
      A testnevelés és honvédelmi nevelés területén a járás legjobbjai közé tartozunk. A  
rátermettségi versenyben a  járás 2. legjobb  eredméynét értük el.   

Tanulóink a járási szintnél magasabb szintű versenyeken nem értek el helyezést. A 
képzőművészeti olimpiászon /plasztika/ 1., 2. és 3. helyezést, a Szovjetunió gyermekszemmel  
/festészet/ 1. és 2. helyezést, a „Mi akarok lenni“ versenyben /festészet/ 3. helyezést, a 
Képzőművészeti Trencsén /festészet/ 1. helyezést, az „EFSZ gyermekszemmel“ /festészet/ 1. 
helyezést értek el. Tanulóink a környezetszépítés érdekében nagy mennyiségű díszbokrot és 
fát ültettek el az iskola területén. Bekapcsolódtak a községi terek, a termálfürdő melletti 
táborozóhely parkosításába is.  
      A pályaválasztás során 16 tanulónk a továbbtanulást választotta, szaktanintézetben 
24 tanulónk helyezkedik el. Egy tanulónk az iskolánkon fejezte be a kötelező 10 éves 
iskolalátogatást, munkába lép. Tanulóink a hulladék és gyógynövény gyűjtésében 10 ezer 
koronával gyarapították a csapat pénztárát. Számos akciót és rendezvényt valósítottak meg. 
Beszélgettek szovjet katonákkal, a népi milícia tagjaival és idős párttaggal. 
      A Szülők és Iskolabarátok Szövetsége újjászerveződött. Elnökévé Bacsó Auréliát 
választotta a vezetőség, mely az alábbi tagokból áll: Bognár Katalin titkár, Varga Edit 
pénztáros, Parčetich István alelnök, Tóth Ignác, Nagy Jolán és Varsányi Erzsébet tagok. Az 
ellenőrző bizottság elnöke Sárkány Ferenc, Angyal Katalin és Török Márta. A tél folyamán 
megszervezték a szülők bálját, mely a község egyik legnagyobb megmozdulása volt. Az 
iskolát ellátták tüzifával is. 



 
V.A 1. sor balról: 1.Csémi Renáta 2. Hruška Renáta 3.Kiss Andrea 4.Gráfel Mónika 5.Hamran 
Andrea 6.PappMargit osztályfőnök 7.Dórák Adrianna 8.Nagy Diana 9.Méri Tímea 10.Károlyi 
Erzsébet 11.Horváth István.Hátul balról: 1.Rajkovics Róbert 2.Török Zoltán 3.Kovács Ferenc 
4.Hamran László 5.Rajkovics Lajos 6.Agh György 7.Vangel Zoltán 8.Lőrincz László 9.Márik 
Viktor 10.Fehér Roland 11. Presinszky Károly. 

 

V.B 1. sor balról: 1.Nagy Imre 2.Varsányi Zsuzsanna 3. Márton Tímea 4.Kovács Krisztína 
5.Nagy Zsuzsanna 6.Baffi Balázs osztályfőnök 7.Szabó Róbert 8.Rózsa Adrianna 9.Varsányi 
Anita 10.Novoszák Anikó 11.Csölle Zalán.Hátsó sor balról: 1.Csölle Marian 2.Mandák Marian 
3.Veszprémi Richárd 4.Nagy Lajos 5.Szabó László 6.Androvics Richárd 7.Agh László 8.Bognár 
Roland 9.Kiss Zsolt 10.Csölle Zoltán 11.Baffi Balázs.   



Mi minden történt  6. osztályos korunkban 

Az 1988/89-es tanév megnyitására szeptember 1-jén került sor. Változás történt az 
iskolavezetésben. Az igazgató Czajlik Tibor, az igazgatóhelyettes  pedig Bugár Árpád lett. 
Tisztségüket a járási iskolaügyi és pártszervek rendelete alapján kapták.  
      Az iskolának 27 pedagógusa van – 22 tanító, 4 nevelőnő és egy bedolgozó 
zenetanárnő Juhos Julianna személyében. A pionírvezető Balogh Edit. Az iskolában 
tanerőhiány van, mert Sárkány Zsuzsanna anyasági szabadságra ment. Körülményes lesz a 
helyettesítése, mert kevés a magyar szakos tanerő. A tanév utolsó negyedét szüntelen 
létszámhiánnyal tanították végig. Forró Aranka szakbővítő záróvizsgára kapott 1 hónap 
szabadságot, Lőrincz Klára öthetes betegszabadságon volt. 
A szünidő alatt elvégezték a kazánház javítását. Az öreg iskolánál végrehajtott kazáncsere 
nem felel meg az elvárásoknak.Nem jó munkát végeztek a járási építőipari vállalat munkásai. 
Továbbra is beázik az iskolakonyha, pedig csak egy éve lett megjavítva. A tavaly megjavított 
tetőszerkezet minden épületben ismét beázik. 
      Az iskola megfelelően el van látva torna- és sportszerekkel. A jelenlegi sportpolitika  
egyik fő  feladata,  hogy  minél  több tanulót  kapcsoljanak be az érdekköri testnevelésbe. 
Ennek érdekében osztályonként heti 1 óra testnevelési játékot vezettek be. Újszerű érdekkör 
a Hájos Rozália által vezetett alapozó kézilabda kör a 2.és 3. évfolyam lányai részére heti egy 
alkalommal. 
Az 1-4. évfolyam tanulói bekapcsolódnak a járási atlétikai versenybe, ahol kiváló 
eredményeket érnek el. Tavaly megnyerték a járási bajnokságot és ebben az évben ismét a 
döntőben vannak. Az 5-8. évfolyam tanulói részére 3 csoportban heti 2-2 óra sportjáték van 
bevezetve. A lányok kézilabdát, a fiúk labdarúgást gyakorolnak. Ezen kívül működik az ún. 
kézilabdaközpont. Ebben a tanévben Lelkes Zsuzsanna vezetésével dolgozik egy csoport, heti 
6 órában gyakorolnak. Tagjai az 5. és 6. osztályból vannak és a kerületi versenyben is 
szerepelnek. A pályaválasztás ebben a tanévben sikeres volt. A tanulóink közül 41 
továbbtanulásra jelentkezett, közülük csak hármat nem vettek fel. Egy tanuló katonai 
szakközépiskolába megy. Ez az eredmény járási viszonylatban a legjobbak közé sorolja az 
iskolánkat. 

Ebben a tanévben a hitoktatásra való jelentkezés a járási átlag alatt volt. /Tavaly 16, 
most 21 tanuló./ 
      A következő évre tervezett spartakiádba az iskolánk tanulói is bekapcsolódnak. Ez 
összesen 116 tanuló bevonását jelenti. A tantestület 7 tagját bízták meg a gyakorlatok 
vezetésével. A spartakiád falusi törzskara is megkezdte munkáját. Gyakorlatvezetőnek Nagy 
Jolánt választották. A tanév eseményei közé tartozott a felsőbb szervek által október 22-re, 
szombatra elrendelt munkanap is. Ez az egész országra érvényes volt. A faluban az utcákat, 
árkokat, tereket takarították, a 6. és 7. osztályosok az iskolaudvaron rendezkedtek, a többi 
osztályok a faluban. A Csehszlovák Köztársaság megalakulásának közelgő 70. évfordulója 
alkalmából volt a környezetszépítés.  
      November 10-én reggelre már jó nagy dér volt, hideg lett. Sajnos, az osztályokban is. 
A VI. b osztályban csak 10 Celsius-fok volt a hőmérséklet. 
      1989. január 3. volt az új év első munkanapja az iskolában. 19-én a felső tagozaton az 
első két óra minden osztályban elmaradt, mert az iskola fűtője nem fűtött be. Tegnap leadta 
a kulcsokat az igazgatónak. 



     Április 24-én bár tanítási szünet volt, mégis iskolában voltak a gyerekek is, tanítók is. A 
Pionírszervezet megalakulásának 40. évfordulóját ünnepelték és ünnepélyesen befejezték az 
„örömhetet“ is. 

 

VI.A 1.sor balról: 1.Hamran Andrea 2.Gráfel Mónika 3.Károlyi Erzslbet 4.Méri Tímea 5.Papp 
Margit osztályfőnök 6.Nagy Diana 7.Kiss Andrea  8.Csémi Renáta 9. Dórák Adrianna10.Hruška 
Renáta. Középen balról: 1.Vangel Zoltán 2.Fehér Roland 3.Török Zoltán. 
Hátul balról: 1.Presinszky Károly 2.Kovács Ferenc 3.Hamran László 4.Agh György 5.Rajkovics 
Lajos 6.Rajkovics Róbert 7.Horváth István 8.Lőrincz László 9.Márik Viktor.  
 

 

 



VI.B 1.sor balról: 1.Márton Tímea 2.Varsányi Anita 3.Kovács Krisztína 4.Varsányi Zsuzsanna 
5.Baffi Balázs osztályfőnök 6.Novoszák Anikó 7.Nagy Zsuzsanna 8.Androvics Mónika 9. Rózsa 
Adrianna. Középen balról: Csölle Zalán, Baffi Balázs. Hátsó sor balról: 1.Szabó Róbert 2.Csölle 
Marian 3. Mandák Marian 4.Kiss Zsolt 5.Bognár Roland 6. Agh László 7.Szabó László 8. Nagy 
Lajos 9. Androvics Richárd 10.Csölle Zoltán 11.Nagy Imre.   

Mi minden történt 7. osztályos korunkban 

Az 1989/90-es tanévet szeptember 4-én, hétfőn nyitották meg. A 16 osztályban  349  tanulót  
osztottak  el.   Az  iskolában  22  tanító,  4  nevelő  és 1 pionírvezető dolgozik. Nem kaptak 
osztályfőnökséget Lelkes József, Györödi János, Lelkes Zsuzsanna és Czajlik Judit. Új 
tanerőként került az iskolánkba az alistáli származású Csölle Lászlóné, született Csizmadia 
Lívia és Young  John-né, született Czajlik Judit. A napközi otthon négy csoportjával 
foglalkoznak Vígh Márta, Hájos Rozália, Riedlmajer Anna és Csörgei Alica. A pionírvezető 
Balogh Edit. A napközis gyerekek 3 csoportja az alsó tagozatos tanulók számára, 1 csoport a 
felső tagozatos tanulók számára alakult „klub“ néven. 
Az iskola üzemeltetése folyamatos volt. Sajnos, üzemelés közben került sor a kazáncserére. 
Nyáron elvégezték az öreg iskolaépület külső és belső javítását. Az iskola berendezését is 
fokozatosan cserélik. Új padokat kapott az iskola, a műhelymunka céljaira pedig új 
munkapadokat vásároltak. Ebben a tanévben 42 tanuló végezte el a 8. évfolyamot. 
Továbbtanul 16, szakmunkásképzőben pedig további 25 tanuló. Az alsóbb évfolyamokból 1 
tanuló fejezte be az iskolalátogatást. 
      Az elkövetkező tanévben az orosz nyelv mellett megkezdődik a német nyelv oktatása 
is. Sajnos, nincs képesített tanerőnk. Ezt a hiányt a tanítók továbbképzésével kívánjuk 
pótolni. Jelenleg a tanulók többsége a német nyelv tanulását választja.  
      Az 1989/90-es tanév második félévétől változás állt be az iskolavezetésben. A 
demokratizálódási folyamat következményeként 1990. január 19-én igazgatóválasztásra 
került sor az iskolában. A pedagógusok szavazatai alapján Bugár Árpád lett az iskola új 
igazgatója, Takács Zsuzsanna pedig az igazgatóhelyettes.15/ 

Az öreg iskolánál lévő emlékművet eltávolították. Ez egy betonalapzaton álló ötágú 
vörös csillag, a pionírok emlékműve volt.  
      A tanév folyamán nem sikerült csökkenteni a tanulók túlterheltségét. Az   5-8. 
évfolyamok tanulóinak munkaideje meghaladja a felnőttekét… Ezen csak az oktatási rendszer 
alapos reformja segíthet. A február 28-ai orkán erejű szélvihar okozta károkat március végéig 
sikerült eltávolítani. A járási nemzeti bizottság iskolaügyi szakosztálya 30.000 Kčs-t 
szabadított fel erre a célra. A tanév eseményei közül említésre méltó, hogy november 7-én a 
feszült nemzetközi helyzetre való tekintettel elmaradt a lampionos felvonulás. A 
Szovjetunióban is szerény, mértéktartó volt az ünnep. Válságban van a szocialista tábor. A 
Német Demokratikus Köztársaságból ezrével menekülnek az emberek nyugatra. Az oroszok 
nem bírnak a gazdasági nehézségeikkel, nemzetiségi problémákkal. Magyarország szakított a 
szocializmussal – november 7. ma először volt nem pirosbetűs ünnep. Munkanap volt, nem 
ünnepnap. 
      November 29-én a délutáni osztályfőnöki órák után elmaradt a tervezett politikai 
iskolázás. A belpolitikai helyzetre való tekintettel a jövőben egyáltalán nem lesznek 
megtartva. Most őszintén megmondja mindenki, hogy ez eddig sem érdekelt senkit, csak a 
felülről jövő nyomásnak engedve csinálták, illetve hallgatták.  



      December 21-én déli 12 órakor az 5-8. évfolyam tanulói a kultúrház emléktáblájánál 
gyertyát égettek a romániai áldozatok tiszteletére.  
      A mai titkos véleménykutatás eredménye: Domsitz Jenő szakosztályvezető további 
funkcióban maradására a 26 tagú tantestületünkből 22 igent, 2 nemet és 2 tartózkodó 
szavazatot számoltak össze. Svinger István tanfelügyelő maradására 7 igen, 11 nem és 8 
tartózkodás volt a szavazás eredménye. Január 9-én került sor a Pedagógus Fórum alakuló 
gyűlésére a járási nemzeti bizottság nagy üléstermében Dunaszerdahelyen. A nyárasdi iskolát 
Tóth Mária, Lelkes Zsuzsanna és Baffi Balázs képviselték. A jelenlévő 78 pedagógus 
felülvizsgálta Svinger István tanfelügyelő jellemvonásait. A szavazás csupán 11 kezdő tanítót 
bírt tartózkodásra, a többi egyöntetűen elutasította és kérték a funkciójából való 
eltávolítását. 
      Április 4-én délután már nem voltak osztályfőnöki órák. Már nem kötelezőek. Minden 
tanítónak magánügye, hogyan és mikor foglalkozik a rábízott gyerekekkel… 

 

VII.A 1.sor balról: Hruška Renáta 2.Csámi Renáta 3.Hamran Andrea 4.Kiss Andrea 5.Dórák 
Adrianna 6. Papp Margit osztályfőnök 7. Nagy Diána 8.Károlyi Erzsébet 9.Méri Tímea 10. 
Gráfel Móika. Hátul balról: 1.Kovács Ferenc 2.Rajkovics Róbert 3.Horváth István 4. Márik 
Viktor 5.Hamran László 6.Rajkovics Lajos 7.Androvics Richárd 8.Agh György 9.Török Zoltán 
10.Fehér Roland 11.Vangel Zoltán 12.Presinszky Károly. 



 

VII.B 1.sor balról: 1.Márton Tímea 2.Novoszák Anikó 3.Androvics Mónika 4.Baffi Balázs 
osztályfőnök 5.Varsányi Zsuzsanna 6. Kovács Krisztína 7.Nagy Zsuzsanna 8.Rózsa Adrianna 
9.Csölle Zalán. 
Hátul balról: 1.Nagy Imre 2. Baffi Balázs 3. Szabó Róbert 4.Androvics Richárd 5.Szabó László 
6.Csöle Marian 7.Mandák Marian 8.Agh László 9.Bognár Roland 10.Kiss Zsolt 11.Csölle 
Zoltán. 

Mi minden történt 8. osztályos korunkban 

Az 1990/91-es tanévet 348 tanulóval kezdtük meg. A 16 osztályba osztott gyereket 22 tanító 
oktatja, akik közül Juhos Julianna bedolgozó pedagógus, zenét tanít és énekkart vezet. Varga 
Rózsa, Lelkes József és Kocsis Ilona nem kaptak osztályfőnökséget. Az utóbbi nyugdíjasként 
dolgozik. 

A napközi otthon ebben a tanévben három csoport gyerekkel működött. A 
pionírvezető Balogh Edit. Új tanerőként érkezett az iskolánkba Veszelovszký Marianna, aki 
tanulmányait Nyitrán végezte és a 3. osztály vezetésével bízták meg. Sárkány Zsuzsanna 
anyasági szabadságon van. A tanév újdonsága, hogy az 1-5. évfolyamban három órára 
emelték a heti testnevelési órák számát. Az elgondolás szerint fokozatosan a felsőbb 
osztályokban is heti 3 órára emelik majd. 

A szaktanítók száma az iskolánkon jobb mint a járási átlag. Eredményesen dolgoznak 
az érdekkörök. Szép munkát fejt ki a kultúrházban dolgozó modellező  kör és  a  
számítástechnikai  érdekkör.  A  különböző  járási  szintű versenyekbe 31 tanulónk 
kapcsolódott be. Az olimpiászon 2 eredményes tanulónk szerepelt a fizikai, 3 pedig a kémiai 
versenyben. A sportban az alábbi járási eredményeket érték el: 

  kosárlabda – lányok     1. helyezés 
  asztalitenisz     6. helyezés 

sakk      5. helyezés 



  atlétika /1-4. évfolyam/   2. helyezés 
     /5.8. évfolyam/        4 x  1. helyezés      
            2 x  3. helyezés 

            1 x  4. helyezés 
  minifutball     1. helyezés 
   

      Az 1990/91-es tanévben 42 nyolcadik osztályos tanulónk volt. Továbbtanul 15, 
szakmunkásképzőben pedig 27 tanuló folytatja majd tanulmányait. Ez utóbbiak közül 2 
tanuló négyéves sazkmunkásképzőbe került, ahol megszerezhetik az érettségi bizonyítványt. 
A pályaválasztás lehetőségével és a felvételi vizsgák új rendszerével nincsenek megelégedve 
sem a pedagógusok, sem a szülők. Egyes középiskolák és szakmunkásképzők későn és 
pontatlanul határozzák meg a felvételi vizsgák követelményeit. 
Az idegen nyelvek tanításában az orosz nyelv mellett bevezették a német nyelv oktatását is 
az 5. és 6. évfolyamban. Baffi Balázs sikeres nyelvvizsgát tett a kormány által kinevezett 
bizottság előtt Pozsonyban, így taníthatja a német nyelvet. 
Az elmúlt tanév végén az Iskolaügyi Minisztérium ajánlása alapján megalakult az Iskolai 
Tanács. Ennek javaslatára megtörtént az igazgató és helyettesének kinevezése. Változás nem 
történt, a Tanügyi Igazgatóság megerősítette az eddigi vezetést: igazgató Bugár Árpád, a 
helyettese Lelkes Zsuzsanna. 

 

Az 1990/91-es tanév 8. osztályos tanulói: Ülnek balról: Márton Tímea, Kovács Krisztína, 
Novoszák Anikó, Androvics Mónika, Varsányi Anita, Hamran Andrea, Gráfel Móika, Csémi 
Renáta, Hruška Renáta, Károlyi Erzsébet, Nagy Zsuzsanna, Dorák Adrianna, Kiss Andrea, Méri 



Tímea. Középen balról: Baffi Balázs osztályfőnök, Csölle Zalán, Presinszky Károly, Vangel 
Zoltán, Török Zoltán, Bognár Roland, Szabó Róbert, Nagy Diána, Varsányi Zsuzsanna, Rózsa 
Adrianna, Nagy Lajos, Nagy Imre, Horváth István, Rajkovics Róbert, Papp Margit 
osztályfőnök. Hátul balról: Csölle Zoltán, Lőrincz László, Agh György, Szabó László, Baffi 
Balázs, Androvics Richárd, Rajkovics Lajos, Agh László, Hamran László, Kovács Ferenc, Kiss 
Zsolt, Márik Viktor, Csölle Marian, Mandák Marian, Fehér Roland.  

 

 

 

30 éves osztálytalálkozó 2021. szeptember 24. 

 

Az osztályfőnökök köszönik a segítséget: A szervezőknek, nevezetesen Hruška Renátának és 
Varsányi Zsuzsannának,valamint a fényképek kölcsöcsönzéséért Agh Györgynek,Presinsky 
Károlynak és Rózsa Adriannának. Az anyag megtalálható az iskola honlapján. 

 

 


