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,,A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk.’’ 
                                                                            Kazinczy Ferenc 

Bemutatkozunk  

 

      A névadó kötelez 
 
 Iskolánk neve 2002. június 14-től Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola. Dr. Kovács 

Dániel nyugalmazott főiskolai tanár, a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Társaság alapító tagja és első 

elnöke beszédéből idézünk, amely iskolánk névadó ünnepségén hangzott el. „Az emberi fajnak egyik érde-

kes tulajdonsága, hogy nevet ad az őt körülvevő világ minden jellemző elemének. Így tudunk tájékozódni a 

hegyek, földek, vizek, települések között, így tudunk megkülönböztetést tenni a nemzetségek, családok, 

egyének szövevényében, s így adunk eligazítást a magunk teremtette építményekről, intézményekről, alko-

tásokról.( …) A névadás ősi szokását megőrizte modern korunk is. Nem véletlen tehát, hogy ez a mai ünne-

pi alkalom ugyancsak ezzel kapcsolatos. A tornaljai magyar tanítási nyelvű alapiskola mától Kazinczy Fe-

rencnek, a magyar nyelv és irodalom megújítójának nevét viseli. (…) A névválasztás tudatos tevékenység, 

s bizonyára ebben az esetben is komoly megfontolás tárgya volt: kiről nevezzék el az iskolát. Meggyőződé-

sem, hogy indokolt, ésszerű döntés született, mégpedig két okból is. Egyrészt, mert Kazinczynak van köze 

ehhez a tájhoz, és mert Kazinczy neve üzenet értékű a mai ember, a mai ifjúság számára. Ez utóbbi állítást 

nyilván nem szükséges indokolni, ám azt talán nem tudja mindenki, milyen személyes kötődése volt név-

adónknak városunkhoz. és miért esett az iskola pedagógusai-

nak és vezetésének választása éppen őrá. 2000-ben, a ma-

gyar államiság millenniuma évében a Csemadok tornaljai 

szervezete a Zoltán-kúria falán emléktáblát avatott Kazinczy 

Ferenc és fia, Kazinczy Lajos 48-as honvéd tábornok emlé-

kére. A költő és nyelvújító ugyanis Sárospatakon együtt ta-

nult a kúria egykori lakójával, Tornallyay Károllyal, s 1831-

ben, néhány héttel halála előtt meglátogatta az akkor már 

néhai barátja és iskolatársa özvegyét. Három napot töltött itt, 

s a látogatásról a következőket írja: ,,Tornalja mindnyájunk-

nak, de kivált nekem csoportosan ada felejthetetlen élménye-

ket. Már maga a ház szeretetre és tiszteletre méltó asszonya, 

özvegye iskolai barátomnak, Tornallyay Károlynak… 

Tornaljának szép kertjei vannak… s a kertben egy igen nagy 

szikla, mely lesz annyi, mint amelyet Katalin a tengerből vo-

natott elő, hogy Péternek lovagszobrát állíttassa reá, s amely 

még meredekebb a petersburginál, alakjára még csodálato-

sabb. Ez ide az égből szállhatott, mert itt ezen egy darabon 

kívül semmi egyéb kő nincs. De Tornalján égből szívek szál-

lottak alá, nem kövek.’’                                                                                                                                                                                           



       Tovább a megkezdett úton 

                       

 A Kazinczy-hagyományok ápolása Tornalján 2000-től tart, s 2002-ben ez is közrejátszott abban, hogy 
azóta iskolánk az ő nevét viseli. Az iskola új épületét 1990-ben adták át. Építését elsősorban a gyerekek 
egyre növekvő létszáma tette szükségessé. 
A körzet legnagyobb iskolája vagyunk, jelenleg 840 tanulóval. 
Az intézmény működési területe: Tornalja város; Királyi, Szárnya, Beje városrészek; Runya és a kör-
zetünkbe tartozó falvak. 
Az intézmény fenntartója: Tornalja Város Önkormányzata  
Az alsó tagozaton tizenhárom osztály (évfolyamonként három párhuzamos és a nulladik osztály) műkö-
dik, a felső tagozaton huszonkettő. Az iskolai klubok száma tíz. 
Tantestületünknek 63 tagja van, a szakképzett oktatás aránya 98 %. Oktató-nevelő munkánkat négy asz-
szisztens, egy speciális pedagógus és egy logopédus segíti. Iskolánkhoz tartozik továbbá az iskolatitkár, az 
iskolagondnok, nyolc takarítónő és hét konyhai alkalmazott. 
  



 

 
                                                                                       

Tantárgyrendszerünk sajátosságai: 

 Idegen nyelvvel és természettudományi tan-

tárgyakkal bővített tanmenet szerinti oktatás 

 Nyelvi, irodalmi, kommunikációs program 

szerinti oktatás           

 Az angol nyelv oktatása első osztálytól, a német 

nyelv oktatása pedig a hatodik osztálytól kezdődő-

en korszerű nyelvi laboratóriumunkban és két 

szaktantermünkben csoportoktatásban folyik.  

 Az informatikai-számítógépes ismeretek oktatá-

sa szintén az első osztálytól kezdődően kis csopor-

tokban hat modern szaktanteremben történik. Cé-

lunk, hogy minden gyermek a saját képességeihez 

mérten haladjon, s hogy biztosítsuk a felzárkóztatást. Az integrált oktatást speciális pedagógusunk és iskolai 

asszisztenseink végzik. A nulladik évfolyamban a leendő elsősök felzárkóztatása folyik.        

                   Az eredményes oktatás és nevelés mellett fontosnak 

tartjuk a gyerekek képességfejlesztését, és nagy hangsúlyt helyezünk a tehetséggondozásra is. 

 Évente mintegy 4-5 ezer magyar gyermek szü-

lei állnak komoly döntés előtt január-február kör-

nyékén, a beíratkozások idején. Komoly döntés 

előtt, amely azonban mégsem olyan nehéz, ha fi-

gyelembe vesszük a gyermekek érdekeit. A gyer-

mek ugyanis szlovákul bármelyik iskolában meg-

tanulhat Szlovákiában, viszont magyar anyanyel-

vét csak a magyar óvodában és iskolában tudja 

úgy elsajátítani, hogy azt a későbbiekben is bátran 

és büszkén használni tudja, ne szégyellje szülei 

nyelvét. Tudatosodjon a gyermekben, hova tarto-

zik, ismerje ősei kultúráját. A magyar kultúra az 

európainak szerves része. Ez a kulcsa annak, hogy 

megtalálja saját identitását, és kidomborítsa azt az 

előnyt, hogy felvidéki magyarként két nyelvet, két 

kultúrát ismerhet meg. Azt a tényt pedig elvitatni, 

hogy anyanyelven való tanulás a leghatásosabb, 

nem lehet. Anyanyelvünk nélkül nemzeti hovatar-

tozásunkat veszítjük el. Ezeket az érveket meg-

fontolva arra kérjük Önöket, hogy ne vegyék el 

gyermeküktől azt a lehetőséget, hogy minél telje-

sebb életet élhessen. Írassák őt anyanyelvi oktatási 

intézménybe!            

 A Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű 

Alapiskola a Nagyrőcei járás legnagyobb teljes 

szervezettségű alapiskolája. Tornalja város és az 

iskola körzetébe tartozó községek tanulóinak ok-

tatását-nevelését vállaljuk fel. Kiemelten foglalko-

zunk a matematika és a nyelvek oktatásával. 

Egészséges életmódra neveljük gyermekeinket. 

Tanulóink rendszeresen jelen vannak az iskolák 

számára meghirdetett tanulmányi és tehetségi ver-

senyeken, járási, kerületi és országos eredmények-

kel is dicsekedhetünk. Végzős tanulóink sikeresen 

felvételiznek az általuk kiválasztott közép- és 

szakiskolákba, és eredményesen folytatják tanul-

mányaikat.                      

,,Magyar az, akinek nyelve és esze magyarul forog. Becsületesen 
nem lehet más vizsgát találni arra, hogy kit tartsunk igazán ma-
gyarnak. Nem könnyű vizsga ez. Sokkal nehezebb annál, ami elé a 
fajta testi jegyeinek kutatói állítják az embert. Itt a lelket kell kiten-
ni."              
                      Illyés Gyula  



Szeptember 

 

 Országos tanévnyitó Tornalján 

 Ünnepélyes tanévnyitó az iskolában 

 Tanévnyitó munkaértekezlet 

 Tanszerek, tankönyvek kiosztása 

 Tanulmányi kirándulás: Tropicarium – Bu-

dapest (3-9. évfolyam) 

 Szülői értekezlet 

 Őszi mulatság – Sárkányeregetés 

(napközi) 

 A szülői munkaközösség alakuló ülése 

 A tarnowi baráti iskola küldöttségének 

vendégül látása 

 Terepfutó verseny – járási forduló 

  

Október 

 

 Október 6. - Ökonomikus istentisztelet, 

koszorúzás a Zoltán-kertben 

 Emlékezés az aradi vértanúkra – iskolai 

műsor 

 Szüreti felvonulás Putnokon 

 Túrázás Szilvásváradon – a felső évfolyam 

tanulói 

 Bíborpiros szép rózsa elődöntője – Hóvi-

rág csoport 

 Próbateszt magyar nyelvből az 5. évfo-

lyam részére 

 Idősek köszöntése a nyugdíjas otthonban 

(napközi) 

 Népdalverseny Gömörön 

 Kétnapos tanulmányút – Eger, Hejőkeresz-

túr 

 Kétnapos tanfolyam – Mező Ferenc: Te-

hetségkoordináció 

 Városnapok: Szoboravatás az iskolai 

könyvtárban Bárczi Istvánnak 

  Író-olvasó találkozó Poór Józseffel 

  Futballtorna 

 

November 
 
 Kétnapos tanári konferencia Diószegen 

(Téma: Átmenet az óvodából az iskolába) 
 Találkozó iskolánk nyugdíjas pedagógusa-

ival 
 

Eseménynaptár   

 Angol nyelvi szeminárium Rimaszombatban 
 Halloween - mulatság az alsó és felső tagozat 

részére  
 Hagyományok napja – a Galiba néptánccso-

portunk fellépése 

 Bíborpiros szép rózsa – országos döntő Du-

naszerdahelyen (Hóvirág éneklő csoport) 

 Diáknapi találkozó a helyi gimnáziumban (8-

9. évf.) 

 Diáktalálkozó – Látogatás a Tompa M. Re-

formátus Gimnáziumban, Rimaszombatban 

 Gárdonyi G. nyomában – tanári emlékkonfe-

rencia (Rimaszombat, Eger) 

 Negyedévi értékelő értekezlet 

 A Thália színház előadása (1-5. évf. részére) 

 Az óvodások fogadása 

 Tanárkonferencia, Albert Sándor előadása 

 Batta György előadása a Szent Koronáról – 

nyitott történelmi óra 

 AIDS elleni világnap – Harc az AIDS ellen - 

előadás a Tornaljai Gimnáziumban  

December 

 

 AIDS elleni világnap – látogatás a szabadidő-

központban (5-9. évf.) 

 A szülői munkaközösség értekezlete 

 A tragikusan elhunyt Erőss Zsolt hegymászó 

emlékére rendezett fotókiállítás megtekintése 

 A téli ünnepkörhöz kapcsolódó első ese-

mény: Mikulás-nap az alsó tagozat részére 

 Karácsonyfa-állítás, gyertyagyújtás a városi 

parkban 

 Dobré slovo – iskolai szavalóverseny nyitott 

óra keretében 

 Identitástudat – összetartozásunkat kifejező 

ajándékátadás (Rákóczi Szövetség) 

 Mikulás-kupa – futballtorna 

 Az alsó tagozat bemutatója: Betlehemes népi 

játékok 

 Nyitott nap az alsó tagozaton 

 Iskolánk karácsonyi műsora a VMH-ban 

 Az 1-4. osztályosok „Karácsonyváró” téma-

napon készültek az ünnepre. 

 Népmesemondás – továbbképző tanfolyam 

 Karácsonyi vigadalom a felső tagozat részére            

 Koszorúzás a városi parkban 

 Futballtorna Rimaszombatban 

 

 



Január 
 Angol nyelvi olimpia - járási forduló 
 Matematikai olimpia – járási forduló 
 A tornaljai labdarúgás történelme – beszél-

getés Szajkó Bélával 
 Robotika – informatikai verseny Rima-

szombatban (TMRG) 
 Ötágú síp üzenete – versmondó találkozó 

Egerben 
 Écsi Gyöngyi műsora az alsó tagozat ré-

szére 
 Ágoston Anita előadása a napközi részére 
 Beíratás az első évfolyamba – január 24-

25-én 
 Kétnapos korcsolyatanfolyam Rimaszom-

batban 
 Félévi osztályozó értekezlet 
 Dobré slovo – szlovák szavalóverseny, 

iskolai forduló 
 Bizonyítványosztás 
 
Február 
 Poznaj slovenskú reč – szlovák nyelvi ver-

seny, iskolai forduló 
 Irodalmi-történelmi előadás Rimaszombat-

ban – Téma: A Horthy-korszak 
 Sítanfolyam 
 Tompa Mihály Szavalóverseny a putnoki 

Serényi Béla Gimnáziumban 
 Szép Magyar Beszéd – kiejtési verseny, 

járási forduló 
 Próbateszt írása magyar nyelvből, matema-

tikából és szlovák nyelvből az 5. és 9. év-
folyamban (NUCEM) 

 Farsangi jelmezbál a napköziben 
 Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei he-

lyesírási verseny – járási forduló 
 ,,Deň školy’’ – Kilencedikes tanulóinknak 

a helyi szakiskola mutatkozott be 
 Kidobóverseny    
 Metodikai nap a szabadidőközpontban 

 
Március 
 Március, a könyv hónapja – nyitott óra is-

kolánk Platán Könyvtárában 
 Poznaj slovenskú reč – körzeti forduló Ri-

maszombatban 
 ,,Testovanie 9’’- A 9. évfolyam tudásszint-

jének országos felmérése magyar nyelvből, 
matematikából és szlovák nyelvből 

 Télbúcsúztató népszokás: Kiszebáb égeté-
se a napköziben 

 A Szép Magyar Beszéd kiejtési verseny 
kerületi fordulója 

 Március 15. – Koszorúzás és iskolánk ta-
nulóinak ünnepi műsora 

 A víz világnapja – ismeretterjesztő előadás 
(alsó tagozat) 

 A Dobré slovo c. szlovák szavalóverseny já-
rási fordulója 

 Iskolai ünnepély az 1848-as márciusi esemé-
nyek tiszteletére 

 Ifjú újságíró c. verseny, szavalóverseny Put-
nokon a Péczeli Általános Iskolában 

 Pitagorasz matematikai verseny az alsó tago-
zat részére 

 Könyvtáros foglalkozás az alsó és felső tago-
zaton 

 A Föld napja – természetvédelmi foglalko-
zás, környezettisztítás 

 A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Ver-
seny elődöntője – Ipolyszécsény 

 Többtusa – sportverseny az alsó tagozat ré-
szére Rimaszombatban 

 Ünnepélyes pedagógusnap 
 

Április 
 Iskolaérettségi teszt a jövendőbeli elsősök 

részére 
 Gömöri mesék – mesemondó verseny a 

putnoki Serényi Béla Általános Iskolában 
 Poznaj krásy Slovenska – természetismereti 

verseny Losoncon (alsó tagozat) 
 Dobré slovo – szlovák nyelvű szavalóver-

seny, kerületi forduló 
 Szép Magyar Beszéd kiejtési verseny – or-

szágos forduló Kassán 
 Botanika – Zoológia, természetrajzi verseny 

– kerületi forduló 
 A nyústyai zeneiskola tanulóinak előadása 

iskolánkban 
 A költészet napja - tanulóink verses-zenés 

összeállítása József Attila, Márai Sándor és 
Bárczi István emlékére 

 Húsvétváró nap az alsó tagozaton – tavaszi 
népszokások, tavaszi asztali díszek 

 Az erdő hónapja – Interaktív előadás 
(napközi) 

 Az erdő hónapja – Kirándulás a miskolci ka-
landparkba (felső tagozat) 

 Apáczai Csere János Magyar Nyelv, Iroda-
lom és Kultúra Tantárgyverseny Déván a fel-
ső tagozat tanulóinak 

 Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny isko-
lai fordulója 

 Májusfaállítás a városi parkban 
 Anyák napja – az első osztályosok ünnepi 

műsora 

 
 

 



Május 
 
 Tűzoltók napja – az alsó évfolyam és az 5., 6., 

7. évfolyam részvételével 
 Koszorúzás a Fő téren 
 A Katedra matematikai verseny országos fordu-

lója Dunaszerdahelyen 
 Természetvédelmi nap mindkét évfolyam részé-

re 
 A Dunamenti Tavasz elődöntője, melyen a Ga-

liba tánccsoportunk és a Kincskereső iskola-
színpad mérettetett meg 

 A nyolcadikosok tánctanfolyamát záró próbabál 
 Íjászati bemutató a szabadidőközpontban 

(napközi) 
 Iskolaérettségi teszt a leendő elsősöknek 
 A botanikai olimpia kerületi fordulója 
 Egyhetes úszótanfolyam az 5. évfolyam részére 

Rimaszombatban 
 Palóc mesemondó verseny Várhosszúréten – 

elődöntő 
 Lengyelországi kirándulás – Látogatás a 

tarnowi baráti iskolában  
 A Katedra történelmi verseny országos forduló-

ja Dunaszerdahelyen 
 Elsősegélynyújtó verseny a nyolcadikosok rész-

vételével 
 Útikalauz - Iskolai német nyelvi verseny a 8. és 

9. évfolyam részére 
 Nevelőkoncert a helyi zeneiskola közreműködé-

sével az elsősöknek 
 Három napos biciklis sporttábor Aggteleken 
 Író-olvasó találkozó Máté Lászlóval a 4. és 5. 

évfolyam tanulóinak 
 ,,Najlepší diktát-or'' iskolai szlovák helyesíró 

verseny 

Június 
 
 Gyermeknap – Régi és új gyermekjáté-

kok, sportversenyek 

 A Dunamenti Tavasz országos döntője – 

(Galiba tánccsoport, Kincskeresők szín-

játszók) 

 Határtalanul program keretében látogatás 

a parádi iskolába 

 Poznaj slovenskú reč c. verseny döntője 

 A lengyel testvéri iskola látogatása isko-

lánkba 

 Nyári többtusa sportverseny az alsó és 

a felső tagozat részére 

 Projektnap: Gömörből, Nógrádból jöt-

tünk, mesterségünk címere... 

 Középkori kavalkád a Zoltán-kertben  

 Kazinczy-nap – a 2013/14-es tanév legsi-

keresebb tanulóinak értékelése, jutalma-

zása, valamint a Kicsi Hang koncertje 

 A parádi iskola küldöttségének fogadása 

– Határtalanul program 

 Ipolyi Arnold Mesemondó Verseny dön-

tője Rozsnyón 

 Gálaműsor – tanulóink műsoros bemuta-

tója a szülők részére 

 Ballagás – A kilencedikesek búcsúja, bú-

csúztatása 

 Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás       

Bodolló Rebeka 9.A                                                                           

Makši Attila, 9. B  
 

Sebők Roderik, 9.B 

Ruszó Jessica, 4. C Krága Vivien, 4. C 

Barna Máté, 2. A 



 

 

 Iskolánk beíratási programja a helyi óvodákkal, a szülőkkel és gyermekeikkel való baráti kapcsolatok 

ápolásán alapszik. Igyekszünk széleskörű tájékoztatást nyújtani az iskolánkon folyó munkáról. Ezzel sze-

retnénk segítségükre lenni döntésükben az iskolai beíratásnál.  

Novemberben felkészítő foglalkozásra hívtuk az óvodásokat, melyen több mint 70 gyermek vett részt az 

óvónők és a szülők kíséretében. Megismerkedhettek az interaktív tábla csodáival a számítástechnikai osztá-

lyokban, élvezték a mozgás örömét a tornateremben, dalokat, mondókákat tanultak, gyakorolták a festés és 

ragasztás technikáját. Minden gyermek ajándékkal térhetett haza.             

 Decemberben nyitott hetet tartottunk a nulladik és az első évfolyam osztályaiban. Nagy örömünkre szol-

gált, hogy ezeket az órákat nemcsak a tanulóink szülei tekintették meg, hanem az óvodákból is nagy volt az 

érdeklődés.                                

 Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az óvodák vezetőinek és pedagógusainak, valamint a tisztelt szü-

lőknek, hogy hozzájárultak beíratási programunk sikeres megvalósításához. 

 

 

A tehetséggondozás, a felzárkóztatás, a különféle tantárgyi versenyekre való felkészítés mellett hangsúlyt 

fektettünk a különféle iskolai rendezvényekre is. Az év jeles napjaira mindannyiszor kultúrműsorral készül-

tünk.  

     Fáradhatatlanul pályáztunk azért, hogy lehetőséget biztosítsunk tanulóinknak a tartalmas szórakozásra 

(színi előadások, koncertek. kiállítások). Szerveztünk nekik továbbá nyári táborokat, tanulmányi kirándulá-

sokat, év végi tematikus utazásokat, sítanfolyamot, természetbeni iskolát, úszótanfolyamot, a nyolcadikos 

tanulók részére pedig illemtan- és tánctanfolyamot, melynek 

fénypontja az első bál. 

 Iskolánk több külföldi tanintézménnyel tart fenn kapcsola-

tot: Tokaj, Törökszentmiklós, Tarnow, Arad, Parád, Heves, 

valamint a Határtalanul program keretében Parád. A látogatá-

sok során tanulóink barátságokat köthetnek, más nemzetiségű 

diákokkal ismerkedhetnek meg, használhatják angol és német nyelvismeretüket, megmutathatják, miben 

tehetségesek. 

  
 

,,Minél többféle utat járhat végig a gyermek, annál valószínűbb, hogy 

megtalálja, milyen területen, hogyan tud a leghatékonyabb lenni.’’ 

                                                                                Gyarmati Éva  



Eredményes tanulóink - egyéni versenyek 

 

Név Osztály Verseny Helyezés 

Bene Dániel 1. B Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny 
járási forduló                                                

ezüstsáv 

Kuchta Miklós                  1. B Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny –
országos döntő                                                                                                

bronzsáv  

Szőke Tamás                   2. A Téli többtusa – Rimaszombat                              3. hely  

Árvai Liana Alexandra      2. A Egressy Béni Szavalóverseny – nemzetközi       4. hely  

Szobonya Lilla Zsuzsanna  2. A Egressy Béni Szavalóverseny – nemzetközi       5. hely  

Deme Mátyás                    2. A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny -
országos elődöntő                                              

bronzsáv  

Szabon Ágnes  2. B       Tompa M. Vers- és Prózamondó Verseny kerü-
leti forduló                                                   

ezüstsáv  

Kalydy Boróka  2. B       Tompa M. Vers- és Prózamondó Verseny -                                                                                          
kerületi forduló                                                   

bronzsáv 

Čúr Erika                          2. B       Alkotni jó - országos rajzverseny                     díjazott 

Barna Máté                      2. A       Mi leszek, ha nagy leszek? –országos rajzver-

seny  

díjazott 

Poľák Patrik                      2. C Rajzverseny – országos forduló                       díjazott 

Kárász Bettina                  2. C Rajzverseny – járási forduló                             3. hely  

Veréb Fanni                      3. A Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny – orszá-
gos elődöntő   

Tompa M. Vers- és Prózamondó Verseny orszá-
gos forduló                                                   

aranysáv  

bronzsáv 

Lukács Flórián                 3. A Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny – orszá-
gos elődöntő   

Tompa M. Vers- és Prózamondó Verseny -
országos elődöntő                                                                               

aranysáv  

bronzsáv 

Balázs Barbara                   3. A Tompa M. Vers- és Prózamondó Verseny - járási 
forduló                                                       

Barátom, a természet – rajzverseny                   

ezüstsáv  

2. hely 

Marton Emese                    3. A Tompa M. Vers- és Prózamondó Verseny - járási 
forduló                                                     

ezüstsáv  

Horváth László                    3. A A Tompa M. Vers- és Prózamondó Verseny - 
járási forduló                                                      

ezüstsáv  

Pacek Fanni                          3. A Pitagorasz verseny – járási forduló                    1. hely  

Szőke András                      4. A Pitagorasz verseny – járási forduló                  

Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny - orszá-

gos elődöntő                                                         

Tompa M. Vers- és Prózamondó Verseny -

országos elődöntő                                                                                                    

2. hely  

aranysáv 

bronzsáv 

,,Bármilyen tehetséged van, használd azt: az erdő is nagyon  
csendes lenne, ha csak azok a madarak énekelnének                 
benne, akik a legjobban tudnak énekelni."                                             

                                                             Henry van Dyke         



Név Osztály Verseny Helyezés 

Pierzchala Virág Anna        4. A     Tompa M. Vers- és Prózamondó Verseny- 
országos elődöntő                                            

Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny-- 
országos elődöntő                                           

Szép Magyar Beszéd – kerületi forduló  
                                 – országos forduló               

ezüstsáv  

ezüstsáv  

3. hely 

6. hely 

Gál Georgina                       4. A     Tompa M. Vers- és Prózamondó Verseny- 
országos elődöntő                                           

Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny –  
országos elődöntő                           

bronzsáv 

ezüstsáv  

Bubloš Tamás                     4. A     Tompa M. Vers- és Prózamondó Verseny 
- járási forduló                                                      

Egressy Béni Szavalóverseny –  nemzetközi         

ezüstsáv 

5. hely 

Holló Réka                          4. A     Poznaj slovenskú reč – kerületi forduló             bronzsáv  

Lukács Lýdia                       4. B     Többtusa sportverseny – Rimaszombat                2. hely  

Bódi Kata                            4. B     Pitagorasz verseny    sikeres megoldó  

Jablonci János                    4. B     Poznaj slovenskú reč – körzeti forduló                4. hely  

Kárász Gábor                      4. C     Így látom a Szent Koronát – nemzetközi              1. hely  

Poľák Dániel                        4. C     Így látom a Szent Koronát – nemzetközi              5. hely  

Krága Vivien                        4. C     Alkotni jó – országos rajzverseny                         díjazott  

László Fruzsina                    5. A        Tompa M. Vers- és Prózamondó Verseny            

– országos elődöntő  

ezüstsáv    

Patinák Noémi Vivien      5. A        Tompa M. Vers- és Prózamondó Verseny,      
országos                                                         

Szép Magyar Beszéd – járási forduló        

Egressy Béni Szavalóverseny – nemzetközi  

ezüstsáv                                 

4. hely  

különdíj  

Asztalos Nikolett              5. A        A  Tompa M. Vers- és Prózamondó Verseny 

– járási forduló  

,,Najlepší diktát-or´´– iskolai szlovák helyes-
írási verseny      

ezüstsáv 

1. hely                                                    

Agócs Barbara                   5. A        Tompa M. Vers- és Prózamondó Verseny           

– járási forduló  

ezüstsáv  

Orosz János István            5. A        Ipoly Arnold Népmesemondó Verseny –  
regionális forduló                                                    

ezüstsáv  

Csutor Sofia                      5. A        Gömöri népdalverseny                                                 1. hely                                          

Libjak Laura                       5. A        Pitagorasz verseny – járási forduló                             
Matematikai olimpia – járási forduló                             

1. hely 

3. hely 

Farkas István                     5. A        Matematikai olimpia – járási forduló                             1. hely                                         

 Brindzák Rebeka             5. B Magyar vagyok, határtalanul-rajzverseny, 
Miskolc                                                                                                           

Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Ver-
seny-országos elődöntő                              

Egressy Béni Szavalóverseny – nemzetközi                         

jutalom alkotó-tábor 

bronzsáv 

bronzsáv 



Név Osztály Verseny Helyezés 

Tajbos Anasztázia              5. B Ipoly Arnold Népmesemondó Verseny – 

elődöntő        

bronzsáv  

Országh Gergely               6. A ,,Ifjú újságíró’’– Putnok                                                    különdíj  

Hencz Veronika                 6. A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Ver-
seny – járási forduló                                                                         

Dobré slovo – járási forduló                                                
Matematikai olimpia   –  járási forduló                               

Pitagorasz verseny – járási forduló 
,,Najlepší diktát-or´– iskolai szlovák helyes-

írási verseny 

ezüstsáv 

1. hely 

3. hely 

2. hely 

1. hely 

 

Babús Linda                        6. A Szép Magyar Beszéd – kerületi forduló 
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Ver-

seny – járási forduló       
Dobré slovo – kerületi forduló                                                                                                   

 5. hely 
aranysáv 

 
3. hely   

Bolacsek Vanda                 6. A Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny- 
regionális forduló                                                               

Dobré slovo – járási forduló      

aranysáv 

3. hely 

Kocsis Anna Viktória          6. A Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny –
regionális forduló  

Dobré slovo – járási forduló 

,,Najlepší diktát-or´– iskolai szlov. verseny                                                               

ezüstsáv 

2. hely 

3. hely 

Legát Adrián                          6. A Dobré slovo – iskolai forduló                                       3. hely 

Tóth Beáta 6. A ,,Najlepší diktát-or´– iskolai szlov. verseny 2. hely 

Kosztúr Ákos                    7. A Katedra – matematikaverseny – orsz. ford.      
Pitagorasz verseny – járási forduló          

Matematikai olimpia – járási forduló                           

sikeres megoldó 

3. hely 

4. hely 

Fabo Tibor                     7. A Katedra – mat.verseny – iskolai forduló  
Matematikai olimpia – járási forduló         

2. hely 

4. hely 

Hacsi Tamás                 7. A Pitagorasz verseny – járási forduló                                       7. hely 

Magicz Kristóf                7. A i Bobor – informatikai verseny – iskolai 

forduló                  

1. hely 

Szőke István 7. A  Najlepsí ,,diktát-or'' iskolai szlov. verseny   1. hely 

Brindza Krisztina Lucia 7. A Najlepsí ,,diktát-or'' iskolai szlov. verseny   2. hely 

Agócs Veronika 7. A Najlepsí ,,diktát-or'' iskolai szlov. verseny   3. hely 

Szarka Noémi                 7. B Dobré slovo – iskolai forduló                                     2. hely 

Breznaník Karin              8. A Dobré slovo – kerület forduló       

Poznaj slovenskú reč – kerületi forduló                                                    

3. hely 

4. hely  

Nemes Klaudia               8. A Dobré slovo – kerületi forduló  

Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Ver-
seny - kerületi forduló    

3. hely 

ezüstsáv 

 

Léka Dalma                       8. A Apáczai Csere János Magyar Nyelvi Tan-
tárgyverseny – nemzetközi (Románia)         

Dobré slovo – országos forduló                                       

különdíj 

4. hely 

Breznaník Bianka             8. A Poznaj slovenskú reč – iskolai forduló                   3. hely 



Név Osztály Verseny Helyezés 

Szabó Zoltán                 8. A Pitagorasz verseny – járási forduló                               

Matematikai olimpia – iskolai forduló   

,,Najlepší diktát-or´– iskolai szlovák helyesírási 
verseny  

5. hely 

2. hely 

2. hely 

Csala László                     8. A Pitagorasz verseny– járási forduló    

,,Najlepší diktát-or´– iskolai szlovák helyesírási 

verseny      

5. hely 

3. hely 

Hegedűs Norbert 8. A Botanika olimpia - járási forduló 

                                 - kerületi forduló 

1. hely 

6. hely 

Filep Lajos                        8. A Matematikai olimpia – járási forduló                              3. hely 

Révay Dániel                   8. A i Bobor – informatikai verseny – iskolai forduló              1. hely 

Gődér Noémi                  8. B Dobré slovo -  járási forduló                                        3. hely 

Hencz Viktória                 8. B Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny- 

kerületi forduló                                                                               

Pitagorasz verseny – járási forduló                                                  

Poznaj slovenskú reč – kerületi forduló  

,,Najlepší diktát-or´– iskolai szlovák helyesírási 
verseny 

4. hely 

4. hely 

1. hely 

1. hely 

Várady Dávid                  8. D Lövészverseny – járási forduló                                                              1. hely 

Országh Róbert István    9. A Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny -  kerü-
leti forduló                                                                                         

aranysáv 

Köböl Edina                      9. A Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny - kerüle-
ti forduló                                                                                        

ezüstsáv 

Antal Réka                        9. A Tompa Mihály Szavalóverseny -  Putnok                                                
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny –  

országos elődöntő                                                                                     
Apáczai Csere János Magyar Nyelv, Irodalom 

és Kultúra Tantárgyverseny – nemzetközi 
(Románia-Déva)  

2. hely 

ezüstsáv 

különdíj 

Punka Marianna              9. A Tompa Mihály Szavalóverseny - Putnok                                            
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny  

járási forduló                                                                                                               

1. hely 

ezüstsáv 

Tímár Csaba                     9. A Téli többtusa – járási forduló      
Terepfutó verseny - járási forduló                                                                  

2. hely  

2. hely 

Bodolló Rebeka             9. A Mi leszek, ha nagy leszek? – rajzverseny orszá- 
gos forduló                                                                                                 

díjazott 

Lőrincz Flórián                9. A Nemzetközi magyar matematikai verseny                                       

Matematikai olimpia – járási forduló         

sikeres megoldó  

sikeres megoldó   

Csutor Szabina               9. B Dobré slovo -  országos forduló                                                                   4. hely 

Csízi Lilla                           9. B Dobré slovo -  járási forduló                                                                        3. hely 

Pongó András                 9. C Lövészverseny – járási forduló                                                                    1. hely 

Porteleky István 9. D Lövészverseny – járási forduló                                                                    1. hely  



Eredményes tanulóink - csapatversenyek  

 

Név Osztály Verseny Helyezés 

Csízi Lilla                 

 Maksi Attila               

Tóth Boglárka          

9. B  

9. B 

9. B 

 
Regionális diáktalálkozó Rimaszombat                

Tompa M. Református Gimnázium 

 
 

1. hely 

Kosztúr Ákos            

Kožiak Lubomír        

Fabo Tibor              

7. A 

7. A 

7. A 

 
Katedra - Anyanyelvi vetélkedő - országos for-

duló                                               

 

sikeres megoldók 

Hegedűs Norbert       

Lóczy László            

Bettes Tibor Bence  

8. A 

8. A 

8. A 

 
Katedra - Anyanyelvi vetélkedő - országos for-

duló                                                

 

sikeres megoldók 

Patinák Noémi Vivien   

Csutor Sofia               

Asztalos Nikolett 

5. A 

5. A 

5. A 

 
,,Ötágú síp üzenete’’                                                        

Nemzetközi szavalóverseny, Eger                                                                                

 
különdíj               

Magicz Vivien             

Koreny Réka 

5. A 

5. A 

 
Gömöri népdalverseny  (duó)                                  

 

1. hely 

Czigány Boglárka      

Koreny Réka               

Magicz Vivien            

Csutor Sofia     

Molnár Erika      

5. B 

5. A 

5. A 

5. A 

5. A 

 

 

Bíborpiros szép rózsa – országos döntő                

 

 

bronzsáv 

Bolacsek Vanda 

Babús Linda 

Vajda Kinga 

6. A 

6. A 

6. A 

 

Terepfutó verseny - járási forduló 

 

3. hely 

Tímár Csaba                    

Molnár Dávid    

Černota Maxim         

9. A 

8. B 

8. B 

 
 

Terepfutó verseny – járási forduló                           

 

2. hely 

Sipos Gergő            

Mihalko Roland       

Lukács János         

Zsíros Erik               

Szőke István                                               

Porteleky Sebastian 

Porteleky Gábor        

Váradi László            

Vajda Botond            

7. B 

7. B 

7. B 

6. B 

7. A 

7. D 

6. D 

6. A 

3. A 

 
 
 

Futball – járási forduló                                         

 

 

4. hely 



Név Osztály Verseny Helyezés 

Filep Lajos              

Szuhay Attila           

Molnár Dávid           

Tímár Csaba             

Csutor Bence            

Horváth Ernő             

Brindzák Eduard       

Sipos Gergő              

8. A 

8. B 

8. B 

9. A 

8. C 

8. C 

7. A 

 
 
 
 

Futball – járási forduló                                           

 
 
 
 

4. hely 

Szabó Zoltán             

Jónás Bence                               

Lóczy László 

8. A 

8. A 

8. A 

 
Katedra – történelmi verseny - országos  

forduló     

 

résztvevők 

Mišurák Róbert 

Hacsi Tamás           

Tóth Noémi               

Madarász Klaudia    

Magicz Kristóf           

7. A 

7. A 

7. A 

7. A 

7. A 

 

Muzeológia – Rimaszombat                                     

 

Időpontja: 

2014. 6. 12. 

Országh Róbert István   

Dávid Dénes                              

Anderkó Ádám         

Lőrincz Flórián              

9. A 

9. A 

9. A  

9. A 

 
Barangolások Gömörben 

Gömör vármegye élővilága – Putnok                        

 

2. hely 

Ragályi Éva                   

Nagy Eszter Réka         

Tóth Noémi                    

Mišurák Róbert            

Magicz Kristóf               

7. A 

7. A 

7. A 

7. A 

7. A 

 

Erdészeti napok – Nagyrőce - járási forduló             

 

 

2. hely 

Breznaník Karin            
Breznaník Bianka        

Léka Dalma                                       
Nemes Klaudia             

Hegedűs Norbert         
Jónás Bence                  

8. A 

8. A 

8. A 

8. A 

8. A  

8. A 

 

Elsősegélynyújtás – Rimaszombat                            

 

 

1. hely 

Filep Lajos    
Laboda Gergő             
Csala László                
Lóczy László                 

8. A 

8. A 

8. A  

8. A 

 

Katedra matematikai verseny – körzet for-

duló     

 

5. hely 

Hegedűs Norbert   

Csala László                                     

Bubloš László               

8. A 

8. A 

8. A 

 
Útikalauz – Német nyelvi verseny - iskolai 

verseny                                               

 

1. hely 

A Galiba néptánccsoport                           ezüstsáv  
Duna Menti Tavasz - bábosok és gyermekszínját-
szók seregszemléje – országos forduló résztvevői Kincskeresők színjátszó 

csoport       

aranysáv 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 A Kincskeresők színjátszó csopor tunk, akik állandó sikeres résztvevői a Duna Menti Tavasz bá-

bosok és gyermekszínjátszók országos seregszemléjének, idén a Rest Miska című mesét adták elő nagy 

sikerrel.   A Galiba néptánccsoportunk pedig az András-napi vigadalom című fergeteges előadásával ju-

tott az országos döntőbe.                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Minden évben Kazinczy-napok megrendezésével emlékezünk névadónkra. Iránta érzett tiszteletünk jeléül 
megkoszorúzzuk mellszobrát, kísérő programként pedig különféle versenyeken, első sorban nyelvi vetélke-
dőn vesznek részt tanulóink. Ezen az ünnepünkön Kazinczy-emléklappal tüntetjük ki legsikeresebb tanulóin-
kat, akik eredményesen képviselték iskolánkat a különféle szintű versenyeken ezzel öregbítve a hírnevét. 
 Célunk, hogy minden gyermek a saját képességeihez mérten haladjon, s hogy biztosítsuk a felzárkóztatást, 
ugyanakkor felkaroljuk a tehetséges tanulókat. Eredményeik bizonyítják, hogy minden tudás és műveltség 
alapja az anyanyelven való ismeretszerzés, valamint azt is, hogy milyen sokoldalú munkát végez 63 tagú tan-
testületünk.  
 Köszönjük azoknak a szülőknek, akik tudatosítják, hogy az egyre bővülő ismeretek megszerzésének alap-
vető feltétele a pontos fogalomalkotás, amely anyanyelven a legegyszerűbb, akik tudják, hogy minden mű-
veltség alapja az anyanyelv tökéletes elsajátítása, a művelt ember pedig mind gondolkodónak, mind cselekvő-
nek különb.  
 

„A nyelv: isteni lámpás kezünkben. Igen, de ezzel a lámpással útra is  

kell kelnünk. Mi több: világosságában a lét, életünk napról napra ránk  

meredő kérdéseivel kell szembekerülnünk.” 

                                                                 Pilinszky János 



 

 

 

 

 

 

 

  Gömöri nép-

dalversenyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magyar kultúra napja a Himnusz születésének napjához, január  23-hoz kötődik. Verses-zenés összeállítással ünne-
peltük meg. 

 

Tavaszi ünnepkörbe tartozó népszokásokat, játékokat gyűjtöttek 
össze és mutatták be egy nagyon szórakoztató és színvonalas elő-
adás keretében az alsó tagozatos tanulóink. 

 

 

 

 

 

 

A romák 1971-ben, Londonban rendezték meg első világkong-
resszusukat, amelyen az Indiából és húsz országból érkezett kül-
döttek elfogadták a roma nép szimbólumát, zászlaját, mottóját, 
himnuszát és április 8-át A romák világnapjává nyilvánították. 

Ezen alkalomból iskolánk roma tanulói nemzeti összetartozásukat 
kifejező műsort készítettek  

Képek iskolánk életéből 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anyák napján minden alsós évfolyam műsorral kedveskedett az édesanyáknak  

A könyv hónapja alkalmából rendhagyó irodalom óra a könyvtárunkban. Idén a film és az irodalom kap-

csolata volt a téma, melyben a tanulók megfigyelhették, milyen hasonlóságok, illetve különbségek vannak 

az irodalmi alkotások könyvbeli és filmbeli adaptációi között. 

 

1848. március 15. – Emlékműsor az iskolában és a Tornallyai-kúria udvarán Kazinczy 

Ferencz és fia, Lajos emlékemléktáblája előtt.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Író-olvasó találkozó - Beszélgetés 

Máté Lászlóval Csillagnyáj c. köny-

véről 

 Október 11-én tiszteletünk és szeretetünk jeléül szobrot avattunk iskolánk Platán Könyvtárában a 

2012. május 15-én elhunyt Bárczi István költő, újságíró tanár kollégánk részére. A mellszobor alkotója 

iskolánk egykori tanulója, Parlag István.                     

 Április 11-én, a költészet napján József Attila mellett Bárczi Istvánra és Márai Sándorra is emléke-

zünk, akik szintén ezen a napon születtek. 

A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny 

iskolai fordulója. Az országos elődöntőre több alsó 

és felső tagozatos tanuló is eljutott, ahol különböző 

sávokban értékelték őket, majd az aranysávosok az 

országos döntőn képviselték iskolánkat.  



A Katedra matematikai verseny országos 

fordulóján            
Nemzetközi magyar matematikai versenyen  

Az erdészeti napokon Nagyrőcén a 7.A osztály öt tagú csoportja a 2. helyezést érte el  

A Barangolások Gömörben c. természettudományi verseny 2. helyezettjei 

 

A biológia-botanika olimpia járási 1. helyezettje  Az Egressy Béni Szavalóverseny résztvevői       



A Hóvirág népdalkör műsoraink rendsze-
res résztvevői. Ez idén a Bíborpiros szép 

rózsa c. népdalverseny országos döntő-
jén képviselték iskolánkat. 

Évente vetélkedőt rendezünk Úti-

kalauz - német nyelvterülete-

ken címmel. Tanulóink köze-

lebbről megismerkednek azokkal 

az országokkal, ahol a német 

nyelvvel is érvényesülhetnek 

2014. február 7-én a Serényi Béla Gimnázium adott 

otthont a hagyományokhoz hűen megtartott Tompa 

Mihály Szavalóversenynek Putnokon. A 15. al-

kalommal megrendezett versenyen második kate-

góriában Punka Marainna 1. helyezést, míg Antal 

Réka 2. helyezést  

Regionális diáktalálkozó - A r imaszombati 

Tompa Mihály Református Gimnázium diákjai 

2013. november 13-án kilencedik alkalommal 

rendezték meg a régió alapiskolás diákjainak 

ezt a találkozót. A regionális diáktalálkozó el-

sődleges célja a régió diákjai közötti ismerke-

dés, kapcsolatteremtés, és nem utolsó sorban a 

versenyzés volt. A találkozón iskolánk 9. B 

osztályos tanulói az 1. helyezést érték el. 



Ötágú síp üzenete -  Versmondó és Kultu-

rális Találkozó – Egerben . Ezen a nemzet-
közi szavalóversenyen az 5. A osztály három 
tanulója különdíjban részesült.  

 

Apáczai Csere János Nemzetközi Magyar Nyelv, Irodalom és Kultúra Tantárgyverseny, 2014 

 2014. április 24-27-e között, a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban zajlott az Apáczai Csere János 

Nemzetközi Magyar Nyelv, Irodalom és Kultúra Tantárgyverseny. Romániából, Horvátországból, Szerbiá-

ból, Szlovákiából, Magyarországról és Ukrajnából  érkeztek a résztvevők, VII- XII. osztályos magyar tan-

nyelvű iskolák diákjai. Szlovákiát mi képviseltük. 

Rendhagyó nyitott szlovák irodalomóra az 5. A és 5. B osztályokban, ahol  szlovák verseket és prózai 

műveket adtak elő a gyerekek. 

A ,,Dobré slovo’’ (Jó szó) szlovák nyelvű vers- és prózamondó verseny kerületi fordulója, ahol tanuló-
ink szép eredményeket értek el. Ők képviselték iskolánkat az országos fordulón is.  



Nyugdíjba vonult pedagógus kollégáink köszöntése 

Április 22. -  a Föld napja. Mindannyian tudjuk, hogy védeni, óvni kell környezetünket, 

hisz egyre több veszély fenyegeti, amelynek legtöbbjét mi magunk okozzuk. Iskolánk  felső 

tagozatos tanulói ez alkalomból igyekeztek rendet teremteni közeli környezetükben.  Nagy él-

vezettel végezték felelősségteljes munkájukat. 

Az ötödik osztályos tanulóink min-

den évben úszótanfolyamon vesznek 

részt a rimaszombati uszodában. 

Látogatás a Tropikáriumba A TOPICARIUM Bu-

dapesten a CAMPONA épületében található. Kar-

nyújtásnyira voltak a hatalmas krokodilok és a félel-

metes cápák, mégis a rája-simogató kötötte le 

a gyerekek érdeklődését.  



 

Halloween 

Ez idén is felelevenítettük a télbúcsúztató – tavaszköszöntő népszokásunkat. Különböző zajkeltő 
eszközökkel és a szalmával kitömött kiszebábuval vonultunk fel. A kiszebáb ruhájára gondűző cé-

dulákat helyeztek a gyerekek, aztán a bábbal együtt elégettük, s közben tavaszköszöntő verseket és 
dalokat adtunk elő, jelképezve ezzel, hogy szeretnénk végleg megszabadulni a téltől és minden baj-
tól.   

A miskolctapolcai kalandparkban 

Karácsonyváró kézműves foglalkozás az alsó évfolyamnak       Elsősegélynyújtás –az 1. helyezettek      



 

A nyolcadikosok próbabálja 

                                                           
Hagyományos karácsonyi műsorunk 

Farsangi mulatságra készen állva                                                            

        Sítanfolyamon februárban…                                   …és itt a bizonyíték.  



Korcsolyázni is megtanultunk                                                                                         

Sikeres futballcsapatunk Kézilabdás lányaink 

A téli 

többtusa 

résztve-

vői és 

győztesei 

Aggteleki biciklitábor 



Iskolánk B épülete az alsó évfolyam részére 



 

 


