
Ez az ige  arról szól, hogy az Istentől kapott testi-
lelki erőt, helyünket és helyzetünket mire használ-
juk fel.  
Azt kell meglátnunk, hogy a világ jóval több, mint 
amit látunk. Sokkal több, mint a körülöttünk lévő 
kövek és az arcunk verejtékével megszerzett ke-
nyér. 
 
Amikor ezt a vezérigét választottuk református 
iskolánknak, azt a célt tűztük ki önmagunknak, 
hogy a ránk bízott gyermekeket művelt keresztyén 
emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelő-
jévé neveljük és hogy  eljussanak mindarra az is-
meretre, amellyel igazán betölthetik a világban 
számukra kijelölt helyet. 
Lelki életünk:  
 keresztyén értékek és erkölcsi normák közvetí-

tése 
 hétkezdő csendesség, istentisztelet, reggeli áhí-

tatok 
 nyitottság más keresztyén felekezetűek felé 
 hittanórák 

 

Nem csak kenyérrel él az 
ember, hanem minden 

igével, amely Isten szájából 
származik."  

Mt 4,4 

Tanulóink írták: 

Azért szeretem ezt az iskolát, mert 

Általános Iskoláért Alapítvány: 
 

 30 éve segíti az iskolai nevelő -oktató mun-

kánkat. 

 Sikeres pályázatok révén, a szükséges okta-

tási körülmények, eszközök  biztosításához 

az anyagi feltételek megteremtése (interaktív 

panelek, tabletek, napelemek, kisbusz,  osz-

tálytermek berendezése, multiasztalok be-

szerzése, tankonyha kialakítása, programok 

finanszírozása) 

 Közreműködik a tanulók szabadidő eltöltésé-

hez jobb feltételek megteremtésében 

(kerékpártárolók, játszótér építése, táboroz-

tatáshoz hozzájárulás) 

 Tanulunk, játszunk, olvasunk, írunk  
 Itt szerezhetek barátokat, jó az osztály-

közösség 
 Mindig valami újat tanulok  
 Érdekesek az órák  
 Nagy az udvar, játszótér is van és szép a 

környezet 
 Mert kedvesek velem a tanárok, ha vala-

mit nem értek, szólok és elmagyaráz-
zák… néha kemények, de ezt azért te-
szik, hogy napról-napra okosabbak le-
gyünk 

 Imádom a művészeteket és a nyelvet, 
ezeket pedig itt lehet tanulni  

 Az ügyesebbek versenyre is mehetnek  
 Digitális táblát és laptopot használhatunk  
 Nincsen olyan dolog, ami hiányozna eb-

ből a csodás iskolából  
 Szerintem érdemes ide járni  
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Szeretettel köszöntöm Önöket iskolánk nevelőtes-
tülete és tanulóifjúsága nevében!  

Szeretnénk bemutatni mindennapjainkat, megosz-
tani eredményeinket, örömeinket. 

Kollégáimmal együtt mindig arra törekedtünk, 
hogy olyan  iskolát alakítsunk ki, ahová a szülők 
szívesen íratják gyermekeiket, a tanulók örömmel 
jönnek, mert érzik, hogy szeretik őket és minden 
az érdekükben történik. 

Hagyományaink megőrzése mellett az  új értékek-
kel való gazdagítás az az út, amelyet az iskola 
számára sikert hozó lehetőségnek tartok. 
 
Madzinné Nagy Anikó 
            igazgató 
 
Versenyek, melyeken részt szoktunk venni: 
 Angol (Miskolc, Budapest, Szerencs, Tiszaúj-

város) 
 Magyar versenyek ( Miskolc, Püspökladány) 
 Kreatív verseny (Kazincbarcika) 
 Labdarúgás, atlétika 
 Tornaverseny (Miskolc, Budapest) 
 Bibliaismereti verseny (Miskolc, Debrecen) 
 Versmondó (Miskolc) 
 Rajzpályázatok (Miskolc, Budapest) 
 Országos református iskolai versenyek  
     (Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza) 
 Matematika, kémia, biológia versenyek 

(Szerencs, Miskolc) 
 

Iskolánk kínálata: 

 

Gyermekközpontúság 

 Magyar-angol két tanítási  nyelvű  képzés, próba 
nyelvvizsgák, B2 , C1 nyelvvizsgára való felkészí-
tés 

 Művészeti iskolai képzés 

 Egészséges életmódra nevelés, környezettudatos 
oktatás,  ökoiskola 

  Korszerű számítástechnikai ismeretek– robotika 

 Szakkörök, diáksportkör (torna, foci és kézilabda), 
énekkar 

 Versenyfelkészítés 

 Úszásoktatás, gyógytestnevelés 

 Lelkigondozás: iskolalelkész, szociális segítő, 
pszichológus 

 Érdekes iskolán kívüli programok (színház és mo-
zilátogatások, erdei iskola, nyári táborok, Határta-
lanul!- kirándulás, tanulmányi kirándulások) 

 Kompetenciaalapú oktatás, témahetek, projekthe-
tek  

 Iskolagyümölcs program,  

 Kiválóra akkreditált tehetségpontként tehetséggon-

dozó órák -Tanulás tréning 

 Drámapedagógiai foglalkozás 

 Református, római katolikus hittan 

 Minden tantermünk digitális táblával ellátott, nyel-
vi, vizuális, számítástechnikai szaktanterem, ter-
mészettudományi előadó, táncterem, tornaterem, 
könyvtárszoba 

 Nagy sportudvar ( kézilabda, röplabda,  atlétika-
pályával), műfüves pálya, játszótér, zöldtanterem 

Mit nyújt a magyar–angol 

  két tanítási nyelvű képzés? 

 

 Hetente 5 angol nyelvi órát és tantárgyak angol 
nyelven történő oktatását,1-2. évfolyamokon: 
rajz, testnevelés, ének; 3-4. évfolyamokon: 
rajz, testnevelés, környezetismeret, 5-6. évfo-
lyamokon: természettudomány, informatika, 
országismeret; 7-8. évfolyamokon: biológia, 
földrajz, országismeret.  

 Angol anyanyelvi tanár segítségét. 

 8. osztály végére B1 nyelvi szint elérését. Több 
tanulónk B2, C1—középfokú  illetve felsőfokú 
nyelvvizsgát is letette! 

 

 Úszásoktatás: 

 

Tanórai kereteken belül biztosítjuk  nyolca-
dik évfolyamig tanulóink számára az ingye-
nes úszásoktatást. 

 
Művészeti képzés: 

 

3 művészeti ágban, 5 tanszakon tanulhatnak a 
gyermekek. 

Kínálatunk: 

 Zeneművészeti ágban: zongora, szintetizátor, 
furulya, trombita, gitár 

 Táncművészeti ágban: néptánc 

 Képző –és iparművészeti ágban: képzőművé-
szet tanszak 

Tisztelt Szülők!  

Kedves Érdeklődők! 


