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INFORMAČNO – SPOMIENKOVÝ BULLETIN 

 

Vydaný pri príležitosti 65.výročia vzniku založenia slovenských tried 

Gymnázia v Tornali a 60. výročia vzniku tried s vyučovacím jazykom 

maďarským. 

 

JUBILEUMI  ÉVKÖNYV 

Kiadva az első szlovák tannyelvű középiskolai osztály 

megnyitásának 65., valamint az első magyar tannyelvű középiskolai 

osztály megnyitásának 60. évfordulója alkalmából. 
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Úvodom 

Sú dni a chvíle v živote človeka, kedy sa na chvíľu zastaví 
a nostalgicky spomína, rekapituluje kus cesty, ktorá ubehla 
počas radostných i všedných dní jeho existencie. 

Dnes sa nám naskytá možnosť otvoriť kroniku života gymnázia, listovať 
v nej, hľadať a objavovať všetko to dobré, čo sa za tie roky vykonalo, 
pospomínať na ľudí, ktorí na našej škole pôsobili a zanechali tu svoj 
rukopis, vzdať  úctu tým, ktorým čas už sfarbil vlasy na bielo a statočná 
práca a život na ich tvárach vyryli hlboké ornamenty.  

Jubileum je vždy vďačnou príležitosťou na stretnutia. V zrkadle 
spomienok sa vynárajú žiaci a učitelia, ktorí prispeli k dobrému menu 
školy. Mysle mnohých z nás zablúdia do minulosti a priblížia nám učiteľov, 
ktorí v tejto škole stáli        za katedrou a svedomito si plnili povinnosti pri 
výchove a vzdelávaní žiakov, učiteľov s hlbokým zmyslom pre čestnosť a 
ľudskosť. Výročie školy je i možnosťou na to, aby sme si pripomenuli jej 
základné poslanie - poskytovať svojim študentom vzdelanie, vyzbrojiť ich 
vedomosťami a zručnosťami, ktoré sa stanú pevným základom, na ktorom 
môžu bez obáv stavať v ďalšej príprave na povolanie a dobre sa uplatniť v 
živote. 
 
Toto poslanie škola zodpovedne plní a z našich absolventov vyrástli 
odborníci v rôznych profesiách, dobre sa uplatnili v živote, mnohí sa stali 
významnými osobnosťami vedeckého, kultúrneho a spoločenského života. 
História našej školy je naplnená skromnou, ale pritom zodpovednou a 
ušľachtilou prácou mnohých pedagogických i nepedagogických 
zamestnancov, ktorí podľa svojho vedomia a svedomia vykonávali svoju 
prácu, stali sa súčasťou školy a tvorili jej dejiny. S láskou a trpezlivosťou 
vštepovali žiakom základy vied a vychovávali z nich dobrých ľudí. 
V nespočetných činnostiach, často na úkor vlastného voľného času i 
svojich rodín, tvarovali ich osobnosti a charaktery, formovali ich dobrý 
vzťah k iným ľuďom, k škole, obci  i svojej vlasti. My, ich nasledovníci, 
robíme všetko pre to, aby sme tiež  úspešne napredovali  a plnili ciele, 
ktoré sme si vytýčili do budúcnosti. 
 

Pri príležitosti 65. výročia založenia tried s vyučovacím 
jazykom slovenským a 60. výročia vzniku tried s vyučovacím jazykom 
maďarským, vzdávam hold všetkým pedagógom i zamestnancom školy, 
ktorí tu pracovali a pracujú, žiakom, ktorí školu kladne zviditeľnili a 
zviditeľňujú úspechmi v športových, matematických, prírodovedných, 
jazykových, umeleckých a vedomostných súťažiach, rodičom, ktorí prispeli 
a prispievajú k jej rozvoju, nášmu zriaďovateľovi, Banskobystrickému 
samosprávnemu kraju a pani primátorke mesta, ako aj všetkým tým, 
ktorým nie je ľahostajný osud tornaľského gymnázia.  
 
Jubilantke želám do ďalších rokov veľa dobrých a usilovných žiakov, 
zanietených učiteľov, obetavých rodičov, dobré finančné zabezpečenie, 
pochopenie a pomoc kompetentných pri riešení problémov, všetkým pevné 
zdravie, veľa trpezlivosti a životného optimizmu. 
 

                                           Mgr.Dana Kišfalušiová 
                                                                                  riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 
...škola je  
       život,  
 
 život je 
     škola... 
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História školy 

História Gymnázia v Tornali sa začala písať 1. septembra 1948. Pod 

vedením riaditeľa Eduarda Kovalčíka otvorila svoje brány  prvá stredná 

škola v meste a privítala prvých 40  žiakov. V decembri 1949 sa riaditeľom 

stáva Toporcel. 

 

1. septembra 1953 sa pri Jedenásťročnej strednej škole                             

s vyučovacím jazykom slovenským otvára v Tornali prvá trieda                           

s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá v skutočnosti začína svoju 

prevádzku až koncom októbra. Triednym v tejto triede bol Ľudovít 

Pákozdy. Riaditeľom školy bol Ladislav  Hricovíny. Vyučujúcimi                         

v triedach s vyučovacím jazykom maďarským boli: Magda Csernovská, 

Tomáš Zsámbok, Ján Czíczer, Bertalan Pazderák a Milan Brusničan. 

 

Až do roku 1957 je činnosť gymnázia poznamenaná neustálym 

sťahovaním sa z jednej budovy do druhej. 1. septembra 1957  je 

slávnostne odovzdaná budova Základnej školy na ulici Škultétyho,  v ktorej 

začína svoju činnosť i Jedenásťročná stredná škola.  

 

V roku 1961  dochádza ku zmenám v riadení školy, odčlenila sa 

stredná škola od základnej školy. Neustálym sťahovaním a vplyvom zmien 

v riadení školy sa mnohé písomnosti zničili, preto podrobné dejiny školy je 

možné len ťažko definovať. 

 

V roku 1975 malo ako prvé dvojjazyčné gymnázium už 318 žiakov. 

História školy je poznamenaná spájaním, rozdelením a znovu spojením 

obidvoch vetiev, zmenou v názve strednej školy  a neustálym bojom                 

o existenciu v našom meste.Chod školy riadil PhDr. Vojtech Gyömbér.   
 

Život školy bol poznamenaný rôznymi štátoprávnymi zmenami, ale i 

striedaním riaditeľov a vyučujúcich. Každý z nich vniesol  do života svoje 

osobitosti s cieľom dosiahnuť čo najlepšiu úroveň vzdelávania 

a úspešnosti absolventov Gymnázia v Tornali. Od roku 1986  škola rozvíja 

svoju činnosť v terajšej budove, prevzatej   po bývalej SPTŠ a budovy MŠ.  

 

28.augusta 1989 sa riaditeľom školy stáva Árpád Viczén                          

do 1. septembra 1996 kedy sa riaditeľkou školy stáva Mgr. Anna 

Rojíková. Škola mala 12 tried a 207 žiakov v triedach štvorročného 

a osemročného gymnázia. 

 

1.apríla 2001 sa novým riaditeľom školy stáva Mgr. Paul Viliam 

Galo.  Škola v tomto období zápasí s nedostatočnou priestorovou 

vybavenosťou.  Problémy vyriešil súčasný stav budovy - po rozsiahlej 

rekonštrukcii školy v roku 2004 a vybudovaním multifunkčného ihriska. 

Škola sa úspešne zapojila do projektu Socrates. 

 

1. júla 2011 sa riaditeľkou školy stáva Mgr. Dana Kišfalušiová. 

Školu navštevuje 161 žiakov. Napriek klesajúcemu počtu žiakov úspešná 

reprezentácia gymnazistov na okresných, krajských a celoslovenských 

olympiádach, súťažiach a športových súťažiach i na rozmanitých 

projektoch dokazuje, že zodpovedná a svedomitá práca pedagógov 

prináša svoje ovocie, rozvíja talent i schopnosťi žiakov. V súčasnosti 

realizujeme projekt OP Vzdelávanie s názvom „Modernizáciou 

vzdelávacieho procesu k úspechu na trhu práce.“ 
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Pozdrav škole 

 Slávnostne si pripomíname 60. výročie založenia gymnázia 

s vyučovacím jazykom maďarským. Jeho história sa začína písať                         

1. septembra 1953 vďaka školskému zákonu z 24. apríla, ktorý umožnil 

zrod školy a bol veľmi významnou politickou a kultúrnou udalosťou. 

Prevažná časť obyvateľov Tornale a priľahlých obcí     v tom čase 

nedisponovala maturitným vysvedčením, veď i absolventov ľudovej školy 

sa našlo len veľmi málo. Založená škola tak umožnila získať stredoškolské 

vzdelanie aj deťom z robotníckych rodín. 

Jedenásťročnú školu rodičia, študenti i samotní pedagógovia titulovali 

„gymnáziom“ napriek mnohým zmenám v organizácii či názve. (oficiálne 

pomenovanie získala až v 60. rokoch) Gymnázium zohralo veľmi 

významnú úlohu v kultúrnom pozdvihnutí mesta. Vždy sa snažilo vyhovieť 

požiadavkám spoločnosti. Žiaci tu získali i získavajú primeranú 

a všestrannú prípravu na vysoké školy, ktorú mnohí zužitkúvajú ako 

poslucháči univerzít.  

Ak ma cesta zavedie do mesta, mnohokrát zabočím ku gymnáziu. 

Zastanem si na chodník oproti a oči mi kĺžu po vynovenej budove. 

Vždy mi príde na um, s akými priestorovými problémami sme zápasili                               

pri umiestňovaní tried. 

Svoju pozornosť nevenujem len budove, zaujíma ma i chod školy. 

Teším sa z úspechov študentov i pedagógov dosiahnutých na poli 

výchovnom i vzdelávacom. Je príjemné zaznamenať: fungovanie 

školy nesprevádzajú žiadne škandály či národnostné trenice. 

Pedagógovia  v tichosti    a zodpovedne vykonávajú svoju prácu. 

Nepochybne možno za to vďačiť emocionálnej inteligencii pani 

riaditeľky, ako aj rozvážnemu postoju vyučujúcich.    

Jestvujú povolania, ktoré sa dajú úspešne vykonávať s vyhorenou 

dušou, cynickou ľahostajnosťou. Učiť, vychovávať mládež možno len 

s láskou, trpezlivosťou a odbornosťou. Do chodu školy prenikajú 

znepokojujúce, jej bytie ohrozujúce javy. Nepriaznivo na jej fungovanie 

pôsobí pomerne vysoká nezamestnanosť, klesajúca pôrodnosť i sociálne 

zloženie študentov. Už nielen vysoké školy a univerzity kladú na rodiny 

vysoké finančné požiadavky, aj stredné školy sú bezplatné len v teoretickej 

rovine.  

Rád by som pri príležitosti jubilea gymnázia z hĺbky srdca pozdravil 

pedagógov, študentov a všetkých jeho pracovníkov. Prajem im, aby ich 

vynaložená činnosť bola požehnaná počas mnohých nastávajúcich rokov. 

Nech majú obe vetvy školy dostatok študentov a takých učiteľov, ktorí 

svoje zamestnanie považujú za poslanie a sú si vedomí skutočnosti, že len 

v rýdzom zrkadle úspechov sa upevňuje dôvera voči škole. Nech 

vedomosti majú svoju hodnotu ! Kiežby i pedagógovia mali účasť na 

primeranom spoločenskom a finančnom ohodnotení !  

   Nech sa tak stane !    

   PhDr. Béla Gyömbér  bývalý riaditeľ školy 
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Spomienky na školu 

Prvého septembra 1955 ma mama pekne obliekla, chytila za ruku a šli 

sme spolu prvýkrát do školy, hneď vedľa evanjelického kostola. Vtedy ako 

aj neskôr všetci prváčikovia v slovenskej škole začínali tam.  Naša učiteľka 

so volala Marta Hlavinová, rod. Kederová. Neskôr som navštevoval všetky 

budovy základných škôl, ktoré vo vtedajšom Šafárikove existovali. Len na 

Mierovej ulici boli tri takéto školy: jedna bola medzi Škultétyho 

a Dobšinského ulicou – Mierová 70, druhá bola v Hámosovej záhrade, 

hneď vedľa ulice (tam bola čierna dechtová drevená podlaha a kúrilo sa 

v kachliach). Tretia škola bola naproti vchodu do Zoltánky. Táto škola bola 

najstaršia v Tornali. Okrem toho som chodil aj k do školy k Pákozdyovcom 

oproti pošte (dnes tam stojí kultúrny dom) a tiež do dnešnej budovy 

Gymnázia, vtedy sa to nazývalo po starom meštianka. Pre nedostatok 

miesta sa učilo často jeden týždeň doobeda a druhý týždeň poobede a tiež 

sa učilo aj v sobotu (keď som zmaturoval v r. 1967 tak od septembra sa 

vyučovanie v sobotu  v celej republike zrušilo). Keď postavili, ako sme 

vtedy hovorili novú školu, dnes budova základnej školy na Škultétyho ulici, 

tak od štvrtej triedy som začal chodiť tam. V tých časoch bolo veľa žiakov, 

takže napr. v šiestej triede boli až štyri triedy v slovenskej ZDŠ (základná 

deväťročná škola). Ja si pamätám na časy, keď Gymnázium v Tornali bolo 

v kaštieli v Hámosovej záhrade. Dlhé roky boli v školských laviciach 

kalamáre s atramentom – to dnešní žiaci ani asi nepoznajú. 

V siedmej až deviatej triede sme dostali nového triedneho, pána učiteľa 

Ladislava Jónáša, ktorý nás učil matematiku a fyziku a bol aj našim 

triednym. V budove novej školy bolo aj  gymnázium, vtedy sa to volalo 

SVŠ-ka (stredná všeobecne-vzdelávacia škola) a v budove sídlila aj 

maďarská SVŠ. Riaditeľom bol nezabudnuteľný prof. Ladislav Hricovíny, 

ktorý si vždy zobral jednu triedu a ju učil matematiku až po maturitu. 

U neho matematiku musel vedieť každý, aj okresný bumbaj. Nás 

v maturitnom ročníku bolo 41 a okrem toho boli ešte dve triedy maďarské 

(na maďarskej SVŠ bol riaditeľom prof. Hadvezető, tiež matematikár)  - 

kde sa to dá porovnať s dnešnými počtami študentov v gymnáziu. 

Po maturite som išiel študovať matematiku do Bratislavy na 

Prírodovedeckú fakultu  Komenského univerzity. Stal som sa 

profesionálnym matematikom, dnes som dokonca riaditeľom 

Matematického ústavu SAV v Bratislave. V našom ústave pracuje aj 

kolega, Imro Vrťo, ktorý tiež chodil do školy v Tornali, potom do R. Soboty, 

no v Tornali ho učil matematiku a fyziku pán učiteľ L. Jónáš. Vidíte, čo 

znamená dobrý učiteľ matematiky – dnes jeho žiaci pracujú na špičkovom 

matematickom pracovisku v Bratislave. V máji t.r. som pri služobnej ceste 

do Košíc spolu s I. Vrťom navštívili nakrátko nášho matematikára pána 

učiteľa L. Jónása, bolo to milé stretnutie po rokoch.  Ďakujem pekne 

všetkým svojim učiteľom v Šafárikove, najmä tým, čo ma učili matematiku 

a fyziku. Na Pajty-mamu, prof. Pajtášovú, čo nás učila fyziku, dodnes 

mnohí s láskou spomínajú. No nielen učitelia matematiky boli vynikajúci. 

To sa dá povedať o každom, len letmo spomeniem zopár mojich 

profesorov z SVŠ: Kútik   (prvý triedny) – ruština, nemčina, Hruška, Čáky – 

francúzština, Hrušková, Nagaj a Parašínová (posledná triedna) – 

slovenčina, Zelina – biológia, Tóbik chémia, Čelár – dejepis a iní. 
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Úroveň školstva a menovite gymnázia v Tornali bola vždy vysoká. Bez 

ohľadu ako sa volala: Jedenásť ročná stredná škola, Dvanásťročná 

stredná škola, Stredná všeobecne-vzdelávacia škola, alebo 

Gymnázium. Okrem toho v 60. rokoch vznikla v Šafárikove aj Stredná 

poľnohospodárska technická škola s maturitou a s vyučovacím 

jazykom maďarským, jediná tuším v celej republike, preto mesto bolo 

vždy plné študentov. Zhodou okolností som býval naproti 

dievčenskému internátu, takže som sa trochu mohol aj zdokonaliť 

v maďarčine. O kvalite tornaľských škôl  svedčia mnohí jej absolventi, 

ktorí sa dostali na rôzne vysoké školy a dnes alebo v minulosti 

zastávali dôležité posty. Za môj obor matematiku spomeniem napr. 

týchto bývalých študentov šafárikovsko-tornaľského gymnázia:  Béla 

Lászlo – dnes profesor matematiky na FPV Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre, Peter Takáč – víťaz matematickej olympiády a dnes 

profesor matematiky na Univerzite v Rostocku, Nemecko. Tak to by som 

mohol vymenovať stovky lekárov, učiteľov, právnikov, inžinierov – 

maturantov tornaľského gymnázia, ktorí pôsobili alebo pôsobia nielen 

v Tornali, ale po celom Slovensku ba i za hranicami.  Všetci radi spomínajú 

na roky strávené v školských tornaľských laviciach, na spolužiakov, prvé 

lásky a priateľstvá na celý život a na nezabudnuteľných profesorov, ktorí 

ich naučili, aby potom mohli sami s istotou lietať na vlastných krídlach za 

čo im patrí stála vďaka. Preto sa rád vraciam do Tornale na naše maturitné 

stretnutia a teším sa, že aspoň v spomienkach na chvíľu stanem opäť 

študentom tornaľského gymnázia. 

Aj keď v dnešných časoch študentov Gymnázia v Tornali je omnoho menej 

ako kedysi, pevne verím, že aj oni sa stanú neoddeliteľnou súčasťou 

tornaľskej školskej histórie a v r. 2048 budúce generácie študentov 

a profesorov budú tiež s láskou spomínať na roky strávené v Gymnáziu 

Tornaľa. K tomu prajem gymnáziu výborných študentov, študentom 

vynikajúcich profesorov a všetkým pevné zdravie a veľa úspechov.   

 

 Prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.,   

   1955-67, maturitný ročník SVŠ 1966/67 

Bratislava – Tornaľa  25.9.2013 

 

Škola a učitelia v premenách času 

 Volám sa Vladimír Láska. Mám 72 rokov a t. č. bývam v penzióne 

pre seniorov v Skalici. Do apríla 2013 som býval v rodičovskom dome 

v meste Svätý Jur pri Bratislave. Sem som sa prisťahoval s rodičmi z obce 

Chanava v marci 1971, teda v tomto slobodnom kráľovskom meste som 

býval 42 rokov. V Chanave som býval od roku 1947. Z Chanavy som 

denne cestovával autobusom ako študent JSŠ slov. v rokoch 1956-1959  

do Šafárikova. Prvý ročník sme absolvovali ešte v budove kaštieľa 

v Králiku. Hoci to bola stará budova, popri nej bol veľký park, kde sa dalo 

relaxovať. Maturoval som v roku 1959 v novej budove pri katolíckom 

kostole. Triednym učiteľom mi bol J.  Ťavoda, riaditeľom L. Hricovíny. 

Inklinoval som k spoločenským predmetom, preto som si ako štvrtý 

voliteľný predmet vybral dejepis. Na škole som si ako nepovinný predmet 

vybral latinčinu. Bol som jediný chlapec medzi 5 spolužiačkami. Hoci 

v tomto predmete sa neskúšalo, napriek tomu sa čosi na mňa nalepilo. 

Obzvlášť som si zapamätal tzv. latinské sentencie, ktoré sa užívajú 
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doteraz, napr. Tempora mutantur, et nos mutamur in illlis. Časy sa menia 

a my sa meníme s nimi. Homo homini lupus. Človek je človeku vlkom. 

Audiatur et altera pars. Treba vypočuť aj druhú stranu. Repetitio est mater 

studiorum. Opakovanie je matkou múdrosti. A pod.                                     

Po maturite som študoval na Pedagogickom inštitúte v Banskej Bystrici. 

Bolo nás tam aj z našej maturitnej triedy viacero. Tým sa náš život 

a štúdium stali ľahšími. Po prvých štyroch semestroch so štúdiom 

spoločného základu sa ďalšie štyri semestre študovali odborné 

predmety. Ja som si vybral kombináciou slovenčina – ruština - 

občianska výchova. Promovaní sme boli 29. júna 1963. Hoci v prvom 

ročníku nás bolo do 400, skončila nás iba vari stovka. Sito preosialo 

nepatričných. Učiť som začal na ZDŠ slov. v Šafárikove v sept. toho 

istého roku. Ako mladému mi vedenie školy pridelilo triednictvo v VII.C 

triede. Bola to trieda zložená z tzv. problémových žiakov. Jednu časť 

tvorili chovanci Detského domova v Stránskej. Doplňali ich chlapci – 

vítečníci z iných lokalít. Doteraz poznám ich mená . No tu ich 

nebudem menovať. Vlastne až teraz som si uvedomil, že vekový 

rozdiel vtedy medzi mnou a nimi bol desať rokov. Po niekoľkých 

rokoch praxe vedenie školy mi pridelilo aj vyučovanie nepovinnej nemčiny 

na druhom stupni. Keď bol prof. nemčiny P. Kútik pre zlý zdravotný stav 

prepustený, prevzal som jeho úväzky nemčiny aj na treťom stupni. Tam mi 

potom pridelili aj triednictvo. V tom čase sa zavádzali tzv. voľné soboty. 

Išlo o postupný proces, najskôr jedna sobota v mesiaci voľná, atď. Na 

škole sme boli vyučujúci jazykov mladí pedagógovia, preto počas 

pracovných sobôt sme boli vyťažení iba my. Horšie to bolo so 

študentmi, keďže mali v ten deň v rozvrhu samé jazyky!! Tu sme 

prežili i 68. rok. Boli to búrlivé časy. Hlavne po 21. auguste. 

Nastala normalizácia, previerky. Klíma na škole bola napätá, 

nezdravá. Niektorí z učiteľov sa snažili kariérne postúpiť, preto 

udávali, podávali na OV KSS hlásenia aj o triviálnych 

maličkostiach. Po ôsmich rokoch praxe som túto školu opustil 

v r. 1971.  

   65 rokov v dejinách jednej školy je dosť dlhá doba na to, aby 

sme mohli hodnotiť. Naše školstvo bolo počas môjho aktívneho 

života neustále v experimentoch. Takéto pokusy nie sú dobré. 

Najhoršie to vplýva, samozrejme, na pedagógov. Tí boli počas 

totality najviac zneužívaní na ideologické, politické, ekonomické 

a kultúrno – spoločenské záležitosti. Museli sme držať „hubu 

a krok“. Dnes je v tomto smere iná situácia, no platové ohodnotenie 

a ocenenie učiteľov výrazne zaostáva. Aj spoločenské postavenie učiteľov 

potrebuje podporu. Zmeny priniesli uvoľnenosť disciplíny žiakov, ktorá 

v niektorých prípadoch je na hrane kriminality. V tomto duchu prajem 

kolegyniam a kolegom v Tornali pevné zdravie, dobré nervy a veľa 

úspechov.  

 

PaedDr. Vladimír Láska  

 

Nem 
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Pozdrav 

Oslavujeme zvyčajne pri príležitosti dosiahnutia úspechu alebo ak sa niečoho 

významného dožijeme. V súvislosti s jubileom tornaľského gymnázia môžeme 

skonštatovať, že tým, že sme sa dožili tejto peknej udalosti, aj sme čosi dosiahli. 

A nie je toho málo. Veď jednoduché to inštitúcia nemala ani v začiatkoch, pred 60 

či 65 rokmi. 

Škola, ktorá za posledné desaťročie zatvárania či zlučovania rôznych typov škôl 

vytrvala i tieto búrky, má čo oslavovať. Touto cestou má dôvod na oslavu 

i samotná Tornaľa. Veď ide o závažnú inštitúciu nášho mestečka. Ak sú vzdelaní 

ľudia základnými kameňmi spoločnosti, školy sú jej opornými stĺpmi. Keď je učiteľ 

lampášom, škola je žiariacim majákom. 

Som hrdá na to, že som absolventkou tornaľského gymnázia. Viem, že podobný 

názor zdieľa nespočetne veľa bývalých študentov, ktorí sa za posledné tri roky 

stretávajú pri príležitosti 50. či 55. pomaturitného posedenia. Príchodiaci abiturienti 

s vďakou a láskou spomínajú na svojich vtedajších učiteľov i školu. Dodnes vidia 

seba i svet v žiare majáka tornaľského gymnázia. Z pozície bývalej študentky 

i pedagogičky, ale i z postu primátorky mesta som vždy považovala otázku 

vzdelávania a tiež záležitosti Gymnázia v Tornali za výnimočnú misiu.  

Úprimne dúfam, že v nedávnej minulosti vykonaná renovácia budovy signalizovala 

nástup nového príbehu školy. Nech sa jej učebne zaplnia študentmi nadanými a po 

vedomostiach túžiacimi na nasledujúcich 60 alebo hoci aj 600 rokov.  

Ak to bude vôľa jej vedenia, pedagógov, študentov a ich rodičov, budeme mať čo 

oslavovať i v budúcnosti. Pripravme sa na to „telom i dušou“.  

                                                                                Mgr.Szögedi Anna, primátorka 

mesta  
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Zamyslenie 
 

Aký dojem má náhodný návštevník Gymnázia v Tornali? Túto 
otázku sme si už viac krát položili. 

 
Ja osobne mám vždy príjemný pocit, keď vkročím do budovy, ktorá je 
obnovená a sála z nej pokoj a pohoda. Každému je však jasné, že budova 
ešte neznamená školu. Školu tvorí aj kolektív, ktorý v ňom pracuje 
a študuje.  
 

Harmonická spolupráca pedagógov, vedenia ako aj 
nepedagogického personálu je nevyhnutnou súčasťou výchovy našich 
detí. Zvlášť by som sa pozastavila aj pri spomienke na bývalých 
zamestnancoch, ktorí nás už opustili, ale ich myšlienky a metódy ostali 
v duchu a vedomí nás všetkých. 

 
Výsledky našich študentov sú pochvalou bez slov, pri ktorej môžu byť naši 
pedagógovia právom hrdí.  
 
Pri tejto našej slávnostnej príležitosti by som chcela v mene rodičov 
poďakovať  za obetavú prácu ako aj za podporu všetkým, ktorí sú 
súčasťou života Gymnázia v Tornali. Zároveň prajem zamestnancom školy  
veľa tvorivosti, múdre rozhodnutia, dobrú spoluprácu, spokojnosť rodičov 
a samých úspešných študentov.  
                    

 
Kristína Cselényiová predsedkyňa ZRŠ 
 
 

Spomienka na školu 

 Spomienka na naše legendárne gymnázium:-) vo mne evokuje 

bohatú históriu nielen výučby, zážitkov a udalostí, ale predovšetkým 

generácie ľudí. Je to fenomén času s neuveriteľným množstvom ľudských 

osudov. Študentských, pedagogických, mimopedagogických, 

rodičovských...  

Po chodbách budovy sa zanechali tisícky stôp. Aj také, ktoré ostali v 

našich srdciach a tie nám nikto nevezme. Rok čo rok pribúdajú na steny 

ďalšie a ďalšie tablá. Sú to dejiny, pamäte, memoáre, ktoré keby sme 

chceli všetky zaznamenať, neviem či by sa nám to podarilo.( Možno iba 

Zolibáčimu):-) A v tom je práve čaro každej školy. Životy. Naše životy. 

Naša minulosť. Áno, kúsok aj mojej minulosti. A preto ďakujem škole, že si 

na mňa pri takomto krásnom výročí spomenula. 

 Posielam srdečný pozdrav a želám aj naďalej prekrásne písanie dejín. S 

rešpektom a s úctou k pedagogike zo srdca blahoželá 

     Silvia Donová,herečka 
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Prví maturanti Gymnázia v Šafárikove  
1950/51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 triedna prof.  

        Elena Gregorová 

 

Alica Adamcová 

Samuel Bakoš 

Zoltán Borza 

Zoltán Čisár 

Elemír Demjan 

Martin Gažúr 

Vlasta Glembeková 

Ferdinand Jirmer 

Ján Kostík 

Mikuláš Kováč 

Bohumil Ján Koza 

Gejza Majcher 

Ján Mazúch 

Emil Michl 

Mikuláš Molnár 

Ondrej Orosz 

Benjamín Palčo 

Magda Pavčeková 

Pavol Pichler 

Ján Rozložník 

Valéria Súdiková 

Dezider Tóth 

Ondrej Zelina 

Ján Znak 
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Gymnázium Gimnázium, Hurbanova 34, 982 01 Tornaľa 
realizuje projekt pod názvom 

 „Modernizáciou vzdelávania k úspechu na trhu práce“ 
ITMS kód projektu 26110130542 

 
 Operačný program:     Vzdelávanie 
 Prioritná os:                  1 Reforma systému vzdelávania  
 Opatrenie:                     1.1 Premena tradičnej školy na modernú 
  

 Projekt je schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky a je realizovaný prostredníctvom 

nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Európskeho 

sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Celkový rozpočet projektu je 320 009,27 €. Realizácia projektu prebieha 

od októbra  2012 do októbra 2014. Hlavným zámerom projektu je 

inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu 

práce vo vedomostnej spoločnosti a orientovať prípravu a ďalšie 

vzdelávanie pedagogických zamestnancov na získavanie a rozvoj 

kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy na modernú.    

Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí zamestnanci a žiaci 

gymnázia, ktorí zmenou zaužívaných metód a obsahov vzdelávania 

v rámci výučby chcú dospieť k prepojenosti schopností potenciálnej 

pracovnej sily a požiadaviek trhu práce. 

Víziou školy v súvislosti s projektom je smerovať výchovno-vzdelávaciu 

činnosť k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli 

schopní kriticky a tvorivo myslieť a účinne riešiť problémy. Vďaka 

realizácii projektu sa stane vyučovanie pre žiakov zaujímavejšie, 

pútavejšie a ľahšie prijímané. Triedy budú vybavené modernou 

interaktívnou tabuľou, pribudne nová počítačová učebňa, jazyková 

učebňa bude vybavené modernou informačnou technológiou, t.j. 

vyučovanie sa stane interaktívnym.  

V dnešnej dobe keď často hovoríme o premene tradičnej školy na 

modernú, výsledkom realizácie projektu bude ozajstná zmena: klasické 

vyučovacie hodiny nahradia skupinové práce žiakov, projektová práca a 

namiesto chýbajúcich učebníc žiaci sa budú môcť pomocou internetu učiť 

z digitálnych učebníc a získavať najnovšie vedecko-technologické 

informácie. Realizácia projektu zároveň prispeje k zmene predstáv o 

škole, ako inštitúcie určenej na memorovanie vedomostí a predstaví sa 

ako inštitúcia ochotná a schopná reagovať na napredovanie využívania 

vedecko-technických prostriedkov v každodennom živote. 
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Úspechy tornaľských gymnazistov dosiahnuté v súťažiach 
uskutočnených v školskom roku 2012/2013 

  
„Vzdelanie má trpké korienky, ale sladké plody.“  (Aristoteles) 
  

 

...poznanie, ku ktorému dospeje každý študent na ceste získavania 

vedomostí.  

 

Poslaním pedagógov je navigovať ho tak, aby na tejto ceste získal 

informácie, osvojil si zručnosti, stal sa objaviteľom, naučil sa samostatne 

myslieť, pohotovo reagovať, správne sa rozhodovať – a zažívať úspechy. 

Tie posúvajú našich študentov vpred, otvárajú im nielen dvere 

komplexnejších vedomostí, ale pripravujú ich na neľahkú cestu vysokými 

školami, čo je prvoradým cieľom všeobecnovzdelávacích stredných škôl. 

Medzi ne môžeme hrdo zaradiť i Gymnázium v Tornali, ktoré 

aj v uplynulom školskom roku reprezentovali mnohí naši talentovaní 

študenti. Iniciatívne sa zúčastnili nielen zaujímavých tematických dní 

a hodnotných projektov, ale aj súťaží, v závere ktorých si mohli vychutnať 

sladké plody svojej práce. Ocenení boli i gratuláciami pani riaditeľky 

v posledný školský deň a samozrejme, i knižnou odmenou. Pozrime sa 

spoločne, čím žili naši víťazi dlhých 10 mesiacov ! 

 Začať môžeme rovno prírodnými vedami. Krajského kola 

matematickej olympiády sa zúčastnil Jakub Štuller a Róbert Varga (II.A), 

obaja sa stali úspešnými riešiteľmi aj v medzinárodnej súťaži Matematický 

klokan. Titulom „školský šampión“ sa v menovanej súťaži môže pochváliť 

Dominika Balážová a Marcel Benický (II.A). Celý kolektív II.A triedy sa 

zapojil do projektu Pangea – celoeurópskej matematickej olympiády pre 

žiakov základných a stredných škôl. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi, 

rovnako ako Marcel Petrus (I.A) a Norbert Bíró (III.A). Ďalšou 

ponúknutou súťažou bol Expert geniality show, ktorý spočíva vo 

vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si možno dobrovoľne 

zvoliť z nasledovných: Spoločnosť kedysi a dnes, Tajomstvá prírody, 

Svetobežník a Do you speak English ? Šancu využili Marcel 

Benický, Róbert Ďuriška (II.A) a Diana Barnová, Lucia Martinková 

a Barbara Győrfiová (III.A) a stali sa úspešnými riešiteľmi. Medzi 250.000 

žiakmi z celej Európy si obhájili titul úspešný riešiteľ naši žiaci aj 

v najobľúbenejšej logickej súťaži Genius Logicus. Najšikovnejší bol Marek 

Kišfaluši , Róbert Ďuriška, Marcel Benický, Dominika Balážová 

a Róbert Varga (II.A). V Geografickej olympiáde súťažili online Marcel 

Benický, Marek Kišfaluši, Jaroslav Kilik, Zuzana Balážová a Róbert 

Ďuriška (II.A) a opäť skončili zdarne – ako úspešní riešitelia. 

Prírodovedné predmety vydarene uzatvára Korešpondenčný seminár 

z chémie, v ktorom Gabriela Kvetková (III.A) obsadila 5. miesto 

a Korešpondenčný seminár z fyziky, kde nás reprezentovala Diana 

Barnová (III.A) a umiestnila sa na 6. mieste. Dianka o svojich 

schopnostiach presvedčila aj v olympiáde v nemeckom jazyku 

v okresnom kole v Revúcej, kde jej tesne unikol stupienok víťaza. 

V olympiáde v anglickom jazyku sa tiež na 2. mieste umiestnil Marek 

Kišfaluši (II.A) v okresnom kole v Revúcej. Marek sa spolu 

s Dominikou Balážovou (II.A) zúčastnil i novinky týkajúcej sa 

špeciálne nášho regiónu – multikultúrnej školy hrou – Gemernation. 

Cieľom tohto projektu realizovanom v Hnúšti bolo spoznávanie historických 

a kultúrnych hodnôt  a tradícií na našom národnostne zmiešanom území. 

Hra Gemernation má svoju vlastnú ochrannú značku a postupne sa s ňou 

stretnú žiaci v školách ako s didaktickou pomôckou regionálnej výchovy, 

 



 14 
 

ale aj návštevníci Slovenska v turistických informačných centrách. A čo je 

najdôležitejšie – tím nášho gymnázia prvý vyhral 1.miesto!  A pri histórii 

chvíľku zostaneme – kvalitnou prácou a adekvátnymi vedomosťami sa na 

tretie miesto v krajskom kole Dejepisnej olympiády prebojoval Róbert 

Ďuriška (II.A).   

Už tradične sa študenti tretích ročníkov zapájajú do Stredoškolskej 

odbornej činnosti (SOČ) a tento rok štafetu so svojimi prácami prevzala 

Diana Barnová a Barbora Váradiová (III.A), ktoré sa zúčastnili krajského 

kola v Banskej Bystrici.  

Zahanbiť sa ani v tomto školskom roku nedali žiaci zapojení do akcií 

v rámci výučby slovenského jazyka a literatúry. Závideniahodné výsledky 

dosiahli žiačky z tried s vyučovacím jazykom maďarským – Viktória 

Cselényi (príma), ktorá sa prednesom prozaického textu prepracovala až 

na krajské kolo recitačnej súťaže Dobré slovo a Dominika Šedivá 

(kvinta), ktorá sa cez postupové kolá dostala až na celoslovenské do 

Komárna, kde v kategórii prednesu poézie obsadila 2. miesto ! Za úspech, 

na ktorý sme veľmi hrdí, môžeme považovať i reprezentáciu našej 

študentky Eszter Turčáni (III.B), ktorá suverénne vyhrala krajské kolo 

súťaže Poznaj slovenskú reč a v celoslovenskom kole konanom v Nitre sa 

umiestnila na  krásnom 6. mieste.   

Stará múdrosť tvrdí, že nie je dôležité vyhrať, ale 

zúčastniť sa. Je to vskutku presne tak. Nie je 

nutné byť medzi prvými troma či piatimi súpermi... 

skúsenosti, zážitky, vedomosti a chuť rozvíjať 

svoje schopnosti, sú na nezaplatenie. Tie nám nik 

nevezme. Napriek tomu každý úspech veľmi 

poteší súťažiacich, ich rodičov a rovnako 

i pedagógov. Preto by sme všetkým úspešným 

študentom radi popriali mnoho úspechov v ďalšom školskom roku 

a pedagógom vyslovujeme vďaku za prácu, ktorú vykonali pri ich príprave. 

Nech ich neopúšťa dobré zdravie, sila a odhodlanie !       

  

  

Kolektív pedagogických pracovníkov v jubilejnom roku 
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Zamestnanci školy: 

 

Mgr.Dana Kišfalušiová 

riaditeľka školy 

 

PaedDr. Erzsébet Máté 

zástupkyňa školy 

 

Vedúce predmetových 

komisií: 

Mgr. Miroslava Dúžiková 

PhDr. Gabriela 

Imreczeová 
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Bevezető 

 

Életünk útját róva néha meg-megállunk, hogy áttekintsük a már 
megtett utat, s nosztalgiával idézzük az eltelt időszakot, az ünnepi és 
egyszerű perceket egyaránt.  

Ma lehetőségünk adódik fellapozni a gimnázium életének 
krónikáját. S miközben megelevenedik az elmúlt évtizedek számtalan szép 
emléke, emlékezzünk hálával mindazokra, akik kézjegyüket iskolánk 
arculatán hagyták, és adózzunk tisztelettel azok előtt, kiknek a 
lelkiismeretes munkával töltött évek már őszbe fordították fejét, s arcukon  
mély, díszes mintázatú barázdákat hagytak.  

Egy évforduló mindig kiváló alkalom a találkozásra. Az emlékek 
tükrében feltűnnek azok a tanárok és diákok is, akik megalapozták és 
fenntartották az intézmény jó hírét. Újra köszönthetünk mindenkit, ki 
valaha is az iskola katedrájánál állt. Tanárainkat, akik lelkiismeretesen 
végezték nehéz munkájukat, jó szóval oktattak és neveltek emberségre és 
tisztességre. Mert ez minden iskola legfontosabb feladata: olyan képzést 
nyújtani diákjainak, olyan tudással és képességekkel felvértezni őket, 
amely erős alapot biztosít ahhoz, hogy választott hivatásukra 
felkészüljenek, de arra is, hogy emberhez méltón megtalálják a helyük az 
életben. 

Iskolánk ezt a küldetését lelkiismeretesen teljesítette és teljesíti a 
mai napig. Végzőseink számtalan ágazatban váltak szakemberré, többen 
közülük a tudományos, kulturális vagy társadalmi élet jeles és neves 
képviselői. 

Az iskola történelemkönyvének lapjait azok a személyükben nem 
hivalkodó, de munkájukban nemes és felelősségteljes pedagógusok és 
nem pedagógusi munkakörben dolgozó alkalmazottak írták, akik 
lelkiismeretesen, alázattal birkóztak a mindennapok kihívásaival. Gyakran 
saját szabadidejük, magánéletük vagy családjuk rovására, de mindig 
szeretettel és türelemmel oktattak és neveltek, formálták a fiatalok 
jellemét, személyiségét és a felelősségtudatát egymás, az iskola, 
városunk, régiónk és hazánk iránt. Mi, iskolánk jelenlegi dolgozói, mindent 
megteszünk, hogy céljaink megvalósításában elődeinkhez méltóvá váljunk 
.  
 A szlovák tannyelvű  osztály elindításának 65., a magyar tannyelvű  
osztály elindításának 60. évfordulóján mély tisztelettel köszönöm minden 
volt és jelenlegi pedagógus és nem pedagógiai alkalmazott munkáját. S 
ugyanolyan mély tisztelettel köszönöm minden volt és jelenlegi diák 
munkáját, akik valamilyen természettudományi, társadalmi, művészeti 
vagy sportversenyen öregbítették iskolánk hírnevét. Köszönöm a szülők 
bizalmát, segítségét, a Besztercebányai Kerületi Önkormányzatnak és 
városunk polgármesternőjének támogatását, s mindazok érdeklődését, 
akik figyelemmel követik iskolánkat, akiket nem hagy hidegen a tornaljai 
gimnázium sorsa. 
 
Jubilánsunknak, a tornaljai gimnáziumnak további sikeres évtizedeket, 
rengeteg tehetséges és szorgalmas diákot, lelkes tanárt, áldozatkész 
szülőt, megfelelő anyagi hátteret, a felelős szervek megértését és 
segítségét, mindannyiunknak pedig jó egészségben, türelemben és 
életvidám optimizmusban gazdag, hosszú életet kívánok! 
 

  Mgr. Dana Kišfalušiová, a  gimnázium igazgatónője 

 

 

 

 

 

 

 

...az iskola 

        az élet, 

 az élet az  

         iskola... 
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Iskolánk története 

1953. szeptember 1. -  a szlovák Tizenegyéves Középiskola mellett 

hivatalosan megnyílik az első magyar osztály, de ténylegesen csak 

október végén kezdődik meg a magyar nyelvű középfokú oktatás. A már 

1948. szeptember 1-jétől működő  szlovák középiskola akkori igazgatója 

Hricovíny Ladislav volt, az első magyar középiskolai osztály 

osztályfőnöke pedig Pákozdy Lajos. A kezdeti időket nemcsak a 

tanteremhiány, az állandó költözködés jellemezte, hanem a tanárhiány is, 

hiszen képesített, ráadásul magyar nyelven oktató szaktanár nagyon 

kevés volt környékünkön. A nehézségek ellenére a hároméves képzést 

követően az említett évfolyam tanulói sikeres érettségi vizsgát tettek. 

Tanáraik: Pákozdy Lajos - osztályfőnök, Csernovszky Margit, Zsámbok 

Tamás, Czíczer János, Pazderák Bertalan és Brusničan Milan voltak. 

1957. szeptember 1. - átadják az új épületet is,  a mai szlovák 

alapiskoláét. A mai gimnáziumnak megfelelő érettségiző osztályok már az 

új épületben kapnak helyet. Időközben bővült a tanári kar is, az iskola 

igazgatója már Kollár László. 

1958. szeptember 1. - megalakul a Magyar Tannyelvű Tizenegyéves 

Középiskola. Balázs Géza az iskola igazgatója. 

1961. január 1. -az újabb törvénymódosítás miatt az iskola nevében és 

szerkezetében is változik. Az új megnevezés: Magyar Tannyelvű 

Általános Műveltséget Nyújtó Középiskola. Ez az iskolatípus az alsó 

tagozat kiválásával jön létre, tehát a mai alapiskola felső tagozata és 

a hároméves érettségiző gimnáziumi osztályok alkotják. De ez az 

iskolatípus sem hosszú életű. Hamarosan egyesítik az alapiskola 

alsó és felső tagozatát, így végérvényesen szétválik a kilencéves 

alapfokú és a hároméves középfokú képzés. 

Igazi hőskornak számít a kezdeti majd tíz év. Az iskolatörvények s ez 

által az iskola nevének és természetesen szerkezetének változása 

mára már majdnem átláthatatlanná teszi ezt az időszakot. Számtalan 

írásos emlék elkallódott, elveszett a folyamatos költözködésben, 

főleg az iskolák szétválásánál és összevonásánál. Ma már jóformán csak 

a szóbeli közlésekre hagyatkozhatunk a korszak felidézésénél. De talán 

így retusálja az emlékezet igazán romantikussá ezt a rendkívül kalandos s 

változatos időszakot. Az első gimnáziumi - hiszen az iskolát hivatalosan 

nevezhették akárhogy, a "népnyelv" csak gimnáziumnak hívta- osztályok 

rengeteget költöztek. A Hámos-kastélyban nyílt az első osztály, de a 

diákok később megjárták az egykori felekezeti iskolák épületeit, sőt a 

Pákozdy-házat is. 

Az iskola igazgatói az 1960-as évek végéig: Kollár László, Seres Pál, 

Balázs Géza, Lukács Tibor, Gyömbér Béla. 

Tanárai: Pazderák Bertalan, Pákozdy Lajos, Pákozdy Klára, Zsámbok 

Tamás, Czíczer János, Kovács Zoltán, Csernovszky Margit, Szivák 

Árpád, Gašová Mária, Kasza István, Hadvezető Rudolf, Černovsky-

Atlasz Erzsébet, Dombi Mária. 

A hatvanas évek aztán kissé nyugodtabban teltek. Az oktatás színvonala 

egyre emelkedett. 1967-ben bevezették a 11 napos tanítási ciklust, ami azt 

jelentette, hogy csak minden második szombaton volt tanítás. 1968. 

szeptember 1-jétől pedig a szombati tanítás teljesen megszűnt. 
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A hetvenes évek: 

1972. szeptember 1. - az 1969-es iskolareform következtében újra változik 

az iskola szerkezete. Összevonják a szlovák és a magyar tannyelvű  

általános középiskolai képzést nyújtó osztályokat, s így az iskola közös 

igazgatású kéttannyelvű gimnáziummá válik. 

Az iskola igazgatója Gyömbér Béla, az igazgatóhelyettese 

Szivák Árpád. A tanári kar tagjai: Bódi Bertalan, Zsámbok 

Tamás, Galo Béla, Czíczer János, Černovsky Erzsébet, Galo 

Pál Vilmos, Hadvezető Rudolf, Milen Piroska, Vincze Magda, 

Janšo Pavel, Beňová Viera mérnök, Pajtášová Matilda, Zelina 

Ondrej. 

A hetvenes években általában két magyar osztály nyílott 

minden évben, egy humán és egy reál, vagyis 

természettudományi tagozatos. A tanári kar is változott, sok új 

tanerő érkezett, igaz, többen csak rövidebb időre. Az 1973/74-

es tanévben például Viczén Árpád, az iskola későbbi igazgatója és Ivarg 

Béla, majd egy év múlva Révay - Simon Szilvia, Doró György, Bocko 

Pavel, Svinteková - Hlinková Agneša, Ševčíková Marta s gazdasági 

felelősként Helembai Milena is. 

Az 1975/76-os tanévben kezdett el tanítani a gimnáziumban Kovács 

Éva, Óváry István és Adamovičová - Rojíková Anna, majd egy évvel 

kesőbb Polomská Eva, Rapčanová Anna, Novohradský Alexander, 

Hodermarská Anna s az 1977/78-as tanévtől kezdve Varga Borbála és 

Zelenák Márta. A hetvenes éveket a tanulók létszámgyarapodásán 

kívül kiemelkedő nemzetközi és országos szintű sikerek is 

emlékezetessé tették. Sajnos 1979-ben történt az a precedens is, 

hogy a kellő számú jelentkező ellenére nem engedélyezték a két 

magyar osztály megnyitását. Az iskola már akkoriban is tornaterem- és 

tanteremhiánnyal küszködött, hiszen albérlői státusszal bírt csak az 

akkori magyar, ma már a szlovák alapiskola épületében. Mégis, a 

nehézségek ellenére is sokkal nyugodtabb korszaknak tűnik ma, mint 

a nehézkesen induló, de hektikussá vált nyolcvanas évek. De nézzük 

újra az adatokat! 

A nyolcvanas évek: 

1983/1984 - a gimnáziumot közös igazgatóság alá helyezik a 

mezőgazdasági szakközépiskolával. A közös iskola igazgatója 

Gyömbér Béla, igazgatóhelyettese Jóba Mihály. A gimnáziumnak 

ekkor már csak nyolc, négy magyar és négy szlovák osztály van, 

amelyet összesen 170 diák látogat. 

1985. augusztus 31. - központi döntéssel megszüntették a 

mezőgazdasági iskolát Tornalján. A gimnázium igazgatója 

Gyömbér Béla maradt, az új helyettese a nyolcvanas évek elején 

érkezett Móricová Ivica lett. 

1986/1987 - a gimnázium átköltözött a volt mezőgazdasági iskola 

épületébe. A négy magyar és négy szlovák osztály bőven elfért 

ugyan itt, s átmenetileg iskolai ebédlője is lett a gimnáziumnak, 

de a tornateremhiány továbbra is fennmaradt. A  nyolcvanas 

évek második felére a magyar tannyelvű osztályokban a diákok 

létszáma erősen lecsökkent, az 1987/88-as tanévben például csak 13 diák 

érettségizett az egyetlen magyar osztályban. A korábbi évtizedekhez 

viszonyítva kevesebb tanár is érkezett az iskolába. 
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 A nyolcvanas évek elején csak Móricová Ivica és Hrieň Tomáš, majd az 

évtized második felében Bartišek Mária, Hencz Éva, Jandová Silvia, 

Dúžiková Miroslava és Kankulya László. 

1989. augusztus 28. - kinevezik az iskola új igazgatóját, Viczén Árpádot. 

1990. január 18. - a novemberi változásokat követően az 

igazgatóválasztás második fordulóján újraválasztják Viczén Árpádot, 

helyettese Galo Pál Vilmos lett, akit később a helyettesi poszton Milen 

Béláné váltott. 

A kilencvenes évek: 

A kilencvenes évek első felében minden tanévben ismét két magyar 

osztály nyílt. Új tanerőkre is szükség volt, s ekkor érkeztek a következő 

tanárok: Szivák Erika, Máté Erzsébet, Gaál Imre, Szögedi Dénes, 

Czetőová Beáta, Czerwinszki Radoslav, Czerwinszka Noémi, Húšťava 

Peter, Szabó Zita, Nagy Zsófia és Juhász Judit.  

A kilencvenes évek második felének kezdetére egy tragikus esemény 

vetett árnyékot. Viczén Árpád, a gimnázium igazgatója 1996.június 6-án 

rövid, de súlyos betegség után elhunyt. 

1996. szeptember 1. - pályázat útján Rojíková Anna lett az igazgató, 

helyettese Máté Erzsébet. Ebben a tanévben a gimnáziumnak 12 osztálya 

volt. A 8 magyar osztályt 143, a 4 szlovák osztályt pedig 64 diák látogatta. 

A magyar tannyelvű négyosztályos gimnázium első évfolyamaiban a 

következő tanévtől kezdve újra csak egy osztály nyílt.  

1998. szeptember 1. - egy évvel a szlovák tannyelvű nyolcosztályos 

gimnáziumi képzés beindítása után 30 kisdiák kezdte meg tanulmányait a 

magyar tannyelvű nyolcosztályos gimnázium első évfolyamában. 

1998/2000 - a négyosztályos gimnáziumban a kilencéves alapiskolás 

képzés beindulása miatt nem lehetett első osztályt nyitni. 

A kilencvenes évek második felében a tanári kar ismét változott. Ekkor 

érkezett Pelle Beáta, Pósa Csilla, Kulik Szilvia, Kišfalušiová Dana, 

Bundová Marcela, Sipkai Szilárd, Sipkai Tímea  és Libjak Štefan, Lukács 

Veronika, Bussányiová Timea  és Vincze Norbert. 

2000 - 2013: 

2001. április 1. – az igazgatóválasztást követően a gimnázium új 

igazgatója Galo Pál Vilmos lett, az igazgatóhelyettes pedig Máté 

Erzsébet.  

2002/2003 – a nyolcéves gimnázium 11 osztályában 188 diák tanult, a 

négyéves gimnázium 6 osztályát pedig 138 diák látogatta. 

Újabb tanárok érkeztek: Imreczeová Gabriela, Szabópál Veronika, Varga 

Csaba, Iván László, Anderkó Hanobik Andrea, Czene Henrietta és Miko 

Attila 

2011. július 1. - az igazgatóválasztás után  a gimnázium új igazgatónője 

Mgr. Dana Kišfalušiová lett, az igazgatóhelyettes pedig Máté Erzsébet. 

A 2012/2013-as tanévben két új tanárnő érkezett: Miklós Zsuzsanna és 

Lázár Veronika. 

A 2013/2014 –es tanévben  12 osztályban 161 diák tanul. 
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Köszöntő 

      A gimnázium fennállásának hatvanödik, a  magyar tannyelvű 
gimnázium fennállásának hatvanadik évfordulóját ünnepeljük. A 
magyar osztályok történelme 1953. szeptember 1-jén kezdődik.  
Az iskola az 1953. április 24-én érvénybe lépett  közoktatási 
törvénynek köszönheti létrejöttét. Jelentős politikai és kulturális 
esemény volt ez. Abban az időben a Tornalja körzetébe tartozó 
települések többségében nem volt érettségivel rendelkező 
helybéli lakos. Még a polgárit végzettek száma is nagyon kevés 
volt.  Az iskola megnyitása lehetővé tette a munkáscsaládok 
gyermekei számára is az érettségi megszerzését. 

A tizenegyéves középiskolát többször átszervezték, felső 
osztályait leválasztották, új nevet kapott, de a szülők, diákok, 
még a pedagógusok is „csak” gimnáziumnak titulálták, holott 
például az 1960-as években a „magyar gimnázium” hivatalos 
neve Magyar Tannyelvű Általános Műveltséget Nyújtó 
Középiskola volt. 

     A gimnázium nagyon sokat tett a régió kulturális felemelkedéséért. 
Iparkodott mindenkor megfelelni  a társadalmi elvárásoknak. Növendékei 
megfelelő és sokoldalú felkészítést kaptak és kapnak ma is. A végzett 
hallgatók közül sokan egyetemeken és főiskolákon tanulnak tovább. 

     Ha a városba megyek, sokszor a gimnázium felé veszem az irányt. 
Megállok az utca másik oldalán, végighordom tekintetem a  felújított 
épületen. Ilyenkor mindig eszembe jut, milyen nagy gondot jelentett 
valamikor az osztályok elhelyezése, a teremhiány. 

     Nemcsak az épületre vagyok kíváncsi, az iskola működését is 
figyelemmel kísérem. Őrülök sikereinek, a nevelés-oktatás terén elért 
eredményeinek, diákjai sikereinek. Jó leírni: a gimnázium működését nem 
kísérik botrányok, nemzetiségi torzsalkodások. A tanárok csendben, 
felelősségteljesen végzik munkájukat. Mindez bizonyára az iskola 
igazgatónője érzelmi intelligenciájának, a tanárok megfontolt 
magatartásának köszönhető. 

     Vannak foglakozások, melyek  eredményesen űzhetők kiégett lélekkel, 
cinikus közönnyel. Tanítani, fiatalokat nevelni csak sok-sok szeretettel, 
türelemmel és hozzáértéssel lehet.  

     Aggodalommal töltenek el az iskola működését gátló, létét 
veszélyeztető jelenségek. A régiónkat sújtó viszonylag magas 
munkanélküliség nem kedvez az iskolának, nem kevésbé a tanulók 
szociális összetétele, a születések számának csökkenése. Már 
nemcsak a főiskola, egyetem kerül sokba, hanem a középiskola is. 
Csak elméletileg ingyenes az iskola. 

      A jubileum alkalmából szeretettel, szívem minden melegével 
köszöntöm az iskola tanárait, diákjait, minden dolgozóját. Kívánom, 
hogy még sok-sok éven keresztül fejtse ki áldásos tevékenységét. 
Legyen mindig elegendő tanulója mindkét tagozaton, s olyan 
tanárai, akik hivatásnak tekintik foglalkozásukat és tudatosítják: 
csak az eredményesség tiszta tükrében szilárdul meg a bizalom az 
iskola iránt. Legyen értéke a tudásnak! Részesüljenek a 
pedagógusok megfelelő társadalmi és anyagi megbecsülésben! 

                                                                     Úgy legyen! 

  

                                         PhDr. Gyömbér Béla, 
                                      az iskola nyugalmazott igazgatója 
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Visszasírt emlékek 

         A vissza-visszasírt emlékek listáján nagyon előkelő helyet foglalnak 

el régmúlt gimnáziumi éveim. Igaz, akkoriban Általános Műveltséget Nyújtó 

Középiskola volt a neve. Mi persze gimnáziumnak hívtuk, ragaszkodva a 

nimbuszhoz, amitől a szocializmus ,,múltat végképp eltörölni “ ideológiája 

megfosztotta. És elég sikeresen. Emlékszem, úgy indultam neki anyám 

hatalmas ellenállását leküzdve – mert minek tanuljon egy lány - , mint akit 

a világ minden tudásának édene vár. Aztán  csak álltam csalódottan azon 

tűnődve, hogy nem lettem-e osztályismétlő az előző, nyolcadikos tanévből 

ismert tananyagok láttán. Persze lehet, hogy csak nekem voltak nagyok az 

elvárásaim, miután annyit összeolvastam a régi patinás iskolák 

diákéletéről. De végül is nagyszerű tanárainknak köszönhetően – akik át-

átlépték a kockázatos határokat – az ideológiák réteges máza alatt 

megtaláltuk a  m a g o t. Azt a magot, amivel később elindulhattunk betörni 

a tudományok valós kincstáraiba.  Az a három év személyes édenem 

utolsó korszakának emléke, végigkísér az életemen. Az osztálytársak, a 

nyáj szellemének biztonságot nyújtó melege, amit többé soha nem 

találtam meg újra. A közös ábrándozások, bizalmas vallomások, sírig 

tartó barátságok sarjadásai és még sok olyan dolog, amit csak ebben 

a korban tesz, mond vagy gondol az ember. Amikor az élet 

örökkévalónak tűnik s ifjúságunk elpusztíthatatlannak. Szép, diadalittas 

idők.  

   Bár nem tettem szert latinos vagy görögös  műveltségre és a 

benzolgyűrűt sem tudnám már felrajzolni, valami mégis  megmaradt 

bennem örökre.  A varázslat. Egy tiszta világ bűvereje.  Jó volt tornaljai 

diáknak lenni, azzá az emberré válni, aki vagyok.  Igényesnek, örök 

keresőnek és örök elégedetlennek. Mindezt egykori tanáraimnak és 

osztálytársaimnak köszönhetem.  S a hely szellemének, ami 

elpusztíthatatlan s tovább él az “ ifjú szivekben”. 

                                                                                                               

     Kovács Magda 

Pillanatképek 

    Annak idején, jó sok évvel ezelőtt, még a főiskola helyezte el végzős 

hallgatóit. Az én számomra három hely volt kijelölve: Újvár, Rimaszombat 

és Tornalja. Úgy találtam, hogy Újvár igen távol esik a szülőfalumtól 

/Gömörsíd/, Rimaszombat rossz emlékeket ébresztett bennem /arc- és 

homloküreg-gyulladás miatt többször megkínoztak az ottani kórházban/, 

így maradt Tornalja. Nevét a falumba érkezett katolikus paptól hallottam 

először. Tehát egy teljesen ismeretlen hely lett az új otthonom. Végül is 

1962-ben  21 évesen a Šafárikovói – Tornaljai Magyar Tannyelvű 

Általános Műveltséget Nyújtó Középiskola tanára lettem. Azóta is ide köt 

minden, itt találtam új otthonra, családra, barátokra.   

      A kezdet nem volt éppen zökkenőmentes. Egyedül az iskola 

igazgatóhelyettesét ismertem, aki szintén Füleken érettségizett, ahol én is, 

és boldogan ismertem fel egy újabb arcot  a népes tantestületben – egy 

volt főiskolást, akivel együtt kezdtük az egyetemet. Az első nap az 

iskolában még a mai napig kísért. A sok új arc, tanítók, tanárok, nevelők az 

iskola mindhárom tagozatáról és velük szemben én egyedül, egy új tanerő, 

aki megszeppenve igyekeztem adni a bátor valakit, aki igazából nem 

voltam. Zavaromban megtörtént, hogy valakinek kétszer is 

bemutatkoztam. Még ma is elpirulok, ha az akkori szereplésemre 

gondolok. Maga a város igen barátságos, rendezett benyomást keltett 
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bennem. A hatvanas években Tornalja a fiatalok városa volt. Több 

iskolatípus működött a városban, Szlovákia távoli helyeiről is érkeztek ide 

diákok, főleg a jó nevű mezőgazdasági iskolába. A legtöbben, mint 

bentlakó diákok szerves részei lettek a városnak, színesebbé tették a 

mindennapokat. A hatvanas évek elején még hatnapos munkahét volt, 

majd kéthetente változott, míg  végül megszületett az ötnapos 

munkahét. Ezzel azt akarom elmondani, hogy a város nem pihent, 

a sok fiatal nap mint nap találkozott, kereste az alkalmat, hogy 

találkozzon. 

       Az ünnepekből, évfordulókból akkor sem volt hiány. A 

kultúrház, a szabadtéri színpadok mindig hangosak voltak. A sok 

fiatal életet hozott a városba. Ezt hiányolom a mai Tornaljából. A 

régi irodalmi körök, tánccsoportok, sportkörök vetélkedői lüktető, 

pezsgő életet teremtettek a városban. Lehet, hogy mai szemmel 

nézve túlságosan is vigyáztuk, felügyeltük a fiatalokat, de 

szerintem ez csak a javukat szolgálta. Nem volt idejük csellengeni, 

lógni a semmiben – érezték, hogy részesei valaminek, van céljuk, mindig 

akad kihívás, ahol kiállhatnak a többiek elé. A mai napig emlékezetesek 

maradtak a közös kirándulások, kultúrműsorok, a fellépések a környező 

falvakban, Gombaszögön, Východnán, sőt még az ún. „liptói 

krumplibrigádok” is felejthetetlen emlékké váltak bizonyos idő után.  

       Ami a szakmai munkámat illeti- a Comenius Egyetemhez 

csatolt Pedagógia Főiskolán végeztem el a magyar és szlovák 

nyelvszakot. Tornalján csak két éven át tanítottam magyar nyelvet 

egy osztályban, aztán már csak szlovák nyelvet. Amikor 1973-ban 

a magyar és a szlovák felső tagozat közös igazgatóság alá került, 

már a szlovák tagozaton is én tanítottam, persze megszakítással - 

közben anyasági szabadságon voltam fél évig. A tanári 

pályafutásom elején jó kis trémával indultam, különösen  tartottam 

az érettségiző osztálytól, ahol diákjaim alig 4-5 évvel voltak csak 

fiatalabbak, és nem könnyítették meg az életemet. De idővel 

minden a helyére került, ma már csak jókat mulatunk, kacagunk a 

történéseken, amit akkor halál komolyan éltünk át. Az idén volt első 

diákjaim 50. érettségi találkozója. Prágától Pozsonyon keresztül 

Kassáig jöttek a volt diákok, hogy annyi év után is közösen 

emlékezzenek az együtt töltött évekre. Engem, mint tiszteletbeli 

osztályfőnököt nagyon meghatott az  a szeretet, tisztelet,  amivel egymást 

és engem is fogadtak. Igaz, ma már többnyire barátnőkké, barátokká 

váltak jó néhányan. A 16 év alatt, amit az iskolán töltöttem, 4 esetben 

voltam osztályfőnök, sőt 2 esetben az esti tagozaton is. Az érettségi 

találkozókon mindig előkerülnek a régi emlékek, történések, persze már a 

„csak a szépre emlékezem” szellemben. 

        Összegezve életem e pár évét elmondhatom, hogy örömmel tölt el az 

a tudat, hogy az itteni iskola tanára lehettem, hogy annyi értelmes fiatalt 

taníthattam, irányíthattam, és szinte kézen fogva kísérhettem, 

gyámolíthattam őket. Egy volt kollégám megjegyezte, hogy amilyen az 

osztályfőnök, olyanok a diákjai is. Lehet, hogy ezt a kijelentést ironikusan, 

egy kis felhanggal mondta - de biztosan állíthatom, hogy most, amikor 

magamra maradtam ebben a magam választotta városban, ritkán telik el 

nap, hogy valamelyik volt diákom, ha nem  személyesen, akkor telefonon 

ne érdeklődne felőlem. Persze az érdeklődés kölcsönös, én is számon 

tartom, követem az életük alakulását. Különösen sokat jelent számomra a 

szlovák tagozaton tanuló diákok ragaszkodása, hiszen olyan rövid ideig 

voltam velük kapcsolatban. Jó velük újra és újra találkozni és feleleveníteni 

a régi dolgokat. 
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         Sajnos, ami a kollégákat illeti, az évek során sorra eltávoztak 

mellőlem - hatalmas űrt hagyva maguk után. A három volt igazgatóm 

(1962-1979) közül már ketten a túlvilágon igazgatnak. Én, aki 35 évvel 

ezelőtt egy kicsit meghaltam- agytrombózis után béna és néma lettem - 

megtanultam újból élni, létezni tovább. Persze hiányzott az iskola, a 

mindennapi program, a tudat, hogy szükség van rám. És most mint utolsó 

mohikán, úgy érzem,  tartozom a sorsnak és a volt kollégáknak azzal, 

hogy helyettük is emlékezem, így adom őket vissza a mindennapoknak. 

Nem hal meg az, aki bennünk él, tetteik, mosolyuk továbbra is él 

mindaddig, amíg emlékezünk rájuk. Az élet, a sors kerekét megállítani 

nem lehet, itt-ott lelassul, de forog tovább. És ez így van jól.  

   Černovsky Sándorné Atlasz Erzsébet,  nyugalmazott tanárnő       

          

Ünnepi gondolatok 

Valószínűleg mindannyian feltettük már a kérdést: milyen benyomást kelt 

iskolánk egy véletlen látogatóban.  

     Bár én nem vagyok véletlen látogató, de elárulhatom, ha belépek az 

iskola épületébe, valami ismeretlen,  de  kellemes érzés kerít hatalmába. A 

felújított épületből árad a nyugalom és a harmónia. Persze  az iskola nem 

egyenlő az épülettel! Az iskola szívét az ott tanuló és dolgozó emberek 

alkotják. 

     Gyermekeink oktatásában és nevelésében kulcsfontosságú szerepet 

játszik a pedagógusok, a vezetőség és a technikai személyzet 

kiegyensúlyozott munkája. Szeretném külön kiemelni a volt 

alkalmazottakat, akik bár elhagytak bennünket, de gondolataik, 

módszereik tovább élnek bennünk. Diákjaink minden egyes sikere néma 

dicséret, amire az oktatók méltón lehetnek büszkék.  

     Engedjék meg, hogy kihasználjam ezt az ünnepi alkalmat arra, hogy a 

szülők nevében köszönetet mondjak a támogatásért, segítségért, 

odaadásért mindazoknak, akik hozzájárulnak a Tornaljai Gimnázium 

mindennapi életéhez. 

     Végül minden kedves pedagógusnak további jó munkát, kreativitást, 

bölcs döntéseket és zavartalan együttműködést kívánok. Legyen munkájuk 

gyümölcsöző, hogy a jövőben is minél   többen  gondoljanak meleg szívvel 

a Tornaljai Gimnáziumra.   

                       Cselényi Krisztína, a  szülői munkaközösség  vezetője  

Érzelmes utazás az ektűnt idő nyomában /3/ Tornalja  /részletek/ 

 …Ott hagytuk tehát abban, hogy ötvenhárom október végén 

mégiscsak megindult a tanítás a tornaljai magyar gimnáziumban 

(bocsánat: a tizenegy éves iskolában). Azt már nem részletezem, hogy túl 

a pedagógusokon, s az elegendő diákon kívül micsoda gondok voltak 

még. Hogy mást ne mondjak: a helységekkel. Nem túlzok, de a három 

esztendő alatt legalább harminc teremben (?) megfordultunk, s legalább 

öt-hat épületben, a Galambdúcnak csúfolt valamitől a Hámos-kastélyig. 

Tornaljára különben ez még később is jellemző volt (talán ma is az), hogy 

a tanítók (de a diákok is itt-ott), maratoni futásban rohangáltak egyik 

végéről a másikra a városnak, annyi helyen voltak szétszórva a tantermek. 

És mégis! Mert erre akarok pontosan, - erre a mégisre kitérni. 
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Az, hogy ilyen mostoha körülmények között is ahogy toborozódott és 

elindult az első évfolyam, s ahogy folytatódott is, ilyen anyagot volt képes 

kitermelni magából. 

 Az persze igaz, hogy ennek végül is egyetlen szerencsés oka volt. 

Az, hogy az érettségi előtti évben megérkeztek az első frissen végzett 

pedagógusok, akik értelemszerűen alig pár évvel voltak idősebbek nálunk, 

s amint a végeredmény igazolta, szinte csodát műveltek velünk. Főleg két 

területen: az irodalomban-történelemben és a matikában-fizikában. Ami 

ugyanis ez utóbbit illeti, főként a matematikát, hát állítani merem, 

tizedikben, vagyis az érettségi előtti évben, ismeretekben nem tarthattuk 

messzebb az utolsó polgáriban szükséges ismereteknél. Hogy volt mégis 

képes szegény, azóta korán elhunyt Czíczer János csodát teremteni, hogy 

le tudtunk érettségizni, az számomra legalábbis, máig rejtély. Mert 

nemcsak hogy mindezek után leérettségiztünk, hanem jó páran még 

fölvételikre is elmerészkedtek matematikából-fizikából, mi több, még el is 

végezték e nehéz tantárgyakat, s ahogy írtam, ketten még egyetemi 

előadók is lettek, dékánok, dékán helyettesek Nyitrán. Hogy őket hogyan 

érettségiztette Czíczer tanár úr, azt nem tudom, de azt tudom, hogy 

engem hogyan érettségiztetett le. Szinte láttam rajta, hogyan izgul 

miattam, s amiatt, hogy milyen marhaságot mondok majd, hisz naná, hogy 

tisztában volt matematikai-fizikai ismereteimmel, szorgalmasan mondta 

előttem a válaszokat, rám csak a helyeslést hagyta, mondván, hogy ugye 

ez a helyes megoldás? Én meg persze bólogattam szorgalmasan, hogy 

igen, úgy van, jól mondja, tanár elvtárs. És mégis... Belőlem ugyan nem 

lett matematikus, de jó pár osztálytársamból az lett, márpedig máig 

hiszem, hogy nem volt az osztályban kettőnél több, nálam „bölcsebb“ 

matematikai zseni.  

 A másik rész pedig az irodalom és a történelem. Szegény 

Zsámbok Tamás, ő is korán elhunyt, a történelem megszállottja volt, több 

érdemes publikációja is megjelent és így nyilvánvaló, hogy ha kevésbé 

látványosan is, mint Czíczer, vagy főleg Pazderák, de jótékonyan 

befolyásolta diákjai történelmi érdeklődését. S e téren persze a mesterek 

mestere az irodalmár, Pazderák Berci volt. Róla már több ízben 

megemlékeztem. S nemcsak én, mások is, hisz tornaljai működésének 

szinte minden évfolyamából jött, ha nem több, legalább egy írástudó, s ha 

irodalomtörténetünk úgy tudja, hogy a Harmadvirágzás irodalma főleg 

1958, tehát a nyolcak antológiájának a megjelenése után borult 

virágzásba, akkor e virágzásból egy rész megilleti Pazderák Bercit is. 

Lévén, hogy a mi osztályunk volt az első, az irodalomba én kerültem 

elsőnek Tornaljáról, de utánam sorjáztak a többiek: Tóth Elemér, Batta 

Gyuri, Bárci Pista, Kovács Magda, s még a mezőgazdaságiban végzett 

Mikola Anikó is nyilván e szellemmel „fertőződött“ meg, és még 

a fiatalabbak, B.Kovács Pista, Kövesdi Karcsi, Szászi Zoli, egészen az alig 

most indult Dubovszky Laciig.  

 Tornalján vagyunk, aligha lenne illő szó nélkül elhaladni e mellett. 

Márcsak azért sem, mert bizony e világ végi kisváros kevés igazán 

jelentős, országos jelentőségű kiválósággal dicsekedhet, miért is 

hallgatnánk hát el, hogyha akadnak ilyenek. Ráadásul nemcsak az 

irodalmárok között. Már az érettségi találkozónkról írott beszámolómban is 

említettem, hogy annak ellenére, milyen sekélyes volt a mi matematikai-

fizikai műveltségünk, hányan végeztek mégis már az első évfolyamból 

éppen ilyen szakon, sőt egy közülünk, Gál Tibor az egyetemi docensségig 

s dékánhelyettesi pozícióig vitte Nyitrán. A következő évben végzett László 

Béla pedig ugyancsak ezen a szakon s ugyancsak Nyitrán egyenesen 

a professzúráig s a dékánságig emelkedett.Hát „Ez is történelem“, ahogy 

Bábi Tibor egy ugyancsak elfelejtett versének a címe mondja. 

       Cselényi László 
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Köszöntő 

 

„Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás... 

Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme.Készülj föl reá testben és 

lélekben...“ 

(Márai Sándor) 

 

Általában akkor ünnepelünk, ha valamit elértünk, ha valamit megéltünk. 

A Tornaljai Gimnázium jubileuma kapcsán elmondhatjuk, hogy azzal, hogy 

megéltük ezt a szép évfordulót, el is értünk valamit. S nem is keveset. 

Hiszen ez a hat évtized már kezdeteiben sem volt könnyű.  

Vagyis egy középiskolának, amely kiállta az utóbbi bő évtized 

iskolabezárásait és a különböző típusú  tanintézmények összevonásának 

viharait is, van mit ünnepelnie. S ezáltal van mit ünnepelnie Tornaljának is. 

Hiszen városkánk egyik meghatározó intézményéről van szó. Ha a 

kiművelt emberek egy-egy társadalom alapkövei, akkor az iskolák ezen 

építmény tartóoszlopai. Ha a tanító lámpás, akkor az iskola világítótorony.  

Büszke vagyok rá, hogy a Tornaljai Gimnáziumban érettségizhettem. S 

tudom, sokan vagyunk ezzel így, hiszen az utóbbi három évben az ötven- 

vagy ötvenöt éves érettségi találkozójukra érkező öregdiákok kivétel nélkül 

hálával és szeretettel beszélnek egykori tanáraikról, egykori iskolájukról. 

Ők mindmáig a tornaljai gimnázium világítótornyának fényében látják 

egymást, s látják a világot. 

Egykori gimnazistaként és pedagógusként képviselői és polgármesteri 

kötelességeim között a tanügy és benne a tornaljai gimnázium dolga 

mindig kiemelt feladatként szerepelt.  

Őszintém remélem, hogy az iskola épületének közelmúltban elvégzett 

felújítása a gimnázium sikertörtének kezdetét jelentette. Hogy ezeket a 

termeket tehetséges, tanulni vágyó diákok töltik be az elkövetkező hatvan, 

vagy akár hatszáz évben is. 

S ha ezt az iskola vezetése, tanárai, a diákok és szülők is így akarják, 

akkor a jövőben is lesz mit ünnepelnünk. Erre készüljünk hát „testben és 

lélekben”.  

      Szögedi Anna   

A Tornaljai Gimnázium diákjainak versenyeredményei a 
2012/2013-as tanévben 

         „Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és 
máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen“ (Assisi Szent Ferenc)  

         A tanulmányi versenyek fontosak. Minden versenyző megtanul 
gyorsabban dolgozni, gondolatait rendezve precízebben fogalmazni, az 
idejéthatékonyan beosztani. Tényleg mellékes körülmény, hogy végül 
nyer-e valamilyen díjat a versenyen vagy nem, mert a megszerzett 
készségeket, képességeket többé már nem veheti el tőle senki. Így, csak 
így juthat el az ember a szükségestől a lehetségesen át a 
lehetetlenig.     Mint minden oktatási intézménynek, iskolánk vágya és célja 
is az, hogy aktív, önálló és tudatos gyerekeket neveljen. Olyanokat, akik 
tudásukat kamatoztatva dolgoznak és tesznek a saját boldogulásukért és a 
köz javáért.  Éppen ezért a Tornaljai Gimnázium minden egyes versenyző 
diákjára nagyon büszke, sikeres diákjait pedig az idei tanév végén is 
igazgatói vagy osztályfőnöki dicséretben, illetve könyvjutalomban 
részesítette. Vegyük hát számba a legjobbak közül is a legjobbakat, 
tantárgyak szerint! Jöjjenek először a matematikai versenyek! A 
Matematikai Olimpia kerületi fordulójába két diákunk, Barto Norbert és 
Cselényi Krisztína (Szextó) is bejutott. Sőt! Barto Norbert 1. helyezésével a 
kerület legjobbjává vált. Máté Angelika (Prímó) a járási forduló 4. 
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helyezettje volt.A Felvidéki Magyar Matematikaverseny a magyar 
tannyelvű középiskolák országos versenye, egyben selejtezője 
a Nemzetközi Magyar Matematikaversenynek. A verseny értékét az is 
növeli, hogy magyarországi középiskolák is részt vesznek rajta. Az idei 
versenyt Barto Norbert (Szextó) a 3., Bodor István (III.B) az 5. helyen,  
Cselényi Krisztína (Szextó) és Kovács Ádám (IV.B) sikeres megoldóként 
zárta. A Csíkszeredán megrendezett Nemzetközi Magyar 
Matematikaverseny döntőjében úgy Barto Norbert mint Bodor István 
sikeres megoldó lett.  

         A Pitagoriász versenyen a Prímó tanulói közül Lenkey Gábor a 2. 
Gergely Orsolya pedig a 4. helyen végzett. A Katedra 
Matematikaversenyen ugyancsak a Prímó diákjai lettek sikeres megoldók 
– név szerint: Gergely Orsolya, Bencső Bernadett, Cselényi Viktória és 
Oláh Gergő. A Füleken megrendezett Triatlon elnevezésű versenyen a 
Bodor István (III.B), Kovács Ádám (IV.B) és Barto Norbert (Szextó) 
összetételű csapat a 7. helyen végzett.                                                                              
A biológiai, illetve a környezetvédelmi versenyek közül elsőként 
megemlítendő Bodor István (III.B) sikere a nyitrai Közép-európai 
Tanulmányok Kara által magyar nyelvű gimnazistáknak és 
középiskolásoknak megrendezett „Nagy magyarok a 
természettudományban” című versenyen. István pályamunkájával az 1. 
helyen végzett. A biológiai levelező versenyen az idén a Prímó osztály 
tanulói közül Máté Angelika, Varga Réka Virág, Gergely Orsolya, Cselényi 
Viktória és Sipkai Eszter sikeres megoldók lettek. Sipkai Eszter a Kék 
Iskola elnevezésű környezetvédelmi versenyen is sikeres megoldó lett.A 
2012/2013-as tanév igazán eredményesnek számít a magyar anyanyelvi 
versenyeket illetően is.Az egyik legnívósabb hazai versenyen, a több 
hónapon át zajló Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Versenyen is méltón 
képviselték gimnáziumunkat tanulóink. A kerületi fordulón  Jeriga Enikő 
(Szextó) bronzsávos, Turčányi Eszter, Varga Tamás (III.B), valamint 
Szabó László (Szeptímó) ezüstsávos, míg Sipkai Eszter (Prímó) az 
országos fordulón ezüstsávos minősítést kapott. 

         Az Egressy Béni Nemzetközi Szavalóversenyen Szabó László 
(Szeptímó) 1. Varga Tamás (III.B) pedig 2. helyezést ért el.Az Ipolyi Arnold 
Szlovákiai Magyar Népmesemondó Versenyen Szabó László (Szextó) 
aranysávos, míg a kerületi fordulón Lenkey Gábor és Oláh Szabolcs 
Gergő (Prímó) ezüstsávos besorolást kapott.A putnoki Tompa Mihály 
Vers- és Prózamondó Versenyen Turčányi Eszter (III.B) különdíjas lett. A 
Prímó Cselényi Viktória, Oláh Szabolcs Gergely és Arkhely Mátyás alkotta 
csapata az MPSz „Száll a rege” című országos irodalmi-történelmi 
versenyén az előkelő 9. helyezést érte el a nagyon szoros versenyben. 
Bodor István (III. B) megnyerve a Szép Magyar Beszéd kerületi fordulóját 
az országos forduló résztvevőjévé vált.    Az irodalmi versenyek közül az 
egyik legértékesebb eredményt a Cselényi Krisztína (Szextó),Turčányi 
Eszter (III.B) és Babús Andrea (Oktávó) alkotta csapat érte el a  nyitrai 
Közép-európai Tanulmányok Kara megrendezésében sorra kerülő II. 
Legere irodalmi versenyen. A többfordulós versenyen a 46 csapat közül az 
5. helyezést érték el.A szlovák nyelvi versenyek résztvevői is értékes 
helyezéseket szereztek.  A Dobré slovo – Jó Szó szlovák nyelvű vers-és 
prózamondó versenyben Šedivá Dominika a járási és a kerületi forduló 
megnyerése után az országos forduló 2. helyezettje lett, a Prímó diákja, 
Cselényi Viktória pedig a kerületi részvétel jogát nyerte el.Turčányi Eszter 
(III.B) is szép sikert aratott.  A Poznaj slovenskú reč – Ismerd a szlovák 
nyelvet kerületi fordulájának 1. helyezése után az országos fordulón a 6. 
helyezést érte el. Az angol nyelvi versenyek közül említésre méltó Máté 
Vivien Bernadett (Oktávó) szereplése, aki a járási forduló 3. helyezettje lett 
az Angol Olimpián. A sportversenyek közül pedig kiemelkedik a regionális 
lövészversenyen 1. helyezést elért csapat teljesítménye. A csapat tagjai: 
Lenkey Gábor (Kvintó),  Kusza Ottó (Kvintó) és  Ferencz Mihály (Szextó) 

         Az elmúlt tanév végével iskolánk valóban sikeres versenyidőszakot is 
zárt, amelyet még egyszer köszönünk diákjainknak és felkészítő 
tanáraiknak. Szívből köszönjük munkájukat! 
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  Gymnázium - Gimnázium, Hurbanova 34, 982 01 Tornalja 

 „A képzés modernizációja a munkapiacon való sikeres jelenlét 
érdekében “ 

elnevezésű projektet megvalósítója 
ITMS projekt kód: 26110130542 

 
      Operatív program:     Képzés  
      Prioritás:                    1 A képzés és szakképzés reformja  
      Intézkedések:            1.1 A hagyományos iskola modernizálása  
  

 A projektet a Szlovák Köztársaság Oktatás-, Tudomány-, Kutatás- 

és Sportügyi Minisztériuma jóváhagyásával az Európai Szociális Alap és a 

Szlovák Köztársaság állami költségvetése finanszírozza vissza nem 

térítendő támogatás formájában.  

A projekt teljes költségvetése 320 009,27 €, ebből az Európai Szociális 

Alap és a Szlovák Köztársaság állami költségvetése által biztosított vissza 

nem térítendő támogatás 95%, vagyis 304 008,81 €.  

A projekt 2012 októbere és 2014 októbere között valósul meg. Fő 

célkitűzései közé tartozik az oktatás tartalmának és módszerének az 

innovációja a tudás alapú társadalom munkaerőpiacán való érvényesülés 

érdekében, valamint a pedagógusok olyan szakirányú és kompetencia 

alapú továbbképzése, amely elengedhetetlenül szükséges a hagyományos 

iskolatípus modernizálásához.  

A projekt célcsoportja a gimnázium pedagógusai és diákjai, akik a 

hagyományos módszerek és oktatási tartalmak megváltoztatásával 

járulnak a majdani potenciális munkavállaló munkaerőpiaci 

integrációjához. Iskolánknak a projektben megfogalmazott jövőképe az, 

hogy intézményünk olyan oktatási-nevelési tevékenységet végezzen, 

amely kritikus, alkotó gondolkodásmóddal és hatékony 

problémamegoldással felvértezett diákokat nevel. A projekt 

megvalósításának következtében a diákok számára az oktatás 

érdekesebbé, izgalmasabbá és könnyebben felfoghatóvá válik. A 

tantermeket modern interaktív táblákkal szerelik fel, újabb 

számítástechnikai szaktanterem épül ki, a nyelvi szaktantermeket pedig 

modern információs rendszerekkel látják el, vagyis az oktatás valóban 

interaktívvá válik.Manapság gyakran esik szó a hagyományos iskolák 

modernizálásáról. A projekt megvalósításának következtében iskolánk 

tényleges változáson esik át: a hagyományos tanítási órákat felváltja a 

kooperatív csoportmunka, a hiányzó tankönyvek sem okoznak majd 

problémát, mivel a diákok az interneten elérhető digitális tankönyvekből 

sajátíthatják el a legújabb természet- és társadalomtudományi ismereteket. 

A projekt megvalósulása hozzájárul annak a klasszikus felfogásnak a 

megváltoztatásához is, hogy az iskola mindössze a tudás 

memorizálásának színhelye. A projekt következtében az iskola olyan 

intézménnyé válik, amely a korszerű tudományos és technikai eszközök 

felhasználásában rejlő lehetőségek kiaknázásával hajlandó és képes 

eleget tenni korunk társadalmi elvárásainak. 
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Első érettségizett növendékek  1955 / 1956 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  
 
  
  
  
 

 

Osztályfőnök:  

        Pákozdy Lajos 

 
Ádam Éva 

Balogh István 

Bodon Béla 

Brezina Béla 

Cselényi László 

Csizmadia András 

Demeter Béla 

Gál Tibor 

Hajdú Erzsébet 

Horváth Malvína 

Kerék József 

Kiss László 

Köteles István 

Laboda Lenke 

Ligárt Tibor 

Lóczy László 

Lőrincz Géza 

Márton Erzsébet 

Máté Béla 

Molnár Gyula 

Nagy Zoltán 

Pulen Piroska 

Sipkai Sándor 

Szabó Jolán 

Szobonya Irén 

Szőke Terézia 

Toma Margit 

Tóth Sarolta 

Török Katalin 

Valaszkay Jolán 
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Fotogaléria tried v školskom roku 2012/2013 
A 2012/2013-as tanév osztályképei 
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            Stretnutie po 50.rokoch                       50 éves találkozó  
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