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Isten tenyerén

„Rozsnyó a világ egyik legbájosabb városkája. 
Csúcsos hegyek között Isten tenyerében fekszik. 
Csupa lomb és virág.“ – írja Móricz Virág, Mó-
ricz Zsigmond lánya, a Sajó völgyében fekvő, kö-
zépkori eredetű egykori bányavárosról.

Szinte hihetetlen, hogy már 25 év telt el azóta, 
hogy Felső-Gömör központjában a Rozsnyói Re-
formátus Egyházközség Alapiskolája megkezd-
hette áldásos tevékenységét.

Teljes szervezettségű iskolaként indult az in-
tézmény, melyet Rozsnyón kívül még 20 tele-
pülésről is látogatnak diákok. Egy-egy tanévben 
170-200 diák tanul az iskolában.

Iskolánk célja és küldetése a múlt, jelen és jövő 
időre is ugyanaz kell maradjon: növendékeit mű-
velt, jellemes keresztyén-keresztény emberré, az 
egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, hazánk és 
nemzetünk hűséges, áldozatkész, alkotó polgára-
ivá formálja, akik mindenkor készek az örökölt 
és a jelenkori kultúra valódi értékeit befogadni, 
gyarapítani és közvetíteni.

Intézményünk legfőbb értéke, hogy megis-
merteti a lelkeket a Biblia igazságaival és az egy-
háztörténet máig érvényes tanulságaival, a hiteles 
Krisztus-követés vonzó, személyes példaadásá-
val, a tudásvágy felkeltésével, a magas szintű ön-
művelés megalapozásával.

Felkarolja a tehetségeket, segíti az elesetteket, 
családias légkörével a hit, remény, szeretet útját 
gyakorolja és követi.

Diákjaink állandó résztvevői és sikeres szerep-
lői nemzetközi, országos és területi versenyek-
nek, ahonnan redszerint dobogós helyezésekkel 
térnek haza.

A negyedszázadot megért iskola létét annak 
köszönheti, hogy Isten folyamatosan tenyerében 
tart bennünket.

Az intézményben folyó munka a választott 
mottónk szellemében zajlik, miszerint:

„A szükséges dolgokban egység, a vitathatók-
ban szabadság, de mindenben szeretet“ (Szent 
Ágoston).
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