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„Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, 

 szárnyra kelnek, mint a sasok,  

futnak és nem lankadnak meg,  

járnak és nem fáradnak el.” 

 (Ézs 40,31) 

 

Isten iránti hálával adhatok számot arról, hogy visszatekintve az elmúlt tanévre mekkora áldás 

kísérte munkánkat a gimnáziumban.  

 

A 2017. júliusában sikeresen megrendezett XXI. 

Kárpát-medencei Református Középiskolák 

Találkozója után, ahol közel 150 fő vendégről 

gondoskodtunk – óriási megtiszteltetésként és 

hatalmas feladatként éltük meg a VIII. Nemzeti 

Tanévnyitó megszervezését a református általános 

iskolával együtt. Balogh Zoltán Miniszter úr, 

Palkovics László államtitkár úr személyében 

Magyarország kormánya is képviseltette magát. 

 

A sok-sok újítás, változás és eredmény mellett büszke vagyok a két országos jelentőségű cím 

elnyerésére:  

- 2018. januártól az EUROEXAM Nyelvvizsgaközpont hivatalos partnerintézménye 

lettünk, biztos zálogot jelentve diákjainknak a nyelvvizsgák megszerzésére. Mi sem 

bizonyítja jobban, hogy milyen örvendetes ez: 64 diákunknak lett B2 középfokú 

nyelvvizsgája, 5 főnek felsőfokúja. 

- Pályáztunk, és elnyertük a Református Pedagógiai Intézet Bázisintézménye címet, 

melynek hivatalos átadása 2018. szeptember 1-jén volt Székesfehérvárott, a Kárpát-

medencei Református Tanévnyitón. 

Ezen cím komoly szakmai minőséget képvisel számunkra. A Pedagógiai Intézet kiváló 

vezetőkkel bír, így nagyon magas szintű, bennünket segítő háttérintézményként szolgálnak 

majd, lehetőséget biztosítva műhelymunkákra, bemutatóórákra, továbbképzésekre. 

Mindkét cím a jövőben komoly munkával, sok feladattal jár, de mindenképpen az iskolában 

folyó munka elismerését jelenti. 

Azon tanártársaim által végzett munkáét, akik hitbéli örökségünkre építve, magas pedagógiai 

kultúrával, hivatásszeretettel, kiváló szakmai színvonalon nevelik és oktatják a következő 

nemzedék generációit.  

 

Az Arany gimi jó iskola, olyan intézmény, amely alkalmas arra, hogy kinevelje a jövő 

reménységeit. A tanulók elég értelmesek ahhoz, hogy felfogják – elsősorban az ő érdekük, hogy 

hasznosan töltsék el a 4-6 évet. Sikerült olyan szellemiséget kialakítani, amely segíti a fejlődést. 

 

Évnyitókor idéztem egy székely mondást: „…. a múltból csak a parazsat szabad elhozni, a 

hamut ott kell hagyni.” Azt gondolom, hogy ezt maradéktalanul sikerült megvalósítanunk. A 

20 évig igazgatóként tevékenykedő Suba Lajos vezetősége idején megszilárdított, elismerésre 

méltó értékeket továbbvittük. Temetői sírok gondozása, beiskolázási programok, ünnepélyek, 

nemzeti ünnepek, csendesnapok, Bibliaórák rendje. 

 

 



2017. szeptembertől – júniusig nagyon sok programot valósítottunk meg. 

Új dimenzió nyílt az AJRG Média Team megalakulásáról, a gi-MI-blog működésével. Elkészült 

az IMÁZS Filmünk! 

A digitális világban napi, szinte óránkénti híradással vagyunk a gimnázium életéről, 

eseményeiről.  

 

Tanulóink számos sportversenyen, tevékenységben, programon is részt vettek.  

Sporteredmények: 

- Torna Diákolimpia „B” Országos Döntője Fiú csapat (2018.03.11.) első helyezés! 

-  Dobogós helyezéseink közül a legfényesebb bajnoki címet utoljára, duplázva, 1998-

ban és 1999-ben sikerült elérni.  

- A diákolimpiai dobogós helyezés továbbtanulási többlet pontokhoz juttatja a 

csapattagokat! 

Csapattagok 

Árgyelán Tamás, Bálint Ákos, Kókai János, Kaszala Kevin, Nagy-Gombai Péter, 

Bekő Dániel, Kiss Attila. Felkészítő: Molnár Attila 

 Református Középiskolák XV. Atlétikai csapatversenye Debrecen 

      Csapat l. hely 

A gimnázium csapata 3. alkalommal nyerte meg a csapatbajnokságot. 

Felkészítő: testnevelés munkaközösség 

Kosárlabdás fiúk (Felkészítő: Dr. Fülöp Tiborné) 

- 5-6. kcs. fiúk megyei 2. hely 

- Velkei András emléktorna 1. hely 

- Református Diákolimpia 5. hely 

 

Kosárlabdás lányok (Felkészítő: Bányainé Schleisz-Bognár Viktória) 

- Diákolimpia 5-6.korcsoport l  területi 2 .hely 

- V-VI. kcs Amatőr „B” kosárlabda területi Diákolimpia 3. hely 

 

Labdarúgás (Felkészítő: Szalánczi Péter) 

- Mezőtúr Református Diákolimpia 7. hely   

- MLSZ Fair play cup megyei döntő 6. hely  

  



 

 

2017-ben a március 15-i városi rendezvényt 

a kőrösi gimisek tették felejthetetlenné. 

Könnyekig hatódtunk sokan, látva a sok 

tehetséges diákunkat. A 9. a osztály részt 

vett a Határtalanul Programban, 

Szászrégenben. Két osztályunk, a 10.a és a 

10. c pedig Erzsébet tábort nyertek Zánkára, 

továbbá szerveztünk jutalomkirándulásokat 

is a legjobb eredményeket elérő 

gyerekeknek. 

 

A kórusunk történelmi eseménye az áprilisi CD-

bemutató koncertje volt. Májusban a ballagást 

megelőzte a fergeteges hangulatú babanap - 

diáknap - kampánynap... 

 

Tanulásmódszertani tréninget szerveztünk több, 

mint félszáz diák sajátított el tanulást könnyítő 

módszert. 

 

A miniszter rendeletben fogalmazta meg a 

pályaorientációs nap szervezését. 

Az iskola vezető kollégáimmal egyetértésben 28 volt kiváló gimnáziumi diákot hívtunk meg 

előadást tartani, különböző területekről. Személyes példájukkal, a munka, az egyetem világáról 

hiteles előadásukkal felejthetetlen órákat szereztek. 

 

A végzősök szalagtűzője, ballagása ünnepélyes és meghitt volt. 

 

A Diákönkormányzat által szervezett, Challenge nevű, 8 próbából, kihívásból álló feladat nagy 

lehetőség volt az osztályok közösségformálására, az emberi kapcsolatok épülésére. 

 

Tárgyi infrastrukturális fejlesztéseket is végrehajtottunk, például:  

- korszerű tanári konyhát, 

- Arany-babák elnevezéssel gyermekmegőrző, foglalkoztató sarkot a kollégák csemetéinek. 

- DÖK-szobát alakítottunk ki, 

- udvari bútorokat vettünk. 

 

Törekedtünk a jó kapcsolatok ápolására, kialakítására – példa erre az Igazgatók Villásreggelije, 

ahol egy szakmai beszélgetéssel egybekötött találkozón, 32 vezető kollégám tisztelt meg 

jelenlétével. 

Mindezek mellett 440 diákunk (116 bejáró) 9 fő kivételével sikeres és eredményes tanévet zárt. 

A gimnázium össz. tanulmányi eredménye 4,00. 29 tanulónk minden tantárgyból jelesre 

teljesített. 24 jeles tanulónk volt, nekik összesen két darab négyes osztályzatuk lehet. A legjobb 

tanulmányi átlagot a 12.a osztály érte el 4,6-tal, őket követi a 10.a - 4,55-tel, majd a 11.a - 4,52 

eredménnyel. A szakgimnázium 11.d osztályos tanulói átlaga 3,96 lett. 

A hatosztályosok össz átlaga 4,51; az öt évfolyamosoké 3,85; a négy évfolyamosoké 4,01; a 

szakgimnáziumé pedig 3,64 lett. 

17 tanítványunk 7 modulos, teljes ECDL bizonyítványt szerzett, 91 %-os eredménnyel, Balog 

Gabriella igazgatóhelyettes felkészítésével. 

 



Az érettségi vizsgákat követően is elképesztő 

eredményekről számolhatunk be: A 11. 

osztályosoknak angolból és informatikából van 

lehetőségük előre hozottan érettségizni, közülük 

hárman emelt szintű vizsgát tettek, egyikőjük két 

tárgyból is. Ők 87,92 és 93%-os eredménnyel 

végeztek. Összesen pedig 17 fő 19 tárgyból tett 

előre hozott érettségi vizsgát a 11. évfolyamból, 

így a 11.a osztály érettségi átlaga 4,85, a 11.b és a 

11.c osztályoké 5,00 lett. 

A végzős diákok esetében 37 emelt szintű érettségi eredményünk van. A 12.a osztály átlaga 

4,42 emelt szinten, ez azt jelenti, hogy a 15 főből 9-en színötös eredménnyel büszkélkedhetnek; 

a 12. b osztály esetében 16 főből 12-en szintén ötössel végeztek; a 12.c osztálynál 3 főből 3 

ötös, végül a 12.e osztályból szintén 3 főből egy ötös lett. A legtöbben történelemből és idegen 

nyelvből tettek emeltszintű érettségit. A rendes érettségi átlag a 12.a osztálynál 4,31 lett; a 12. 

b-nek 4,00; a 12. c osztálynak 3,61; a 12.e osztály szintén 3,61. 

 

Külön büszkeséggel töltött el, hogy az érettségi elnökök közül mindnyájan elismeréssel szóltak itt 

dolgozó tehetséges és magas szintű hivatástudattal rendelkező kollégáimról. 

 

Az utolsó héten a diákoknak igazgatói fogadóórát hirdettem. A tanulók elmondhatták 

észrevételeiket, javaslataikat. Kiemelték a pozitívumokat is. Számomra rendkívül tanulságos 

volt, természetesen figyelembe vesszük a kéréseket, és megtesszük ezek érdekében az operatív 

intézkedéseket is. 

 

A tanévzáró konferenciát ezúttal külső helyszínen tartottuk, ahová szeretettel hívtuk és vártuk 

a gimnáziumi dolgozók családtagjaikat is egy kemencés ebédre, a délelőtti szakmai napot 

követő gimis családi napra. Ezzel szeretnénk hagyományt teremteni. 

 

Ígérem, hogy folytatjuk az építést, számtalan ötletünk van, hogy hogyan tehetjük még 

vonzóbbá, otthonosabbá, modernné iskolánkat.Köszönjük a Fenntartó Nagykőrösi Református 

Egyházközség Presbitériumának,Elnökségének a támogatást. 

 

Mert egy a célunk, minél több boldog, elégedett diákot nevelni-oktatni. 

 

SOLI DEO GLORIA 

 

Nagykőrös, 2018. október 1. 

 

 

  Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea 

  igazgató 

 

 


