
Hagyományos értékek, modern oktatás
Gimnáziumunk a város legrégebbi, még ma is működő középiskolája. Az 1806-
ban alapított intézmény 1992-ben került vissza az evangélikus egyház fenntartá-
sába. A klasszikusan szép, ősi falak között megtalálhatóak az infokommunikációs 
technológia legmodernebb eszközei is. Valamennyi termünk interaktív táblával 
felszerelt, a tanárok módszertani felkészültségük mellett IKT-eszközök haszná-
latával teszik élményszerűvé a tanítási órákat. A természettudományos órák a 
21. századi technológiával ellátott digitális öko-laborban zajlanak, amelyekben a 
kísérletek, gyakorlati foglalkozások lehetőséget nyújtanak a diákok számára az 
ismeretek még eredményesebb elsajátítására.
Az idegen nyelvi oktatást segítik és a diákok nyelvtudását mélyítik külföldi 
kapcsolataink. Évek óta eredményes kapcsolatot ápolunk Hollandiával, csopor-
tokat utaztatunk és fogadunk a tulipánok országába. Iskolánk csatlakozott az 
Erasmus+ programhoz, mely külföldi tanulási, képzési és tapasztalatszerzési 
lehetőséget biztosít a résztvevőknek. A 
program keretében diákjaink eljuthat-
nak Spanyolországba, Olaszországba 
vagy Lengyelországba.
A magyarság összetartozását erősítik er-
délyi és kárpátaljai látogatásaink, melyek 
mindig valamely nagy nemzeti ünne-
pünkre esnek. Így együtt ünnepelhetjük 
közös múltunk kiemelkedő eseményeit 
határon túli honfitársainkkal.
Az egyetemi belépőhöz nélkülözhetetlen 
nyelvvizsga megszerzését segíti, hogy is-
kolánk Language Cert-nyelvvizsga köz-
pont lett. Diákjaink tehát céltudatosan 
készülhetnek a nyelvvizsgára, melyet is-
mert környezetben tehetnek le.
Diákélet:
A diákok összetartozását számtalan prog-
ram segíti elő. Szeptemberben jó hangu-
latú, gazdag programokkal színesített 
családi napra várjuk a tanulókat és család-
tagjaikat. Az év során kerékpár- és gya-
logtúrák teszik lehetővé, hogy a gyerekek 
közös élményekkel gazdagodjanak. Ezek közül kiemelkedő a monoki kirándulás, 
melyre hagyományosan Kossuth születésnapján kerül sor. Februárban sítáborba 
jelentkezhetnek a vállakozó kedvűek.
A kötelező tanulmányi munkán túl a tehetséges diákok számára egyéb lehető-
ségeket is biztosítunk: kamarakórus és színjátszókör várja az érdeklődőket. A 
sportolni vágyó fiatalok modern műfüves és rekortán pályán, kondiparkban tart-
hatják magukat jó kondícióban.

Diákok támogatása: 
A Magyarországi Evangélikus Egyház és iskolánk kiemelt figyelmet fordít 
a tehetséges, rászoruló diákok támogatására. Sztéhló Gábor-ösztöndíj, Is-
tenadta tehetség, Útravaló  program, a Kossuth Gimnáziumért Alapítvány 
támogatásai, öregdiákok ösztöndíjai segítik a tehetségeket.

Oktatási kínálatunk

Osztály megnevezése Választható 
nyelv

Felvehető 
létszám

0020 Emelt szintű angol nyelvi 
osztály (négy év)

német, francia, 
olasz, orosz 15 fő

0030 Emelt szintű, német nyelvi 
osztály (négy év)

angol, olasz, 
francia, orosz 8 fő

0040 Emelt szintű, francia nyelvi 
osztály (négy év)

angol, német, 
olasz, orosz 8 fő

0050 Emelt színtű, olasz nyelvi 
osztály (négy év)

angol, német, 
francia, orosz 8 fő

0060 Emelt informatika 
média szakiránnyal 

(négy év)

angol, német, 
francia, olasz, 

orosz
30 fő

0070 Emelt szintű  
matematika-fizika 

orientáció (négy év)

angol, német, 
francia, olasz, 

orosz
8 fő

0080 Emelt szintű biológia-kémia  
orientáció (négy év)

angol, német, 
francia, olasz, 

orosz
15 fő

0081 Emelt szintű földrajz  
orientáció (négy év)

angol, német, 
francia, olasz, 

orosz
8 fő

0010 Általános tantervű osztály 
(négy év)

angol, német, 
francia, olasz, 

orosz
30 fő

Kollégiumi elhelyezés biztosított a Luther Márton Kollégium-
ban, a város legújabb, legkorszerűbb kollégiumában.

Jelentkezés központi felvételi vizsgára: 2019.12.06.

Jelentkezési lap beadási határideje: 2020.02.19.

A lelkészi ajánló levél kötelezően beadandó.

Felvételi vizsgák időpontja:

Írásbeli: 2020.01.18. 10.00

Szóbeli: 2020.02.24-03.03. Tájékozódás az iskola honlapján.

Felvételi követelmény
Négyévfolyamos osztályok:
Hozott pontok: 6-7. osztály év végi, 8. osztály fél évi eredményei a 
készségtárgyak kivételével.
0070, 0080, 0081 osztályban a választott természet tudo má nyos 
tárgy,  
0060 osztály ban a magyar irodalom és az informatika tantárgyak 
év végi érdemjegyeit két sze res szorzóval számítjuk be a hozott 
pontoknál.
Szerzett pontok: kötelező központi írásbeli matematikából és ma-
gy ar nyelv és irodalomból.

Pontok számítása:
hozott pontok 45 pont
szerzett pontok (írásbeli vizsga eredménye) 50 pont
szóbeli elbeszélgetés  5 pont
összteljesítmény 100 pont

Írásbeli vizsga:
- az egységes írásbeli vizsgaértékelő lap alapján egyenlő súllyal 

vesszük figyelembe mindkét tantárgyat a pontszám kialakí-
tásánál

- az SNI-s és BTMN-es tanulók részére a szakértői vélemény 
alapján, szülői kérésre biztosítjuk a segédeszköz használatára, 
időtartam hosszabbításra és értékelésre vonatkozó jogszabályi 
kedvezményeket.

- diszlexia vagy diszgráfia esetén szülői kérésre a felvételiző írás-
beli vizs ga helyett szóbeli vizsgát tehet. Diszkalkulia esetén 
matematika írásbeli vizsga helyett, szülői kérésre, történelem 
tantárgyból kell szóbeli vizsgát tenni

Szóbeli elbeszélgetés
Ideje: 2020. február 24-március 03. 
A jelentkezők általános elbeszélgetésen vesznek részt, ahol bemu-
tatják lelkészi ajánlásukat.
A tanulók a haladó angol és német emelt nyelvi osztályokba jelent-
kezés esetén a választott nyelven vesznek részt az elbeszélgetésen.
(Általános ismerkedési témakörökkel.)
A természettudományos orientációkra jelentkező diákok az elbeszél-
getés során a választott (fizika, matematika biológia, kémia, földrajz) 
tantárgy legfontosabb témaköreit is körüljárják. Ehhez segéd-
anyagot az iskola honlapján találnak.
A rangsor kialakításának alapja az összteljesítmény:

- az összteljesítménybe a különböző mentességeket és ked-
vezményeket is beszámítjuk

- azonos pontszám esetén a matematika írásbeli vizsga ered-
ményét vesszük figyelembe a rangsor kialakításánál

Iskolánk korlátozott számban fogad látássérült és hallássérült ta nulókat, 
amennyiben a felvételi követelményeknek a tanulók megfelelnek.



Felvételi tájékoztató
2020-2021.

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon 
tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a 
jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás iz-

galmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog. ”
Szent-Györgyi Albert

Nyíregyházi Evangélikus
Kossuth Lajos
Gimnázium

Urr Laura vagyok, a Debreceni Egyetem Fizi
oterápiás Tanszékének gyógytornász hallgatója. 
Felejthetetlen nyolc évet tölthettem el a Kossuth 
Gimi falai között. Olyan kivételes embereket, iga
zi egyéniségeket ismerhettem meg, akik nagyban 
hozzájárultak személyiségem fejlődéséhez és ah
hoz, hogy magabiztos, céltudatos ember legyek. 
Életre szóló barátságok születtek, amelyekért a mai 
napig hálás lehetek. Lelkiismeretes tanárok szárnyai 
alatt tanulhattam, akik mindamellett, hogy tanítot
tak, neveltek is minket.

Illés Bertold vagyok. A gimnázium a tanulmányok 
mellett nagy hangsúlyt fektetett a hit oktatásra is. 
Ezáltal gazdagodott a világnézetem és formáló
dott a gondolkodásmódom. Diplomát szereztem a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Állam
tudományi Karának nemzetközi igazgatás szakán, 
majd elvégeztem a Károli Gáspár Református 
Egye tem Jogi Karán a külgazdasági szakdiplomácia 
képzést. Életem fő mozgatórugója embertársaink 
megsegítése és a magyarságért folytatott munka 

lett. Dolgoztam a Vidékfejlesztési Minisztériumban, majd a Minisz
terelnökségen, szakterületem a fejlesztéspolitika.  
Az elmúlt két évben voltam kormányzati kiküldött Clevelandban, majd 
Torontóban. Egész életemben azt tartottam elsődlegesnek, hogy a világ 
sokszínűségének megismerésével és befogadásával szélesíthessem a 
világnézetem.

Berki Tamás vagyok, Nyíregyházán majd a Test
nevelési Egyetemen szereztem diplomát. Az egye
tem évei alatt fél évet Finnországban töltöttem, 
nyaranként pedig az USAban teniszt és vívást 
oktattam. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsésztudományi Karának Neveléstudományi 
Doktori Iskolájában végzem doktori tanulmányai
mat, ahol a sportmotiváció és a mentális egész
ség kapcsolatát kutatom. A gimnáziumban eltöltött  
nyolc év alatt életre szóló barátságokat kötöttem. Azó
ta is rendszeresen találkozunk és mindenben számíthatunk egymásra.

Szőkéné Berecz Ilona vagyok. 2000ben érettsé
giztem a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos 
Gimnáziumban. 2007től szolgálok Nyíregyházán 
mint református lelkipásztor. 
A gimnáziumi évek alatt az Úristen csodálatos 
ajándékokkal töltötte be az életemet. Isten az Ő 
gondviselő szeretetéből ebbe az iskolába vezetett, 
ahol a színvonalas oktatás és a keresztyén lelkiség 
áldásait megtapasztalhattam napról napra. A gimná
ziumi első tanév végén hívott el Isten, hogy szolgál

jam Őt egy életen át. S itt kaptam Istentől ajándékba a férjemet is, itt 
ismertem meg, hiszen évfolyamtársak voltunk. 
Kívánom, hogy az Úr áldja meg gazdagon az iskolát, annak minden 
pedagógusát, dolgozóját, és minden jelenlegi és jövőbeni diákját!

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 17-19.
Telefon: 42/410-032; 06 20/8246179

Fax: 42/500-690
E-mail: eklgtitkarsag@netra.hu

Honlap: www.eklg.hu
OM azonosító: 033650
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“Öregdiákjaink”


