
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 kap-
csolataink. Évek óta eredményes kapcsolatot ápolunk Hollandiával, csoportokat 
utaztatunk és fogadunk a tulipánok országába. Iskolánk csatlakozott az Eras-
mus+ programhoz, mely külföldi tanulási, képzési és tapasztalatszerzési lehetősé-
get biztosít a résztvevőknek. A program 
keretében diákjaink eljuthatnak Spa-
nyolországba, Olaszországba vagy Len-
gyelországba.
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 han-
gulatú, gazdag programokkal színesített 
családi napra várjuk a tanulókat és család-
tagjaikat. Az év során kerékpár- és gyalog-
túrák, illetve sítábor teszi lehetővé, hogy a 
gyerekek közös élményekkel gazdagodjanak. A kötelező tanulmányi munkán túl 
a tehetséges diákok számára egyéb lehetőségeket is biztosítunk: kamarakórus és 
színjátszókör várja az érdeklődőket. A sportolni vágyó fiatalok modern műfüves 
és rekortán pályán, kondiparkban tarthatják magukat jó kondícióban.
Digitális oktatás
Iskolánkban egységesen a Classroom felületen folyik a tanórán kívüli oktatás. 
Pedagógusaink -a digitális tanrend során- rendszeresen tartanak online órákat, 
mellyel pótolják a személyes jelenlétet.
Diákok támogatása: 
A Magyarországi Evangélikus Egyház és iskolánk kiemelt figyelmet fordít 
a tehetséges, rászoruló diákok támogatására. Sztéhló Gábor-ösztöndíj, 
Istenadta tehetség, Útravaló  program, a Kossuth Gimnáziumért Alapít-
vány támogatásai, öregdiákok ösztöndíjai segítik a tehetségeket.

Oktatási kínálatunk

Osztály megnevezése Választható 
nyelv

Felvehető 
létszám

0020 Emelt szintű angol nyelvi 
tagozat (négy év)

német, francia, 
olasz, orosz 15 fő

0030 Emelt szintű, német nyelvi 
tagozat (négy év)

angol, olasz, 
francia, orosz 8 fő

0040 Emelt szintű, francia nyelvi 
tagozat (négy év)

angol, német, 
olasz, orosz 8 fő

0050 Emelt színtű, olasz nyelvi 
tagozat (négy év)

angol, német, 
francia, orosz 8 fő

0060 Emelt informatika tagozat 
média szakiránnyal 

(négy év)

angol, német, 
francia, olasz, 

orosz
30 fő

0070 Emelt szintű  
matematika-fizika 
tagozat (négy év)

angol, német, 
francia, olasz, 

orosz
8 fő

0080 Emelt szintű biológia-kémia  
tagozat (négy év)

angol, német, 
francia, olasz, 

orosz
15 fő

0081 Emelt szintű földrajz  
tagozat (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: 2020.12.04.

Jelentkezési lap beadási határideje: 2021.02.19.

A lelkészi ajánló levél kötelezően beadandó.

Felvételi vizsgák időpontja:

Írásbeli: 2021.01.23 10.00

Szóbeli: 2021.02.24 - 03.02. Tájékozódás az iskola honlapján.

Felvételi követelmény

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, diszgráfia és diszkalkulia esetén is meg kell írni az 
írásbeli felvételi feladatlapot, de a pontszámítás a Pedagógiai 
Szakszolgálat által javasolt könnyítések figyelembevételével tör-
ténik. A matematika tantárgy értékelése alól felmentett tanu-
lónak szóbeli vizsgán kell részt vennie vagy történelem vagy 
földrajz tantárgyból (a tanuló választása alapján). A felvételi 
témakörök az iskola honlapján megtalálhatók.

Szóbeli elbeszélgetés
A jelentkezők általános elbeszélgetésen vesznek részt, ami minden 
felvételiző számára kötelező. A beszélgetés célja, hogy személyesen 
is megismerjük a hozzánk jelentkező diákokat. Tantárgyi tudásról 
nem kell számot adniuk. 
A lelkészi ajánlásokat ekkor kérjük bemutatni.

A rangsor kialakításának alapja az összteljesítmény:
- az összteljesítménybe a különböző mentességeket és kedvezmé-

nyeket is beszámítjuk
- azonos pontszám esetén a matematika írásbeli felvételi eredmé-

nyét vesszük figyelembe a rangsor kialakításánál

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



Felvételi tájékoztató
2021-2022.

„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

Dr. Bugarin-Horváth András vagyok, életpályámnak az 
orvosi hivatást választottam, Ibrányban dolgozom házior-
vosként.  Korán alapítottam családot, azzal a lánnyal, aki-
nek már gimnazistaként is udvaroltam. Családommal egy 
vadregényes Tisza-parti birtokon élek, három gyönyörű 
gyermek édesapja vagyok. Elmondhatom, hogy azt az 
életet élem, amire mindig is vágytam. Az idáig vezető út 
első lépéseit a Kossuth gimnáziumban tettem meg, és azóta 
is hálás vagyok érte, hogy Kossuth-diák lehettem. Ebben 
a jó szellemiségű iskolában nem volt nehéz életre szóló 
barátságokat kötni. Úgy érzem, sok barátja lehet az em-
bernek, de a gyermekkorban szövődőek mélyebbek, igazabbak. Számomra ez az 
iskola azért jelent annyira sokat, mivel olyan erős alapok felépítéséhez segített 
hozzá, melyekre fel tudtam építeni a későbbi életemet, úgy, hogy a viharok, me-
lyek újra és újra próbára tesznek bennünket, nem tudtak soha megtörni, inkább 
erősebbé tettek!

Kapitány Rebeka vagyok, idén ősszel kezdtem a harmadik 
félévemet a Budapesti Műszaki és Gazdálkodástudományi 
Egyetem gazdálkodási és menedzsment alapszakán, ami a 
kar egyik legnagyobb alapszakja és az üzleti irányultságú 
közgazdászképzések közül a legátfogóbb. A Nyíregyházi 
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium lehetőséget adott 
arra, hogy több nyelvet is megkedveljek és kiemelkedő 
szin ten elsajátítsak, ezáltal könnyedén szereztem plusz pon-
tokat a felvételimhez. A matek fakultációnak köszönhetően 
pedig erős alapokat kaptam, így az egyetemi szintű 
matematika nem okozott problémát. Nagyon sokat köszön-

hetek a tanáraim és osztalyfőnököm hozzáállásának, hogy mindig buzdítottak a 
tanulásra, aminek eredményét folyamatosan hasznosítani tudom.

Kovács Petra vagyok, 2002-2010 között voltam a Nyíregy-
házi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium tanulója. Az 
itt töltött éveim során rengeteget kaptam az oktatóimtól 
mind emberileg, mind tudás szempontjából. A tanórákon 
kívül számos szakkörre jártam, például rajz szakkörre, 
valamint színjátszó körre. A nyelvtanulásra kiváló gyakor-
lási lehetőséget nyújtottak a csereprogramok, segítségükkel 
Hollandiába és Németországba is eljutottam.
Érettségi után elvégeztem a Debreceni Egyetem illetve az 
ELTE lengyel alap- és mesterképzését majd a Honvédelmi 
Minisztériumban helyezkedtem el, ahol a lengyelországi és felvidéki magy-
ar hadisírokért feleltem. 2018-ban kezdtem meg tanulmányaimat a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájában nappali tagozaton, 
melynek jelenleg harmadéves hallgatója vagyok.  Rövidesen pedig megkezdem a 
munkámat a Külgazdasági és Külügyminisztériumban.

Skrabák Zoltán vagyok, öt éve dolgozom tervező épí-
tészként Budapesten, ahol ez idő alatt jelentős szakmai 
sikereket értem el. Többek között az MTA Agrártudo-
mányi Kutató Központjának tervezésében vettem részt, 
mely pályakezdőként jelentős szakmai fordulópont volt 
az életemben. 2019 óta a Debreceni Egyetem meghívott 
óraadójaként adhatok vissza az építész hallgatóknak abból 
a tudásból, melyet megszereztem. 
Mindezek elérésében fontos állomása volt az életemnek a 
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, ahol 

a tárgyi tudás megszerzésén kívül olyan szellemi többletre tettem szert, mely a 
mai napig segít a megfelelő kérdések felvetésében, valamint a privát és szakmai 
döntési helyzetekben történő eligazodásban is.  

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

“Öregdiákjaink”


