
Tamási Áron Gimnázium



A tudás kapuja



✓ Kimagasló eredmények megyei, országos és nemzetközi

tantárgyversenyeken

✓Sikeres érettségi

✓ Végzőseink a legszínvonalasabb egyetemeken, főiskolákon

tanulnak tovább



Induló osztályaink
2021

A. Matematika -informatika/ intenzív infó - 26 hely

B. Természettudományok/ angol kéttannyelvű - 26 hely

C. Természettudományok - 26 hely

D. Filológia/ intenzív angol -26 hely

E. Római-katolikus teológia/intenzív angol- 24 hely



A.  MATEMATIKA- INFORMATIKA 

26 HELY   

(Intenzív informatika)
¨

¨ -informatika oktatás emelt óraszámban

¨ (csoportbontás)

¨ -két idegen nyelv oktatása (angol, német)

¨ -segédprogramozói szakdiploma informatikából

¨ -magas szintű matematika oktatás

UTOLSÓ BEJUTÁSI MÉDIA (2020): 

8,74



B. TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

26 HELY

(Bilingv angol)

¨ -angol nyelv oktatása emelt óraszámban

¨ (csoportbontás)

¨ -második idegen nyelv oktatása (német)

¨ -kémia, fizika, biológia oktatása

¨ -idegennyelvi ismereteket igazoló szakdiploma
angol nyelvből

UTOLSÓ BEJUTÁSI MÉDIA (2020): 

8,71



C. TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

26 HELY

¨ -természettudomány oktatása

¨ -kémia, fizika, biológia oktatása emelt óraszámban

¨ -matematika kiemelt oktatása

¨ -két idegen nyelv oktatása (angol, német)

UTOLSÓ BEJUTÁSI MÉDIA (2020): 

8,35



D. FILOLÓGIA

26 HELY

(Intenzív angol)

¨ -angol nyelv oktatása emelt óraszámban
(csoportbontással)

¨ -magyar és világirodalom kiemelt oktatása

¨ -idegennyelvi ismereteket igazoló szakdiploma angol
nyelvből

UTOLSÓ BEJUTÁSI MÉDIA (2020): 

8,20



E. RÓMAI KATOLIKUS TEOLÓGIA

24 HELY

(Intenzív angol) 

¨ -angol nyelv oktatása (csoportbontással)

¨ -a második idegen nyelv a német

¨ -teológiai tantárgyak oktatása

¨ -ösztöndíjas támogatás

¨ -zarándokutakon való részvétel

¨ Felvételi:

¨ Tananyag a képességvizsgához (V.-VIII. o. tankönyv)

¨ Minden info:  „gimi teológia szak” facebook csoportban

UTOLSÓ BEJUTÁSI MÉDIA (2020): 

8,27



Amit iskolánk nyújtani tud:

- Tapasztalat és fejlődés

- Kiemelt reál és nyelvtanulási lehetőség

- ECDL és Cambridge vizsgalehetőség

- Ösztöndíjak

- Sportolási lehetőség

- Felszerelt informatika, fizika, kémia, biológia, földrajz, 

audio-vizuális termek

- Felújított, korszerűsített iskolaépület



Te is megszerezheted 

KIVÁLTJA AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGIT





Iskolánkban 
CAMBRIDGE vizsgaközpont működik!

Iskolánkban:

✓ CAMBRIDGE vizsgaközpont 

működik!!!



Iskolánk könyvtára

több mint 30 ezer kötettel 

rendelkezik



KÖNYVTÁR

Közel 40 ezer kötettel rendelkezik

INFORMATIKA 

TERMEK
ANGOL KABINETNÉMET KABINET

AUDIO-VIZUÁLIS 

TEREM

FIZIKA TEREM
KÉMIA KABINET

FÖLDRAJZ 

szakterem



Felújított épület



Bentlakás
Bentlakás



A bentlakásban található iskolánk Nyírő 

József nevét viselő díszterme. 

A bentlakásban található iskolánk Nyírő 

József nevét viselő díszterme. 





Diákszínpad

Iskolánk keretén belül működik a 

VITÉZ LELKEK színjátszócsoport, 

ahol te is bebizonyíthatod színészi, illetve irodalmi 

tehetségedet





GEREBEN, az iskolánk néptánccsoportja





VOX GIMIENSIS kórus







Tadisz





Ébredés
https://diaklapok.ro/





Tornaterem





Sportpálya




