
 
 

Intézményünk a tehetségeket eredményesen felkaroló munkájának köszönhetően 

2001 őszétől alapító iskolaként kapcsolódott be az Arany János Tehetséggondozó Prog-

ramba. 

A program célja a települési hátránnyal rendelkező vagy szociálisan kedvezőtlen 

helyzetű családok tehetséges gyermekeinek esélyteremtése arra, hogy bejussanak egye-

temekre, főiskolákra és ott megállják a helyüket. 

A program 5 évre szól, a benne résztvevő tanulók számára a kollégium lakhelytől füg-

getlenül kötelező.  

Az első év feladata az esetleges hátrányok kompenzálása a két fő tárgyból, matema-

tikából valamint magyar nyelv és irodalomból. Minden tanulónk kötelező jelleggel kezdi 

el tanulni az angol nyelvet heti 7 órában. A számítástechnika heti 3 órájában készülnek 

fel a nemzetközi számítástechnikai jogosítvány (ECDL) megszerzésére, ez évben minden 

tanulónk legalább 3 modulvizsgát letesz a hétből.  

Az első évet követő 4 tanévben az általános gimnáziumi tanterv szerint folyik az ok-

tatás. 

Az iskola munkáját gazdag programok szervezésével (magyarországi és külföldi ki-

rándulások, színház-, hangverseny-, mozi-, és múzeumlátogatások) segíti a kollégium. 

 

 

 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által a helyi önkormányzatok, kisebbségi ön-

kormányzatok számára meghirdetett pályázatot az önkormányzatuk támogatásával a 

tanulóknak kell benyújtaniuk intézményünkhöz. 

A pályázatnak többek között tartalmaznia kell a hátrányos helyzetet igazoló doku-

mentum másolatát vagy az illetékes gyermekjóléti szolgálat javaslatát a tanuló rászo-

rultságára vonatkozóan.  

A felvétel elbírálásakor a tanulmányi eredményt, a szociális hátrányt, valamint az 

országosan egységes tehetségbeválogatáson szerzett minősítést és az egységes központi 

írásbeli vizsga (matematika, magyar nyelv) eredményét vesszük figyelembe. 

 

Nyílt nap a programba jelentkezők számára: 2013. november 18.  

A központi írásbeli felvételi vizsgákra történő jelentkezés határideje: 2013. december 10. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. december 12. 

Találkozás a programba jelentkezőkkel: 2014. január 17. 

Egységes írásbeli felvételi vizsgák: 2014. január 18. 

 

Telefon/fax: 06(89)324-394 

Az iskola OM azonosítója: 037185 

Honlap: http://turrgimnazium.hu 

E-mail címe: igazgato@turrgimnazium.hu 

ARANY JÁNOS 

TEHETSÉGGONDOZÓ 

PROGRAM 

5 ÉVES KÉPZÉS 

 

Jelentkezés, felvétel : 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 versenyképes nyelvtudás; 

 korszerű számítógépes ismeretek; 

 magas szintű oktatás; 

 tanulmányi és sportversenyek városi, me-

gyei, országos szinten; 

 kulturális rendezvények (színház, filhar-

mónia) 

 TÜRR NAPOK: 

o „Komoly Nap” – tudományos előadások 

 DALRA IS FAKADHATSZ! – iskolai 

énekkar; 

 NOVELLÁT,ESSZÉT, MESÉT IS ÍR-

HATSZ! – iskolai újságíró stúdió; 

 bulik:  

o decemberben szecskaavató 

o februárban farsang 

o tavasszal iskolai bál; 

 nyelvtanulási – gyakorlási lehetőség kül-

földön (nyári program); 

 erdei iskolai oktatás; 

 tanulmányi kirándulás; 

 sportolási lehetőségek; 

 a nagyszünetekben ZENEBONA! – iskola-

rádió; 

 érdekeidet a Diákönkormányzat képviseli; 

 TÜRR NAPOK: 

o „Vidám Nap” – vetélkedők, jókedv, 

 móka, kacagás; 

 

 tanulj képességeidnek, legjobb tudásodnak megfelelően; 

 őrizd meg és add tovább a türrös hagyományokat! 

„mert az a pajzsunk, az a vértünk, 

mit itt tanultunk, s végigéltünk.” 

/Jobbágy Károly/ 

TÜRR ISTVÁN 

GIMNÁZIUM 

ÉS 

KOLLÉGIUM 

 

 

AMIT KÉRÜNK 

AMIT KÍNÁLUNK 



 

Csáky László gróf 

1638-ban telepítette le Pá-

pán a pálos rendet. Ők ala-

pították iskolánk jogelőd-

jét. Alakulásuk első pilla-

natától fogva fontosnak 

tartották a nemzeti nevelést 

és az igényes pedagógiai 

munkát. Közel 150 éves 

működésük alatt számos 

tudós tanár, a nemzeti 

nyelv értő művelője tevé-

kenykedett az iskola falai 

között.  

A pálosok által meg-

kezdett munkát a bencések 

folytatták: hosszabb kiha-

gyás után 1806-ban indul-

hatott újra az oktatás a 

bencés rend tulajdonába 

került intézményben. A 

tanárok felkészültségét, 

elhivatottságát bizonyítják 

a már akkoriban pontosan 

megfogalmazott nevelési 

célok: a diákok erkölcsös 

polgárrá nevelése, általá-

nos műveltséghez juttatása 

és a felsőfokú tanulmá-

nyokra való felkészítés. 

Ezen célok megvalósításá-

val lett a bencés rend tan-

intézménye a város, majd 

az ország nagyhírű és el-

ismert iskolája. 

1948-ban megszűnt a 

bencés gimnázium, az ál-

lami tulajdonba került is-

kola 1951-ben vette fel és 

viseli máig is Türr István 

nevét. 

Az évek folyamán az 

intézményben a modern 

idők elvárásainak megfele-

lően számos profilváltás 

következett be. Egy dolog 

azonban nem változott: a 

nagy elődök munkájának 

folytatása a cél. 

 

 

 
 

…és a sor még hosszan folytatható. Iskolánk a fentebb említett jeles személyiségeken kí-

vül is számos tudóst, orvost, művészt, egyetemi tanárt, újságírót adott az országnak és a nagy-

világnak. Bízunk benne, hogy jelenlegi tehetséges tanítványaink között is lesznek majd olya-

nok, akiknek neve egyszer felkerülhet a „Nagyjaink” dicsőségtáblára. 

 

 

AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE 
 



 

 

 

 

 

 

 

A képzésre azon tanulók jelentkezését várjuk, akik célul tűzik ki maguknak a felsőokta-

tásba való bejutást, a diploma megszerzését, ám konkrét elképzelésük pályairányukkal kap-

csolatban még nincs. 

Pedagógiai programunkban kiemelt szerepe van a tehetséggondozásnak tanulmányi, sport 

és kulturális területen egyaránt. Az átlagosnál jobb képességű tanulókkal külön foglalkozunk, 

versenyekre, bemutatókra, később felvételi vizsgákra készítjük őket. Tanulóinkat minden té-

ren igényességre neveljük, velük szemben határozott követelményeket támasztunk, törek-

szünk a személyes kapcsolat kialakítására. 

A nyelvi előkészítő évfolyamon magas óraszámban tanulják diákjaink választásuk szerint 

az angol vagy a német nyelvet. Számítástechnika órákon készítjük fel őket a nemzetközi szá-

mítástechnikai jogosítvány (ECDL) megszerzésére.  

A másodikként választható idegen nyelvek: angol, német, olasz, francia, orosz. 

A bejutás feltétele a sikeresen megírt központi írásbeli vizsga és az általános iskola felső 

tagozatának négyéves eredménye alapján felállított rangsorban elfoglalt kedvező hely. 

 

 

 

 

 
Nyílt nap a nyelvi előkészítő évfolyamba jelentkező tanulók számára: 2013. november 25. 

 

A központi írásbeli felvételi vizsgákra történő jelentkezés határideje: 2013. december 10. 

Az egységes írásbeli felvételi vizsgák időpontja: 2014. január 18. 10
00 

NÉGYOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI 

KÉPZÉS NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ 

ÉVVEL /5 ÉV/ 


