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MÁR RÉGÓTA
SOKAN…
Gimnáziumunk a Debreceni Kollégium
partikulájaként a XVI. századtól fogva
működött hódmezővásárhelyi refor-
mátus „latin skóla” jogutóda. Az in-
tézmény 1723 óta dokumentáltan
magasabb szinten folytatja működését.
Ekkortól ismert eredeti iskolacímerünk,
benne a pálmaágakkal ékesített bibliai
felirat: „Timor Dei est initium sapi-
entiae”, azaz, „Isten félelme (tisztelete)
a bölcsesség kezdete”.

A harmincas évek nemzeti reneszánsza
jegyében a korábbi „Hódmezővásár-
helyi Református Főgymnasium” fel-
veszi Bethlen Gábor fejedelem nevét.
Az Erdélyországot felvirágoztató XVII.
századi uralkodó a reformációért és
az iskolákért küzdött.

1945-től 48-ig a nagy magyar író,
Németh László óraadó tanárkodást
vállal iskolánkban. Összefüggően ta-
nítja a természettudományt, az iro-
dalmat, a történelmet.

1948-ban államosítják a gimnáziumot.
A kommunista diktatúra nagy hang-
súlyt fektet az intézmény „átvételére”.
Az ideológiai harc azonban jórészt si-
kertelen marad az alma materhez hű
tanáregyéniségeknek köszönhetően.
1956 őszén a szegedi egyetemisták
forradalmi megmozdulásával egy idő-
ben a bethlenes tanulók Diákparla-
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mentet tartanak. Közülük 17 diák
ezért nem tanulhat tovább, igazgató-
jukat, Gyáni Imrét pedig bebörtönzik
és megfosztják tanári hivatásától.

Az ezt követő években a pártállami
oktatáspolitika törekvéseit részben
meghiúsítva a gimnázium a nemzeti
és európai értékek közvetítője marad.

Becsléseink szerint az iskolának ala-
pítása óta több mint százezer tanulója
volt. Szinte minden szombaton talál-
kozhatunk régi diákokkal, akik érettségi
találkozójukon fölkeresik alma mate-
rüket.
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MERT KELL
EGY HELY…
Az intézmény mai műemlék főépülete
a kor egyik legkiválóbb építésze, Sándy
Gyula tervei alapján 1896-ban épült
neogótikus stílusban. Az 1960-as évek-
ben a diákszám növekedése bővítést
kívánt. Ekkor épült meg a főépületet
és a tornatermet összekötő 6 tantermes
„új” épülettag. 1991-ben a gimnázium
ismét bevezette a nyolcosztályos kép-
zést, így a diákok száma túllépte a fé-
lezret, jelenleg 560 fő az éves létszám-
átlag. A jövőben ez csökkenhet.
Az iskola fejlesztésében párhuzamosan
folyik a pedagógiai–szakmai és az tan-
eszközöket megújító innováció. A
fenntartó és közoktatási intézményei
sikeres pályázatokból korszerűsítették
az informatikai eszközöket. Interaktív
táblák, tanulói – tanári laptop–hálózat
és rögzített projektorok segítik a min-
dennapi tantermi munkát és az in-
formatikai eszköztudás elsajátítását.
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A gimnázium büszkesége a négy és
fél évszázados könyvritkaságokat is
magába foglaló muzeális könyvtára,
több mint hatvanezer kötetes teljes
könyvtári állománya, több mint másfél
évszázados fizikaszertára és ter -
 mészetrajzi preparátum-gyűjteménye. 

A folyosók falairól a gimnázium egy-
kori tanárai, tudóssá, művésszé lett
diákjai néznek ránk, arcképeik között
klasszikus idézetek olvashatók a ta-
nulásról. Ebben az iskolában minden
a tudásról és a művelődésről szól.
Egyszóval, itt azok érzik jól magukat,
akiknek a jó közérzetükhöz hozzátar-
tozik az, hogy olvasnak, kérdeznek,
kutatnak, mert többet szeretnének
tudni a világról és önmagukról.
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NYELVEKET
BESZÉLŐ
POLGÁR…
A gimiben mindenki legalább két
nyelvet tanul. Az angol mellett a
német, francia, olasz és orosz nyelv
közül kell választani.

A nyolcosztályos tagozatra és az emelt
szintű biológia-kémiára jelentkezőknek
meg kell ismerkedniük egy klasszikus
nyelvvel, a latinnal is.

A nyelvtanulást német, holland, fran-
cia, olasz barátainkkal ápolt iskolai
partnerkapcsolatok segítik.
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Iskolánk szervezésében francia vers-
mondó versenyt, megyei idegen nyelvi
versenyt rendezünk évente, de részt ve-
szünk angol, német, latin megmérette-
téseken is. A nyelvtanulásban jeleskedő
diákokat különdíjjal jutalmazzuk.
A nemzeti közösség építéséhez erdélyi,
délvidéki, felvidéki, kárpátaljai test-
vériskoláinkkal gondozott kapcsola-
tainkkal járulunk hozzá.
Nagyenyed, Kolozsvár, Zenta, Rima-
szombat, Beregszász gimnáziumaival
gyarapodó csereprogramjaink kötnek
össze minket.
Szép eszményeinket a nemzeti össze-
tartozásról csak konkrét tettekkel, közös
munkával lehet valóra váltani.
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MERT NEMCSAK
OKTAT…
1994-től az iskola ismét református
egyházi fenntartásba került. 2010-től
a Tiszántúli Református Egyházkerület
és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
megállapodásának köszönhetően a
Hódmezővásárhely – Ótemplomi Re-
formátus Egyházközség tarthatja fenn
az iskolát. Az iskola visszakerült ahhoz
a közösséghez, amely alapította és
megépítette. A Bethlent a mindenkori
közössége tette azzá, ami.

A tantestület és a diákság hagyományai,
az új évfolyamok műsoros bemutat-
kozása, a minden tavasszal megrendezett
Bethlen-est, a végzősök szalagavató
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műsora, a januári Bethlen-bál, a diák-
nap, a mártélyi gyalogtúra, az osztályok
saját karácsonyi műsora, a ballagás zo-
kásai mind olyan íratlan szabállyá,
egyben szertartássá lettek, amelyeket
az előttünk járt nemzedékek sora adott
át a következőknek.
Az iskola nagyobb közössége kisebb
közösségekre épül: az osztályokra, a
szakkörökre, a diákszínpados csopor-
tokra, az énekkarra, a gitáros együttesre,
a diáksportkörre, a foci-, és kosárcsa-
patra, a sítáborosokra, a vízitúrázókra,
a bringás kirándulókra, hogy csak né-
hányat említsünk.
Ezekben a közösségeinkben a diákok
úgy lesznek ügyesebbek, rátermettebbek,
erősebbek, képzettebbek, hogy közben
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közös élményeket szereznek társaikkal,
olyanokat, amelyek évtizedek múlva
is megmaradnak az emlékeikben.

Ősi alma materünkben minden feltétel
adott ahhoz, hogy akik kitartóan keresik
a sokszínű, tartalmas és harmonikus
élet programját, azok sikerrel vegyék
a középiskolai akadályokat.

A későbbiekben bemutatott képzése-
inkre lehet jelentkezni — első sorban
azoknak, akik jeles vagy jó tanulmányi
eredményt értek el eddig az általános
iskolában, és nyitottak a lelki, szellemi
értékekre.
A lelki közösség az osztály-áhítatokkal
és a közös templomi énektanulással
része a mindennapjainknak. Karácsony,
húsvét, pünkösd előtt istentisztelettel
készülünk a szünetre, mint ahogy a
tanévnyitó, ballagás, tanévzáró sem
múlhat el enélkül.
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Ezzel azonban nemcsak hagyományt
ápolunk, hanem új értékeket hozunk
létre. Minden új osztálynak és diáknak
ki kell nyújtanunk a kezünket, hogy
bekapcsolódhasson ebbe a közösségbe.
Az embernek nemcsak esze és teste
van, hanem lelke is. A lelkünket is
táplálni kell.

MERT
A LEGJOBB…
A szerénység szép; nemes erény, ha az
ember a saját személyét nem akarja
fényezni. Az iskola értékeivel azonban
mi értelme volna szerénykedni? Minek
is titkoljuk, hogy a felvételi arányokat
és a tantárgyi versenyeredményeit te-
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kintve a Bethlen felveszi a versenyt a
régió két legerősebb – egyetemi hátterű
– gimnáziumával. 

A matematika és a magyar kompe-
tenciamérési eredmények, valamint
az érettségi vizsgaeredmények alapján
az ország legjobb száz középiskolája
sorában foglal helyet.

Ezen belül, a több mint száz református
közoktatási intézmény nagy, országos
családjában a harmadik legjobb közép-
iskolaként tartják számon a Bethlent.

Hosszú évtizedek alatt határozták meg
elődeink a gimnázium belső igényes-
ségét, önmagunkkal szembeni köve-
telményeinket, és jelölték ki az iskola
rangját ezen az előkelő helyen.
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Az erősségeink azonban nem adhatnak
alapot az elbizakodásra.

Annál keményebben kell dolgoznunk
az új eredményekért, minél szilárdab-
ban hiszünk abban, hogy létezik a
Bethlen-szellem, ami megkülönböztet
minket minden más iskolától.

Arra, hogy helyesen értékeljük ma-
gunkat, a bibliai talentumok példázata
tanít meg: akinek több adatott, attól
többet kérnek számon.

Ez igaz mind az iskola rangjára, mind
pedig a közös tanári és diákteljesít-
ményeink mérlegelésére, a helyes ön-
értékelésre.
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MERT NAGY
LEHETŐSÉG…
Bethlenes diák nem lehet akárki. Azon
túlmenően, hogy írásbeli és szóbeli vizs-
gán kell megmutatnia tudását, a visel-
kedésében, a szorgalmával és a közösségi
életben való részvételével is méltónak
kell bizonyulnia az iskolához.

A gimnáziumot valamikor olyanoknak
találták ki – még a felsőoktatás eltö-
megesedése előtt, – akik az átlagnál
nagyobb szellemi erőfeszítésekre ké-
pesek, akik azért készülnek egyetemre,
mert határozott céljuk van, vagy leg-
alábbis érdeklődnek a tudományok
valamelyik területe iránt.
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A tisztesség is úgy kívánja, hogy még a
leg elején, az iskolai felvételi vizsgán,
vagy az első tanévben derüljön ki, mi
va gyunk-e a megfelelő iskola annak a
di áknak, akinek erről kételyei vannak,
vagy aki másokban ébreszt kételyt efelől.
Nem szeretnénk csalódást okozni azok-
nak, akik később ébrednek rá, hogy a
gimnázium nem nekik való. Azokat
azonban nem éri csalódás, akik ér-
deklődők és szeretnek tanulni.
Szeretettel várjuk azokat, akik akár
határozott pályaválasztással, akár még
csak formálódó érdeklődéssel keresik
a tudásszerzés lehetőségét.

A TÁVOLSÁG VAGY
A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG

NE LEGYEN AKADÁLY!

Akik messze laknak a várostól, az is-
kolától, azok felvételt nyerhetnek
kollégiumunkba, nekik csak az étke-
zési díjat kell megfizetni.

A szociális étkezési és tankönyv-tá-
mogatásra jogosultaknak nálunk is
járnak a kedvezményeik!
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NYOLC ÉVFOLYAMOS
GIMNÁZIUMI TAGOZAT:

(5–12. évfolyam)

! kódszámú,
emelt szintű,
idegen nyelvi képzésű
osztály
Jelentkezés módja:

A honlapunkról is letölthető tanulói
jelentkezési lapon, amelyet a központi
határidőig kell közvetlenül iskolánkba
eljuttatni.

Ide jeles és jó rendű negyedikes álta-
lános iskolások jelentkezését várjuk.

Az 5–6. osztályban első idegen nyelv
az angol, német vagy francia, második
idegen nyelv a latin. A 7. osztálytól
második idegen nyelvként választható
az angol, francia, német, vagy olasz
nyelv.

9–12. osztályban többletórát biztosí-
tunk a választott 2. idegen nyelvből.
Cél: az érettségiig két nyelvből sikeres
középfokú nyelvvizsga teljesítése.

A negyedikesek ismerkedéssel, tu-
dásszint-méréssel lezajló „kisbethle-
nes” találkozójára a jelentkezési lapok
beküldése után kerül sor. Az időpontot
honlapunkon időben közzétesszük.
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NÉGY ÉVFOLYAMOS
GIMNÁZIUMI TAGOZAT:

(9–12. évfolyam)

A 9. évfolyamra jelentkezőknek
magyar nyelvből és matematikából
írásbeli vizsgát, a választott képzés
főtárgyából pedig szóbeli vizsgát kell
tenniük.

@ kódszámú
emelt szintű,
angol képzésű csoport
Felvételi követelmények:
Központi írásbeli általános tantervű
feladatlapok megírása magyar nyelvből
és matematikából (mindez a felvételi
összpontszám 40%-át képezi). Szóbeli
vizsga az általános iskola tantervében
meghatározott angol nyelvi tananyag-
ból (a felvételi összpontszám 40%-a).
(Témakörök: bemutatkozás, személyes
tervek, család, otthon, iskola, barátok,
szabadidős tevékenységek, napirend,
utazás, nyaralás, ruhák.) A szóbeli
vizsga kiváltható alapfokú C típusú
nyelvvizsgával.

Az összpontszám megállapításához a
7. osztály év végi és a 8. osztály félévi
jegyeit vesszük figyelembe magyar
nyelv és irodalomból, angol nyelvből,
történelemből és matematikából (a
felvételi összpontszám 20%-a). Azok
jelentkezését várjuk, akik az általános
iskola felső tagozatában végig tanulták
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az angol nyelvet. A kötelező angol
mellett másodiknak választható nyelv:
francia, német, olasz, orosz.

# kódszámú
emelt szintű magyar –
kommunikáció –
történelem – művészet
képzésű csoport
Felvételi követelmények:
Központi írásbeli vizsgafeladatlapok
megírása magyar nyelvből és mate-
matikából (a felvételi összpontszám
40%-át képezi). Szóbeli vizsga az ál-
talános iskola tantervében meghatá-
rozott magyar nyelv és irodalom tan-
anyagból (a felvételi összpontszám
40%-a). (Felkészülés: Mohácsy-Abaffy-
né szerzőpáros tankönyvei, Kölcsey
Ferenc, Vörösmarty Mihály, Petőfi
Sándor, Arany János, Ady Endre – fő
életrajzi adatok, műfaji sajátosságok
és stílusjegyek ismerete, memoriter,
kedvenc olvasmány.) 

Az összpontszám megállapításához a
7. osztály év végi és a 8. osztály félévi
jegyeit vesszük figyelembe magyar
nyelv és irodalomból, történelemből,
matematikából és idegen nyelvből (a
felvételi összpontszám 20%-át képezi).
Előnyt jelent: a jó ének-zenei tudás.
A kötelező angol mellett másodiknak
választható nyelv: francia, német, olasz,
orosz.
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$ kódszámú
emelt szintű
matematika –
fizika –
informatika képzésű
csoport
Felvételi követelmények:
Központi írásbeli vizsgafeladatlapok
megírása magyar nyelvből és mate-
matikából (összpontszám 40%-a). Szó-
beli vizsga az általános iskola tanter-
vében meghatározott matematika tan-
anyagból (a felvételi összpontszám
40%-a).

Témakörök: törtekkel végzett műve-
letek, hatványozás, geometriai alapis-
meretek, – háromszögek, négyszögek
tulajdonságai, geometriai transzfor-
mációk–, függvények és fizikai képletek
átrendezése.

Az összpontszám megállapításához a
7. osztály év végi és a 8. osztály félévi
jegyeit vesszük figyelembe magyar iro-
dalomból, történelemből, matemati-
kából, idegen nyelvből és fizikából (a
felvételi összpontszám 20%-a).

A kötelező angol mellett másodiknak
választható nyelv: francia, német, olasz,
orosz.
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% kódszámú
emelt szintű
biológia – kémia
képzésű csoport
Felvételi követelmények:
Központi írásbeli általános tantervű
feladatlapok megírása magyar nyelvből
és matematikából (a felvételi össz-
pontszám 40%-át képezi).

Szóbeli vizsga az általános iskola tan-
tervében meghatározott biológia tan-
anyagból (a felvételi összpontszám
40%-a, felkészülés a Mozaik Kiadó
biológia 7–8. osztályos tankönyvei-
ből).

Az összpontszám megállapításához a
7. osztály év végi és a 8. osztály félévi
jegyeit vesszük figyelembe magyar iro-
dalomból, történelemből, matemati-
kából, biológiából és kémiából (a fel-
vételi összpontszám 20%-a). Első idegen
nyelv az angol, második nyelv a latin.
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Jelentkezés módja
a 02-03-04-05 kódszámú

képzésekre:

Az általános iskolában beszerezhető,
a honlapunkról is letölthető tanulói
jelentkezési lapon, amelyet az általános
iskola a központi határidőig juttat el
gimnáziumunkba. A négy évfolyamos
képzések közül (02, 03, 04, 05 kód)
egyidejűleg több képzés is megjelölhető
a jelentkezési lapon egymás utáni sor-
rendben.

A felvételizőknek központi írásbeli
vizsgát kell tenniük magyar nyelvből
és matematikából. A szóbeli felvételi
vizsgára az első helyen megjelölt képzés
főtárgyából kell felkészülni.

A vizsgák helye:
Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2. A
várható létszámhatárokat hirdetmé-
nyeinken és honlapunkon közzétesszük
a felvételi időszakban.

Iskolánk ECDL–vizsgaköz-
pont is. Minden képzésün-
kön lehetőséget biztosítunk
az ECDL–vizsga sikeres le-
tételére.

Általános követelmény: 
a Bethlen egyházi iskola, ahol az iskolai
hitéletben való részvétel és a hittan
tanulása része a mindennapoknak és
az ünnepeknek. Ezen belül szabadon
választható a különböző hitvallások
(pl. református, katolikus, baptista,
stb.) szerinti hitoktatás.

22



Tanulószoba:
önkéntesen igénybe vehető az 5. és 6.
évfolyamon étkezéssel, tanulás-segí-
téssel.

Kollégiumi elhelyezés:
gimnáziumunk saját diákotthona, a
Szathmáry Kollégium a Klauzál utca
1–3. alatt található. Kollégistáinknak
családias légkört, a keresztyén szeretet
jegyében kialakított életrendet, biz-
tonságos hátteret és a tanulásban
tanári segítséget biztosítunk. A kol-
légium ingyenes, csak az étkezésért
kell fizetni.

A jelentkezők rangsorolásának módja:
ha a jelentkező egyidejűleg több kép-
zésre is jelentkezett, akkor az első
helyen megjelölt képzésnél kiszámított
pontok alapján rangsoroljuk. A kol-
légiumi felvételnél azt a jelentkezőt
részesítjük előnyben, aki iskolánkba
felvételizett. Kérjük a halmozottan
hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű
vagy sajátos nevelési igényű tanulókat,
hogy a kedvezményre jogosító doku-
mentumot vagy szakértői véleményt
csatolják a jelentkezési laphoz, hogy
az étkezési díj megállapításánál és a
tankönyvellátásban biztosítani tudjuk
számukra a kedvezményt, ill. az in-
tegrált pedagógiai szolgáltatást.

LÉGY RÉSZE A JÖVŐ
HAGYOMÁNYÁNAK!

TALÁLKOZZUNK
A BETHLENBEN!
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Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium
felvételi tájékoztatója

Ahol állt Athéna trónja
múzsák nyájas szigetén
Iú lelkünk ápolója:
okos hűség, szép erény,
Iskolánk, lelkünk hajója
köszöntsön e csokor rózsa
századaid ünnepén,
századaid ünnepén!

Bethlen Gábor udvarában
fényes volt a lant, a kard,
Pallosával, szép szavával
óvni, nevelni akart.
Százados nagy iskolája
ős fát hoz új virágzásra,
s nevel művelt hű magyart.

Iakból derék vitézt
itt neveltek jó férfiak,
Szavuk, életük intésit
értve lettünk jó csapat,
s mert méltó volt ez a példa
nem lettünk a rossznak préda.
Köszönhetik ezt szavak?
Köszönhetik ezt szavak?

Bethlen Gábor udvarában
fényes volt a lant, a kard,
Pallosával, szép szavával
óvni, nevelni akart.
Százados nagy iskolája
ős fát hoz új virágzásra,
s nevel művelt hű magyart.

Keresztury Dezső: A múzsák nyájas
szigetén (a Bethlen Gábor Református
Gimnázium himnusza)


