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Tisztelettel köszöntöm a 
Konferencia Résztvevőit!

Sajnálom, hogy nem lehetek jelen 
a mai napon, köszönöm, hogy 

gondoltak ránk.

Szeretettel köszöntjük mi 
csurgóiak  

a 250 éve alapított Vajda 
Gimnáziumot és 

a 225 éves Georgikont!



A múlt és a jelen 
iskolánkban



1517. október 31. Reformáció 1772 - 1825
felvilágosodás időszaka Magyarországon

Iskolánk indításának lehetőségét az 1791. évi 
XXVI. tc. tette lehetővé, amely a 
protestánsok számára is engedélyezte új 
iskolák alapítását. A református 
gimnáziumot a katolikus főúr - gróf 
Festetics György - alapította.

• Alsokba teszik az iskola 1792-es indulását. 
Csak 1793 tavaszán került az iskola a felső-
csurgói Festetics majorba.



Az újraindulás

• 1992 tavaszán kezdődtek el a tárgyalások a megyei, a városi
önkormányzat és a Somogyi Református Egyházmegye között.
Ennek értelmében a gimnázium a Somogyi Református
Egyházmegye tulajdonába került 1993. július elsejével.

• Egyházi fenntartású és református szellemiségű (ökumenikus
szemléletű) iskola vagyunk. Kötelező tantárgy nálunk a hittan,
igyekszünk kiszállásainkkal részt venni a környező gyülekezetek
életében.



- 2003 őszén általános iskolai tagozat indult az
iskolában - Az általános iskola
gimnáziumunk bázisa.

- A fiúk 2004 őszére 44 férőhelyes otthont
vehettek birtokba. Ma sportkollégium az

épület.

- A diákkönyvtár 25000 kötet beszerzésével,
Fekete György-tervezte berendezésével a
szakma és az iskolai közösség elismerését
érdemelte ki.



RKTDK

• Szabó Sándor igazgató Kunszentmiklósról "magával hozta" a Református
Középiskolák Természettudományos Konferenciáját, mely rendezvény
napjainkban is élő hagyomány.

• A 2012/2013. tanévtől a Református Középiskolák Természettudományos
Diákkonferenciája a Polaneczky Ottó Emlékkonferencia - Református
Középiskolák Természettudományos Diákkonferenciája elnevezést kapta.

A három napon átívelő rendezvény magas színvonalon, mindig kulturális,
természettudományos előadások kíséretében, kirándulással tarkítva,
kiállítások, tárlatok rendezésével, bemutatásával zajlott.

Ezen versenyre alapozva iskolánk már kétszer adott helyet a TUDOK

Humán- és társadalomtudományi Tematikus Konferenciájának.



2012 márciusában iskolánk fenntartója és a
Csurgói Kézilabda Klub (CSKK) között egy
együttműködési megállapodás született a
szoros kapcsolat megerősítésére.

2013 áprilisában az iskola és a Csurgói Női
Kézilabda Club (CSNKC) között született
együttműködési megállapodás.

A 2010/2011. tanévben kézilabda osztály 
indult a Csokonaiban

Ekkortól tehát a férfi és a női utánpótlás
nevelés is megindult sportegyesületi szinten,
akadémiai rendszerben.



NÉPTÁNCTÁBOR

- 2011. június utolsó hetében, Kovács József igazgató
kezdeményezésére rendezték meg az egy hetes
Kárpát-medencei Egyházi Iskolák és Somogyi
Táncosok Néptánc táborát. Azóta minden tanév
végén sor kerül ennek az örömszerző tábornak a
megrendezésére.



PÁLYÁZATOK



Jelen, mely a múltra épül és megújulásra törekszik

Az iskola épületének korszerűsítése, megújítása
2016-2017.

(1942, a főépületet kétemeletessé építették át.)

75 év után a Gimnázium történetének 
legnagyobb volumenű beruházása 

valósul meg napjainkban.



KEHOP pályázat 120 millió Ft, fűtés és 
nyílászáró korszerűsítés.



650 millió Ft - épület korszerűsítésre 
és kézilabda munkacsarnok építésére 
kerül sor Kormányzati forrásból.



Iskolánk épületkorszerűsítése és a kézilabda munkacsarnok 
első ütemének építése 2017 októberétől 2021 februárjáig 
910.723.556 Ft Kormányzati forrásból valósult meg.



Horvát-Magyar Képzési Együttműködés 
(Croatia-Hungary Educational Cooperation –
HUHR/1601/4.1.2/0022)
30 millió Ft az iskolánkra eső támogatás

• A 2017 szeptemberében indult projekt Vezető Kedvezményezettje a

csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és

Kollégium, további kedvezményezettjei

• a nagybajomi Pálóczi Horváth Ádám Református Alapfokú Művészeti

Iskola,

• a kaproncai "Fran Galovic" Gimnázium és

• a Kapronca-Körös megyei Regionális Fejlesztési Ügynökség (PORA).



A projekt keretében tehetséggondozásra nyílik
lehetőség a partneri kapcsolat kiépítése mellett.



Tánc- és 
zeneművészeti 
együttműködés

A nagybajomi Pálóczi Horváth
Ádám Református Alapfokú
Művészeti Iskolával karöltve
iskolánk tanulói elmélyültebb
tudást szerezhetnek a horvát és
magyar néphagyományok
ismeretéből, emellett közös táncok
tanulására nyílik lehetőség.



Tudományos 
együttműködés

Az RKTDK hagyományaira építve
újabb tudományos munkák
készítésére hívjuk magyar és
horvát tanulóinkat, majd angol
nyelvű bemutatóra késztetjük az
előadókat, hogy határokon
átnyúlóvá tegyük a tudományt az
iskolák között.



Együttműködés 
a sport 
tevékenységek 
terén.
Közös kézilabda edzéstervet 
dolgoznak ki a partneriskolák 
tanárai, majd közös edzéseken 
vesznek részt a csapatok. 

Végül barátságos 
mérkőzéseken mérik össze 
erejüket a diákok.



Horvát-Magyar Képzési Együttműködés 
(Croatia-Hungary Educational Cooperation
– HUHR/1601/4.1.2/0022)

•A 2020 szeptemberében indult

projekt Vezető Kedvezményezettje a csurgói Csokonai Vitéz

Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium,

további kedvezményezettjei

• a prelogi gimnázium

• a kaproncai "Fran Galovic" Gimnázium és

• a Kapronca-Körös megyei Regionális Fejlesztési Ügynökség

(PORA).



Oktató-nevelő 
munkánk színterei a 
mindennapi tanítás 
mellett



Célunk, hogy diákjaink helyi versenyeink mellett
további versenyeken is megmérettessenek, eredményes
munkájuk kiteljesedhessen.

Kutató 
Gyermekek 
Természettudományos
Konferenciája  



ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁS

A 2014/2015. tanévtől a nagybajomi székhelyű
Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény közreműködésével valósul meg a
művészeti nevelés, mint iskolán kívüli tevékenység.



Általános tantervű tagozat: célja a közismereti tárgyak erősítése sokféle színes program segítségével, melynek eredményeként a 

felsőoktatásba való bejutás elérhetővé válik. 

Angol-német emelt tagozat: Cél az előrehozott-, emelt szintű érettségi vizsga letétele, valamint nyelvvizsga megszerzése. 

Biológia emelt tagozat: diákjaink rendszeresen jó eredményeket érnek el természettudományos tárgyakból az OKTV-n, a KGYTK-n, 

a TUDOK-on.

Matematika emelt tagozat: iskolánk Tehetségpontként működik, így minden segítséget megkap a versenyezni, továbbtanulni vágyó 

diák a felkészüléshez. 

Humán tagozat: az irodalmi pályázatok, kortárs író-olvasó találkozók, rendszeres színház- és operalátogatások igényes 
kultúrafogyasztókká formálják az arra fogékony diákjainkat. 

Kézilabda tagozat: a CSKK és a CSNKC klubbal (csurgói férfi és női kézilabda klubok) közös együttműködésben szerveződik az utánpótlás 
élete. Egy év múlva újonnan épült tornacsarnokunk is lesz! Egyesületben sportoló diákjaink egyéni tanrend szerint haladhatnak és

vizsgázhatnak, hogy jó tanulók és jó sportolók lehessenek egyszerre. 

A 2018-2019. tanévtől hirdetett tagozataink



Az iskolai élet további 
színterei



KOLLÉGIUM KONYHA



Természeti  és 
épített 
örökségünk 
védelme
KINCS, gyermekeink testi,
szellemi fejlődésének,
jövőjének záloga.



Kapcsolat  a  helyi közösség, 
Csurgó város életével



Festetics városok találkozója



Köszönöm a figyelmet!


