
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„élni: - szeretni, hinni a világot; 

tenni valamit, mivel besugárzod.” 

/Váci Mihály/ 

Nógrád Megyei 

Váci Mihály Gimnázium 
 

 

Barátságos, családias 

környezet! 
3078 Bátonyterenye, Váci Mihály u. 5. 

Tel./Fax: 32-553-220 

vmg3078@gmail.com 

www.v-m-g.hu 
 

 

 

 

 

  

 

megújult iskolaépület 

tanulói kreatív teremdíszítéssel 

színházlátogatás Budapesten és 

ünnepi műsor Bátonyterenyén 

lány és fiú röpi csapat 

őszi túrán szalonnasütés és számháború 

http://www.v-m-g.hu/


4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI 

KÉPZÉS 

tagozatkód létszám képzési forma 

0004 34 fő gimnáziumi 

Nyílt nap: 2016. november 23. szerda, 8 00-1130-ig 

 CSAK A GIMNÁZIUMI KÉPZÉS JOGOSÍT 

ARRA, HOGY BÁRMELY EGYETEMRE 

ÉS FŐISKOLÁRA  JELENTKEZHESS 

 felvételi vizsga nincs 

 új érettségi választható tantárgy: KATONAI 

ALAPISMERETEK 

 tanulandó idegen nyelvek: angol és német 

 emelt óraszámban oktatjuk a magyar nyelv és 

irodalom, matematika, történelem, első idegen 

nyelv tantárgyakat 

 sportolási lehetőség: sportkör (röplabda, foci, 

úszás) 

 jelentkezhet SNI és BTMN tanuló is 

 az idegen nyelvet, a magyar nyelv és 

irodalmat valamint a matematikát 

csoportbontásban tanítjuk 

 11. és 12. osztályban fakultáció keretében 

készülhetsz a továbbtanulásra plusz heti 2 

órában 

 11. és 12. osztályban az érettségi tantárgyaiból 

plusz heti 1 órát biztosítunk a felkészüléshez 

 középszinten BÁRMELY tantárgyból tehetsz 

érettségit iskolánkban 

 az emelt szintű érettségire felkészítünk 

 HA MÉG NEM TUDOD, MILYEN PÁLYÁT 

VÁLASSZ, GYERE A VÁCIBA! 

 HA SZÜKSÉGES AZ ÉRETTSÉGI AZ 

ÁLMAID MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ, GYERE 

A VÁCIBA! 

 HA JÓ TANÁROKAT AKARSZ, AKIK 

TÖRŐDNEK VELED, GYERE A VÁCIBA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

régészkedés 

 

 

 

egyenletpárbaj a Váci Napokon 

kísérletezés fizika órán 

ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI 

PROGRAM ELŐKÉSZÍTŐ 

ÉVFOLYAM 

tagozatkód létszám képzési forma 

0005 26 fő 
Arany János 

Kollégiumi Program 

Nyílt nap: 2016. november 23. szerda, 8 00-1130-ig 

Pályázati adatlap beküldése szükséges. 

Letölthető: www.v-m-g.hu vagy www.ajkp.hu 

 felvételi vizsga nincs, de pályázati adatlapot 

kell benyújtani (ebben az osztályfőnököd 

segít) 

 az előkészítő évben ismételsz, készülhetsz 

még egy évig a középiskolára 

 tantárgyaid a következők lesznek: magyar, 

matematika, angol vagy német, 

természetismeret, társadalomismeret, 

testnevelés, informatika, dráma 

 a képzés ideje alatt az elhelyezést salgótarjáni 

kollégiumban biztosítjuk 

 számodra minden iskolai és kollégiumi 

program ingyenes 5 évig 

 ingyenes továbbá a nyelvvizsga, a jogosítvány, 

az ECDL vizsga megszerzése mind az 5 év 

alatt 

 az előkészítő év után újra jelentkezhetsz 

érettségit adó képzésre valamely salgótarjáni 

vagy bátonyterenyei középiskolába, DE 

MARADHATSZ A VÁCIBAN IS 

 ha a Váciban maradsz, a 4 évfolyamos 

képzésről szóló tájékoztató vonatkozik rád 

 HA SZÜKSÉGES AZ ÉRETTSÉGI AZ 

ÁLMAID MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ, GYERE 

A VÁCIBA! 

 HA JÓ TANÁROKAT AKARSZ, AKIK 

TÖRŐDNEK VELED, GYERE A VÁCIBA! 

 

http://www.v-m-g.hu/
http://www.ajkp.hu/

