
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Web: www.moricz-tkke.edu.hu 
 Tel: 76/441-255 

Facebook: Tiszakécskei Móricz 
Zsigmond Gimnázium 

hivatalos oldala 
  

 

 

 

 

 

Tervezett nyílt napjaink: 
 

2022.10.17. hétfő 
2022.11.08. kedd (CSAK SAJÁT FELSŐSÖKNEK) 

2022.11.10. csütörtök 
2022.11.22. kedd 

2022.12.02. péntek 
2023.01.04. szerda 

 
A nyílt napok 11:40-kor pályaválasztási szülői értekezlettel végződnek. 

Az 1-4. tanórák látogathatóak 8:00-tól 11:30-ig. 

 

(A honlapon tájékozódj, hogy az adott napon szabad-e jönni!) 

 

 
 

Ezért választod a Móricz gimit! 
 mi kihozzuk belőled a legjobbat 
 támogatjuk a tehetségeket, segítjük a lemaradókat 
 szakkörök, versenyzési lehetőségek 
 rendhagyó órák, előadások  
 emelt szintű képzések 
 ingyenes ECDL-tanfolyam 
 közép- és emelt szintű érettségi 
 nyelvvizsgára való felkészítés 
 jól képzett, tapasztalt tanári csapat  
 jó felszereltségű iskola, családias légkör 
 városi programokon való részvétel 
 jó a kapcsolat a sportegyesületekkel 
 sítábor, snowboard, természetjárás, színház 
 saját, felújított, ingyenes kollégium 2 percre az iskolától 
 a környéken egyedüli gimnáziumi honvéd kadét képzés 

 

MÓRICZ ZSIGMOND  
GIMNÁZIUM  
TISZAKÉCSKE 



Képzéseink 
 

tagozatkód megnevezés fontosabb jellemzők 
 

 
 

 
 

Angol nyelvi 
előkészítő osztály 
 
 
Német nyelvi 
előkészítő osztály 

 

- 5 éven keresztül kiemelt óraszámban oktatott idegen 
nyelv 

- második idegen nyelv: angol /német 
- közép- és felsőfokú nyelvvizsgára felkészítés 
- közép- és emelt szintű nyelvi érettségire felkészítés 
- 11-12. évfolyamon különböző fakultációs lehetőségek 
- azoknak ajánljuk, akik nyelvszakon, idegenforgalom- 

turizmus irányban vagy külföldön szeretnének 
továbbtanulni 

 

 

 
 

 

  

 

Általános tantervű 
osztály 

 

- választható 2. idegen nyelvek: angol, német, olasz 

- középszintű érettségire való felkészítés 
- 11-12. évfolyamon különböző fakultációs lehetőségek 
- érettségihez kötött szakképzésekhez javasoljuk 
- mindenkinek ajánljuk, aki még nem tudja, mi szeretne lenni 

0004 

Általános tantervű 
osztály  
HONVÉD KADÉT 
PROGRAMMAL 
(3,5 átlag felett 
ÖSZTÖNDÍJJAL) 

- 4 éven keresztül honvédelmi alapismeretek oktatás 
- 4 éven keresztül önvédelem oktatás 
- választható 2. idegen nyelvek: angol, német, olasz 
- fizikai, érzelmi és szellemi felkészítés a haza védelmére 
- NEM KATONAI TOBORZÁS, NEM KATONAI KIKÉPZÉS, 
      NEM KATONAI NEVELÉS, hanem SZEREPJÁTÉK 
- alanyi jogon járó ÖSZTÖNDÍJ 3,5 átlag felett 
- mindenkinek ajánljuk, aki szeretne belekóstolni a honvédelem  
   világába vagy a Nemzeti Közszolg-i Egyetemre szeretne  
   bejutni 
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