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Miér t  érdemes a  
Lónyayba je lentkezni?  

 
Íme, néhány válasz a diákoktól: 
 

„Szeretem a Lónyayban az otthonos 

légkört. Szeretem, hogy a tanárok 

között is van olyan, akit érdekel, hogy 

mi van velünk, diákokkal, és lehet vele 

beszélgetni.” 

 
„A nagyok szeretik, segítik a 
kicsiket.” 
 

„Sűrűn vannak színes programok, 

amiken öröm részt venni.” 

 
„A hétfői áhítatokon mindenki lelki 
feltöltődést kap az egész hétre, így 
könnyebb a tanulás is.” 
 

„Jó a hangulat, jól érzem magam a 

barátaimmal, miközben tanulok, és a 

reggelt is Istennel és igeolvasással 

kezdjük.” 

 
„Magas színvonalú az oktatás és jó a 
közösség.” 
 

„Mindenki mosolyog mindenkire :-) ” 

 
„Közel van mindenhez.” 
 

„Akinek van füle, hallja meg, 
mit mond a Lélek a gyülekezeteknek!” 

(Jel. 3,22.) 

HÍVOGATÓ 
 
 

A MAGYAR-ÖRÖKSÉG DÍJJAL 
KITÜNTETETT 

 



Nég y évfo lyamos képzés  

(a most 8. osztályosoknak): 

Az általános tagozatot azoknak ajánljuk, 

akik később szeretnék eldönteni, milyen 

irányban kívánnak továbbtanulni. 

A nyelvi tagozaton az első idegen nyelv 

emelt óraszámban az angol vagy a német 

nyelv, a második idegen nyelv normál óra-

számban a német, az angol, vagy a jelentke-

zők létszámának függvényében francia, 

holland, olasz, orosz, spanyol nyelv lehet. 

Tizenegyedikben igény szerint harmadik 

nyelv is választható. 

A természettudományos tagozaton ma-

tematika-fizika, illetve biológia-kémia 

tantárgyakból folyik emelt óraszámú kép-

zés. A két idegen nyelv az angol és a német 

nyelv normál óraszámban. 

Képzéseink  

Képzéskódok:  

Nyolc évfolyamos általános képzés: 0801 

Nyolc évfolyamos nyelvi képzés:   0802 

Négy évfolyamos általános képzés:  0401 

Négy évfolyamos nyelvi képzés:   0402 

Négy évfolyamos matematika-fizika képzés:  0403 

Négy évfolyamos biológia-kémia képzés: 0404 

 

 

Nyílt  napok:  

2017. február 13-ig hétfőnként 7.30 és 12.00 között 

várjuk az érdeklődőket előzetes bejelentkezés alapján az 

alábbi elérhetőségeken: 

domahazi .margit@lonyayref i .hu  

Telefonszám: 06 -30/361-5240 

Nyolc év fo lyamos képzés  

(a most 4. osztályosoknak): 

Az általános tagozatot azoknak ajánljuk, 

akik később szeretnék eldönteni, milyen 

irányban kívánnak továbbtanulni. 

A nyelvi tagozaton nyolc év alatt három 

idegen nyelvet tanulhatnak a diákok: az 

angol nyelvet nyolc évig, a német nyelvet 

hat évig, és kilencedikben igény szerint 

harmadik nyelv is választható. 

 

 

 

 

A részletes felvételi tájékoztató és a 

belső jelentkezési lapok letölthetők 

az iskola honlapjáról: 

 

www. lonyayref i .hu  


