
1993-2018

Viginti quinque

HÍVOGATÓ
A Lónyay Utcai Református
Gimnázium és Kollégium

A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban 

legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak.                                 

Róma 12,122019/2020. tanévi felvételi tájékoztatója



LÓNYAY UTCAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM - OM azonosító: 034949
 1092 Budapest, Kinizsi utca 1-7.   06-1/216-5138   lonyay@lonyayrefi.hu   www.lonyayrefi.hu   lonyayrefi

Íme, néhány válasz
a diákoktól:

„Szeretem a Lónyayban az otthonos légkört.”
„Sűrűn vannak színes programok, amelyeken 

öröm részt venni.”
„A hétfői Istentiszteleteken mindenki lelki feltöltődést kap 

az egész hétre, így könnyebb a tanulás.”
„Jó a hangulat, jól érzem magam a barátaimmal, miközben 

tanulok, és a reggelt is Istennel és igeolvasással kezdjük.”
 „Mindenki mosolyog mindenkire : )”

„Közel van mindenhez.”

Íme, néhány válasz
a szülőktől:

„A Lónyay egy nagy múlttal rendelkező intézmény, amely igyek-
szik megfelelni a kor elvárásainak.”

„A gyermekeket keresztyén szellemben, alapvető és megkér-
dőjelezhetetlen erkölcsi alapelveket közvetítve nevelik.”

 „Az iskola központi helyen fekszik a IX. kerületben, 
könnyen elérhető pár perces sétával 

a főbb közlekedési útvonalaktól (3-as és 
4-es metró, a körúti 4-es 6-os villa-

mos, 2-es villamos).

Miért érdemes 
a Lónyayba 

jelentkezni?



KÉPZÉSEINK
(Telephelykód: 001)

NYOLC 
ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS

1. általános képzés  - tagozatkód: 0801
Azokat a tanulókat várjuk, akik később sze-

retnék eldönteni, hogy milyen irányban kívánnak 
továbbtanulni.

2. nyelvi képzés - tagozatkód: 0802
A nyolc évfolyamos nyelvi képzés alatt diákjaink 

két nyelvet sajátítanak el. Az angol nyelvet nyolc 
évig, a német nyelvet hat évig tanulhatják.

            FELVÉTELI ELJÁRÁS 
A jelentkezőktől nem várjuk el a központi írásbeli 
vizsga megírását. A felvételről a közismereti tárgyak 

3. év végi, valamint a 4. félévi bizonyítványának 
eredményei alapján döntünk. Minden tanulóval 

és szüleivel személyesen is elbeszélgetünk 
2019. február 21. és március 14. között 

egyéni beosztás alapján. 



NÉGY 
ÉVFOLYAMOS

KÉPZÉS

1. általános képzés - tagozatkód: 0401
Az általános műveltséget megszilárdító szakasz 

a 9 -10. évfolyam, míg a befejező, 11 -12. évfolyamon 
történik az általános műveltség elmélyítése, a pálya-
választás segítése. A tagozaton a digitális kompeten-

cia fejlesztése az elsődleges nevelési-oktatási cél.

2. nyelvi képzés - tagozatkód: 0402
A négy évfolyamos nyelvi képzés alatt diákjaink két 
nyelvet sajátítanak el. Az első idegen nyelv választ-

ható: emelt óraszámban az angol, vagy a német 
nyelv. A második idegen nyelv: normál óraszám-

ban a német, az angol, vagy a jelentkezők 
létszámának függvényében holland, 

olasz, spanyol nyelv lehet. 

3. matematika – 
fizika szakos képzés * 

tagozatkód: 0403
Matematika és fizika tantár-

gyakból emelt óraszámban folyik a 
képzés a négy év során.

4. biológia – kémia szakos képzés *
tagozatkód: 0404

Biológia és kémia tantárgyakból 
emelt óraszámban folyik a 

képzés a négy év során.

* A tagozat csak az engedélyezett létszám
elérése esetén indul.



KOLLÉGIUM
Iskolánkban kollégium is 
működik, vasárnap dél-
utántól a pénteki tanítás 
megkezdéséig, ide várjuk 
az ország távolabbi helyein 
lakó diákok jelentkezését. 
A kollégium a vidéki ta-
nulóknak térítésmentesen 

vehető igénybe.

FELVÉTELI
ELJÁRÁS

NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS
A felvételhez szükséges a magyar nyelvi és 

matematika központi írásbeli vizsga megírása, 
a 7. osztály év végi, a 8. osztály félévi tanulmányi 

eredmény és a szóbeli beszélgetés. A felvétel feltétele 
legalább 4,0 átlag a közismereti tárgyakból.

Az összetevők arányai:
központi írásbeli vizsga: 100 pont (50%)
tanulmányi eredmény: 50 pont (25%)

szóbeli beszélgetés: 50 pont (25%)
Összesen: 200 pont (100%)

A szóbeli beszélgetésre 2019. február 21. 
és március 14. között kerül sor. 

Az iskolánk honlapján található belső 
jelentkezési lapot minden esetben 

kérjük kitölteni!

Pedagógiai munkánk és a képzések részletes leírása 
megtekinthető iskolánk honlapján a „Dokumentumok” 

menüpontban lévő Pedagógiai Programban. 



RÖVID ISKOLATÖRTÉNET
1859. március 6-án Török Pál, a pesti református egyház fő-
esperese az egyháztanácshoz benyújtott egy iskola alapítását 
célzó okiratot. A terv megvalósításában segítségére volt Gönczy 
Pál, aki felajánlotta saját magániskoláját. A Gimnázium 1859. no-
vember 3-án egy Kálvin téri épületben alakult meg. A tanítás olyan 
híres tanárokkal folyt, mint Gyulai Pál, Thali Kálmán és Ravasz Árpád, 
és olyan híres tanítványok érettségiztek a gimnáziumban, mint Gár-
donyi Géza, Csonka János, Szent-Györgyi Albert, Amerigo Tot. Mivel 
az iskola jó híre egyre terjedt, mind több és több diák jelentkezett ide, 
így a hely szűkké vált. A helyzet akkor oldódott meg, amikor 1943. októ-
ber 31-én az iskola birtokba vehette új épületét a Lónyay utcában. A 
kiváló tanárok, mint Áprily Lajos, Sain Márton, Benda Kálmán, Gombos 
Imre, Draskóczy István, Patay D. Zsigmond és a híres növendékek, mint 
Devecseri Gábor, Farkas Ferenc, Finta József, Jékely Zoltán, Borzsák 
István, Ritoók Zsigmond öregbítették hírnevét. A háború végeztével 
nem sokáig működhetett tovább az új épületben az iskola: elérte 
az egyházi intézmények legtöbbjének sorsa, 1952-ben államosítot-
ták. Hosszú várakozás után az 1993/94-es tanévben, ha nem is az 
eredeti épületben, de újra megindulhatott a tanítás ebben a 
nagyhírű gimnáziumban. A 2000/2001-es tanévet már ere-
deti helyén kezdhette meg az iskola.



ISKOLÁNK MA
A Lónyay jól felszerelt tantermekkel, 

természettudományos előadótermekkel, 
nyelvi szaktantermekkel rendelkezik az emelt 

szinten tanított képzések hatékonyságának növe-
lése érdekében. Két tornatermünk és a táncter-

münk lehetőséget biztosít arra, hogy az épületen 
belül megoldjuk a mindennapos testnevelésórákat. 
Nagy tornatermünk alkalmas NBI-es röplabda és ko-
sárlabda mérkőzések lebonyolítására. A tavalyi tan-
évben is folytatódott az iskola informatikai fejlesztése. 

A gazdag iskolai életünk legszebb pillanatai nemze-
ti ünnepeinkhez kapcsolódó történelmi játékaink, 
melyeken történelmi, hagyományőrző, interaktív, 

jelmezes forgatagon rendhagyó módon szerez 
tudást, ismeretet, élményt a diák a múlt és a jelen 

találkozásaként. 
Mindezekről képes beszámolókat olvashatnak 

folyamatosan frissülő honlapunkon és Face-
book oldalunkon.

fotók:
Ferencváros

Képszerkesztőség



FONTOS DÁTUMOK

Nyitott Hét - nyílt napok:
2018. november 12-13-14-15-én 8.30-12.30.

2018. november 19. és december 10. között 
hétfőnként 7.30 és 12.00 között is várjuk az 

érdeklődőket előzetes bejelentkezés alapján az alábbi 
elérhetőségen: lonyay@lonyayrefi.hu

A központi írásbeli felvételi a 4 évfolyamra jelentkezőknek:
2019. január 19-én szombaton 10.00 órától.

Értékelő lap megtekintése: 2019. január 30-án 08.00-16.00 óra között.

Belső jelentkezési űrlapok kitöltésének határideje a Lónyayba
a honlapon keresztül: 2019. január 21 - február 15. között.  

Hivatalos jelentkezések határideje: 2019. február 18.

Szóbeli meghallgatások a Lónyayban:
4. évfolyamosoknak: 2019. február 21 - március 14. között
8. évfolyamosoknak: 2019. február 21 - március 14. között

Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala: 
2019. március 18.

A végleges felvételi jegyzék
nyilvánosságra hozatala: 2019. április 23.


