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Volt egy álmom, igazából én sem voltam
benne biztos, hogy meg tudom-e valósítani, de a
tanáraim hittek bennem, és segítettek elindulni az
úton, így most az lehetek, aki szerettem volna.
Köszönöm, hogy a megfelelő emberek voltak
mellettem, mikor szükség volt rá.
Morár Melánia Evelin, szemész rezidens orvos
Talán a személyiség és a karrier
fejlődéséhez az a legfontosabb, hogy egy embernek
legyenek lehetőségei már középiskolás korban, de
főleg líceumban is. Amellett, hogy persze megkapják
az általános műveltséget, hihetetlenül fontos, hogy
egy iskola adjon programokat, és noszogassa a
diákjait a csatlakozásra. A Refi pont ebben volt
nagyon
jó
hatással
rám.
Kórus,
áhítat,
diákpresbitérium, még animációkör is volt egy
darabig. Ezeknek a tevékenység-gyökereknek, így
évek után is, a mai napig növekednek ágai. De
persze kedves és türelmes tanárok, tanárnők,
inspiráló személyiségek, hangulatos életvitel, csak
pár dolog, amit folytathatnék elég sokáig, ami mind
fantasztikus volt. Egy fiatal tényleg érzi a lelkét a
Refinek, nem csak egy százalék az év végi
jelentésben.
Vida András, építészeti látványtervezés
A négy év alatt a Refiben rájöttem, hogy
nem egy család létezik, hanem számtalan, többek
közt az iskola is azzá vált számomra. Kis közösség,
jó viszonyok, jobb tanár-diák kapcsolat. Ebben az
iskolában
nem
csak
a
tanulásra
lehetett
összpontosítani, hanem a kapcsolatokra, a jó
közösségre. Ugyanúgy kapcsolódást jelentett nekem
ez a négy év, mintha otthoni közegben ültem volna.
Márton Tímea, végzős diák.
A
Sepsiszentgyörgyi
Református
Kollégiumban szinte kivétel nélkül minden hét az
áhítattal kezdődött már 2006-ban is, amely a
városban egyediként meghatározta az iskola
szellemiségét,
értékrendjét.
A
Református
Kollégiumból kapott „tallérokat” könnyű volt tovább
kamatoztatnom, annyira, hogy most újból a régi
iskolapadok között járkálhatok, de most már, mint
történelemtanár.
Lőrinczi Dénes történelemtanár
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2005-2009-ig voltam a sepsiszentgyörgyi
Református Kollégium diákja, és ezekre az évekre
mindig szívesen és örömmel emlékszem. IX.
osztályba csöppenve, az osztályfőnök meleg, kedves
szavai fogadtak, és ezek kísértek a ballagás
pillanatáig. Refsonornak köszönhetően valamennyi
kórustársammal külföldön is énekelhettünk. A
felejthetetlen gitárestek, amiket akkor Bustya János
tiszteletes rendezett, meghitt hangulata még most is
hiányzik. A reggeli áhitatok, amik mindig
meghatározott üzenettel, igével, céllal szóltak
hozzánk, megkülönböztettek minket más iskoláktól.
Hiszen az áhítatnak, a gitárestnek, a kórusnak, a
tanáraim intő, nevelő tanácsainak is köszönhetem,
hogy ilyenné formáltak amilyen lettem.
Így nyolc év távlatából szívből örülök, hogy
a Református Kollégium diákja voltam, tudom, hogy
akkor jól döntöttem, és ma sem döntenék másképp.
Balogh Erika-Zsuzsanna, tanítónő

Az iskolánkban a legjobb a diákhangulat,
amit mi sem bizonyít más, mint hogy miénk a
legjobb Diáktanács, rengetek képzésen lehet részt
venni, amiket szinte bárhol elfogadnak.
Ferencz Hunor, volt Diáktanács elnök, végzős diák

Négy évvel ezelőtt végeztem a középiskolát
a Refiben. Az itt eltöltött évek alatt
sokat
formálódott, fejlődött a személyiségem. Hogy miért?
Mert a Refi nem csak egy olyan iskola, ahol a
tanárok leadják a tananyagot, hanem ennél sokkal
több. A Refi tulajdonképpen egy nagy család, ahol
mindenki ismer mindenkit, és nem csupán csak
ismerjük egymást, hanem törődünk is a körülöttünk
levőkkel. Itt a legboldogabb diákévek várnak Rád…
Végh Nimród, teológus hallgató

Egy kíváló diákközösség tagjaként jó tanári
hozzáállással
fejlődhettem
tanulmányaimban,
miközben diákéveim minden percét élvezhettem a
Refiben. Ez az intézmény tanított meg olyan
dolgokra, melyeknek nap mint nap hasznát veszem a
hétköznapi, egyetemista életben. A fiatal, megértő és
segítőkész tanárok nemcsak a tananyag átadására
fektetnek hangsúlyt, hanem a diákok ötleteinek,
terveinek megvalósítására is, melynek köszönhetően
mint mindenki, én is kibontakozhattam az iskola
keretein belül.
Csákány Olivér, biológus hallgató

Számomra a Refi, amikor ide kerültem kilencedikbe,
kellemes csalódás volt. A Refi egy kis iskola, de
ugyanakkor egy összetartó közösség úgy a
diákok, mint a tanárok szempontjából. Mindenki

Szerencsés vagyok, hogy ide járhatok
iskolába, mert a kicsi létszámnak köszönhetően
mindenki ismer mindenkit, és így olyan az iskola,
mint egy nagy család. A tanárok minden tőlük telhetőt
megtesznek, hogy az órák érdekesek, viccesek,

izgalmasak, tanulságosak legyenek. Megpróbálnak
minél jobban segíteni, ha valami nem megy a
tanulásban. Ösztönöznek, hogy magabiztosak,
őszinték legyünk, és minél szabadabban kimondjuk
a véleményünket. Meghallgatnak és tőrödnek velünk.
Ambrus Tímea, X. osztályos diák

Iskolai Zöld-napok
figyel egymásra, így a tanulás is könnyebben megy.
A tanárok személyesebben foglalkoznak minden
diákkal. Szeretem ezt az iskolát!
Botos Niki, X. osztályos diák
A középiskola befejezése után arra
gondoltam, hogy olyan líceumot kell választanom,
amely segít majd a továbbtanulásban, lelkileg és
vallásilag is. Tehát így választottam a Református
Kollégiumot. Azt is tudtam, sokan ezen nem
gondolkoznak, de az élet során szükség van a
vallási neveltetésre is. A líceum számomra fontos
volt, mert tudtam, hogy tovább szeretnék tanulni, és
egyetemre menni. Így a líceumban mindenki pozitív,
segítőkész volt, bármi gondom is akadt. A Refiben a
tanár és diák között kialakul egy szorosabb
kapcsolat, ami segít önbizalmat adni. A diákok
hamar befogadtak. Mindenkinek ajánlom, mert olyan
neveltetést kap az iskolától, aminek az élet e
hátralévő részében hasznát veheti. A sikeres
érettségi után felvételiztem a marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti egyetem fogorvosi
karára. A tanulmányaim befejezése után arra
törekedtem, hogy visszajöjjek Sepsiszentgyörgyre,
ahonnan elindultam, és ott alkalmazzam a
tanultakat, ne külföldre menjek el. Mivel itthon
szükség van az emberek gyógyítására, és egy újabb
és szebb mosolyt varázsolják a pácienseim arcára.
Gáspár Csilla, fogorvos

Számomra a Refi nem csupán egy iskolát
jelentett, hanem egy jó kis közösséget, ahol
mindenki ismert mindenkit, és mindig számíthattunk
egymás segítségére. A számos közös program, mint
például a gitárestek felidézése ma is sok kellemes
pillanatot juttat eszembe. Ugyanakkor az itt eltöltött

líceumi évek nemcsak arra készítettek fel, hogy az
addig megszerzett tudás segítségével sikeresen
elvégezzem az egyetemet, hanem arra is, hogyan
álljak helyt a megpróbáltatásokban.
Máté Hunor, szemész rezidens orvos

Építőmérnök
vagyok,
2013-ban
államvizsgáztam a Kolozsvári Műszaki Egyetemen. A
Refi egy olyan alapot nyújtott számomra, nem csak
szellemileg, de lelkileg is, amiből az elkövetkező
évek nehézségeit könnyebben tudtam áthidalni.
Számomra egy nagy család volt, ténylegesen a
második otthonom. A tanár-diák viszony egy teljesen
más értelmet nyert az évek folyamán, megbíztunk
oktatóinkban, másképp viszonyultunk egymáshoz,
nem beszélve a közösen lefolytatott iskolai
tevékenységekről (mint például a Csendes napok).
Önszántamból választottam a Refit líceumos
koromban, de egy percig sem bántam meg.
Makszim Tímea-Helga, építőmérnök

A Refiben nagyon tetszett a közösség,
mindenki nyitott és barátságos, ugyanakkor az
oktatás is minőségi. Azért választottam a Refit, mert
nagyon ritkán lehet olyan iskolát találni, ahol fontosnak

találja a tanári közöség a tanulás és jó hangulat
egyensúlyát és harmóniáját. Mindenkinek ajánlani
tudom ezt az iskolát, akinek fontosak a fenti értékek.
Mátyás Ágota, iPhone játék fejlesztő

Véleményem szerint azért jó ez az iskola,
mert közeli kapcsolatokat tudsz kialakítani az
emberekkel. Nem vagy egy a „sok közül”. És a
tehetségeidet megbecsülik. Nincs túlhajtás, de
ugyanazt kapjuk, mint bármelyik más iskolában.
Szabó Lóránt, X. osztályos diák

F E LV É T E L I T U D N I VA L Ó K
A SEPSISZENTGYÖRGYI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM IX. OSZTÁLYAIBA
A 2020 – 2021-ES TANÉVRE
Tanulj velünk! A Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium nem csupán a korszerű igényeknek megfelelő képzést igyekszik biztosítani, hanem:
▪

hitre nevelést,

▪

meghitt, barátságos légkört,

▪

felkészült tantestületet,

▪

interaktív táblákkal és laptopokkal felszerelt tantermeket,

▪

informatika, biológia, kémia, fizika labort,

▪

nyitott kapcsolattartást a szülőkkel,

▪

sporttermet,

▪

étkezdét,

▪

bentlakás lehetőséget.

I. HUMÁN OSZTÁLY/ REFORMÁTUS TEOLÓGIA SZAK, HELYEK SZÁMA: 28 hely
Akik ezt a képzést választják, a humán tantárgyakat kiemelt óraszámban tanulják, második idegen nyelvként a német nyelvet választhatják.

II. REÁL OSZTÁLY/ TERMÉSZETTUDOMÁNY SZAK, HELYEK SZÁMA: 28 hely
Ha érdeklődsz a természettudományok iránt és szeretnél esetleg egészségügyi pályán továbbtanulni, gyere hozzánk!
A kollégium minden osztályában a jelenleg érvényben levő állami tanrendek szerint folyik az oktatás és a líceum elvégzése után állami oklevelet adunk végzős
diákjainknak, az egyházi oklevél mellé.
Bármilyen vallási felekezetű diák beiratkozhat hozzánk.

SZERETETTEL VÁRUNK ISKOLÁNKBA!

