
 

 

 

1. Hálaadással tekintünk a Kárpát-medencében közel 400 helyen folyó református nevelésre, 

amelyből 317 magyarországi, 8 felvidéki, 16 kárpátaljai, 45 partiumi és erdélyi, valamint 5 

délvidéki intézményben zajlik. A Kárpát-medencében működő magyar református 

intézményeket a lehető legteljesebb mértékben úgy tekintünk, mint egy egységes keresztyén 

nevelési rendszer tagjaira. 

2. Köszönettel vesszük, és teljes támogatásunkról biztosítjuk a Generális Konvent 2015. június 

25-én Budapesten megfogalmazott zárónyilatkozatát. Különösen támogatjuk az Erdélyi 

Református Egyházkerületet a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületének 

tulajdonjogáért folytatott jogos harcában. 

3. Köszönetet mondunk Magyarország Kormányának az erdélyi magyar nyelvű református 

szakképzés infrastrukturális kereteinek megteremtéséért, valamint a kárpátaljai felekezeti 

oktatás kiszámítható támogatásáért.  

 

4. Kérjük Magyarország Kormányát, hogy: 

 

a. támogatólag járjon közben azért, hogy Szlovákiában, Ukrajnában és Romániában a 

jogszabályok ne lehetetlenítsék el a szülőföldön történő anyanyelvi oktatást. 

Különösen is aggodalommal tekintünk a módosított szlovákiai oktatási törvényre, 

amely nemcsak a felekezeti, hanem a nemzetiségi iskolák tekintélyes részének 

fönnmaradását is veszélyezteti. 

b. Kárpátalján támogassa a reális igényként megjelenő, különböző szintű szakképzést, 

Erdélyben és a Partiumban pedig nyújtson segítséget az alakuló szakképző 

intézmények személyi feltételeinek folyamatos biztosításához,  

c. a nemzeti jelentőségű intézmények körének bővítésekor vegye figyelembe a 

református intézmények erőn felüli küzdelmét egyes stratégiai fontosságú területeken. 

Egyúttal arra buzdítjuk a magyarországi református szakképző intézményeket, hogy szoros 

szakmai együttműködéssel, a saját szakmaszerkezetüknek megfelelő területen támogassák a 

formálódó külső-magyarországi református szakképző iskolarendszer megerősödését. 

5.  A magyar református iskolák elkötelezettek az értékalapú és minőségi nevelés iránt, ezért: 

a. méltányoljuk, hogy az oktatásirányítás figyelembe veszi a református köznevelés 

jellegzetességeit. Ennek jegyében kérjük, hogy a pedagógus minősítéshez hasonlóan 

biztosítsa a református szakértők részvételét a tanfelügyeletben is. 

b. a magyar köznevelés megújítása során (pl.: szakképzés átalakítása, 9 évfolyamos 

általános iskola gondolata, finanszírozási kérdések, stb.) kérjük és elvárjuk a 

református egyház oktatási szakembereinek bevonását már a tervezési időszak 

kezdetétől, 

c. változatlanul fontosnak tartjuk, hogy a református köznevelési intézmények a 

pedagógiai szakmai szolgáltatást és szakszolgálatot továbbra is önálló, református 

fenntartású intézményeken keresztül vehessék igénybe. 

 

A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK 
XX. TALÁLKOZÓJÁNAK ZÁRÓNYILATKOZATA 

Zilah, 2015. július 5-8. 
  

Mi, a Kárpát-medencei magyar református középiskolák küldöttei – igazgatók, 

tanárok, lelkipásztorok, diákok – 2015. július 5-8. között, huszadik alkalommal 

találkoztunk a Zilahi Református Wesselényi Kollégium vendégszeretetét 

élvezve, amelynek egykori épülete mind a mai napig nem került vissza jogos 

tulajdonosához. 

A 24 magyarországi, 6 erdélyi, 3 partiumi, 3 kárpátaljai, 2 felvidéki intézmény és 

6 református tanügy-irányítási, pedagógiai-szakmai szolgáltató és társadalmi 

szervezet küldöttei testvéri közösségben oszthattuk meg tapasztalatainkat, 

tájékoztathattuk egymást az országainkban folyó magyar református középiskolai 

oktatás helyzetéről, eredményeiről, gondjairól, hálát adva a 20. találkozón a 

hagyományteremtő elődök jövőbe vetett hitéért is.  

  



 

6. Örömmel tapasztaljuk, hogy intézményeinkben sikeres az iskolai közösségi szolgálat, amely 

támogatja a szociális kompetencia-fejlesztést, egyszersmind erősíti a középiskolák és a 

gyülekezetek, valamint a szociális intézményeink kapcsolatát. 

 

7. Javasoljuk, hogy a Református Pedagógiai Intézet (RPI) és a Romániai Református Pedagógiai 

Intézet (RRPI) koordinálásával szülessen a Kárpát-medencei középiskolákat átfogó 

„Reformáció emlékéve” programsorozat. 

 

8. Örömünkre szolgált, hogy a Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom vezetősége és 

szolgáló csoportja részt vett a találkozón, és szolgált a fiatalok és felnőttek között. Nagyra 

értékeljük szolgálatukat, és bátorítjuk középiskoláinkat a SDG-vel szorosabb kapcsolatra. 

 

Köszönetünket fejezzük ki a Zilahi Református Wesselényi Kollégium munkatársainak, a zilahi és a 

programba bevont gyülekezetek lelkipásztorainak a vendégszeretetükért, és reménységünket fejezzük 

ki afelől, hogy a legközelebbi zilahi találkozón már az ősi épület falai között lehetünk együtt. 

 

Arany János Református Gimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium – Nagykőrös, 

Baczkamadarasi Kis Gergely Református 

Kollégium – Székelyudvarhely, 

Benkő István Református Általános Iskola és 

Gimnázium – Budapest, 

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Szakképzőiskola – Vác, 

Bethlen Gábor Református Gimnázium és 

Szathmáry Kollégium – Hódmezővásárhely, 

Bethlen Gábor Kollégium – Nagyenyed, 

Bocskai István Református Oktatási Központ – 

Halásztelek, 

Czeglédi Péter Református Gimnázium – Léva, 

Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma 

és Diákotthona – Debrecen, 

Debreceni Református Kollégium Dóczy 

Gimnáziuma – Debrecen, 

Gödöllői Református Líceum, Gimnázium és 

Kollégium – Gödöllő, 

Karcagi Nagykun Református Gimnázium és 

Egészségügyi Szakközépiskola – Karcag, 

Kecskeméti Református Gimnázium – 

Kecskemét, 

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády 

Áron Gimnáziuma – Kiskunhalas, 

Baksay Sándor Református Gimnázium-

Kunszentmiklós,  

Kolozsvári Református Kollégium – 

Kolozsvár, 

Lévay József Református Gimnázium és 

Diákotthon – Miskolc, 

Lórántffy Zsuzsanna Református Iskola – 

Kaposvár, 

Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium – 

Nagyvárad, 

 

Marosvásárhelyi Református Kollégium – 

Marosvásárhely, 

Mezőcsáti Református Gimnázium és 

Közgazdasági Szakközépiskola – Mezőcsát, 

Mezőtúri Református Kollégium – Mezőtúr, 

Nagyberegi Református Líceum – Nagybereg, 

Nagydobronyi Református Líceum –

Nagydobrony 

Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és 

Művészeti Szakközépiskolája – Pápa, 

Péterfalvi Református Líceum – Péterfalva, 

Református Kollégium – Kézdivásárhely, 

Pécsi Református Kollégium – Pécs, 

Református Kollégium – Sepsiszentgyörgy, 

Sárospataki Református Kollégium – 

Sárospatak, 

Szegedi Kis István Református Gimnázium, 

Általános Iskola Óvoda és Kollégium – Békés, 

Szatmárnémeti Református Gimnázium – 

Szatmárnémeti, 

Szentendrei Református Gimnázium – 

Szentendre, 

Tatai Református Gimnázium – Tata, 

Tiszakécskei Református Általános Iskola és 

Gimnázium – Tiszakécske, 

Tompa Mihály Református Gimnázium – 

Rimaszombat, 

Zilahi Református Wesselényi Kollégium – 

Zilah, 

Romániai Református Pedagógiai Intézet, 

és Tanügyi Osztály, 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

Tanügyi Osztálya, 

Országos Református Tanáregyesület, 

Református Pedagógiai Intézet 

Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom 

Románia Oktatási és Tudományos Kutatási 

Minisztériuma 

 

 

 

 

 



 


