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BESZÁMOLÓ  
 

a Kárpát-medencei  
 

Református Középiskolák  
 

XXI. Találkozójáról 

 

 

 

 

I. Házigazdai szerep 

 

Egy évvel ezelőtt, 2015. júliusában Zilah és a Zilahi Református Wesselényi 

Kollégium adott otthont a Kárpát-medencei Református Középiskolák XX. Találkozójának. 

Ott kaptuk és vállaltuk el a felkérést a XXI. találkozó megrendezésére. 

A húszéves hagyomány szerint minden tanév végén más-más iskolában gyűlnek 

össze a református középfokú intézmények delegációi. Korábban felváltva következtek a  

kis-magyarországi és a határon túli helyszínek, mivel azonban Magyarországon közel 

40, a szomszédos országokban pedig 15 református középiskolánk van, újabban két 

anyaországi rendezést követ egy határon túli. A magyarországi rendezők sorában a négy 

egyházkerület forgószínpad-szerűen követi egymást, ebben a sorrendben most a 

Dunántúli Református Egyházkerület következett. Az ide tartozó többi gimnázium már 

szervezett találkozót a korábbi években, így 2016-ban a Tatai Református Gimnázium 

volt a soros. 

A tatai Refi a maga 11 évével a református gimnáziumok között a legkisebb testvér. 

Megtisztelő volt számunkra, hogy itt fogadhatjuk a magyar református iskolarendszer 

középiskoláit, közöttük sok, több száz éves hagyománnyal bíró gimnáziumot. Nem kevés 

aggodalommal, de ugyanennyi bizalommal vállalkoztunk a feladatra. Fiatal iskola 

vagyunk. Nincs internátusunk, konyhánk, ez jelentősen megnövelte a rendezés feladatait 

és költségeit. Ugyanakkor kollégáim nagy szeretettel és lelkesedéssel láttak hozzá a 

szervezéshez. 

 

II. Előkészítés 
 

Először is feltérképeztük a helyi adottságokat, hogy hol tudunk közel 200 főt négy 

napon keresztül vendégül látni. Az iskolánktól kissé távolabb eső Öreg-tó Club Hotel és 

Ifjúsági Tábor tudott részünkre szállást, étkezést és a programok számára megfelelő 

helyszíneket biztosítani.  
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A találkozó szervezésére egy szűkebb előkészítő csoport alakult Geiszelhardt 

Zsófia igazgatóhelyettes vezetésével. A stáb tagjai voltak Dr. Szabó Elődné Melinda 

vallástanár, Essősyné Vízkeleti Gyöngyi tanárnő és Hullámné Csapó Éva pedagógiai 

asszisztens. Februártól minden héten üléseztek, közben rendszeresen egyeztettek a 

külső partnerekkel (beszállítókkal, szolgáltatókkal), az egyházi szervezetekkel és a 

szervezésben segítő iskolai munkatársakkal. Összeállították a találkozó programját, 

elkészítették és postázták a meghívókat.  

A találkozó előkészítésébe és rendezésébe az iskola csaknem minden dolgozója 

bekapcsolódott. Külön munkatársak dolgoztak a programfüzet elkészítésében, a 

jelentkezők regisztrálásában, a szálláshelyek elosztásában, az egyes részprogramok 

szervezésében (pl. az énekkar szereplése, ismerkedési est, városismereti vetélkedő, 

utazások szervezése, kirándulások, tábortűz, stb.). 

A diákprogramok előkészítése kapcsán többször egyeztettük a Soli Deo Gloria 

Református Diákmozgalommal, akik készségesen és lelkesen segítették a munkánkat. 

Örömünkre szolgált, hogy az SDG tagjai között van olyan teológus hallgató is, aki egykor 

iskolánk diákja volt. 

Részt vett a találkozó előkészítésében gimnáziumunk Szülői Tanácsa is, ők a 

frissítőpont működését szervezték és végezték. Iskolánk diákjai is nagy számban 

jelentkeztek segítőnek rendezői feladatokra, közülük többen a találkozó teljes ideje alatt 

a helyszínen tartózkodtak, állandó segítséget biztosítva a programok előkészítésében és 

lebonyolításában.  

 

III. Finanszírozás 
 

Mivel a találkozó külső helyszínen zajlott, ezért a szállást és étkezést a csaknem 

200 fő részére kereskedelmi áron kellett megvásárolni. A találkozót az egyházi 

szervezetek anyagi támogatásával tudtuk megvalósítani.  

A rendezvényt hárommillió forinttal támogatta a Reformáció Emlékbizottsága, 

egymillió forinttal a Dunántúli Református Egyházkerület. A találkozó megvalósulását 

Tata Város Önkormányzata is segítette kétszázezer forinttal, ajándéktárgyakkal és 

néhány program kapcsán kedvezményes belépőjegyekkel.  

A Tesco Gobal Áruházak Zrt. ötvenezer forint értékben adományozott ásványvizet 

és egyéb kellékeket a találkozóhoz, a helyszínt biztosító Öreg-tó Club Hotel 

árkedvezményekkel támogatott bennünket. A nyomdai munkálatokat a Penge Dekor 

végezte, a környék borait a Neszmélyi Borút Egyesület és Mikóczy István segítségével 

ismerhették meg a találkozó felnőtt résztvevői, a nyitó istentiszteletről Kovács Róbert 

fotós készített felvételeket. Jelentős segítséget kaptunk tatai szervezetektől, diákjaink 
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szüleitől, magánszemélyektől – beszállítói kedvezmények, ajándéktárgyak, étel és ital 

felajánlások formájában.  

Hálás szívvel köszönjük minden támogatónknak a találkozó lebonyolításához 

nyújtott segítségét, adományát, munkáját! 

 

IV. Résztvevők 
 

26 magyarországi, 4 erdélyi, 3 partiumi, 3 kárpátaljai és 2 felvidéki 

református középiskola fogadta el a meghívásunkat és vett részt a Kárpát-medencei 

Református Középiskolák XXI. Találkozóján 2016. július 3. és július 6. között. Egy-egy 

intézményt általában négy fő képviselt: az igazgató, egy pedagógus és két diák. Rajtuk 

kívül részt vettek a találkozón az SDG és a Református Pedagógiai Intézet munkatársai 

is. Utóbbiak a szeretetnyelvekről szóló előadáshoz kapcsolódó tesztek előkészítésében 

segítettek bennünket, valamint ők vezették a találkozó zárónyilatkozatának 

megfogalmazását is. 

A nyitó és a záró istentiszteleteken Steinbach József, a Dunántúli Református 

Egyházkerület püspöke, Köntös László lelkészi főjegyző, Bellai Zoltán püspöki 

főtanácsos, Máté László esperes és Dr. Szabó Előd lelkipásztor végeztek szolgálatot. A 

tanügyirányítást az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről Novák Katalin család- és 

ifjúságügyért felelős államtitkár és Magyar Judit kabinetfőnök képviselte. A bukaresti 

Tanügyminisztérium részéről Király András György kisebbségi oktatásért felelős 

államtitkár és Nagy Éva kabinetigazgató voltak jelen a találkozó egész ideje alatt. Nyitó 

istentiszteletünket megtisztelte és a résztvevőket köszöntötte Bencsik János, térségünk 

országgyűlési képviselője és Michl József, Tata város polgármestere is. 

A vendégeken kívül nagy számban voltak jelen a Tatai Református Gimnázium 

tanárai, dolgozói, diákjai és öregdiákjai, valamint a Szülői Tanács és a Tatai Református 

Egyházközség tagjai is képviseltették magukat, így mindösszesen több mint 300 fő vett 

részt a találkozón. 

 

V. Program 
 

A találkozó jelmondatának iskolánk egyik mottóját választottuk Pál apostolnak a 

korinthusbeliekhez írt első leveléből: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe.” 

(1Kor16,14). Valamennyi programot e központi Ige jegyében szerveztük.  

A korábbiakhoz hasonlóan a tatai találkozás is alkalmat teremtett egymás 

megismerésére, kapcsolataink továbbépítésére, hitünk erősítésére. Mindezek mellett 
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lehetőséget biztosított vendégeink számára egy kedves dunántúli kisváros, Tata 

szépségeinek felfedezésére, református intézményeink bemutatkozására. 

A találkozó kereteit a hétfői nyitó istentisztelet és a szerdai záró istentisztelet 

adták a tatai református templomban. Minden este a vacsora előtt rövid áhítatot 

tartottunk. Ezeken az alkalmakon kívül lelki épülésünket szolgálta Fodorné Ablonczy 

Margit és Fodor Attila előadása a szeretetnyelvekről, és az ezt követő fakultatív 

programok (kiscsoportok beszélgetés, imaséta, szeretetnyelv-teszt kitöltése és 

értékelése, interaktív szeretetnyelv-állomások). 

Egymás örömeit és problémáit is megbeszélhettük a felnőttek és a diákok számára 

külön-külön megrendezett fórumokon. Az igazgatói fórumon hagyományosan 

megfogalmaztuk a találkozó zárónyilatkozatát, amelyet elküldünk az illetékes 

tanügyirányítási szervezeteknek és a sajtónak. A találkozón résztvevő diákok is 

tanácskoztak a református középiskolák hitéleti kérdéseiről, tapasztalataikat és 

célkitűzéseiket ők is összefoglalták egy nyilatkozatban.  

Emellett szántunk időt a Tatai Református Gimnázium épületének 

megtekintésére, Tata város néhány nevezetességének megismerésére, sétahajózásra, 

sárkányhajós evezésre, strandolásra, számháborúra, valamint kötetlen együttlétekre, 

tábortűz melletti beszélgetésekre is. A búcsúesten a Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola 

növendékei tartottak bemutatót, majd egy vidám hangulatú táncházat. 

A találkozó záró istentiszteletén a nagykőrösi Arany János Református 

Gimnázium küldöttsége tolmácsolta a résztvevőknek Suba Lajos igazgató úr meghívását 

a 2017. júliusi XXII. találkozóra. Ott adjuk majd át a találkozó vándor kopjafáját, amit mi 

most az elmúlt évi szervezőktől vettünk át, és egy évig Tatán őrzünk. 

Július 6-án, szerdán a záró istentisztelet és azt követő közös ebéd után búcsúztunk 

el vendégeinktől. 

 

Elsősorban Istennek mondunk hálát a találkozó megvalósulásáért! Ugyanakkor 

köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik támogatásukkal, munkájukkal, imájukkal 

hozzájárultak a Kárpát-medencei Református Középiskolák XXI. Találkozójához!  

”Az egyedül bölcs Istennek a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Ámen. ” (Róm 16, 27) 

Soli Deo Gloria! 

Tata, 2016. július 19.  

 

 
 

  Illés Dániel 
  igazgató 
  Tatai Református Gimnázium 


