
 

Tájékoztató a 2020/21. tanévben induló református hittanról 

 

Kedves leendő elsős gyerekek és szülők!  

Nagy szeretettel hívunk és várunk Titeket református hittanra, amellyel a kötelező erkölcstant lehet             

kiváltani! A református hittan órák éppúgy, ahogy eddig az erkölcstannal és más felekezetek             

hittanaival vannak egy időben! Természetes külön teremben. Pilisborosjenőn a református          

hittanórák az iskolában zajlanak,osztályok szerint, bontott csoportban, sok énekléssel és zenével,           

mert zongorával kísérem, s a gyermekek nagyon szeretik, de erről még később lesz szó. Ürömön a                

József Nádor Általános Iskolában viszont a templom közelsége miatt itt zajlanak a hittanórák,             

bontott csoportban, a maguk osztálya szerint. Ezt a teremhelységek bősége miatt tudjuk így             

csinálni, illetve mert többen is besegítenek a hitoktatásban: Kis András tanár úr, akit sokan jól               

ismertek az ürömi vagy a jenői ovikból, vagy épp Balázs Zsófia cserkészparancsnok, Smiglag             

Viktórta és Tóth Adrienn tanárnők. Így itt a hittanórákat több segítővel oldjuk meg.  



 

Miért jó a református hittan? Miről szól? 

A református hittan gyerekcentrikus, azaz alkalmazkodunk a kicsik gondolkodásához. Fontos          

számunkra, hogy a gyermek jól érezze magát hittanon, ezért is van sok kinti és benti játék és a fent                   

említett sok éneklés. Figyelembe vesszük, h valamelyik gyerek szeret rajzolni, valaki színezni, vagy             

épp énekelni, így igyekszünk abban erősíteni őt, amiben jó! Ehhez pedig van egy színezős, játékos               

munkafüzetünk és tankönyvünk egyben, amit nagyon fognak szeretni a gyermekeitek!  

 

A református hittan milyen lehetőségeket hordoz?  

A gyerek lelki fejlődésén túl, a család számára számtalan alkalom van gyülekezetünkben, amihez             

lehet majd csatlakozni. Hittanos Családos Nap, ez két részből áll: játékos hittanverseny a kicsiknek,              

szülőknek csocsó, ping-pong addig a templomkertünkben, közös bogrács stb… Lehet csatlakozni a            

cserkészetünkhöz, vagy nyáron eljönni Balatonalmádiba valamelyik református hittanos hetünkre         

családosan akár… stb. Illetve örülnék neki, ha két hónapban egyszer találkoznék Veletek            

valamelyik Istentiszteletünkön, akár Pilisborosjenőn a református imaházunkban, akár Ürömön a          

református templomunkban!  



 

Mi a teendőd, ha ezeket olvasva vagy épp a bemutatkozó kisfilmet látva szeretnéd beíratni a               

gyermekedet református hittanra? 

 



Beiratkozáskor fogtok kapni a rengeteg kitöltendő papírt, s köztük lesz egy NYILATKOZAT, ahol              

megkérdezik: „akarja e, hogy gyermeke ERKÖLCSTAN vagy HIT-ÉS ERKÖLCSTANRA járjon? Itt a            

másodikat kell aláhúzni! S az üres helyre lentebb be kell írni, hogy REFORMÁTUS. Ennyire egyszerű!               

☺ Várjuk szeretettel gyermekeiteket! Azokat is, akik még nem keresztelték meg gyermeküket, vagy             

más felekezetűek, de szimpatizálnak a református hittel és/vagy velünk! ☺ Áldás, békesség!            

Norbert Tiszteletes ☺ 

 


