lélek tartozik a két községben. De közel
ugyanennyien ugyan reformátusok, de nincs
kapcsolatunk velük. Többek között őket, titeket
szeretnénk megtalálni, illetve azokat, akik
érdeklőnek, s egy jó közösséghez szeretnének
csatlakozni! :)
S ennek a kis tájékoztatónak is az a célja, hogy
bemutassuk, hogy milyen élet, hitélet folyik
Ürömön és Pilisborosjenőn a református
gyülekezeteinkben. Reméljük és hisszük, sikerült
felkeltenünk érdeklődését és szívesen ellátogat
alkalmaink, vagy programjaink valamelyikére, s
családjával együtt itt nálunk lelki otthonra talál!
:)

Az Üröm-Pilisborosjenői Református
Társegyházközség bemutatkozik
Egyházközségünk a XX. század hajnalán
született, amikor is a csillaghegyi református
misszió következtében egy-egy imaház létesült
a két faluban. Majd a II. Világháború után
települt ide sok református Tarpáról, Szabolcsból,
Illetve a Felvidékről. Ekkor, 1946-ban kezdték az
itteni lelkészek vezetni az első anyakönyveinket,
s indult be a komolyabb gyülekezeti élet. A
közösség Tegez Lajos lelkipásztorsága idején
1982-85-ig építette fel ma is álló templomát
Ürömön. Sajnos ennek építése miatt Jenőn el
kellett adni az ottani imaházat, hogy be lehessen
fejezni az új templomot. Hála Istennek 2020 óta
az új Pilisborosjenői Református Imaházban
(amelyet az önkormányzattól bérlünk) heti két
alkalommal jönnek össze a reformátusok:
vasárnap 9:00-tól tartunk Istentiszteletet,
illetve szerdán 16:00-tól 17:00-ig Bibliakör van
bármely érdeklődő testvérünk, számára! Jelenleg
gyülekezetünkbe a hittanosainkkal együtt 1700

Kik vagyunk mi reformátusok? Kiben és miben
hiszünk?
A Reformáció idején a XVI. században élt
egy nagy svájci reformátor, Kálvin János, aki
éppúgy, mint Luther, szerette volna az akkori
római katolikus vallást megreformálni a Biblia
Kijelentései alapján. De az akkori egyház
elutasította ezt, így született meg az „Evangélium
Szerint Reformált Katolikus Egyház”, azaz a
református felekezet. Hiszen mi csak a

Szentírást tekintjük az Élő Egy és Igaz Isten
Kijelentésének! Így mi az Ige Egyháza vagyunk!
S valljuk, hogy az Élő Isten, a mi jó Atyánk,
Aki már a világ teremtése előtt annyira szeretett
minket, hogy az Ő Fiában Jézus Krisztusban
kiválasztott az Örök Életre (Jn. 3:16), amely már
itt a földön elkezdődik a Benne való hit által
(Ef. Levél 2:6-8), hogy mi az Újjászületés és
Megtérés csodáját átélve (Apcsel 2:38) egyre
inkább elhagyjuk bűneinket és sötét
cselekedeteinket, s Isten Szentlelkével a
szívünkben és a Bibliával a kezünkben, mint az
Ő Megváltott gyermekei élhessünk egy olyan
nagybetűs Életet , amelyben kézzel fogható Isten
Szeretete! :) (Mt. 5:16)
Így a hívő református keresztyén ember már
nem élhet akárhogy, mivel hálás Istennek, Aki
megmentette őt a kárhozattól, megtisztította
bűneitől és megadta neki a vele való személyes
és élő kapcsolatot!
A cselekedeteiben is meg kell mutatkoznia
a hálának, azaz igyekszik mindent Isten
dicsőségére a lehető legjobban csinálni. Legyen
szó akár a tanulásról, munkáról, családtagjaival,
barátaival való viszonyról. „Mindent Isten
dicsőségére tesz!” :) S, bizony fontos, hogy a
szavainkkal is megvalljuk az Élő Isten
Szeretetét, amelyet naponta tapasztalunk, ahogy
azt Jézus Urunk is parancsolta: „Aki vallást tesz
Rólam az emberek előtt, arról majd Én is vallást
teszek az Én Mennyei Atyám előtt!”( Mt. 10: 32)
Végezetül pedig hiszünk – ahogy
hitvallásunkban mondjuk is –, „hiszem a
keresztyén Anyaszentegyházat....” – azaz a
„nagybetűs” Egyházat, amiben minden Jézus
Krisztusban élő hitre jutott lélek testvér!
Legyen az Igaz Egyház bármely keresztyén,
keresztény felekezetének tagja is! :)

Tájékoztató a 2021/22. tanévben induló
református hittanról…

tanár úr, akit sokan jól ismertek az ürömi
vagy a jenői ovikból, vagy épp Smiglag
Viktórta, Csontos Katinka, Tok Mónika
tanárnők. Így itt a hittanórákat több segítővel
oldjuk meg.

nagyon

fognak

szeretni

a

gyermekeitek!

A református hittan milyen lehetőségeket
hordoz?
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

Miért jó a református hittan? Miről szól?
A református hittan gyerek centrikus, 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

A gyerek lelki fejlődésén túl, a család számára
számtalan alkalom van gyülekezetünkben,
amihez lehet majd csatlakozni. Ilyen a Hittanos
Családos Nap, amely két részből áll: játékos
hittanverseny a kicsiknek, s míg ez zajlik a
szülőknek is van lehetőségük ismerkedni
egymással a templomkertünkben, majd közös
bográcsebéddel zárjuk ezt a szép alkalmat.

felekezetűek, de szimpatizálnak a református
hittel és/vagy velünk!  Áldás, békesség!
Norbert Tiszteletes 

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 HITÉS 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

keresztelkedtek
keresztszülők.

gyermekek,

szülők

és

A szentségekről...
A „szentség” latinul „sacramentum”, így ebből
a szóból honosodott meg a régi magyar nyelvben
a „sákramentum” kifejezés. Nálunk két
szentség van: az Úrvacsora (Eucharistia) és a
keresztség. Mert ezeket Jézus Krisztus rendelte
el. A keresztség sákramentumában mindenki
részesedhet, így a gyermekek is, ha a szülők,
keresztszülők hívő keresztyének. A keresztség
feltétele a gyermekeknél (12 éves korig) három
keresztelős megbeszélés a lelkipásztorral. Ha a
szülők vagy a keresztszülők valamelyike nem
konfirmált, vagy nincs megkeresztelve, akkor ezt
rugalmas időpont egyeztetés után pótoljuk úgy,
hogy ők is beiratkoznak felnőtt konfirmációra, s
a ránk következő évben konfirmálnak és
megkeresztelkednek Pünkösd ünnepe előtt. Volt
már rá példa gyülekezeteinkben, hogy egyszerre

A konfirmáció…(„Bérmálás”)
A mi gyülekezeteinkben a konfirmáció két éves.
Az ifjaknak 13-14 évesen érdemes elkezdeni, de
ha idősebbek az csak jó. Az első évben a Biblia
mellett hitvallási ismereteket sajátítanak el. Majd
Virágvasárnap ünnepének idején úgynevezett
„Kiskonfirmáción” esnek át.
Második évben egyháztörténetet, illetve etikát
tanulnak, valamint „kátészerűen” (azaz kérdésfelelet formában) megfogalmazott 120 kérdést.
Ebből Pünkösd előtti hét szombatján vizsgát

tesznek családi körben, majd másnap, azaz
vasárnap ünnepi Istentiszteleten megáldatnak,
s ezzel felnőtt református egyháztaggá válnak.
De hadd bíztassak mindenkit: eddig még senki
nem bukott meg!  Mindkét csapatnak tavasszal,
vizsga előtt Konfirmációs Felkészítő Tábort
tartunk Ürömön, amin érdemes részt venni az
ifjaknak.

Waldorf ovis gyermekek hittanos alkalma
minden kedden 16:00-16:45-ig, ugyancsak az
imaházunk helységében van. Kis András
testvérünknél lehet jelentkezni: 06 30622 9673.
A foglalkozásokon a szülők is részt vehetnek!
Nemrég alakult az I. Rákóczi György
Református
Cserkészcsapatunk,
amely
foglakozásait szombatonként tartja két őrsben.
Ide is várjuk általános iskolás és gimnazista fiúk
és lányok további jelentkezését!

A további hittanokról és cserkészetről...
A hittanokról annyit, hogy valamennyi oviban
és iskolában jelen vagyunk, mind Ürömön,
mind Pilisborosjenőn. Akinek a gyermeke
máshová jár iskolába, óvodába, de szeretne
vagy Ürömön vagy Pilisborosjenőn református
hittanra járni, annak biztosítjuk a gyülekezeti
hittan lehetőségét!
A Pilisborosjenői Waldorf Általános Iskolába
járó és tanuló gyermekeknek Pilisborosjenőn
református imaházunkban van lehetőségük
járni református hittanra minden kedden
15:00-15:45-ig, így a napköziből épületen belül
megoldható a közlekedés.

Heti alkalmaink…
Úrnapi Istentisztelet Ürömön templomunkban:
minden vasárnap 10:00-11:00, párhuzamosan
ovis és iskolás Gyermek-Istentisztelet is van!
Minden hónap első vasárnapján, illetve nagy
ünnepeinken Úrvacsorás! 
Istentisztelet Jenőn: 9:00-9:40 vasárnap
„Babakocsis” Istentisztelet: 17:00-18:00
Minden hó első Vasárnap (templom)
Fiatal Felnőttek és Ifjú Házasok Bibliaköre:
Minden hó harmadik csütörtökén 18:00-19:30
(gyülekezeti terem)

Énekkar: Vasárnap 19:00 (gyülekezeti terem)
Presbiteri Bibliaóra: szerda 19:00-20:00 (u.o)
„Szépkorúak Bibliaköre: kedd 8:00-9:00 (u.o.)
„Derekas” Bibliakör: Minden hó második
csütörtökén 20:00 (u.o.)
Baba-mama klub: Minden hónap harmadik
hétfőjén délelőtt 9:00-12:00-ig (u.o.)
Refifi2: csütörtök 17:00-19:30 (cserkész szoba)
Ürömi Csillagász Klub: kedd 20:00-22:00
Gyülekezeti hittan: (más iskolába járó alsós és
felsős gyerekek részére, vagy akinek nem jó az
iskolai időpont) szerda 15:00-15:45 (u.o.)
Cserkészet (kicsik): szombat 10:00-11:00 ill.
Cserkészet (nagyok): szombat 11:00-12:00
Mindkét cserkészóra a cserkész szobában!
Refifire (Gimn. 9.o): szombat 15:00-17:00
Refifi+ (Gimis Ifi): szombat 18:00-19:30 (u.o.)
Konfirmáció: I-VII. Ürömön: kedd, szerda,
csütörtök: 13:40-14:25, 14:25-15:15, szombat
14:00-15:00, vasárnap: 11:00-12:30 (u.o.)
Pilisborosjenőn az iskolában szerdán 12:3513:00, 14:15-15:00
Várjuk alkalmainkra Önt, gyermekeit, unokáit!
Áldás, békesség!
Norbert tiszteletes 
Elérhetőségeink:
Becker Norbert Gyula (vezető lelkész)
2096 Üröm, Fő u. 64-66 Ref. Templom
Tel: 06 30 526 80 10; 06 26 350 686
Minczér Nikolet (iroda): 06 30 350 02 46
Hivatali idő: kedd és csütörtök 9:00-13:00
Facebook: Norbert Gyula Becker
Aki szívesen támogatná munkánkat, a
számlaszámunk: Üröm-Pilisborosjenői
Református Társegyház: 65700093-10116577
Köszönjük a segítségüket!

