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MEGHÍVÓ REFORMÁTUS  

hit- és erkölcstan órára 

KEDVES SZÜLŐK! KEDVES IFJÚ BARÁTAINK! Az 

általános iskolai oktatás rendje szerint minden osztályban 

két tantárgy közül választhatnak a gyermekek szülei: 

erkölcstan, illetve hit- és erkölcstan. Szándékukat írásban 

kell jelezni a beiratkozás alkalmával illetve a megelőző tanév 

megadott időpontjáig.              

Miért jó, ha gyermekemnek a református hit- és 

erkölcstan órát választom? A hitre nevelésnek és az 

alapműveltségnek is szerves része a Biblia ismerete. A hit- 

és erkölcstan órákon bibliai történetek alapján 

gyermekeinket érintő és érdeklő fontos témák kerülnek elő. 

Egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról, valamint a 

keresztyén értékrend alapjairól. A hit- és erkölcstan része 

az erkölcsi nevelés is. Minden évfolyamon, a bibliai 

történetekhez kapcsolódva, szóba kerülnek erkölcsi témák 

is. Például család, barátok, kortárscsoport hatása, lelki 

egészség, testi-lelki tulajdonságok, elfogadás, empátia, stb. 

Egyházunk gyönyörű, gazdagon illusztrált tankönyvvel, 

munkafüzettel várja a gyermekeket!                 

A Pócsmegyer-Leányfalui Református Társegyházközség 

hosszú idő óta nagy hangsúlyt helyez a gyermekek hitbeli 

nevelésére. Hittanóráinkon több mint 150 gyermek vesz 

részt az óvodai korosztálytól a konfirmáló 8. osztályosokig. 

Húsz csoportban végezzük a hitoktatás szolgálatát. 

Törekszünk arra, hogy a heti egy hittanóra mellett más 

lehetőségek is legyenek a gyerekekkel való találkozásra. 

Kirándulások, kézműves foglalkozások, játékdélutánok, nyári 

hittantáborok, a hittanos évnyitó és évzáró istentiszteletek, 

családi és gyermek istentiszteletek, karácsonyi és anyák 

napi fellépések mind-mind ezt a célt szolgálják. Sok szülő és 

család éppen hittanra járó gyermeke révén talált utat a 

gyülekezetbe. Továbbra is szeretnénk mindent megtenni, 

hogy a bevezetésre kerülő hit- és erkölcstan órák 

hozzájáruljanak a ránk bízott gyermekek lelki, szellemi 

fejlődéséhez, hitbeli megerősödéséhez. 

Hittanóráinkon eddig is sok olyan gyermek vett részt, 

akik még nem részesültek a keresztségben. A református 

hit- és erkölcstanórákra ezután is szeretettel várjuk a 

nálunk megkeresztelt gyermekek mellett mindazok 

jelentkezését, akik felénk nyitottak, és szívesen élnek az 

általunk nyújtható lehetőséggel: 30/9193179 

kovach.t5@gmail.com Áldás, békesség! 
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