
Hit- és erkölcstan oktatás  - Katolikus egyház 

Szeretettel várunk minden leendő 1. osztályost, illetve felsőbb évest is, aki szeretne 

csatlakozni a katolikus hittanosok közösségéhez! 

Hittanóráinkon lehetőséget biztosítunk, hogy a Szentírás történetein keresztül 

megismerkedjenek Isten szeretetével, Jézus életével, valamint a Katolikus Egyház tanításával, 

ünnepeivel, liturgiájával, keresztény hagyományainkkal. 

A tananyag feldolgozása során fejlődik a gyermekek erkölcsi érzéke és lelkiismerete. 

Segítséget kapnak ahhoz, hogy elköteleződjenek a jó mellett, felismerjék és elutasítsák a 

rosszat. Megtanulják a közösségi élet szabályait, fejlődik imaéletük, elindulnak a személyes 

istenkapcsolat felé vezető úton. 

A katolikus hit- és erkölcstan oktatásra bárki beiratkozhat, tekintet nélkül arra, hogy meg 

van-e keresztelve, illetve rendszeresen nem tud részt venni a vasárnapi szentmiséken. 

Azokat is szívesen látjuk, akik nem akarnak elsőáldozók és bérmálkozók lenni, de szívesen 

megismerkednének Isten és a Katolikus Egyház tanításával. 

Azoknak viszont, akik szeretnének szentségekhez is járulni (első szentgyónás, elsőáldozás, 

bérmálás), folyamatosan részt kell venniük a hitoktatáson és a szentmiséken, továbbá a 

szentség-kiszolgáltatás évében az előkészítő foglalkozásokon. 

1. osztályosok esetén a beiratkozáskor írásban kell jelezni az iskolánál, hogy gyermeküket 

katolikus hitoktatásra szeretnék beíratni, felsőbb évesek esetében szintén írásban lehet kérni a 

beíratást május 20-ig. 

 

Találkozzunk a következő tanévben a katolikus hit- és erkölcstan oktatáson! 

  



Hit- és erkölcstan oktatás  - Hit Gyülekezete 

A Biblia a kereszténység alapműve, az európai kultúra egyik fundamentuma, s mint ilyen, 

hazánkban is az általános műveltség része. A hit- és erkölcstan órák tananyagát ezért úgy 

alakítottuk ki, hogy az a társadalom bármely rétegéhez, közösségéhez, egyházához tartozó, 

vagy akár nem hívő szülők gyermekei számára egyaránt hasznos lehessen. Elsődleges célunk 

a Szentírás és az arról való kreatív, modern és szabad gondolkodás megszerettetése a 

diákokkal, a Biblia történeteinek és szellemi-erkölcsi üzenetének közös feltárása, a 

bibliaismeret elmélyítése.  

Hitoktatóink az alapoktól indulva, minden korosztályt a maga szintjén vezetnek be az Ó- és 

Újszövetség izgalmas világába. Az alsó tagozaton a diákok a Bevezetés a Biblia világába 1-4. 

című tankönyv-munkafüzet sorozat segítségével kezdik meg a hit- és erkölcstan tanulását, 

amit az oktatás során bibliai képeskönyvek, munkafüzetek használata, valamint a történetek 

színdarabszerű megjelenítése, bibliai rajzfilmek, filmek megtekintése, órai beszélgetések és 

interaktív órai munka tehet teljessé. 

A felső tagozatban egy, a teljes Szentírást (Ó- és Újszövetséget) hitelesen átfogó 

tankönyvsorozat A Biblia világa 1-4. használatával ismételnénk meg ugyanezt magasabb 

szinten. Mindkét korosztály esetében legalább annyira fontosnak tartjuk a Biblia és a róla való 

gondolkodás szeretetének kialakítását, mint az ismeretek átadását. Célunk, hogy ez a tantárgy 

egyik kedvencük legyen, mivel fontosabbnak tartjuk, hogy egész életükben pozitívan 

viszonyuljanak a Szentíráshoz, kedveljék azt, és később is gondolkodó emberként olvassák 

majd újra, mint hogy nagy mennyiségű, száraz, lexikális ismereteket sajátítsanak el. 

Egyházunk hit- és erkölcstan oktatásában való részvétel a tanulmányi előírások teljesítésén túl 

sem a diákoknak, sem szüleiknek nem jelent semmiféle további kötelezettséget.  

További információ: 

http://www.hiteserkolcstan.hu/ 

 

  

http://www.hiteserkolcstan.hu/
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A Soproni Református Egyházközség levele 

a körzetéhez tartozó református szülőkhöz 

(Sopron és környéke, Fertő-tó és környéke, valamint Kapuvár és környéke) 

 

Kedves Szülők! 

Kérjük a Szülőket, hogy amikor 2021 áprilisában beíratják 1. osztályos gyermekeiket a 

2021/22-es tanévre, nyilatkozzanak úgy, hogy gyermeküket református hit- és erkölcstan 

órára íratják be. Ugyanezt kérjük az 5. évfolyamra belépő nyolcosztályos, és a 7. 

évfolyamra belépő hatosztályos gimnáziumba beiratkozó tanulók szüleitől is. Ők is 

nyilatkozzanak úgy, hogy gyermekük számára a református hit- és erkölcstan órát választják. 

A szülők azzal, hogy a református hit- és erkölcstant választják, a gyermekük 

megkeresztelésekor tett fogadalmuknak tesznek eleget. Kérjük a Szülőket, hogy abban az 

esetben is a református hit- és erkölcstan órát válasszák gyermekük számára, ha a gyermekük 

még nem volna megkeresztelve. Az elmaradt keresztelést gondos előkészülettel pótolni 

tudjuk, és egyúttal a magasabb évfolyamokban,  7-8. osztályban a konfirmációra is 

felkészítjük a gyermekeket. A hitbeli felkészítésnek a konfirmáció fontos és elmaradhatatlan 

része. 

Bármilyen kérdésük van, szívesen állunk rendelkezésükre. 

Telefonszámunk: 06-99/523-308 

E-mail címünk: reformatus.sopron@gmail.com 

      

 

  Testvéri köszöntéssel:   Vladár Gábor 

lelkipásztor sk. 

 

 

 

 



Hit- és erkölcstan oktatás  - Evangélikus egyház 
 

Kedves leendő Elsősök! 

 

Nagy szeretettel hívogatlak Benneteket a szeptemberben induló tanévben evangélikus 

hitoktatásra. A hittanórákon sokat beszélgetünk az élet fontos dolgairól: Istenről, a jóról és a 

rosszról, az ünnepekről, az örömről, a szomorúságainkról és mindarról, ami életeteknek ebben 

az új szakaszában foglalkoztat Benneteket. És természetesen megismerkedünk érdekesebbnél 

érdekesebb bibliai történetekkel is, azokat eljátszuk, lerajzoljuk, megtanuljuk. 

 

Nyaranta hittantáborokat tartunk, és ha a vírushelyzet engedi, év közben is szervezünk 

gyerekeknek szóló programokat a gyülekezetben. 

Nézzétek meg szüleitek segítségével honlapunkat, ahol sok-sok képet találtok! 

sopronbanfalva.lutheran.hu 

 

Az iskolába való beiratkozásnál meg fogják kérdezni a szüleiteket, hogy milyen hittanra 

szeretnének járatni Benneteket. Örülnék, ha a válasz az evangélikus lenne. A hitoktatáson 

való részvételnek nem feltétele az, hogy meg legyetek keresztelve, és az sem, hogy 

evangélikusok legyetek. 

 

A hitoktatás választásáról az iskolán keresztül kell nyilatkozni, de bármilyen kérdés felmerül, 

szívesen állok rendelkezésre a 06 20 824 26-os telefonszámon vagy személyesen. 

 

 

Heinrichs Eszter 

evangélikus lelkész 

 

 

Sopron, 2021. február 26. 

 

 

 

 


