
A Czimra Gyula Általános Iskolában 1990 óta folyik hitoktatás. Az alsó tagozatban 

évfolyamonként, általában a hatodik órában tanítottunk, mielőtt a tanrendben nem volt hit- és 

erkölcstanoktatás. A Biblia, a Szentírás Újszövetségét tanítjuk a kisiskolásoknak és 

példaképként állítjuk a  Megváltó Jézus Krisztus tanítását  és az Ő életét. Második tanév, 

hogy felmenő rendszerben órarendi tantárgyként tanítjuk a katolikus hittant heti 1 órában. 

Évfolyamonként 1. és 2. osztályokban több mint 30 -30 diákunk van, tehát nagy a lelkes 

érdeklődés. Jövő tanévben csupán a 4. osztály tanul még fakultációban hittant. Viszont itt 

buzdítom a jelenlegi 4. osztályosokat is a hitoktatásra való jelentkezésre a jövő tanévre. 

Ehhez való nyomtatvány - nyilatkozatot az osztályfőnöküktől kapnak. A hitgyakorlása egyik 

évfolyamon sem feltétele a jelentkezésnek és a keresztség sem! 

Mind ez ideig nagyon sok gyermek nevelődött fel hittanosként, sőt már ezeknek a 

gyermekeknek a kicsinyeik is jönnek beiratkozni hittanra! 

Az európai kultúra elengedhetetlen része a kereszténység, és ez az általános műveltséghez 

is hozzátartozik. 

A hittan órák alkalmával kis közösségek alakultak ki, barátságok szövődtek. 

A hittant beszélgetés formájában tanítjuk, de sokat rajzolunk és énekelünk is, a hangulatos 

az együttlét. A gyermekek lelki és családi életével is tudunk foglalkozni, alkalmanként a 

szülők is felkeresnek segítséget és iránymutatást kérve. /személyes problémájukban is / 

Nagyon sok szép példa volt arra, hogy  a gyermek bekapcsolódott a hitéletbe, s később a 

templomi liturgiákra, szentmisére is eljártak. Egy idő után a szülők is követték gyermekeiket 

és egy tágasabb szeretet élettér nyílt meg a számukra, bár előzőleg nem voltak hívők. 

Nagy örömmel tölt el bennünket a gyermekek testi és lelki fejlődése, s egészséges felnőtté 

válásuk! 

Szeretettel várja az új és régi hittanosokat is: Szeleczky Szilvia hitoktató 

 

 

HITOKTATÁS A FELSŐ TAGOZATBAN  

Iskolánkban több mint két évtizede van katolikus hitoktatás, melyet Szeleczky Szilvia 

kolleganőm szinte a kezdetektől tanít és én is mintegy 15 éve részt veszek e nemes oktató 

hivatásban. Előzőleg történelmet és angolt tanítottam a Czimra Gyula iskolában nyugdíjba 

vonulásomig. Kezdetben fakultatív tantárgyként  tanítottuk, majd az utóbbi 2 tanévben 



órarendi tanórákba beépítve folyik az oktatás, egyelőre 1.2. 5.6. osztályokban felmenő 

rendszerben. Több mint 100 tanuló tanul ily módon hittant. A tanulók és szülők érdeklődése 

folyamatosan gyarapszik. A Szülők a lelkiismereti döntést az előző tanév vége előtt kell 

meghozni, hogy a következő tanévben hittant vagy erkölcstant választanak a gyermekeik 

számára kötelező tantárgyként. 

Miről is szól a katolikus hittan a 10-15 éves diákok részére? 

Mint "tantárgy" meglehetősen komplex ismereteket ad: történelem, művészetek, zene, 

idegen nyelv és "főleg" Isten és emberismeretet. Ahogyan a Teremtő--Isten szeretet 

tervében él az ember, mint Isten legméltóságosabb teremtménye a Földön. Azt tanítjuk, hogy 

mit jelent embernek lenni Isten gyermekeként, tanulunk az élet értelméről,a hitről.... 

Erről szól remek hittan könyvünk, mely Székely János püspök atya munkája az Ó és 

Újszövetségről. Címe: A KÖNYVEK KÖNYVE-  Élményszerűen és mondhatom élvezetesen 

használható hittankönyv, akkor is, ha a tanulók  eddig még nem tanultak hittant. A "haladási 

gyorsaság" nincs előírva, a tanulókhoz méretezett s kb. 2 tanéven át használjuk e könyvet 

sokszor kiegészítve a Gyermek Biblia idetartozó részletesebb történeteivel. A Szentírás, 

mely a "Könyvek Könyve példaképeket is állít elénk, olyan élő személyeket, akik Isten 

szavára hittel válaszoltak és elindultak az Isten egyre jobb megismerésére, s így vállalták az 

ember legnagyobb "kalandját"! Gazdag képanyag és, jórészt eredeti fotók, művészi 

reprodukciók teszik látványossá e könyvet és gyönyörűséges versek meg szívünkhöz 

szólnak. A tanulók ebben a korban már némi ismerettel bírnak, mely itt kibővül a szakrális 

 művészetekkel és a keresztény kultúrával. 

Sokat beszélgetünk az emberi élet és a Földünk védelméről, modern jelen korunk veszélyes 

problémáiról, azaz erkölcsi nevelésben is részesülnek a tanulók, hiszen ez leválaszthatatlan 

a hitre való nevelésről. 

Szeretném figyelembe ajánlani a hittankönyvhöz tartozó weboldalt: www.hittansuli.hu 

Azzal a reménnyel köszönök el e tájékoztató levélben, hogy könnyebbé teszem a kedves 

Szülők lelkiismeretbeli döntését a gyermekeik számára: Kozák Attiláné / Magdi néni hitoktató 

Egyben tisztelettel adom át Önöknek a Rákoshegyi Katolikus Templom plébánosának, Balik 

Béla atyának üdvözletét, hiszen a mi hitoktatói munkánk mögött az ő nagy műveltsége is  áll 

a Biblia ismeretéről, mint Isten hozzánk intézett szaváról. 

 

www.hittansuli.hu

