
Miért éppen református hit és erkölcstan? 
 

A református hit és erkölcstan oktatása során arra helyezünk döntő hangsúlyt, hogy a 

gyermekek a Bibliát megismerjék. Mint az köztudott, Európa három alappilléren nyugszik: 

római jog, görög kultúra, keresztyén erkölcs. Ha ezek közül bármelyik pillér megroppan, 

végzetesen sérül Európa. Ennek lehetünk tanúi napjainkban Nyugat-Európában, ahol a 

keresztyén alappillér elhanyagolásával, figyelmen kívül hagyásával hihetetlen módon valósul 

meg az Iszlám előretörése, több mint 1000 éves civilizációkat veszélyeztetve.  
 

A Biblia az alapműveltség része. Vajon érhető-e Thomas Mann, Munkácsy vagy akár Bach, a 

Biblia ismerete nélkül? A nagy népszerűségnek örvendő TV-s műveltségi vetélkedők 

szerkesztői is rájöttek már erre, és szinte minden adásban előfordul egy-egy bibliai tárgyú 

kérdés… 
 

A Biblia a jogrend alapját is képezi: Nézzük most csak a Tízparancsolatot! Ezen parancsok 

emberekre vonatkozó része még mai szekularizált világunkban is érvényes! Sőt némely 

parancsolat - az élet védelme, tisztelete, a tulajdon, a család, mint érték, a modern társadalmak 

alapértékeivé is váltak. Isten törvényei ugyanis ennyire megbízhatóak! 
 

Kedves Szülők! Mindannyiunk célja, hogy gyermekeink az élet nehézségei közt eligazodó, 

széles látókörű, művelt, erkölcsös Európai emberek legyenek, ehhez kívánunk segítséget 

nyújtani a hitoktatáson keresztül!  
 

 
 
A Szeged-Kálvin téri Református Egyházközséghez az alábbi iskolák tartoznak területileg, ahol 

hitoktatóink és lelkipásztoraink végzik a református hittan oktatást: 

 

  - Arany János Általános Iskola,  

  - Bonifert Domonkos Általános Iskola,  

  - Dózsa György Általános Iskola,  

  - Gedói Általános Iskola 

  - Madách Imre Általános Iskola 

  - Rókusi Általános Iskola, 

  - Rókusvárosi II. sz. Általános Iskola,  

  - Tabán Általános Iskola, 

  - Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola,  

  - Weöres Sándor Általános Iskola 

  - Zrínyi Ilona Általános Iskola 

 

További információval kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésükre a 425 336-os 

telefonszámon, a 06 30 233 23 89-es mobilszámon (9:00-13:00 között) vagy a szeged-

kalvin.ter@reformatus.hu e-mail címen.  



Szeged-Kálvin téri Református Egyházközség  

(6721 Szeged, Kálvin tér 2.) 

Gyülekezeti alkalmaink 
 
 

 

Szeretettel hívunk mindenkit gyülekezeti alkalmainkra! 

 

Hétfő: 18.00 Bibliaóra 

 

Szerda: 

 10.00 Életút Nyugdíjas klub 

 17.30 Női bibliaóra és külön Férfi bibliaóra 

 

Csütörtök: 18.00 Áhítat 

 

Péntek: 16.00 Gyülekezeti hittan órák 

 17.00 Cserkészfoglalkozások 

 19.00 Kisifi 

 

Vasárnap: 8.00 Istentisztelet 

 10.00 Istentisztelet 

 10.00 Gyermek-istentisztelet (külön óvodai, alsós, felsős) 

 

Lelkészi hivatalunk nyitva tartása: hétfőtől péntekig 9-13 óráig 

                   szerdán 9-13 és 15-18 között 

 

Elérhetőségeink:  

www.reformatus.szeged.hu   

e-mail: szeged-kalvin.ter@reformatus.hu                                                             

telefon: 425 336      

mobil: 06 30 233 23 89                                                                                  
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