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Hálátlan feladat ma a hitoktatás témájáról írni. A kedves olvasók, lelkész és hitoktató kollégák szinte minden 
soromat meg tudják majd cáfolni. Nem azért, mert nem létező tapasztalatokat írnék le, vagy valótlan állítások 
jelennének meg az írásban. Sokkal inkább azért, mert ugyanazon szakmai területen szerzett tapasztalataink 
nagyban eltérnek egymástól a földrajzi, személyi, iskolavezetési sajátosságok miatt, illetve nagyon változatos 
és sokszínű gyülekezeti tradíciók és egyéni kegyesség miatt. Ráadásul a megalkotott és hatályos törvényi 
rendelkezések olyan új rendszert alakítanak ki, amelyben mindannyiunknak sok tanulnivalónk van. Kodácsy-
Simon Eszter nagyszerű teológiai alapvetéséhez az eddigi gyakorlat tapasztalataival szeretnék kapcsolódni, 
néhány válasszal az általa is felvetett kérdésekre.

Esélyt kaptunk

2013. február 25-én a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei körlevelet adtak ki „Új esélyt kaptunk” cím-
mel. Már ebben is reményteli esélynek, pozitív lehetőségnek akarták láttatni püspökeink a kötelezően választható 
hitoktatást. Tény, hogy a missziónak újabb tere nyílt előttünk, amellyel felelősségteljesen kell élnünk. 

Új esély nyílt a városi, nagyobb gyülekezetekben. Itt érzékelhetőbben érvényesül, hogy a gyülekezet látóterébe 
eddig be nem került gyermekek is jelentkeznek hittanra, azaz kibővül a hittanoktatásban résztvevő, majdan pedig 
a gyülekezet életébe eséllyel bekapcsolódó gyermekek és szülők száma. Nagyságrendi ugrás természetesen ott ta-
pasztalható, ahol eddig nem volt iskolai hitoktatás. 

Az esély veszélyei

Az új lehetőség azonban magában hordoz néhány veszélyt is. Kevésszer tapasztaltuk a teljességgel segítő partneri 
hozzáállást az iskolák részéről. Inkább megtűrt, felülről az iskolára és tanárokra erőltetett tényként kezelik a 
kialakult helyzetet. Ezen sokat segíthet az iskolában szolgálatot végző lelkész vagy hitoktató személye. Hiszem és 
megtapasztaltam, hogy a rendszeres, gyermekek által is kedvelt, ismereteket átadó, ugyanakkor erkölcsi tanítást is 
megjelenítő és közvetítő hitoktatásnak a pedagógusok is meglátják és elismerik a létjogosultságát. 

Sokkal általánosabbak azok a nehézségek, amelyekkel találkozhattunk az elmúlt időszakban. Nem hallgathatjuk 
el, hogy a kormányzat részéről hirtelen, előkészítetlenül szakadt ránk ez az új rendszer. Külön öröm azonban, hogy 
egyházunkat nem bénította le ez a helyzet, hanem minden kihívásra időben tudtunk lépni. 

Az iskolák vezetése sok esetben a szülők hittanoktatásról szóló tájékoztatásának még a törvényben előírt követel-
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ményeit sem teljesítette. Sokunk számára nehéz „húzd meg – ereszd meg” harc volt ez. Egyházunk illetékesei részéről 
megkaptuk mindig a kellő információkat, és nekik hála, jó propagációs anyaggal tudtunk előállni. Ugyanakkor sokszor 
mérlegelni kellett, hogy érdemes-e kierőltetni a nekünk járó feltételeket. Nem lesz-e kontraproduktív a dolog? Nem 
rontjuk-e el ezzel az eddig meglévő jó kapcsolatot az iskolák vezetésével? Több kolléga egybehangzó tapasztalata az 
iskolák egységes fellépéséről arra engedett következtetni, hogy emögött akár alsóbb kormányzati „nem akarás” is meg-
húzódhat. Míg országosan a kötelező hittanoktatás bevezetését pozitívan kommunikálta a kormány, addig helyi szinten 
inkább a nehézséget és a törvényes keretek feszegetését tapasztaltuk. Míg az országos szinten folytatott kommunikáció 
és diskurzus sok esetben az egyházak ellen hangolta a nem vallásos közvéleményt, a közoktatás helyi vezetése alkal-
manként meghajolt e vélemény előtt. Alaposabb előkészítés, az oktatási 
kormányzat részéről a hitoktatásnak is nagyobb esélyt adó fellépés lett 
volna szükséges ahhoz, hogy az iskolák nagyobb része partner legyen, és ne 
csak eltűrje a feje felett meghozott döntések gyakorlati következményeit.

Ki tanít hittant?

A legtöbb gyülekezetben nincs még kialakult rendje annak, hogy lelkész 
és hitoktató (lelkészek és hitoktatók) együtt dolgozzanak. A hittanórák 
hirtelen megnövekedett számának köszönhetően a legtöbb gyülekezet-
ben szükség lenne hitoktatóra. Fő- és teljes állású hitoktatót ugyanakkor 
nehéz alkalmazni. Egyrészt a hittanoktatás fi nanszírozásának kérdé-
sessége miatt, másrészt pedig azért, mert egy elfogadható hitoktatói 
fi zetést eredményező állást a legtöbb helyen lehetetlen megszervezni. 
Több iskola, különböző órarendek, órarend-összeállítási gondok, utazási 
nehézségek – csak néhány akadály, amelyek közül egy is lehetetlenné 
tudja tenni a hitoktatói állást, ezzel megoldhatatlan nehézséget okozva 
az adott gyülekezet és lelkész számára. 

Kihasználjuk az esélyt?

Eredményekről nyilván nagyon nehéz beszélni egy hónappal az új rend életbe lépése után. A jelentkezések és a 
hitoktatást ebben a rendszerben megkezdő tanulók számát viszont azonnal fel tudjuk mérni. Eredményként és 
sikerként kell elkönyvelnünk azt, ha egy iskolában ennek a változásnak köszönhetően most kezdődött el a hitok-
tatás. Eredménynek tekinthetjük, hogy nagyobb számban jelennek meg gyermekek hittanórákon, mint eddig a 
fakultatív, sokszor délutáni játékidőből kihasított negyvenöt perces alkalmakon. 

Elvi szinten sokszor felmerült már az egyes – alkalmasint inkább protestáns – felekezetek együttműködése a 
szórványhelyzetben élő gyülekezetekben. Most hasonlót tapasztalunk meg gyakorlati síkon is. Vannak olyan iskolák, 
ahova egy-egy gyermek jelentkezése miatt az egyik felekezet lelkésze nem tud eljutni. Az ökumenikus együttmű-
ködés sikerének látom, amit tapasztalok. Saját felekezetének hittanórája hiányában nem etikaórára, hanem a másik 
felekezet hittanórájára irányítják kollégák a gyermekeket. Reménységem, hogy az ilyen ökumenikus együttműkö-

Részlet az Első kövek – élő kövek. 200 éves a Deák téri temp-
lom című kiállításból (Evangélikus Országos Múzeum, 2011)
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Egy katechetikai előadáson hangzott el egy felmérés eredményeként: a hittanórákon a hitoktatók tanítanak, 
a lelkészek prédikálnak. Van-e helye a hitoktatásnak az iskolában? Egyáltalán milyen hitoktatásnak van helye 
akár az iskolában, akár az egyházban?

Nehéz feladat hozzászólni Kodácsy-Simon Eszter felvezető cikkéhez. Nehéz egyrészt, mert jól összeszedett írásról 
van szó, amely alaposan körüljárja a témát. Nehéz másrészt, mert a szeptemberrel bevezetett kötelező hit- és erkölcs-
tanoktatás igen összetett és szerteágazó labirintus közepébe csöppentette egyházunkat hitoktatóival és lelkészeivel.

A cikk a tanítás bibliai szavait is elemezve szimpatikusan leszögezi, hogy mindenekelőtt teológiai oldalról kell 
megvizsgálnunk az iskolai hitoktatást. Valóban: az egyház szempontjából csak a teológiai válasz mérvadó a hitok-
tatás létét tekintve – a pedagógia stb. csak másodlagosan jelenhet meg, például a módszerben. Ezért önmagában is 
jó, hogy a tanításra használatos újszövetségi szavak elemzésével kezdődik az írás – ráadásul mindez a módszertanra 
vonatkozóan is eligazít.

A  Jézus tanítására mutató értelmének leírása egyúttal eligazítást ad a kezdőpélda felmérési eredményére 
vonatkozóan is. Az említett előadáson a lelkészek felé neheztelésként hangzott, hogy míg a hitoktatók tanítanak, 
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dés nem válik személyes feszültségek áldozatává, és tudjuk majd kellő tapintattal tanítani az így hozzánk érkezett 
gyermekeket, segítve őket megtartani felekezeti identitásukat. 

Másik azonnali pozitív eredményt láthatunk abban, hogy lelkészként jelen lehetünk az iskolákban. Még akkor 
is más ez a jelenlét, mint az eddigi, ha lelkészként nem most léptünk be egy-egy iskolába először. Az eddigi néptánc, 
citera, karate, kineziológia stb. sorban volt egy hittan is a fakultatívan választható tárgyak között. A lelkész mostantól 
órarendben, kötelezően választható tárgy tanáraként van jelen az iskolában. Ez közelebb hozhatja a gyermekekhez 
a gyülekezetet is. Eredmény ez azért, mert a hiteles megjelenésünk ebben a közegben is a legfontosabb lépés afelé, 
hogy egyre több gyermek felé hirdessük az evangélium üzenetét, élővé és élhetővé téve Jézus szavait. 

Nagy Zoltán 2000-ben végzett az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. A csallóközi Somorján 
kezdte meg szolgálatát. Itt már ekkor is kötelező volt a hittan vagy erkölcstan iskolai oktatása. 
2002-től Bakonytamásiban volt segédlelkész, majd 2003 és 2008 között a Nagyalásony–Dab-
rony–Nemesszalóki Evangélikus Egyházközség lelkészeként tapasztalta meg a szórványélet hitok-
tatásban is nehéz helyzetét. 2008 őszétől a Békéscsaba-Erzsébethelyi Egyházközség lelkészeként 
állami iskolában, gyülekezeti csoportban, illetve egyházi gimnáziumban is tanít hittant. Eddig 
tizenhárom különböző iskolában végzett lelkészként hitoktatást.
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addig a lelkészek prédikálnak. Érdemes azonban megfontolni, hogy ez önmagában még nem hiba. Hiszen épp ez 
a bibliai tanítás lényege! Amikor járja Izraelt (Mt 4,23) – ahogyan a felvezető cikk is fogalmaz –, „Jézus nyilváno-
san, egész tömegeknek tanított – miközben prédikált. S prédikált, miközben tanított.” A missziói parancsban is a 
 áll. Hitet nem lehet ugyan tanítani, de a hozzá kapcsolódó ismeretet kötelességünk, ahogyan az is, hogy 
ne álljunk meg a tanításnál, hanem Krisztust hirdessük – azaz egyúttal prédikáljunk is!

A  felvetése is fi gyelemre méltó – ha az Újszövetség alig használja is. Nem véletlen, hogy éppen ez terjedt 
el aztán az egyházi oktatásra, a hitoktatásra. Luther kátéi is ennek köszönhetik elnevezésüket. A Kis káté pedig még 
módszertani jelentést is hordoz a kérdés-felelet forma révén. Meglepő tapasztalat volt konfi rmandusaim körében, hogy 
hiába igyekeztem színesebbé tenni az oktatást például multimédiás anyagokkal, mindig csak azt kérdezték, mikor 
következik már a káté. Amire manapság azt szokás mondani, hogy unalmas, úgy látszik, ezeknek a gyerekeknek mégis 
inkább ez kell az „érdekfeszítő” módok helyett. Emellett a modern pedagógiában sulykolt interaktivitás túlhangsúlyo-
zásával szemben a  kifejezés is jelzi, hogy a hitoktatásban e mai, tekintélyt elutasító világban mégis van helye 
az ex cathedra módszernek is – ahogyan az igehirdetés esetén is, illetve a  és Jézus példája kapcsán is. Luther 
kátéja sem elsősorban módszertan, hanem igehirdetés is (főleg a bővebb kifejtésű Nagy káté példáján látható ez).

A  jelentésárnyalata is fontos a hitoktatás vonatkozásában, hiszen például az úrvacsorai szerzési 
igék is ilyenek – Pál használja is a szót 1Kor 11,23-ban. A hitoktatás jelentős részét teszi ki ez a páli-rabbinikus 
mód: az evangéliumi események áthagyományozásával tanítani: a Jézustól átvetteket a mai életünkre alkalmazni. 
Ez épp a fordítottja a divatos felfogásnak, amely humanista alapon az emberből indul ki, és ezt akarja a tanulókra 
alkalmazni. (A végeredmény ugyan lehet hasonló, de más a teológiai alap!) Ugyanezzel függ össze az úgynevezett 
kánaáni nyelv problémája – miszerint az egyházban (például istentiszteleteken, hittanórákon) a mai ember számára 
érthetetlen módon beszélnek, ami sokakat távol tart. A hagyomány átadásának szüksége azt is jelenti, hogy átadja 
azokat az ismereteket, amelyek révén a kánaáni nyelv „honosítottá” válik. Ennek pedig épp a hitoktatás lehetne a 
kulcsa – ha nem is csak az iskolai vagy gyülekezeti gyermekoktatásként, mivel e téren felnőttoktatásra is szükség volna.

Végezetül áll a  – a nevelés szava. Igazság szerint ez egy ókori mester–tanítvány viszonyt jelent, amely 
igencsak töredékesen valósítható meg a hitoktatás heti 1-2 órájával – legfeljebb bentlakásos (egyházi) iskolában van 
rá mód. Ez sokkal inkább a család feladata (lenne). Másrészt a pedagógia görög-humanista felfogása is korrigálandó 
– a hitoktatás célja nem „jobbá tétel”, hanem tanítványság! Valamint nem az ember áll a tanítás középpontjában, 
hanem a tanítást adó Megváltó.

A hitoktatás sok szempontból a  értelme szerint történik. Ez nem csoda, és nem is tragédia. Lehet, 
hogy a mai pedagógia sokat jelent az oktatás hatékonyabbá tételében, de mint a bevezető cikk is említi, itt többről 
van szó, mint oktatásról – a prédikálás is hozzá tartozik, ami hasonlít az ex cathedra „magaslatról” való előadáshoz, 
a katekézishez is. Nem biztos, hogy az a helyes katechetika, ami a (pillanatnyilag kikiáltott) helyes pedagógia. Nem 
biztos, hogy az a helyes, ha a mai gyerekek élethelyzete adta lehetőségekhez igazodunk, nem pedig a gyerekeket 
„igazítjuk” a tanulandókhoz – „hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek” (Mt 28,20). Persze nehéz 
a helyes arányt, az egyensúlyt megtalálni. (Úgy tűnik, ebben egyetértünk a szerzővel – jóllehet más mérvadó pe-
dagógus hitoktatók a gyermekhez szinte maximálisan történő alkalmazkodás álláspontján vannak.)

Van-e helye hát a hitoktatásnak az iskolában? A hitoktatás ugyan „kizárólag” az egyház ügye, ám ez nem zárja 
ki, hogy az állam is értékelje és akár törvényileg, akár államilag támogassa. Kétségtelen ugyanis, hogy az államnak 
is hasznára van – például a közerkölcs, a bűnmegelőzés, a lelki-szellemi-fi zikai egészség javulása szólhat mellette, 
ezek révén pedig áttételesen még anyagi előny is származhat belőle. Az egyház szempontjából ugyanakkor nem 
eff éle pragmatizmus dönt abban, érdemes-e megjelennie az iskolákban, hanem a teológiai-missziói szempontok.
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Az igazi kérdés tehát ez: elősegíti-e az iskolai hitoktatás a tanítvánnyá tevés munkáját?
Mivel a társadalom számára előnyöket hozhat a hitoktatás, az állami szándék tulajdonképpen jó. Más kérdés, 

hogy a kivitelezés sok ponton félresikerült. Ha törvény ad teret a kötelező hitoktatásnak, akkor a kereteket is az 
államnak kellene biztosítania. A fakultatív hitoktatás esetében elég az anyagi támogatás – ám a kötelező hitok-
tatáséban személyi és strukturális támogatás is szükséges volna. Az eredmény ugyanis jelenleg az, hogy a kötelező 
hittan rombolja az egyházat – tulajdonképpen mindegyik felekezetet.

A tanév első heteinek tapasztalatai alapján beigazolódni látszik a törvény kapcsán megfogalmazott eredeti véle-
ményem: belebukunk. Lehet ugyan hurráoptimistán missziói lehetőséget látni benne, ami nagyon szép – ám nincs 
mögötte olyan élő egyházi háttér, amely aktivizálható gyülekezeti tagságban nyilvánulna meg a hitoktatás munkájában.

A szórványhelyzetben élő Magyarországi Evangélikus Egyház számára ez azt jelenti, hogy akár kis gyülekezetek is 
azzal szembesülnek, hogy sok iskola sok osztályában kellene hittanórát tartani (akár csak egy-egy gyermek számára) 
– leginkább egyetlen lelkészre hárul a feladat, amit persze képtelen ellátni. Itt az a romboló hatás érvényesül, hogy 

bár vannak jelentkezők, el kell utasítani őket (legalábbis az iskolai helyszínen). 
Városokban még inkább ez a helyzet.

Olyan (kisebb) településeken, ahol a lakosság számottevő részét teszi ki a gyü-
lekezet, a helyi iskolában valószínűleg megoldható a hitoktatás – ahogyan eddig 
is. Ha azonban csak alsó tagozat van, vagy nincs is iskola, akkor a más településre 
járó diákokkal könnyen az történik, hogy iskolájukban a hitoktatást választják az 
erkölcstannal szemben, ezért a gyülekezeti órára már nem járnak – így a gyülekezet 
könnyen elveszíti a fi ataljait. Tulajdonképpen a legjobb eset még mindig az lenne, 
ha nem történne különösebb változás az eddigiekhez képest – mindenesetre ebbe 
a struktúrában leginkább a gyülekezeteket romboló hatás jelentkezik.

Felsőpetényben például csak alsó tagozat van, itt nem okoz nagy változást 
az új törvény – legfeljebb adminisztratív módon az évfolyam-összevonás miatt 
(illetve a tavaly az állami ellenőrzéshez szükségesnél is nagyobb szigort megva-
lósító egyházi adminisztráció terhei miatt – ezáltal ugyanis a lelkészeknek még 
kevesebb idejük maradt a gyülekezetre). A felső tagozatban nagy kérdés, mi lesz 
a hittanosainkkal a későbbi években (idén nincs 5-6. osztályos gyermek, így a 
probléma csak jövőre „élesedik”): aki már az iskolában jár hittanra a kötelező 
órák keretében, fog-e majd a gyülekezetben is? (És egy ráadáskérdés: ha nem 
járnak hittanra, miként lesz a konfi rmáció?) Tehát nagy veszélye a mostani rend-
szernek, hogy felső tagozatban még jobban elveszítjük a gyermekeket, mint eddig. 

Ipolyvecén a másik helyzet adódik. Kis gyülekezet, de sok környező település 
van hozzá beosztva. A gyülekezet demográfi ai állapotát mutatja, hogy idén van még egyetlen konfi rmandus, de nála 
fi atalabb evangélikus gyermek nincs – viszont a hozzá tartozó településeken vannak iskolák, nem is kicsik. Ugyanakkor 
idő hiányában ezekkel nem tudok foglalkozni, így valójában meg sem próbáltam felkeresni az iskolákat, mivel ha lenne 
akár csak egy-két jelentkező (nyilván elszórtan), a gyülekezet méretéhez képest aránytalanul nagy terhet jelentene. Egy 
kis falusi gyülekezetben ugyanis hitoktatásra alkalmas személy egyáltalán nem áll rendelkezésre, így a lelkésznek 
még esetenkénti helyettesítésre sincs segítsége. Közben pedig a tendencia az, hogy a kisebb gyülekezetekből távozó 
lelkészek után „pótlás” helyett már csak tartós-állandó helyettesítésre kerül sor, ami által a lelkészek túlterheltsége 
egyre csak nő – a hitoktatási óraszám növekedésével pedig a gyülekezetre fordítható idő enyészik el. Így hát a 
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bevezetett kötelező hitoktatás jelen formája csak növeli egyházunk erodálódását. Ezért is lenne jó, ha várakozásom 
igazolódna: a gyakorlati tapasztalatok alapján a kormány változtatna a rendszeren – hiszen a felmenő rendszer révén 
az elkövetkező években a terhek csak nőni fognak.

Jó lenne olyan formát találni és olyan személyi hátteret teremteni, amely teljesíthető követelményeket támaszt. 
Hiszen az iskolai jelenlétnek valóban van olyan előnye, hogy nem elkülönített világként mutatja az egyházat, hanem 
szoros összefüggésben a mindennapokkal és azok ismereteivel – mert a hitélet nem gettó. Más kérdés, hogy pusztán 
az iskolai helyszín megteszi-e ezt az összekapcsolást például a tudományokkal. Nekem csak gyülekezeti hittanban 
volt lehetőségem részt venni, de egyik legnagyobb biztatóm a tudomány művelésére (eredetileg fi zikus vagyok) ép-
pen lelkészem, Balikó Zoltán volt. Tehát helyszíntől függetlenül lehet integrálni a hitéletet a mindennapokba – és 
kell is, hiszen a Krisztus-követés ebben a világban zajlik. (Például szükséges egy-egy történet, helyszín stb. kapcsán 
utalni a történelem, a régészet ismereteire.) Sok ponton alátámasztásul szolgálhat – máskor az ütközéseket is fel 
kell vállalni. Az is fontos, hogy a tudomány és a teológia kompetenciahatárait is tisztázzuk. Ez védhet meg mind a 
„tudománytalan hitvédelemtől”, mind a „hitetlen tudományvédelemtől”.

Sikerül-e a hittanórákat beilleszteni az órarendbe? Amíg kevés iskoláról és kis óraszámról van szó, addig még 
lehet – aztán egyre lehetetlenebb lesz… Beilleszkedik-e a hitoktató a tanári karba? Ez tulajdonképpen csak akkor 
lehetséges, ha pedagógus. A lelkész még óraadóként sem kell hogy beépüljön a tantestületbe – más a feladata, másra 
kell idejét fordítania.

Mi hát a hitoktatás helye az egyház életében, és ez miképpen érvényesülhet a kötelező hitoktatás iskolai hely-
színén? A felvezető cikk helyesen utal a missziói parancsra. Ennek három részmozzanatát látja: elmenni, tanítani, 
keresztelni. Meglátásom szerint Jézus sorrendje más és összetettebb: menjetek; tegyétek tanítvánnyá őket, megke-
resztelve; tanítva őket, hogy megtartsák. Tehát a világba elmenetel utáni lépés nem a tanítás, hanem a kereszteléssel 
tanítvánnyá tevés. Tehát a tanítás leginkább a már megkeresztelteknek szól! (Éppen az is egyházunk egyik hiányos-
sága, hogy tagjai nem igénylik az egész életen át tartó tanulást a hit dolgaiban!) Ez a gyülekezeti hitoktatás keretében 
működne – az iskolákban végzett oktatás ugyanakkor valóban magában foglalja a „menjetek el” mozzanatát.

Ekkor tehát valóban megfordulhat a sorrend, és az első lépés a tanítás lehet, ezt követheti a keresztelkedés – az óegy-
ház gyakorlatában is intenzív tanulás előzte meg a keresztséget. Sajnos gyülekezetünkben is előfordult, hogy meg nem 
keresztelt gyerek járt az alsó tagozatban (iskolai) hittanra – aztán amikor felsőbe került, és külön el kellett volna jönni a 
gyülekezeti hittanra, akkor már kimaradt. Így a missziói lehetőség kihasználatlan maradt. Sajnos úgy tűnik, az egyházi 
iskolák az elmúlt két évtizedben szintúgy nem tudtak élni a missziói lehetőséggel, pedig e kérdés valóban nagyon fontos.

A kötelezően választható hitoktatás eredményeképp lesznek-e megkeresztelt gyermekek? (És egyházhoz csat-
lakozó családok?) Épp e ponton dől majd el, jól tud-e élni egyházunk a hitoktatásban rejlő „kötelező lehetőséggel”.

Szakács Tamás (1967, Pécs) evangélikus lelkész. Teológiai tanulmányaival párhuzamosan az 
ELTE fizikus szakát is elvégezte. Már egyetemista korában több gyülekezet gyermekmunkájába 
bekapcsolódott, és a gyenesdiási ifjúsági konferenciákon vállalt feladatot. Lelkészként 1995 
óta egyaránt végez gyülekezeti és iskolai hitoktatást (korábban Monor-Bénye, majd Aszód, 
Gödöllő–Veresegyház, jelenleg Felsőpetény–Ipolyvece). A különféle fenntartású általános is-
kolákban, illetve a gödöllői református líceumban kis létszámú csoportok működnek. Az ősszel 
indult kötelező hit- és erkölcstan oktatás keretében egyelőre csak elsősökkel foglalkozik, mivel 
a felsőpetényi iskolában csak alsó tagozat működik.




