
• a reformáció eseményeinek kiemelten fontos városai

• a reformáció eseményeinek fontos helyszínei

• térképszínezés a vallási megoszlás szerint

• XVI. századi országhatárok

• korabeli országnevek

• a reformáció fontos eseményeit évszámokkal, városokkal, piktogramokkal és rövid leírásokkal bemutató táblázat

• a hatféle piktogram segít az evangélikus, református, hugenotta, antitrinitárius (unitárius), anglikán és római 
katolikus szempontból fontos eseményeket rendszerezetten szemléltetni

• Luther Márton, Kálvin János, Károli Gáspár, Melius Juhász Péter és Dávid Ferenc korabeli, a történettudomány 
által napjainkban hitelesnek tekintett ábrázolásai alapján készült, életszerű arcképe

• Lektorálta: Dr. Pap Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának docense  és Tanárképző 
Főiskolai Karának intézetvezetője

• Kitűnően használható a hittan, a történelem és az irodalom oktatásához is!

A reformáció 500. évfordulójára
és a Reformáció évének tiszteletére

a Stiefel Eurocart Kft. elkészítette

A REFORMÁCIÓ ELTERJEDÉSE EURÓPÁBAN 1517–1624
című történelmi falitérképét.

Cikkszám:
53497

- rendelhető méretek: 160x120 cm, 140x100 cm, 100x70 cm
- víz- és szakításálló fóliabevonat
- választható fém- vagy faléces kivitel Megrendelés, érdeklődés:

Stiefel Eurocart Kft., 1155 Budapest, Kolozsvár utca 13.
2017 májusától: 1145 Budapest, Fogarasi út 127.

Tel.: +36 1 415 2010; Fax: +36 1 414 7080; iskola@stiefel.hu; iskolaellato.hu
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A világ vallásai 
Magyarország vallásai falitérkép

Magyar szentek és boldogok 
A katolikus év, A református év

Ezek a hiánypótló, nagyméretű falitérképek nagy segítséget jelentenek az iskolai 
oktatásban. Nemcsak a vallásoktatásban használhatók, hanem a történelem-, az irodalom-, 
az erkölcstan- és az osztályfőnöki órán is. Jól láthatóan, a gyerekek számára is érthetően 
különülnek el rajta a világ nagy vallási csoportjai és jelentős vallási kisebbségei. Az 
egyes vallások követőinek számát barátságos rajzok segítségével szemléltetjük. Külön 
érdekesség, hogy az ateisták száma is szerepel a világ és Magyarország vallási térképén is. 
A térkép a népszámlálási adatok alapján készült, egyedülálló adattartalommal rendelkezik.

Mit ismerhet meg és szemléltethet ennek a két térképnek a segítségével?
• A világ, Európa és Magyarország vallásainak földrajzi elhelyezkedését, ami igen fontos 

lehet a napi események magyarázatához osztályfőnöki órán vagy történelemből. 
• A vallások követőinek és az ateisták számát világszerte, a vallások kialakulásának, 

egymáshoz kapcsolódásának történetét, ami nagy segítség a történelemoktatásban
• Európa és Magyarország szent és kegyhelyeit, az európai és magyarországi 

zarándokutakat (pl. El Camino, Mária-út), így akár osztálykirándulások tervezéséhez 
is használhatja a térképet

• Magyarország vallási térképén szerepelnek az egyházi központok is. A keresztény 
egyházmegyéket külön melléktérkép ábrázolja. Ez az egyházi szervezet 
megismeréséhez nyújthat hátterinformációt. 

Kétoldali fóliabevonattal és minőségi falécezéssel szállítjuk – szinte örök életű darab.
Csak a Stiefelnél és viszonteladóinál kapható!

Az iskolai vallás-, erkölcstan- és történelemoktatáshoz 
készített, de az egyházi életben is jól használható falitabló 
eddig még soha nem látott módon gyűjti össze és szemlélteti 
a magyarországi kapcsolódással rendelkező szentek és 
boldogok életútját. Az 58 életrajz részletesen bemutatja 
az adott szent vagy boldog tevékenységét, születésétől 
haláláig, az általa véghezvitt csodákat és kapcsolódó 
egyházi ünnepet. Minden életúthoz tartozik egy a témához 
illő arckép, illetve a szent vagy boldog jelképének ábrázolása, 
a térképen pedig megjelöltük a szent életének eseményeit. 
Nemcsak az általánosan ismert magyar szenteket mutatja 
be, hanem igyekszik teljes körű képet adni a Kárpát-
medencében tevékenykedő,  illetve innen elszármazott, 
kiemelkedő keresztény személyiségekről is. Egy időszalag is 
segíti a szentek életének kronológiai áttekintését. 

A katolikus és a református egyház ünnepkörét 
bemutató tablóink jól áttekinthető, kicsik és nagyok 
számára egyaránt könnyen érthető formában, 
magyarázatokkal szemléltetik a mindannyiunk életében 
fontos szerepet játszó egyházi ünnepeket. 

Az ünnepek rövid leírása és illusztrációk által 
nyerhetünk betekintést a vallásgyakorlásba. Nemcsak 
hittanórán, hanem  minden humán tantárgy oktatásában 
is jól használható.

cikkszám: 53387 A világ vallásai / fóliázott-lécezett

cikkszám: 53407 Magyarország vallásai / fóliázott-lécezett

cikkszám: 53377 Magyar szentek és boldogok / fóliázott-lécezett
cikkszám: 53397 A katolikus év / fóliázott-lécezett
cikkszám: 53477 A református év / fóliázott-lécezett

Már tanulói munkalap 

formájában is!

A Stiefel Eurocart Kft.

TOVÁBBI VALLÁSI TÉMÁJÚ TÉRKÉPEI ÉS OKTATÓTABLÓI
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