
 

 

 

Miért REFORMÁTUS hittan? 
A gyerekek életkorának megfelelően, sok 

mozgással, énekkel, élmény- és 

drámapedagógiai eszközök használatával 

vezetjük be a tanulókat a Biblia világának 

megismerésébe, és segítjük őket, hogy a 

Bibliából megismert igazságokat alkalmazni 

tudják az életükben. 

A beiratkozások alkalmával bármelyik 

évfolyamhoz lehet csatlakozni, a keresztség 

nem feltétel.  

Leggyakoribb programjaink: gyermeknapok, 

kirándulások, táborok, gyermekistentiszteletek, 

apák napja, anyák napja. Sok élményt kínálnak 

ezek az alkalmak és meggazdagító erejük van.  

Ezeken az alkalmakon a részvétel 

természetesen önkéntes. 

Bármilyen felmerülő kéréssel keressék 

Lenkeyné Teleki Mária református lelkészt.  

Telefon: 30-8411058 

Bővebb tájékoztatót, betekintőfilmet itt 

láthatunk: 

https://www.facebook.com/groups/refpaks  

http://www.reformatuspaks.hu/  
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Köszönjük, hogy eddig is sokan megtiszteltek 

bennünket bizalmukkal és gyermekeiknek a 

református hittanoktatást választották. 

 

Iskolai református hittanoktatást végez: 

Lenkeyné Teleki Mária lelkész-vallástanár 

Szénégetőné Kovács Katalin hitoktató-vallástanár 

Véghné Sándor Emma lelkész-vallástanár 

Óvodai református hittanoktatást végez: 

Jegesiné Pataki Piroska tanítónő-gyülekezeti 

gyermekmunkás 

A Paksi Református Gyülekezet nagy hangsúlyt 

helyez a gyermekek közti szolgálatra. Sok programot 

szervez a gyermekeknek, szülőknek, családoknak. 

Leggyakoribb programjaink: gyermeknapok, 

kirándulások, táborok, gyermekistentiszteletek, apák 

napja, anyák napja. Sok élményt kínálnak ezek az 

alkalmak és meggazdagító erejük van.  
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