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Minden szülőnek nagyon fontos, hogy gyermeke számára a
lehetőségekhez képest a legjobbat tudja megadni. A református hit- és
erkölcstanoktatás
ebben
kíván
segíteni
Önöknek,
ugyanis
gyermekeinket nagyon sok hatás éri és rengeteg az útvesztő.
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A református hit- és erkölcstan órákon a kornak megfelelő
játékos módon és énekekkel a szentírási történetek alapján kerülnek
elő olyan témák, melyek érintik és érdeklik a gyermekeket.
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A református hit- és erkölcstan oktatását Sipos-Vizaknai
Gabriella hittanoktató-lelkipásztor és Szabó Éva hittanoktató fogják
végezni.
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További információk megtalálhatóak az alábbi linkeken:
www.reformatus.hu/hittan/
www.reformatus.hu/mutat/8027/ ,
valamint a lap alján lévő elérhetőségeinken és személyesen is szívesen
állunk rendelkezésre.
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