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A reformáció emlékéve

 A reformáció nem pusztán a 16. század 

emléke.

 Egy közös örökség mindannyiunknak, 

melynek nélkülözhetetlen eleme a 

megújulás.

 A reformáció 2017-es jubileuma arra keresi 

a választ: milyen szerepet játszanak a 

reformáció értékei a mai korban? Hogyan 

tudunk belőlük meríteni?



A reformáció emlékéve (i)

 Szlogen: A megújulás lendülete

 Időkeretek: 2016-2018.

 2016: előkészítő év

(Szent Márton évvel párhuzamosan)

 2017: jubileumi év

 2018: [terv szerint] lezáró év.
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A Reformáció Emlékbizottsága

 Kulturális munkacsoport

 Tudományos munkacsoport

 Vallásközi munkacsoport

 Stratégiai munkacsoport.

 A pályázatokat, programokat, projekteket

a Miniszteri Biztos Hivatala /EMMI/ koordinálja.



A reformáció emlékéve

 Luther fellépése átalakította Európa 

korabeli vallási térképét, megújította a 

hit világát. A reformátor gondolkodása 

azonban messze túlnyúlik a teológia 

határain. Luther és a későbbi 

reformátorok, illetve a reformáció hatása 

a politika, a gazdaság, a zene, a 

jogtudomány, az anyanyelv és a modern 

természet-tudomány kibontakozása, 

illetve átalakulása terén is tetten érhető.



Művészetek
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Pályázatok

Már kiírt, most lezárt, 2017-ben újra várható 

pályázatok:

 Pályázat tudományos könyvek kiadásának 

támogatására

 Pályázat tudományos konferencia 

szervezésének támogatására

 Pályázat tudományos előadás tartásának 

támogatására

 Pályázat Tudományos Kutatások 

Támogatására

Elsősorban kutatók számára!



Aktuális pályázatok

Kárpát-medencei fotópályázat

 A Kárpát-medencei és az egyetemes protestantizmust 

bemutató, a reformációt és annak hatását megjelenítő, a 

reformáció 500 éves jubileumához kapcsolódó fotóművészeti 

alkotások készítése, virtuális fotógyűjtemény kialakítása.

 Határidő: 2016. április 30.

 3 képet kell beküldeni, ennek alapján fotósorozat 

elkészítését támogatják.
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Aktuális pályázatok

Rejtőzködő kincseink

 Kiíró: Református Tehetséggondozó Alapítvány Kuratóriuma 

és a Reformáció Emlékbizottság

 A pályázati anyagokban a diákoknak – egyénileg vagy 2-3 fős 

csoportokban – egy, a környezetükben ma is működő vagy 

egykori protestáns iskola valamely, eddig ismeretlen, 

nyomtatott formában még fel nem dolgozott “rejtőzködő 

kincsét” kell bemutatniuk.

 Határidő: 2016. június 30.

 Jeligés. Többfordulós. A legjobbak németországi reformációs 

emléktúrán vesznek részt.



Aktuális pályázatok

12-18 éves diákok részére

 Kiíró: Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Levéltára.

A. Reformációs emlékalbum – 1517 információval (csoportos)

B. Egyéni esszé-pályázat a protestáns ünnepek mai 

ünnepléséről

 Határidő: Regisztráció: 2016. ápr. 30.

 Beküldés: 2016. június 15.

 „Értékes nyeremények” 



Aktuális pályázatok

Programpályázat

 A reformáció kezdetének 500. évfordulójára készülve a 

jubileummal kapcsolatos megemlékezések, rendezvények, 

ismeretterjesztő programok ösztönzése, támogatása.

 2016. 12. 31-ig megvalósuló programok.

 Határidő: 2016. május 5.

 2017-ben is kiírásra kerül. 

 Min. elnyerhető összeg 150. eFt.

 EPER – rendszerben kitöltendő.
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Leendő pályázat

Mobiltelefonos kisfilmpályázat

 Előkészítés alatt.



A Reformáció 500 a 

köznevelési intézményben

 Indokoltság: 500 évente egyszer van.

 A jól szervezett alkalom hitünk, hitvallásunk 

és identitásunk megerősítéséhez vezethet.

 Az ünnepség – még ha kiemelt pontja 2017. 

ősze is, csak a 2017. év egészét átfogó 

tervezéssel valósulhat meg.

 Ezt a 2016/2017. tanévi munkatervben már 

tervezni célszerű.



Kiadvány

Kiállítások

Megemlékezés – intézményi szint

Személyes 

emlékek

Vetélkedők, 

sportrendezvények

Országos 

pályázatok

Műsorok, 

bemutatók

Szakkörök

Tudományos 

ismeretterjesztés

Emlékjelek

Kirándulások



 Megújulás

 Lendület

 Istenhez térés

 Visszatérés

 Gyökereink

 Jövőnk

 Hitvalló közösségünk 

/ gyülekezetünk

 Protestáns / 

református kultúra

 Református többlet

 Tenni valami az 

országért

 Tenni valamit Isten 

országáért

 Tenni valamit 

egymásért

 Isten munkatársai 

lehetünk az 

alkotásban

 Megmutatjuk 

értékeinket

Ötlettár

Üzenet: a hívószavak (pl.)



Ötlettár
Előkészítő rendezvények - Egész éves programok

Szakkörök, érdeklődési körök megújítása – pl.

 Képzőművészeti tevékenységek – tematikus 

kiállítás előkészítése

 Informatikai szakkör: értékleltár, 

templomfelmérés, digitális album, tematikus 

honlap

 Makett-, modellépítés, digitális modell, 3D 

nyomtatás 

 „a templomunk”, vagy

 Wartburg vára) 

 Lego-film



Ötlettár

Előkészítő rendezvények - Egész éves programok

Szakköri ötletek pl.

 Történelmi / egyháztörténeti szakkör

 Helytörténeti szakkör – gyülekezettörténet

 A reformáció hősei (egyetemes és/vagy magyar)

 A reformáció útjai (művelődéstörténet és 

turisztika)

 Református példaképeink (interjúk, oral history)

 Diakóniai szakkör



Ötlettár

Előkészítő rendezvények – Eseti programok

Kirándulások a reformációval összefüggő helyekre

 Felső tagozat pl.

 Északkelet-Magyarország (pl. Vizsoly, Gönc, 

Sárospatak)

 Debrecen: A Nagytemplom és a Kollégium

 Pápa: a Kollégium és a Gyűjtemények

 Erdély (Határtalanul)

 Középiskola pl.:

 A református Budapest

 Luther nyomában (Németország)



Ötlettár

Jubileumi rendezvények - Egész éves programok

Ismeretterjesztő rendezvények– pl.

 Reformátorok szülinapja (szünetnyi 

megemlékezések, pl. havi 1)

 Református teaház – találkozás / beszélgetés a 

ma megélhető reformátusságról, 

keresztyénségről (öregdiákokkal / közéleti 

szereplőkkel)

 A Luther című film feldolgozása rendhagyó 

filmklub keretei között



Ötlettár

Jubileumi rendezvények - Egész éves vagy eseti 

programok

Vetélkedők, vetélkedő sorozatok

 Bibliai vetélkedő

 Reformátorok életrajza

 Keresztyén celebek

 Imádkozó sportolók

 Luther és Kálvin társasjáték 

○ http://www.evangelikus.hu/luther-marton-eleterol-szolo-

tarsasjatek-bence-domonkos

http://www.evangelikus.hu/luther-marton-eleterol-szolo-tarsasjatek-bence-domonkos


Ötlettár

Jubileumi rendezvények – Eseti programok

Emlékjelek (az 500. évforduló, valamely reformátor,  

és /vagy még inkább helyi kötődésű jól ismert 

református példakép emlékére)

 Emlékfa

 Emlékoszlop

 Emléktábla

 Emlékpad

 és más.



Ötlettár

Jubileumi rendezvények – Eseti programok

Sportprogramok

 500 m / 1517 m futás

 1517 perc labdajáték (25 óra 17 perc)

 500 v. 1517 fős tömegsport-rendezvény

 500 v. 1517 fős élő moziakkép (pl. drónnal

fényképezve, pl. Luther-rózsa vagy Kálvin-csillag)



Ötlettár

Jubileumi rendezvények – Eseti programok

Emlékműsorok

 Hagyományos pódiumműsorok

 Interjú reformátorokkal

 Reformációs Híradó

 Élő panoptikum

 Hitvita bemutatása

 Iskoladráma bemutatása



Ötlettár

Jubileumi rendezvények – Eseti programok

Kiállítások

 Iskolatörténeti kiállítás

 Reformációtörténeti kiállítás

 Reformációs vándorkiállítás fogadása

 Biblia-kiállítás



Ötlettár

Jubileumi rendezvények – Eseti programok

Emlékezetes akciók, kiállítások

 A Biblia vagy az Újszövetség teljes felolvasása

 Sokféle módon lehetséges

 Bibliamásolás, biblianyomtatás

 150 zsoltár végigéneklése

 (vagy teljes énekeskönyv)

 500  / 1517 óra a közösségért

 500 fa ültetése (erdőtelepítés)



Ötlettár

Jubileumi kiadványok

Lehet szakköri projekt

 Iskolatörténeti kötet

 Szemtanú (újság, videosorozat)

 Egy-egy reformátor Facebook-oldalának

megalkotása és gondozása

 Jubileumi blog



Ötlettár

Példák az internetről:

Legofilm: https://www.youtube.com/watch?v=1-61IKiGIZo

Luther rózsa legoból: https://www.youtube.com/watch?v=c7BpLZ6hsv4

Minimalista kisfilm: https://www.youtube.com/watch?v=B7hTlzrtVRY

Képregény: https://www.youtube.com/watch?v=NhuQSMmLyAM

Playmobil film: https://www.youtube.com/watch?v=0Fu1lKUz3oE

Lutherrel a világ körül: 
https://www.youtube.com/watch?v=VzRh7PbNmUo

Flash-mob: https://www.youtube.com/watch?v=mwijdySlCn8

Luther honlap: http://www.luther.hu/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=1-61IKiGIZo
https://www.youtube.com/watch?v=c7BpLZ6hsv4
https://www.youtube.com/watch?v=B7hTlzrtVRY
https://www.youtube.com/watch?v=NhuQSMmLyAM
https://www.youtube.com/watch?v=0Fu1lKUz3oE
https://www.youtube.com/watch?v=VzRh7PbNmUo
https://www.youtube.com/watch?v=mwijdySlCn8
http://www.luther.hu/index.html
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