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Összefoglaló az „Isten a szabadító” Református Hittanversenyről 

 

A verseny  

megrendezésének időpontja: 2016.04.15.  

rendező intézményének neve: Egervölgyi Református Egyházmegye 

 szervezőjének neve, beosztása: Patainé Péter-Szarka Éva, hitoktató 

szervezőjének segítői, beosztásuk: Anda Judit-lelkipásztor, Deliné Horkai Márta-lelkipásztor, Fábián 

Csabáné Varga Éva – lelkipásztor, Gordos Attila-lelkipásztor, Veres Mónika - hitoktató 

támogatója, a támogatás módja: Egervölgyi Református Egyházmegye / 120.000.forint 

Mezőkövesdi Református Egyházközség adománya / 100.000.forint          

munkaóra és vendéglátás 

résztvevőinek száma: 44 fő. 

Összefoglaló a versenyről  

Az Egervölgyi Egyházmegye országosan meghirdetett hittanversenyét április 15-én, pénteken 

délután rendeztük meg Mezőkövesden, „Isten a Szabadító” címmel, Mózes történeteiből. 

Házigazdaként nagy örömünkre szolgált, hogy idén 14 csapat érkezett az ország különböző 

pontjairól.  

A verseny két részből állt. Először egyénileg, írásban mérték össze a tudásukat a gyerekek, majd 

rövid szünet után a csapatok versenye következett. 

Az alsó tagozatos hittanosok nagyon alaposan felkészültek a megjelölt igeszakaszokból, így az egyéni 

versenyben megosztott helyezéseket adott a zsűri. 

A csapatok versenyén játékos, gondolkodtató és némi kreativitást igénylő feladatok váltották egymást. 

 Köszönjük a lelkipásztorok, hitoktatók és szülők munkáját, hogy segítették a versenyzők 

felkészítését.  

A jó hangulatban telt verseny bíztasson és bátorítson bennünket, hogy érdemes Istenre, a Szabadítóra bízni 

gyermekeink életét.    

 

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban: 
Az elkövetkező tanévben szeretnénk megszervezni ismételten a hittanversenyt. 

 

A verseny helyezettei és fotói a következő oldalakon láthatóak. 
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A verseny helyezettei: 

A verseny 
kategóriája 

I. helyezett tanuló neve, 
osztálya, iskolája, 
felkészítő tanára 

II. helyezett tanuló 
neve, osztálya, 

iskolája, felkészítő 
tanára 

III. helyezett tanuló 
neve, osztálya, 

iskolája, felkészítő 
tanára 

 

Kis Vencel Kolos                                   

Ferenczi Sára                                                                   

Patai Dóra 

2. osztályosok 

Mezőkövesd 

Juhász Ádám                                          

Monoki Kata Kamilla                                                                            

Patai Anna 

3. osztályosok 

Mezőkövesd 

Kaszai Hunor                                                                   

Nagy Dóra                                                                 

Szalóki Kristóf 

 

3. osztályosok 

Szeghalom 

Megyesi Bálint                                                                             

Nagygyörgy Lili                                                               

Tóth Dávid 

4. osztályosok 

Mezőkövesd 

Ferencz Gergő                                                                    

Paradica Matild                                                                     

Tóth Bálint                                                                    

Tőzsér Emma 

4. osztályosok 

Nagyvisnyó 

 

Kovács Ábel                                        

Nagy Hanna                                        

Szabó Mirtill 

Noszvaj 

Kiss Hanna                                                              

Kovács Petra                                                              

Pintye Marcell 

 

3. osztályosok 

Nagyecsed 
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