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Összefoglaló a Bibliaismereti Hittanversenyről  

A verseny  

neve: Bibliaismereti Hittanverseny Saul és Dávid történeteiből 

megrendezésének időpontja:  

online verseny: 2021.03.26., személyes jelenléttel megrendezett verseny: május harmadik hete 

rendező intézményének neve: Egervölgyi Egyházmegye 

szervezőjének neve, beosztása: Patainé Péter-Szarka Éva vallástanár 

szervezőjének segítői, beosztásuk: Gordos Attila esperes, Komróczki Sándorné Kádár Margit lelkipásztor,                    
Makay Erika lelkipásztor, Mészáros Ildikó lelkipásztor 

támogatója, a támogatás módja: Egervölgyi Egyházmegye: 50.000 forint 

résztvevőinek száma: 54 fő. 

A verseny helyezettjei: 

A verseny 
kategóriája 

 
I. helyezett tanuló neve,  

osztálya, iskolája 

II. helyezett tanuló neve, osztálya, 
iskolája 

III. helyezett tanuló neve, 
osztálya, iskolája 

Online verseny 

Patai Péter 3. o. Mezőkövesd 
 
Patai Sára 5. o. Mezőkövesd 
 
Patai Dóra 7. o. Mezőkövesd 

Szűcs Tekla 3. o. Eger 
 
Molnár Csenge 5. o. Mezőkövesd 
 
Ferenczi Sára 7. o. Mezőkövesd  

Ferenczi Kornél 4. o. 
Mezőkövesd 
 
Kis Vencel Kolos 7. o. 
Mezőkövesd 

Személyes 
jelenléttel 

megrendezett 
verseny 

Nagy Viktória 4. o. Füzesabony 
 
Dénes Csilla 6. o. Füzesabony 

Kerekes Balázs 3. o. Füzesabony 
 
Dobi Tamás 5. o. Heves 

  

A zsűri megosztott helyezéseket adott a versenyzőknek, végül senki nem ment haza üres kézzel. 

 

Összefoglaló a versenyről, annak programjáról  

 „Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van”  

Az Egervölgyi Egyházmegye országosan meghirdetett hittanversenyét online, illetve személyes jelenléttel 
rendeztük meg ebben az évben. Az online fordulót március 26-án, péntek délután tartottuk. Május harmadik 
hetében pedig azok a diákok versenyeztek, akik a személyes jelenlétet választották. 

A versenyre kijelölt igeszakaszokat Saul és Dávid történeteiből válogattuk. 

Idén 54 tanuló jelentkezett a versenyre. A járványhelyzet miatt a versenyzők az előző évektől eltérően csak 
egyénileg mérték össze a tudásukat. Lehetőség volt online, vagy offline kitölteni a feladatlapot a gyerekeknek. 

Nagy örömünkre szolgált, és Istennek adunk hálát, hogy a korlátozások ellenére is meg tudtuk tartani ezt az 
alkalmat. A tanulók a tantermen kívüli oktatás ellenére is lelkiismeretesen felkészültek a versenyre.  
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Az eredményhirdetésre az Egervölgyi Egyházmegye Esperesével utaztunk el a tanulók iskolájába, illetve 
gyülekezetébe és adtuk át a díjakat. 

Köszönjük az egyházmegye, az Esperes Úr, a lelkipásztorok, pedagógusok és szülők munkáját, hogy segítették 
a versenyzők felkészülését, felkészítését és a verseny támogatását. Reméljük, hogy az elkövetkező évben is 
megrendezhetjük majd a hittanversenyt. 

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban: 

A következő évben is szeretnénk megtartani a Bibliaismereti Hittanversenyt. 
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