ÖSSZEFOGLALÓ „AZ ÚR AZ ISTEN” REFORMÁTUS HITTANVERSENYRŐL
A verseny
megrendezésének időpontja: 2019.04.12.
rendező intézményének neve: Egervölgyi Református Egyházmegye
szervezőjének neve, beosztása: Patainé Péter-Szarka Éva, vallástanár
szervezőjének segítői, beosztásuk: Anda Judit-lelkipásztor, Deliné Horkai Márta-lelkipásztor, Gordos Attilalelkipásztor, Gordosné Balogh Eszter-lelkipásztor, Makay Erika-lelkipásztor, Mészáros Ildikó-lelkipásztor,
Molnárné Dózsa Alíz-pedagógus, Patai József-mérnök, Pintér Péterné- hitoktató
támogatója, a támogatás módja: Egervölgyi Református Egyházmegye / 160.000.forint
Mezőkövesdi Református Egyházközség adománya / 50.000. forint
(munkaóra és vendéglátás)
résztvevőinek száma: 70 fő.
A verseny helyezettei:
A verseny
kategóriája

I. helyezett csapat neve, osztálya,
iskolája

Csapatverseny
3-4. osztályosok Isten hegye - Mezőkövesd 3. o.

II. helyezett csapat neve,
osztálya, iskolája

III. helyezett csapat neve,
osztálya, iskolája
Isten tanítványai - Eger 3. o

3 angyal - Noszvaj 4. o.
Kis lepények - Heves 4. o.

PRT csapata - Eger 4. o.

Hóreb - Átány 3. o.
Próféta tanítványok - Eger 3. o

Tüzes harci kocsi - Mezőkövesd 4. o. Isten tüze - Átány 4. o.
Isten - Noszvaj 4. o.
3 év - Mezőkövesd 5. o.

Isten követői - Eger 3. o.
Karmel-hegy őrzői
Heves 6. o.

Ábél-Mehólá - Mezőkövesd 6. o.
Baal papok - Heves 6. o.
Kerít-pataki halak - Eger 6. o.
Illés - Átány 6. o.
Csapatverseny
5-6. osztályosok Özvegyasszonyok - Szeghalom 6. o.
Jordán vándorai - Heves 6. o.
Illés utódai - Átány 5. o.
Sáfát fiai - Eger 5. o.
ÚR szolgái - Szeghalom 5. o.

A zsűri megosztott helyezéseket adott a versenyzőknek, így senki nem ment haza üres kézzel.
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Összefoglaló a versenyről, annak programjáról
Az Egervölgyi Egyházmegye országosan meghirdetett hittanversenyét április 12-én, pénteken
délután rendeztük meg Mezőkövesden, „Az ÚR az Isten”címmel, Illés próféta történeteiből. Idén 70 tanuló
4 korcsoportban jelentkezett a versenyre.
A verseny két részből állt, előbb egyénileg, írásban mérték össze a tudásukat a gyerekek, majd a
csapatok versenye következett. A szünetben a versenyzők húsvétra készülve kézműves foglalkozásokon
vehettek részt, míg a zsűri javította és értékelte a munkájukat.
A tanulók nagyon felkészültek voltak, így az azonos pontszámok miatt megosztott helyezéseket
adott a zsűri. Külön öröm számunkra, hogy a 70 gyerekből 7 versenyző 95% felett teljesítette az egyéni
feladatlapot. A csapatok versenyén játékos, gondolkodtató és némi kreativitást igénylő feladatok váltották
egymást.
Köszönjük az egyházmegye, a mezőkövesdi gyülekezet, a lelkipásztorok, hitoktatók, 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 a megnövekedett igény alapján nem egy, hanem 4 versenyt szeretnék szervezni.
A versenyeket két nap délelőtti-délutáni váltásban rendeznénk meg 4 korcsoportban:
3-4.o., 5-6.o., 7-8.o., 9-10.o.
Amennyiben van mód rá, szeretnék anyagi támogatást kérni a következő évi versenyekre. Eddig
minden évben sikerült az összes versenyzőt megajándékoznunk egy igés bögrével. Ezt a hagyományt
szeretném folytatni a következő évben is, amihez kérném az anyagi támogatást.
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A fotókhoz nem kértem külön adatvédelmi nyilatkozatot, de az iskola, ahová járnak a közeli felvétel
miatt felismerhető gyerekek szüleitől kérte a hozzájárulásukat.
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