
Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasót! 
 
Gyermek és ifjúsági programjainkat tekintve, egy sikeres évet tudhatunk 
magunk mögött. Ebben az évben is szeretnénk minél több gyermeket és fiatalt 
megszólítani a nekik szervezett programjainkkal! 
 
Hírlevelünkből tájékozódhatnak tervezett eseményeinkről, tudnivalókról, 
jelentkezési határidőkről. 
 
Kívánom, hogy minél többen éljünk ezekkel az egyházunk nyújtotta 
lehetőségekkel is! 
 
      Koltainé Somogyi Lilla 
      Gyermek és ifjúsági referens 
 

A 2015-ös pályázaton elnyert összeg szakmai és pénzügyi elszámolásának határideje:  
 

A pályázati projekt befejezését követ  30ő nap! 
 

A végső - jogvesztő - határidő 2016. március 11. , ami azt jelenti, hogy addig be kell 
fejezni, és el kell számolni a pályázott projekteket! 

 

Kérünk mindenkit, hogy a honlapon  

(http://gyulmisz.lutheran.hu)  

megtalálható elszámolási űrlapot kitöltve, a bizonylatokat záradékolva és hitelesítve 

küldje vissza postai úton. 

 

Elszámolási űrlapot igényelni is lehet a gyulmisz@lutheran.hu e-mail címen! 

 

Kérjük az elszámolási rend pontos betartását! 

Erős vár a mi Istenünk! 

Gyermek-és Ifjúsági pályázat 
elszámolása 

 Magyarországi Evangélikus Egyház 

Gyülekezeti és Missziói Osztály 

Gyermek és Ifjúsági Munkaág 
H Í R L E V É L   
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Programnaptár 
 

2015-16-os évi Gyermek és ifjúsági programok 

 

 

November 6-7. Szélrózsa őszi munkatárs képzés – Mátra kemping 

 

 

Február 20. Szélrózsa előtalálkozó – Aszód 

 

Február 27. Bábfesztivál – téma: Áldás leszel 
 

Március 19. Megyei és iskolai hittanverseny fordulók 

 

Április 2. Iskolai hittanverseny döntő 

 

Április 8-9. Gyülekezeti hittanverseny döntő és gyermeknap – Piliscsaba 

 

Április vége május eleje: Szélrózsa tavaszi munkatárs képzés (pontos dátum 
egyeztetés alatt) 
 

Május 6. Ovis Olimpia  
 

 

Június 20-25. Országos Konfirmandus Tábor (KERKIT) – Bonyhád 

 

 

Július 4-10. Országos Ifjúsági Tábor – Bonyhád 

Július 27-31. Szélrózsa – Mátra Kemping Sóstó 

 

Augusztus 8-14. Családos tábor – Révfülöp 
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Nagy néppé 

teszlek, és 

megáldalak, 

naggyá teszem 

nevedet, és 

áldás leszel.  

1Mózes 12,2 

Ovis Olimpia 

Mottó: Áldás leszel (1Móz 12,2) 
 

Id pont: 2016ő február 27ő szombat  

Helyszín : szervezés alatt  

 

A feszt ivá lon saját kézzel készített bábokkal lehet 

szerepeln i .   

Az előadandó jelenetek időtartama lehetőleg 7 -10perc 

legyen. 

 

JELENTKEZÉSI HATÁRID :  

2015ő november 30ő Hétf  

 

Jelentkezni a következő e -mail címen lehet :  

gyulmisz@lutheran.hu  

Időpont: 2016. május 6. péntek 

Jelentkezési határidő: 2016. április 8. péntek 

 

Az eseményt minden óvoda saját helyszínén szervezi meg és 

bonyolítja le, erre a feladatokat idejében megküldjük. 

 

Evangélikus fenntartású óvodáinkon kívül várjuk azon óvodák 

jelentkezését is, ahol lelkészeink és hitoktatóink több 

csoportban is hittan foglalkozást tartanak , és szívesen 

közvetítenék az óvoda felé ezt a programunkat! 
 

Jelentkezni a következő e -mail címen lehet :  

gyulmisz@lutheran.hu  

Országos Evangélikus Bábfesztivál 

„Minden gyermek 

üzenet az 

emberiség 

számára: Isten 

szeret bennünket. 

Gyermeket 

nevelni – Istennel 

való találkozás” 

Böjte Csaba.  
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XXV. Országos Evangélikus Hitanverseny  

Mottó: „József története” (1Móz 37-50) 

Szeretettel hirdetjük a következ  év hittanversenyének kiírását!  
  
Továbbra is négy korosztá lyban várjuk a csapatokat: 1 -2. osztá ly, 3 -4. osztá ly. 5 -6 . 
osztá ly, 7 -8. osztá ly.  
A gyülekezetek és  az egyházi iskolák csapata i i l l . azok az iskolák , ahol  het i  két 
órában tanul ják a h ittant, az e lmúlt évekhez hasonlóan külön ér tékelve 
versenyeznek, be leér tve a döntőt is . Változás azonban, hogy a második fordulóban 
az iskola i csapatok számára nem rendezünk külön terület i  fordulót, hanem saját  
egyházmegyéjük döntőjének helyszínén versenyeznek a  gyülekezeti  csapatokkal 
együtt (bár külön ér tékelve), ezze l is  segítve a testvér i kapcsolatok k ia lakítását .  
  
Egy gyülekezet , i l letve iskola egy korosztá lyból egy négyfős csapatot küldhet a 
megyei/  területi  fordulóra. Kérjük , a csapatok összeál l í tásánál  mindenki törekedjék 
arra , hogy kerül jenek bele gyerekek mind a két megjelölt gyülekezeti/ iskola i  
osztá lyból . Négy elsős gyermek például könnyen hátrányba kerülhet a verseny 
során.  
Kérjük továbbá, hogy ahol heti  két tanórában tanul ják a gyermekek a hittant NE 
gyülekezet i  csapatként versenyezzenek, mert így a gyülekezetekből  érkező, heti  egy 
órában hittant tanuló g yermekek rosszabb esé lyekkel indulnak a  hi ttanversenyen.  

 

Jelentkezési határid : 2016ő január 31ő (hogy tudjuk, hova küldjünk feladatokat)  

 

FORDULÓK  

Az els  fordulót  2016ő március 5 - ig, szombatig kell  lebonyolítaniő  
Ez a gyülekezet i/ iskola i  forduló egyéni  sz intfe lmérő je l legű , amelyen a gyakorlás 
mellett  k ivá laszthatják a megyei/terü let i  versenyre továbbjutó versenyzőket. Ezen 
forduló fe ladata inak postázása –  kérésre –  február 26 - ig  megtörténik . A második 
forduló nevezéseit  a továbbjutó gyerekek és  fe lkészí tő tanáruk nevével a 
gyulmisz@lutheran.hu  e-mail  c ímen 2016ő március 9 -ig  várjuk.  
  

A második forduló  id pontja: 2016ő március 19ő, szombat; helyszín: a 
területileg i l letékes gyülekezetek egyházmegyénként, ahol biztatjuk a 
helyi rendez ket, hogy szervezzenek a hittanverseny köré egy 
egyházmegyei gyereknapot/alkotónapotő  

Ezen a megyei/ terü let i  versenyen a csapatok korosztá lyok szerint  „mérkőznek” meg 
egymással (azaz a fent i  ki írás  a lapján egy -egy gyülekezet vagy iskola egy 
korosztá lyba egy -egy csapatot küldhet) .  
Az országos fordulóba pedig korosztá lyonként az intézmények versenyéből a 
terület i  verseny 1 -2. he lyezettje jut , i l l . az egyházmegyei versenyek 1 . he lyezettjei . 
Továbbjutók nevezéseit  a gyulmisz@lutheran.hu  e-mail  c ímen 2016. március 23 - ig  
várjuk. A továbbítandó adatlap e lérhető lesz honlapunkon, i l letve kérésre elkü ldjük!  
  

Országos forduló:  
Gyülekezeti: 2016ő ápril is 8 -9ő, péntek -szombat, helyszín: Pil iscsaba  

Péntekre az  5 -6 , 7-8. osztá lyosokat várjuk , ak ik ott  a lszanak P i l iscsabán, szombatra 
az 1-2. , 3 -4 osztá lyosokat várjuk . P i l iscsabán a szombati napon kerül  megrendezésre 
az Evangél ikus Gyermeknap, amelyre minden h ittanversenyben résztvevő diákot és 
felkészítőt szeretettel  várunk. Eredményhirdetés az a lka lom végén várható!  

Iskolai: 2015ő ápril is 2ő, szombat, Budapesti helyszín  

mailto:gyulmisz@lutheran.hu
mailto:gyulmisz@lutheran.hu
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Textusok a Magyar Bibliatársulat Újfordítású Bibliájából (1990) 
 

1-2ő osztály (9 szöveg) 
Józsefet eladják testvérei – 1Móz 37,12-36 

József Potifár házában – 1Móz 39,1-23 

József álmokat fejt meg a börtönben – 1Móz 40,1-23 

József megfejti a fáraó álmait – 1Móz 41,1-36 

Jákób Egyiptomba küldi fiait élelemért – 1Móz 42,1-17 

József visszaküldi testvéreit Benjáminért – 1Móz 42,18-38 

Jákób fiai újra Egyiptomba mennek – 1Móz 43,1-14 

József serlegét Benjámin zsákjába rejtik – 1Móz 44,1-13 

József nagylelkűsége testvéreihez – 1Móz 50,15-23 

 

3-4ő osztály (11 szöveg) 
József álmai – 1Móz 37,1-11 

Józsefet eladják testvérei – 1Móz 37,12-36 

József Potifár házában – 1Móz 39,1-23 

József álmokat fejt meg a börtönben – 1Móz 40,1-23 

József megfejti a fáraó álmait – 1Móz 41,1-36 

József Egyiptom felügyelője lesz – 1Móz 41,37-57 

Jákób Egyiptomba küldi fiait élelemért – 1Móz 42,1-17 

József visszaküldi testvéreit Benjáminért – 1Móz 42,18-38 

Jákób fiai újra Egyiptomba mennek – 1Móz 43,1-14 

József serlegét Benjámin zsákjába rejtik – 1Móz 44,1-13 

József nagylelkűsége testvéreihez – 1Móz 50,15-23 

 

5-6ő osztály (14 szöveg) 
József álmai – 1Móz 37,1-11 

Józsefet eladják testvérei – 1Móz 37,12-36 

József Potifár házában – 1Móz 39,1-23 

József álmokat fejt meg a börtönben – 1Móz 40,1-23 

József megfejti a fáraó álmait – 1Móz 41,1-36 

József Egyiptom felügyelője lesz – 1Móz 41,37-57 

Jákób Egyiptomba küldi fiait élelemért – 1Móz 42,1-17 

József visszaküldi testvéreit Benjáminért – 1Móz 42,18-38 

Jákób fiai újra Egyiptomba mennek – 1Móz 43,1-14 

A testvérek Józsefhez érkeznek – 1Móz 43,15-25 

József serlegét Benjámin zsákjába rejtik – 1Móz 44,1-13 

Júda könyörög Benjáminért – 1Móz 44,14-34 

József megismerteti magát a testvérekkel – 1Móz 45,1-15 

József nagylelkűsége testvéreihez – 1Móz 50,15-23 

 



7-8ő osztály (17 szöveg) 
József álmai – 1Móz 37,1-11 

Józsefet eladják testvérei – 1Móz 37,12-36 

József Potifár házában – 1Móz 39,1-23 

József álmokat fejt meg a börtönben – 1Móz 40,1-23 

József megfejti a fáraó álmait – 1Móz 41,1-36 

József Egyiptom felügyelője lesz – 1Móz 41,37-57 

Jákób Egyiptomba küldi fiait élelemért – 1Móz 42,1-17 

József visszaküldi testvéreit Benjáminért – 1Móz 42,18-38 

Jákób fiai újra Egyiptomba mennek – 1Móz 43,1-14 

A testvérek Józsefhez érkeznek – 1Móz 43,15-25 

József serlegét Benjámin zsákjába rejtik – 1Móz 44,1-13 

Júda könyörög Benjáminért – 1Móz 44,14-34 

József megismerteti magát a testvérekkel – 1Móz 45,1-15 

Jákób és családja letelepszik Gósen földjén – 1Móz 47,1-12 

Jákób megáldja Efraimot és Manassét – 1Móz 48,1-22 

Jákób megáldja tizenkét fiát – 1Móz 49,1-28 

 József nagylelkűsége testvéreihez – 1Móz 50,15-23  

 

Az igeszakaszok megtalálhatók a Hírlevél mellett csatolva, vagy a gyulmisz@lutheranőhu  
e-mail címen kérhet kő 
 

Szeretettel kívánnak áldott felkészülést a szervez k! 
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