
Tevékenységünket ezentúl nyomon követheti 

folyamatosan b vül  honlapunkon is, ahol hasznos 

információkat, meghívható projekteket,  segédanyagokat 

is találhat: 

 

gyulmisz.lutheran.hu 

 

Erős vár a mi Istenünk! 

HONLAP 

 Magyarországi Evangélikus Egyház 

Gyülekezeti és Missziói Osztály 

Gyermek és Ifjúsági Munkaág 
H Í R L E V É L  G Y U L M I S Z . L U T H E R A N . H U  

T ART ALOM  

 Köszöntő 

 Hittanverseny 

 Bábfesztivál 

 Ovis olimpia 

 Nyári táborok 

 

 

Szeretettel küldjük márciusi hírlevelünket, melyben több 

emlékeztet  jellegű információról olvashatnak, de sok 

olyan változásról, illetve újdonságról értesülhetnek, 

melyekr l korábban nem olvashattakŐ 

Így figyelemmel kísérhetik a közelg  hittanversenyt, 

de értesülhetnek tavaszi és nyári programjainkról is! 

 

A Gyülekezeti és Missziói Osztály dolgozói 
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XXIVŐ Országos Evangélikus Hittanverseny, 2015  

Mottó: „Életem ideje kezedben van.” (Zsolt 31,16a)  

 

A második forduló időpontja: 2015. március 21., szombat.  

Helyszín : a területileg illetékes intézmények  

(Nyugat: Pápa, Észak: Aszód, Dél: Podmaniczky Iskola,  

Bp-Rákoskeresztúr) és gyülekezetek egyházmegyénként (a 

katechetikai felelősökön keresztül kommunikálunk ), ahol 

biztatjuk a helyi rendez ket, hogy lehet ség szerint szervezzenek 

a hittanverseny köré egy egyházmegyei gyereknapotőalkotónapotŐ  

Ezen a megyeiőkerületi versenyen a csapatok korosztályok szerint 

„mérk znek” meg egymással, azaz a fenti kiírás alapján egy -egy 

gyülekezet vagy iskola egy korosztályba egy -egy csapatot küldhetŐ  

A második forduló nevezéseit a gyulmisz@lutheran.hu e-mail 

címen 2015. március 10-ig várjukŐ  

 

Az országos fordulóba pedig korosztályonként az intézmények 

versenyéb l a kerületi verseny 1 -2. helyezettje jut, ill . az 

egyházmegyei versenyek 1Ő helyezettjeiŐ  

Továbbjutók nevezéseit a gyulmisz@lutheran.hu e-mail címen 

2015. március 24-ig várjukŐ  

XXIV. Országos Eva gélikus Hita verse y  
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Országos forduló:  

Gyülekezeti: 2015. április 10-11., péntek-szombat, helyszín: 

Piliscsaba 

Péntekre az 5-6., 7-8Ő osztályosokat várjuk, akik ott alszanak Piliscsabán, 

szombatra az 1-2., 3-4Ő osztályosokat várjukŐ  

 

Iskolai: 2015. április 18., szombat, helyszín: Soltvadkert  

Az esetleges távolságok miatt szükség esetén lehet már el z  nap (17 -én 

este) érkezni, közös – egylégteres – alvást és tisztálkodási lehet séget 

tudunk biztosítaniŐ  

Országos Eva gélikus Gyer ek ap  

Piliscsabán április 11-én a hittanverseny gyülekezeti dönt jéhez 

kapcsolódva kerül megrendezésre az Evangélikus Gyermeknap , 

amelyre minden hittanversenyben részt vev  diákot és felkészít t 

szeretettel várunk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük, hogy akik nem vesznek részt a dönt n, de szívesen jönnek a 

gyermeknapra, jelentkezzenek a gyulmisz@lutheran.hu e-mail címen 

2015. március 24-ig , mert ebédet csak ebben az esetben áll 

módunkban biztosítani!  
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Országos Evangélikus Bábfesztivál 
Mottó: Jézus mondja: Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a 
kövek fognak kiáltani. (Lk19,40) 

Téma: Kövek, sziklák, hegyek 

Id pont :  2015Ő Május 9Ő szombat  

Helyszín :  Pilisvörösvár Művészetek Háza  

           www.muveszetekhazapil isvorosvar.hu  

               2085 Pi l isvörösvár, F  utca 127Ő  

A feszt iválon saját kézzel készített bábokkal lehet szerepeln iŐ  

Az el adandó jelenetek id tartama lehet leg 7 -10perc legyen.  

Jelentkezni a következ  e -mail  címen lehet :  

gyulmisz@lutheran.hu 2015. március 31. keddig .  

 

Azon csapatok, akik számára Budapestr l  Pil isvörösvárra való 

kijutás gondot okoz, kérjük, hogy a jelentkezésükkel együtt 

jelezzék!  

 
    Ovis Olimpia 
Idén is megrendezésre kerül az Ovis Olimpia –  

kicsik és nagyok nagy öröméreŐ  

Az eseményt minden óvoda saját helyszínén szervezi meg és 

bonyolítja le, erre a feladatokat idejében megküldjükŐ 

  

Id pont: 2015Ő május 8Ő péntek 

Jelentkezési határidő: 2015. április 10. péntek 

  

Jelentkezni a következ  e -mail címen lehet :  

gyulmisz@lutheran.hu  

http://www.muveszetekhazapilisvorosvar.hu
http://www.muveszetekhazapilisvorosvar.hu
http://www.muveszetekhazapilisvorosvar.hu
http://www.muveszetekhazapilisvorosvar.hu
http://www.muveszetekhazapilisvorosvar.hu
http://www.muveszetekhazapilisvorosvar.hu
http://www.muveszetekhazapilisvorosvar.hu
http://www.muveszetekhazapilisvorosvar.hu
http://www.muveszetekhazapilisvorosvar.hu
http://www.muveszetekhazapilisvorosvar.hu
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Szépítő Tábor 

Legyünk együtt- tegyünk együtt! 

2015. június 29. - július 4. Fehérvárcsurgó 

 Déli kerületi konfirmandus és ifjúsági tábor 
Bonyhád, 2015Ő június 22-26. 
KERKIT, 12-17 évesek 
táborvezet : Deák László 
Jelentkezés és további információ:  laszloŐdeak@lutheranŐhu 
 
Országos Ifjúsági Tábor 
Bánk, 2015Ő június 29Ő – július 5Ő 
volt Északi kerületi konfirmandus tábor, 12-19 évesek 
táborvezet : Csadó Balázs 
Jelentkezés és további információ:  balazsŐcsado@lutheranŐhu 
 
2. Köz-Ép-Pont Erdélyi Lutheránus Ifjúsági Találkozó 
Gyimesközéplok, 2015Ő július 28-31. 
Jelentkezés és további információ: szelrozsa@lutheranŐhu 

 

 

 

 
 
 
 

14 és 20 éves kor közötti fiatalok, jelentkezését várjuk a Gyülekezeti és Missziói 
Osztály szervezésében megrendezésre kerül  egyhetes "szépít táborba"Ő Elhelyezés a 
gyülekezet által biztosított közösségi szálláson, napi háromszori étkezésselŐ  
 
Részvételi díj: mindössze 3000 Ft az egész hétre!  
Jelentkezés május 31Ő és információ: a gyulmisz@lutheran.hu címen  
Tervezett program:  
 Sok kirándulás a természeti szépségekben és látnivalókban gazdag, a "Bakony 

gyöngyszemének" nevezett Gaja-völgyben 
 Közösségi játékok 
 Áhítatok 
 Napi egy-két órás közösen végzett könnyű fizikai munkával az evangélikus 

templom küls  lábazata melletti kavicságyból a kavics ki és visszatermelése, a 
lábazat szigetelésének meger sítéseŐ  

 
Szeretettel várjuk lelkes, kirándulni szerető, a szebb és élhetőbb 
környezetért, egy kicsiny gyülekezet megsegítéséért tenni kész  fiatal 
jelentkezőket! 
Megyünk együtt?  

Nyári táboraink  

mailto:gyulmisz@lutheran.hu
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Szélrózsák arculatához tartozó jelenet: gyermekek csapatba verődve 

felszabadultan játszanak, míg közelükben a hozzájuk tartozó felnőttek pohárral 

kezükben komolyan – vidáman beszélgetnek egymással. 
 

A Gyülekezeti és Missziói Osztály családos tábort szervez teljes 

ellátással a révfülöpi evangélikus üdül ben augusztus 10-t l 16-ig.  

 

Részvételi hozzájárulás személyenként egy hétre: 

Feln tt: 11000 Ft 

10-18 éves:  7000 Ft 

4-10 éves:  5000 Ft 

0-4 éves: 1500 Ft 

A jelentkezéseket várjuk május 31-ig a gyulmisz@lutheran.hu címenŐ 

Információ kérhet  a 20/824-41-41 telefonszámon isŐ 

Az oda és visszautazást mindenkinek magának kell megoldania. 

 

A gyermekeknek és a feln tteknek külön programot biztosítunk, illetve 

lesz közös játék,családi vetélked ,  sárkánykészítés és eregetés, kirándulás 

a Káli-medence és a Balaton-felvidék mesébe ill  tájainŐ  

 

Ráhangolódásul és felkészülésül a legendás helyek felkereséséhez, illetve a 

vetélked höz, kérjük a jelentkez  családokat, hogy olvassák el  

Nyulász Péter meseregényét, a Helkát. 

Családos Tábor 

 2015. augusztus 10.-augusztus 16. Révfülöp 
 

mailto:gyulmisz@lutheran.hu
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Tábor Hol? Mikor? 

Zólyomi Anna – Reichhelm 
Janka 

Porrogszentkirály Július 10-17 

Szász Gizella – Szász 
Dorottya 

Telekgerendás Június 26Ő-július 05 

Simó Márta – Forczek Ákos 
– Varga Szabolcs – Vértesy 
Máté 

Kemenesmihályfa Július 18-26 

Bence Orsolya Csákvár Augusztus 14-22 

Rosta Izabella – Milanovits 
Richárd 

rimagyarósd Július 28 – augusztus. 4 

Pécsi Bárka Liptód Augusztus 23-28. 

Gy ri Bárka Kemenesmihályfa Augusztus 9-15 

 

MEVISZ—Bárka táborok—Együtt táborozás mozgássérült fiatalokkal 
További információ: www.mevisz.hu 

További információ: 
www.koszi.net 

Szeretettel ajánljuk Evangélikus Ifjúsági Szervezeteink  
gyermek és ifjúsági táborait is: 


