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DÉLELŐTT: ISKOLA

08.05 – Köszöntés, imádság, eligazítás

08.15 – Énektanítás

08.30 – Csoportbeosztás, játékszabályok, figyelmeztetés a vetélkedőre

08.50 – Ügyességi vetélkedő 4 helyszínen (1. kötélhúzás, 2. vizeslufi, 3. méta,
4. viking sakk) + 5. igei tanítás

11.20 – Énekismétlés

11.30 – Ebéd, keresztyén könnyűzene + méta, viking sakk a helyszínen össze-
álló csapatokkal

DÉLUTÁ�: MŰVELŐDÉSI HÁZ

17.00 – Köszöntés, eligazítás

17.10 – Színdarab: A legnahgyobb „buli”

17.40 – Vetélkedő: tesztírás az igei üzenetből és a színdarabból

18.00 – A tanult énekek eléneklése, utána a délelőtti vetélkedő
és a teszt kiértékelése

18.15 – A HIT HAT! együttes zenés evangelizációja

18.45 – Záró köszöntések, záró imádságok

Csoportok:

01. Nyék – fiúk

02. Nyék – lányok

03. Megyer – fiúk

04. Megyer – lányok

05. Kürtgyarmat – fiúk

06. Kürtgyarmat – lányok

07. Tarján – fiúk

08. Tarján – lányok

09. Jenő – fiúk

10. Jenő – lányok

11. Kér – fiúk

12. Kér – lányok

13. Keszi – fiúk

14. Keszi – lányok
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Kedves Szülők, �agyszülők, Családok!
Sok szeretettel várjuk önöket a Buzitai Római Ka  to -
li kus Plébánia és a Felsőlánci Református Lel ké szi Hi    -
va  tal által szervezett „Hit-nap” rendezvényre.

A Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alap iskolában
hétfőn, 20-án sorra kerülő  délelőtti programok után

visszavárjuk Önöket gyermekeikkel együtt
a Buzitai Mű velődési Házba 17.00-tól.

A színjátszó csoport rövid színdarabot ad elő: A leg-
nagyobb „buli” címmel, utána a gyermekek vetél -
kedője következik, majd díjkiosztás és keresztyén
könnyű ze ne 18.45-ig. 

Ingyenes buszjárat indul HIT-�AP felirattal, 16.30
után lehet várni Hím ben, Felsőláncon, Alsóláncon

és Restén (16.50) a buszmegállókban.
A végén haza is szállít mindenkit!

Kérjük jöjjenek el, és hozzanak másokat is!

Gergeľ Péter Kása Gergely
római katolikus plébános           református lelkipásztor

Meghívó


