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ÖSSZEFOGLALÓ A MEGRENDEZETT VERSENYRŐL 

A verseny  

neve:      Bibliaolvasó verseny a Reformáció 500. évfordulója alkalmából 

megrendezésének időpontja:  2016. október 24. 

rendező intézményének neve:  „Jedlik Ányos” Tudományos Ismeretterjesztő Társaság 

szervezőjének neve, beosztása:  Macsugáné Hegedűs Marianna Igazgató 

szervezőjének segítői, beosztásuk:  Macsugáné Bodolai Fatime ügyintéző 

     Tőkéczki Ilona   Magyar-történelem szakos tanár 
         TIREK Szociológusa 
     Dr. Kóczi Rozália  Magyar – Német szakos tanár 
          Magyar Irodalomtörténeti Társaság  
         Tagja 
     Nagyné Bódor Katalin  Magyar-német szakos tanár 

támogatója, a támogatás módja: „Jedlik Ányos” Tudományos Ismeretterjesztő Társaság  

résztvevőinek száma: 14 fő. 

A verseny helyezettei (A sorok és oszlopok száma módosítható) 

A verseny 
kategóriája 

I. helyezett tanuló 
neve, osztálya, 

iskolája, felkészítő 
tanára 

II. helyezett tanuló 
neve, osztálya, 

iskolája, felkészítő 
tanára 

III. helyezett tanuló 
neve, osztálya, 

iskolája, felkészítő 
tanára 

Külön díjat nyert 
tanuló neve, osztálya, 

iskolája, felkészítő 
tanára 

7.-8. osztály 

Nagy Gréta 7. o. Petőfi 
Sándor Református 

Általános Iskola 
Sátoraljaújhely 

Timkóné Szabó Eszter 

Jarecsni Evelin 8. o. 
Petőfi Sándor 

Református Általános 
Iskola Sátoraljaújhely 

Repkáné Tóth 
Bernadett 

Bodnár Anna 8. o. 
Sárospataki 

Református Kollégium 
Gimnáziuma, 

Általános Iskolája és 
Diákotthona 

Fejérné Darab 
Krisztina 

- 

 

Összefoglaló a versenyről, annak programjáról (képek, fotók mellékelhetők)  

A „Jedlik Ányos” Tudományos Ismeretterjesztő Társaság a Reformáció 500. évfordulója emlékére hirdette 

meg B.-A.-Z. megye református iskolás tanulói részére Bibliaolvasó versenyét. A felhívás a 7. és 8. osztályos 

tanulók részére történt, amire 16 nevezés érkezett. Méltó helyszínül a Lévay József Református Gimnázium 

és Diákotthon gyülekezeti terme szolgált. A zsűriben önkéntesként a református egyházközösség területén 

dolgozó pedagógusok vettek részt. A verseny kétfordulós volt, egy szabadon választott és egy kötelező 
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olvasmányból tevődött össze. A kötelező olvasmány „A magvető” volt. A gyerekek felkészültek voltak, az 

alkalomhoz illően jelentek meg. Az első három helyezett oklevélben, könyvjutalomban részesült, a többi 

versenyző emléklapot kapott. 

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban:  

A „Jedlik Ányos” TIT a jövőre nézve felajánlja együttműködési szándékát, és nyitott minden olyan 

kezdeményezésre, amely az ifjúság épülésére szolgál. 

 

 

Megnyitó 

 

         

 

Néhány szavalat 

 

 

Díjazottak 


