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Összefoglaló a versenyről  
 

Immár XVIII. alkalommal került megrendezésre a Bocskai István Református Műveltségi Vetélkedő. 

Mindnyájunkat örömmel töltött el, hogy az idei versenyen olyan régen látott középiskolák csapatai is részt 

vettek, mint a Tatai Református Gimnázium, a Mezőtúri Református Kollégium vagy a Tompa Mihály 

Református Gimnázium (Rimaszombat). Sajnálattal töltött el, hogy több iskola idén nem tudott részt venni 

a versenyen. Összesen 12 iskola 15 csapattal vett részt.  
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Április 21-én a szigethalmi Emese parkban kezdődött a ráhangolódás, ahol a diákság és tanáraik 

magyar történelemmel ismerkedhettek meg. Este istentiszteleten vettük részt, majd ünnepi vacsora 

következett. Az esti beszélgetés mindig felemelő pillanata a rendezvénynek, ahol tapasztalatot 

cserélhetnek az iskolák, elmondhatják örömüket, bánatukat.  

A verseny napja április 22-e, szombat volt. A diákok a műveltség sok területén megmutathatták 

tudásukat: hit- és erkölcstan, történelem, művelődéstörténet, magyar irodalom, matematika, földrajz, 

biológia. A versenyt a Tatai Református Gimnázium II. csapata nyerte, a második a Debreceni Református 

Kollégium Gimnáziuma, a harmadik pedig a Tatai Református Gimnázium I. csapata lett. Különdíjban részesült a 

Mezőtúri Református Kollégium a tablókészítésért és a Bethlen Gábor Református Gimnázium (Hódmezővásárhely) a 

szép zsoltáréneklésért.  

Szombat délután – levezetésképpen – a Nemzeti Múzeumba látogattak el a versenyzők egy interaktív 

kiállításra. Szombat este vagy vasárnap reggel mindenki elindult haza tele élményekkel, kalandokkal, 

tapasztalatokkal. 

 

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban:  

Továbbra is az a célunk, hogy minél több református középiskolát tudjunk megszólítani.  

 


