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Összefoglaló az V. Bibliaértő Angol Nyelvi Versenyről 

 A verseny  

megrendezésének időpontja: 2018.03.13. 

rendező intézményének neve: Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 

szervezőjének neve, beosztása: Mészáros Ágnes mkvezető-nyelvtanár 

szervezőjének segítői, beosztásuk: Nagybányai-Kis Ágnes Hittan-és német nyelvtanár 

támogatója, a támogatás módja: Bibliatársulat, Kálvin Kiadó, Oxford, MM Publications: ajándéktárgyak, 

Bibliák, Nyelvkönyvek 

résztvevőinek száma: 24 fő. 

A verseny helyezettei  

A verseny 
kategóriája 

I. helyezett tanuló neve, 
iskolája, felkészítő tanára 

II. helyezett tanuló neve, 
iskolája, felkészítő tanára 

III. helyezett tanuló neve, 
iskolája, felkészítő tanára 

Csapatverseny 

Szuhai virág 
Gombos Dorka 
Prozlik Dárius 

 
Balázs Győző Református 

Líceum 
 
 

Kulikné Farkas Tímea 
 
 
 

Robb Horkay Júlia 
Halász Gergely 

Nehézy Benjámin 
 

Diósgyőri Református 
Általános Iskola 

 
 

Orbánné Baksy Zsuzsanna 
 
 
 

Sipos Angelika 
Rőcei Gréta 
Éliás Endre 

 
Lévay József Református 

Gimnázium és Diákotthon 
 
 

Tengeriné Durda Szilvia 
 
 

 

Összefoglaló a versenyről  

„ Érted is, amit olvasol?” 

„… Understandest thou what thou readest… 

Idén az V. Bibliaértő angol nyelvi versenyünket rendeztük meg iskolánkban. Amikor 2013-ban 

megálmodtuk ezt a vetélkedőt, az vezérelt, hogy olyan verseny legyen, amilyen még nem volt és olyan 

színvonalon, hogy évenként megismételve hagyománnyá váljék. 
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A jelentkezőket a Tiszáninneni Egyházkerület és Miskolc egyházi intézményeiből vártuk. A 

szeptemberben közzétett meghívástól hosszú út vezetett a fődíj odaítéléséig, amely nem keveset ígért: 

Theolinga nyelvvizsga lehetőséget. A március 13-ai versengésre 9 csapat nevezett be. 

A mostani megmérettetés Dániel történetét ölelte fel.  

9 benevezett csapat 27 tanulója bizonyította felkészültségét szövegértésben, memoriter 

előadásában, hallás utáni értésben, majd egy projektmunka – Dániel „okmányainak ” bemutatása 

 következett és mindez természetesen angolul. 

Célul tűztük ki, hogy játékos formában ugyan, de komoly tudást mérjünk, hisz nem kicsi a tét. A győztesek 

döntésüktől függően választhatnak a már említett nyelvvizsga, vagy a nyelvvizsga felkészítő tanfolyam 

közül. Miközben a csapatok nagy élvezettel láttak neki az újabb és újabb kihívásnak, felkészítő tanáraikat 

műhelymunkára invitáltuk, Magnucz Zsolt – Oxford Kiadó – vezetésével. 

A közel kétórás vetélkedést megfontolt zsűrizés zárta. A versenybizottság elnöke a Miskolci 

Egyetem angol tanszékének adjunktusa, Dr. Molnár Erzsébet dicsérte a magas színvonalú szervezést, 

versengést és egyben kihirdette a fődíj nyerteseit: a Szuhai Virág, Gombos Dorka, Prozlik Dárius Dominik 

alkotta hármast, a Balázs Győző Református Gimnázium csapatát, felkészítőjük Kulikné Farkas Tímea 

tanárnő volt. 

Gratulálunk nekik! 
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