
 

Összefoglaló a Regionális Bibliaismereti Versenyről 

 

A verseny  

Megrendezésének időpontja: 2018. december 7. 

Rendező intézményének neve: Irinyi János Református Oktatási Központ Tompa  

                                                    Mihály Általános Iskolája, Kazincbarcika 

Szervezőjének neve, beosztása: Csernaburczky Ferencné - tanító, hitoktató, mk. vezető  

                                                      Szegediné Ablonczy Tímea - tanító, hitoktató 

Szervezőjének segítői, beosztásuk: Kolumbán Gábor lelkipásztor, iskolalelkész 

                                                          Kolumbánné Molnár Annamária – tanító, kántor 

Támogatója, a támogatás módja: Református Pedagógiai Intézet,  

                                                          pénzbeni támogatás, előadó biztosítása 

Résztvevőinek száma: 96 fő 

A verseny helyezettjei:  

A Bibliaismereti verseny eredményei 

A verseny 

kategóriája 

I.helyezett csoport neve, 

iskolája, felkészítő tanára 

II. helyezett csoport neve, 

iskolája, felkészítő tanára 

III. helyezett csoport neve, 

iskolája, felkészítő tanára 

Alsó tagozatos 

csoport 

(2-3-4. 

évfolyam) 

Kazinczy Ferenc Ref. Ált. 
Isk. 

Tiszaújváros 

Alföldi Anikó 

Sárospataki Református 
Kollégium Gimnáziumának 

Általános Iskolája 

Sárospatak 

Fejérné Darab Krisztina 

Kazinczy Ferenc Ref. Ált. Isk. 

Felsőzsolca 

Tirk-Máté Krisztina 

Felső 

tagozatos 

csoport 

(5-6-7-

8.évfolyam) 

évfolyam) 

Sárospataki Református 

Kollégium Gimnáziumának 

Általános Iskolája 

Sárospatak 

Tiszakécskei Ref. Ált. Iskola 

és Gimnázium 

Tiszakécske 

Gungli Gabriella 

Kazinczy Ferenc Ref. Ált. Isk. 

Tiszaújváros 

 



 

Zsoltáréneklő verseny eredményei 

 arany minősítés ezüst minősítés bronz minősítés 

3-4. évfolyam Domahidi Anna    

Fk.: Gottner 

Krisztina 

Kahanc Luca         

Fk.: Gottner 

Krisztina 

Hercegh Lilla             

Fk.: Marczi Ernő 

Oleár Lorina           

Fk.: ? 

 

             7 fő 

 

            6 fő 

5-6. évfolyam Orosz Nóra              

Fk.: Tirk-Máté 

Krisztina 

Horváth Adrián      

Fk.: Gottner 

Krisztina 

Vajas Fanni            

Fk.: Gottner 

Krisztina 

Tyukodi Emma      

Fk.: Kolumbánné 

Molnár Annamária 

Sárvári Melinda     

Fk.: Kolumbánné 

Molnár Annamária 

 

 

              3 fő 

 

 

             2 fő 

7-8. évfolyam Boros Bíborka Anna 

Fk.: Buczkó Andrea 

 

              2 fő 

 

            2 fő 

 

 

 

 

 



Összefoglaló a versenyről, annak programjáról 

  

     A verseny idén az ötödik alkalommal került megrendezésre. Minden tanévben advent 

második hetére hirdetjük meg. Versenyünk célja, hogy egy testvéri közösségben töltött szép 

nap keretében a gyermekek megmutathassák bibliaismereti tudásukat, zsoltár és dicséret-

éneklésben való jártasságukat. 

     Jellege csapatverseny. A gyermekek 4 fős csapatokban versenyeznek alsó és felső 

tagozatos kategóriában. A témát, a kijelölt igeszakaszokat a verseny előtt egy hónappal 

meghirdettük. 

Az idei verseny témája: Illés és Elizeus próféta válogatott történetei 

     Jelentkezéskor kérünk a csapatoktól a kijelölt témához kapcsolódó csapatnevet és egy 

alkotást. Utóbbiakból a verseny idején kis kiállítást hozunk létre. Ezeket külön jutalmazzuk.  

A tanultakról a gyerekek kreatív feladatok megoldásával adhatnak számot. Itt fontos a 

gyorsaság, az ötletesség, a közös gondolkodás és a más tantárgyakból szerzett megoldási 

módok alkalmazása is.  

Pl.: Apróhirdetések, képrejtvények, bibliaismereti kvíz, puzzle, betűrejtvények, 

keresztrejtvény stb. 

 

    A feladatok összeállításában az egész tantestület közreműködik, mindenki a saját 

szaktárgyának és személyiségének jellegzetességeit hozza. Így mindenki sajátjának érzi a 

versenyt és előzetesen részt vesz a kijelölt bibliai igeszakasz áttanulmányozásában, 

értelmezésében. A feladatok javítását, értékelését 3 fős zsűri végzi.  

 

    A zsoltáréneklő versenyt 3 korcsoportban rendeztük meg és a résztvevők arany, ezüst és 

bronz minősítéseket kaptak. A kötelező zsoltár mellé minden versenyző választott egy 

szívének kedves református énekeskönyvi éneket egy versével. 

     Idén is értékes tárgy jutalmakkal (könyvekkel, bibliai társasjátékokkal, bibliai kirakókkal, 

kártyákkal) értékeltük versenyzőink teljesítményét. Törekedtünk arra is, hogy a gyermekeket 

felkészítő lelkipásztorokat, hitoktatókat megajándékozzuk valami olyan ajándékkal, amit a 

későbbiekben hitoktatói tevékenységükben használni tudnak.  

     Idén először, a Református Pedagógiai Intézet segítségével és támogatásával valósult meg 

az az elképzelésünk, hogy a verseny ideje alatt a felkészítők szakmai előadáson vehessenek 

részt. Így idén Csőri-Czinkos Gergő, az RPI katechetikai szakértője az RPI által kidolgozott 

és közzétett szakmai anyagokról, azok használatának lehetőségeiről tartott előadást és 

konzultációt a résztvevőknek. 

 

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban: 

 

Még tovább szeretnénk bővíteni a résztvevők körét az egyházkerületen kívüli intézmények 

meghívásával, amivel együtt egyre több gyermek és hitoktató számára teremtődne lehetőség a 

találkozásra, szakmai tapasztalatcserére. 



Mivel a szakmai előadást kollégáink hasznosnak, tartalmasnak ítélték, szeretnénk ezt a 

lehetőséget a következő tanévben is felkínálni számukra és ehhez – az ideihez hasonlóan - a 

Református Pedagógiai Intézet segítségét és támogatását kérni. 

Szeretnénk támogatókat szerezni, hogy biztosíthassuk az igényes ajándékok anyagi forrását. 

Keressük ehhez a pályázati lehetőségeket is és köszönettel vesszük ebben is az RPI segítségét. 

 

 

 

 



 

 

 


