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Kedves Testvérünk az Úr Jézus Krisztusban! 

 

Tisztelettel értesítjük, hogy a Magvető Református Általános Iskola és Óvoda  

2018. április 27-én rendezi meg 

 

„Ne szóljon Igéd hiába” 

XIX. Országos Bibliai Történetmondó Versenyét 

az általános iskolák 1-8. évfolyamos tanulói számára. 

 

A 2018-as évet Magyarország Kormánya a Családok évének nyilvánította, mivel vallja annak 

fontos szerepét és értékét. Ami még fontosabb számunkra, hogy a Biblia útmutatása szerint a 

család Isten ajándéka, gyermekeink lelki fejlődésének természetes közege, az összetartozás 

minősített formája, a társadalmi együttélés legfontosabb alapsejtje. Sajnos azonban a nyugati 

társadalmakban nagy ellenszélben teljesíti a küldetését. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy a XIX. 

Országos Bibliai Történetmondó Verseny központi témája a család legyen. Olyan igéket 

választottunk, amely házasságról, születésről, házasság védelméről, nehéz családi helyzetekről és 

kérdésekről szólnak. Isten Szentlelke tegye áldottá a felkészülést! 

 

A verseny idén is kétfordulós. A helyi fordulót az iskolák és gyülekezetek rendezik meg.  

Az országos döntőre évfolyamonként 1 diákot várunk (iskolánként max. 8 fő). 

 

Jelentkezési határidő: 2018. 04. 05. 

 

Az évfolyamonként megtanulandó bibliai szövegek az országos döntőre a következők: 

 Ószövetség Újszövetség 

1-2. évfolyam 1Mózes 27,18-24 Lukács 10,38-42 

3-4. évfolyam 1Mózes 45,1-5 Lukács 8,49-56 

5-6. évfolyam 1Móz 2,18-24 Lukács 15,25-32 

7-8. évfolyam 1Sámuel 16,6-12 Márk 10,1-9 

 

A történetek szövege iskolánk honlapján is olvasható,  

az Országos Bibliai Történetmondó Verseny menüpont alatt:  

www.magvetoiskola.hu 

 

 

 

http://www.magvetoiskola.hu/


A felkészülést a 2014-ben megjelent  

revideált új fordítású Bibliából (RÚF 2014) kérjük. 

Akinek ez a fordítás nem áll a rendelkezésére,  

a kiküldött szövegekből, illetve a honlapunkról  

letölthető anyagból készüljön! 

 

A Bibliai Történetmondó Verseny ebben az évben is illusztrációs- és rajzpályázattal 

egészül ki. A bármilyen technikával elkészíthető alkotások témája az évfolyamonként megadott 

bibliai igeszakaszok egyike lehet (méret: A4-es vagy A3-as). A történetmondó versenyhez 

hasonlóan az illusztrációs pályázat is kétfordulós, a háziversenyt követően az országos döntőre 

évfolyamonként az első helyezést elért pályaművet kérjük eljuttatni iskolánkba.  

Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy a beküldött pályaműveket nem küldjük vissza és a 

beküldéssel a felhasználási jog az iskolánkhoz kerül. Az országos eredményhirdetésre a díjazott 

tanulókat hívjuk meg. 

 

 

A rajzok beküldési határideje: 2018. 04. 05. 

Jelentkezésüket a következő e-mail címre várjuk: 

magvetoiskola@gmail.com 

Levelezési címünk: 5700 Gyula, Árpád u. 4-6. 

 

 

Tisztelettel kérjük, hogy a határidők pontos betartásával segítsék a verseny sikeres 

megszervezését és lebonyolítását! 

 

Várjuk azoknak a hittanoktatóknak, vallástanároknak, tanároknak és tanítóknak a 

jelentkezését, akik a zsűri munkájában is részt tudnak venni. Nevüket és elérhetőségüket a 

mellékelt jelentkezési lapon legyenek szívesek jelezni. 

 

A részvételi díj 1200 Ft/fő, mely tartalmazza a tanulók nevezési díját és ellátását, 

valamint minden 4 tanuló után 1 kísérő ingyenes étkezését. A nevezési díjról a számlák 

utólagosan kerülnek kiállításra az előre megadott számlázási névre és címre. A további 

kísérőknek 800 Ft/fő áron tudunk étkezést biztosítani, melyet előre kérünk jelezni, és a 

helyszínen a gazdasági irodában lehet majd azt a verseny napján befizetni. (A megjelent díjazott 

rajzos versenyzőkét is.)  

 

Gyula, 2018. január 23. 

   

 

Baráth Andrea  sk.                                                                  Varga Ottó sk. 

                 intézményi lelkész                                                                           igazgató 
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