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Kedves Testvérünk az Úr Jézus Krisztusban! 

Tisztelettel értesítjük, hogy a Magvető Református Általános Iskola és Óvoda 2019. április 26-án rendezi meg 

„Ne szóljon Igéd hiába” 

XX. Országos Bibliai Történetmondó Versenyét 

az általános iskolák 1-8. évfolyamos tanulói számára. 

„Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét! Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót 

tett veled! (Zsoltárok 103,1-2) Emlékezés és hálaadás, ami leginkább átjárja intézményünket, hiszen 2019-ben 

ünnepeljük a Magvetős Református Általános Iskola megalapításának 25. évfordulóját és a                       

Bibliai Történetmondó 20. országos versenyét. Valljuk, hogy református kegyességünknek elengedhetetlen 

része a hálaadás, mert helyére teszi számunkra a múltat, a jelent és a jövőt.  Nem csüggeszt a múlt, mert Isten 

könyörült rajtunk és nyomorúságaink ellenére is megtartott. Nem ejtenek kétségbe a jelen bajai, gondjai, 

veszedelmei, mert tudjuk, hogy Isten most is jelen van és az ő keze nem rövidült meg. Nem aggódva 

gondolunk a jövőre, hanem reménykedünk, mert Isten holnap is Isten lesz, nem lesz kisebb az ereje. 

Szeretnénk, hogy ebben a hitben a fiatal generáció is megerősödne. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy a        

XX. Országos Bibliai Történetmondó Verseny központi témája az emlékezés és a hálaadás legyen. Olyan 

igéket választottunk, amelyek bemutatják az egyén, a család, a gyülekezet, a nép, vagy a mi megváltó 

Krisztusunknak az Isten iránti hálaadását. Isten Szentlelke tegye áldottá és gyümölcsözővé a felkészülést! 

 

A verseny idén is kétfordulós. A helyi válogatót az iskolák és a tagintézmények rendezik meg.  

Az országos döntőre évfolyamonként 1-1 diákot várunk!  

( iskolánként / tagintézményenként max. 8 fő ) 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy jubileumi versenyünkön a szervező intézmény,                                      

a Magvető Református Általános Iskola tanulói nem versenyeznek. 

Az évfolyamonként megtanulandó bibliai szövegek az országos döntőre a következők: 

 Ószövetség Újszövetség 

1-2. évfolyam Józsué 4,15-24 

(Az Úr ládája átkel a Jordánon) 
Lukács 17,11-19 

(Tíz leprás meggyógyítása) 

3-4. évfolyam 1Mózes 8,15-22 

(Nóé hálaáldozata) 
Lukács 7,11-17 

(Jézus feltámasztja a naini ifjút) 

5-6. évfolyam Józsué 4,1-9 

(A tizenkét emlékkő felállítása) 
János 6,1-14 

(Ötezer ember megvendégelése) 

7-8. évfolyam 1Sámuel 7,3-12 

(Izráel legyőzi a filiszteusokat) 
János 11,32-44 

(Lázár feltámasztása) 

A történetek szövege iskolánk honlapján is olvasható, az Országos Bibliai Történetmondó Verseny 

menüpont alatt: www.magvetoiskola.hu 

A felkészülést a 2014-ben megjelent revideált új fordítású Bibliából (RÚF 2014) kérjük. 

Jelentkezési határidő: 2019. 03. 29. 

 

http://www.magvetoiskola.hu/


„Az én Bibliám” 

 Országos Bibliai Történetmondó Verseny Fogalmazási Pályázata 

 

A XX. Országos Bibliai Történetmondó Verseny alkalmából a Magvető Református Általános Iskola 

fogalmazási pályázatot hirdet elsőtől nyolcadik osztályos korosztálynak „Az én Bibliám” címmel. 

A fogalmazás tartalmát tekintve a gyermekek a következő három témakör közül választhatnak:  

1. Mit jelent számomra a Biblia, milyen körülmények között használom. 

2. Saját vagy családi Bibliám bemutatása, vagy hozzá kapcsolódó családi történet leírása. 

3. A legkedvesebb bibliai történetem bemutatása és a hozzá fűződő gondolataim leírása. 

A beérkezett írások évfolyamonként kerülnek elbírálásra, a legkiemelkedőbb pályaműveket díjazzuk. 

Főszempontok: személyesség, eredetiség, korosztálynak megfelelő nyelvezet használata, református illetve 

protestáns keresztyén kegyességünkkel önazonos gondolatok gyermeki szinten. 

A fogalmazás formája: Word formátum, min. 1.500 karakter (szóközökkel együtt) max 6.500 karakter 

(szóközökkel együtt), illusztrációként szerepelhet a gyermek arcképes fotója (min. 600X800 képpont).           

A legjobbnak értékelt írások nyomtatott, valamint digitális formában is megjelennek. 

A pályaművek beküldési határideje: 2019. 03. 29. 

 „Hálaadás a Bibliában” 

Országos Biblia Történetmondó Verseny illusztrációs- és rajzpályázata 

 

A bármilyen technikával elkészíthető alkotások témája az évfolyamonként megadott bibliai igeszakaszok 

egyike lehet (méret: A4-es vagy A3-as). Az országos döntőre évfolyamonként az első helyezést elért, egyetlen 

pályaművet kérjük eljuttatni iskolánkba. Az országos eredményhirdetésre a díjazott tanulókat meghívjuk. 

Az alkotások beküldési határideje: 2019. 03. 29. 

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 1000 Ft/fő áron tudunk étkezést biztosítani, melyet előre 

kérünk jelezni, és a helyszínen a gazdasági irodában lehet a verseny napján befizetni.  

(A megjelent díjazott rajzos versenyzőkét is.)  

 

A jelentkezési lapokat, pályaműveket és a szülői/gondviselői hozzájáruló nyilatkozatokat aláírva, 

beszkennelve a következő címre várjuk: magvetoiskola@gmail.com. 

Az alkotásokat a következő címre várjuk: 5700, Gyula Árpád u. 4-6. 

 

 

Gyula, 2019. február 5. 

   

Baráth Andrea                                                                    Varga Ottó 

                               intézményi lelkész                                                            igazgató 
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