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„HITÜNK HŐSEI” IX. 
EGYHÁZTÖRTÉNETI LEVELEZŐS ÉS CSAPATVERSENY 

5-6. és 7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 

 

„Amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nekünk… a jövő nemzedéknek is 

elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett.” 

(Zsoltárok 78, 3-4) 
A verseny célja, hogy a tanulók a felkészülés alatt átfogó ismereteket szerezzenek az egyháztörténet 

terén, melynek során megérezzék, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit a történelemben, sokféle 

formában jelent meg. Bízunk abban, hogy az egyháztörténet tanulásával, kutatásával (egyháztörténeti 

érdeklődés) a tanulóink megértik az egyháztörténetet, mint a keresztyénség közös történetét. Nem 

utolsó sorban hozzásegíti őket ahhoz, hogy megtalálják saját, református identitásukat. 

A 2020/2021-es tanévben iskolánk meghirdeti a kilencedik éve elindított egyháztörténeti levelezős 

versenyét, amely egyéni verseny, és egy döntővel zárul, 2021. március 22-én. Meghirdetünk egy 

csapatversenyt is, amelyet szintén 2021. március 22-én bonyolítunk le. 

 

Mindkét verseny témája: A BIBLIA TÖRTÉNETE 

 
A versenyt a többi levelezős versenyhez hasonlóan bonyolítjuk le. Két írásbeli forduló alkalmával 

megküldjük a jelentkező iskoláknak a feladatlapokat, majd a legeredményesebb tanulókat, egy helyi 

döntőre várjuk Ceglédre.  

Csapatversenynél nem küldünk feladatlapokat és nincs két forduló sem, mint a másik esetben. A 

versenyzőkkel március 22-én találkozunk. A szervezés érdekében kérjük, ha lehetséges, akkor már 

most jelezzék az iskolák az indulási szándékukat. 

 

Ebben a tanévben is versenyünket kiterjesztjük az 5-6. évfolyamos tanulókra is. Mind a 

levelezős, mind a csapatversenyben számítunk mind a két-két évfolyamra. A 7-8. és 5-6. 

évfolyamos tanulók a levelezős versenyen különböző nehézségű feladatlapokat kapnak, 

hasonlóan a csapatversenyen is korosztályuknak megfelelő feladatokkal versenyeznek. 

A csapatversenyekre 3-4 fős csapatok jelentkezését várjuk. A csapatoktól előzetes feladatként 

ebben az évben is egy 3-4 perces PPT elkészítését, és a versenyen való bemutatását várjuk, 

természetesen a megadott témakörből. A versenyt szóbeli és írásbeli feladatokkal szeretnénk 

élvezetesebbé és izgalmassá tenni.  

 

A JÁRVÁNYHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL LEVELEZŐS VERSENYÜNKET 

DIGITÁLIS FORMÁBAN BONYOLÍTJUK LE.  

 

A feladatlapok témája György Antal: Sötét helyen világító szövétnek, MRE Kálvin 

János Kiadó, Budapest, 1997. könyve alapján, az alábbi beosztás szerint kerül összeállításra. 

 

I. forduló II. forduló 

 
BEVEZETÉS A BIBLIÁBA 

7.  A Biblia részei és írói 11-13. o. 

8. A Biblia tartalmi felosztása 14-16. o. 

I. A BIBLIA ÓSZÖVETSÉGI KÖNYVEINEK 

ÖSSZEGYŰJTÉSE  

1. Az első leírt Biblia 40. o. 

2. Jeremiás próféta és Jojákim király 42. o. 

6. Ezsdrás helyreállítja a törvényt 47. o. 

7. Az Ószövetség könyveinek összegyűjtése 

IV. A RÓMAI BIRODALOM BUKÁSÁTÓL A 

REFORMÁCIÓIG 

2.  Küzdelem a nemzeti nyelvű Bibliáért 74-

76. o. 

3. Az előreformáció. Valdensek 76. o. 

4. Wycliff és Husz János 77-78. o. 

5. Luther, Zwingli, Kálvin 79-81. o. 

V. A MAGYAR BIBLIA 

1. Az első bibliafordítások 83-86. o. 

2. Károli Gáspár a magyar Biblia atyja 86-89. 
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48-49. o. 

II. Kr.e. 400-tól Kr. u. 70-ig 

1. A Biblia és a zsidóság sorsa Ezsdrás halála 

után. Perzsa-görög kor 51-52. o. 

9. A qumráni tekercsek 60-62. o. 

III. AZ ÚJSZÖVETSÉG KÖNYVEINEK 

KELETKEZÉSE 

1. Az evangéliumok 64-67. o. 

2. Az Újszövetség tanítói könyvei. Pál levelei 

68-69.o. 

3. Az Újszövetség többi könyve 69-70. o. 

4. Az Újszövetség könyveinek hitelessége 70. 

o. 

5. Támadás a Biblia ellen 71-72. o. 

 

o. 

3. A magyar Biblia sorsa, népünk sorsa 89- 

90. o. 

4. A magyar Biblia sorsa II. József Türelmi 

rendelete utáni időben 90-91. o. 

5. A Biblia sorsa a szabadságharc után 93-94. 

o. 

6. A legújabb bibliafordítások 95-97. o. 

 

EGYÉNI DÖNTŐ  ÉS CSAPATVERSENY: I + II FORDULÓ TÉMÁI ÉS CZEGLÉDI 

SÁNDOR ÉLETE, MUNKÁSSÁGA 

 

BOTTYÁN JÁNOS: MAGYAR BIBLIA ÉVSZÁZADAI c. könyv, REF. ZSINATI 

IRODA SAJTÓOSZTÁLYA, BP., 1982. 

Czeglédi Sándor 119-120.o. 

https://reformatus.hu/mutat/hetven-eve-hunyt-el-czegledy-sandor/ (2019. 08.28.) 

Ajánlott irodalom felkészítő tanároknak: 

Székely Tibor: A magyar bibliafordítások történetéből 1500–1955 

http://www.ppek.hu/k540.htm (2019.09.12.) 

 

Jelentkezési határidő: 2020.október 22. (csütörtök) 

I. forduló: feladatlapok kiküldése:  2020. november 6. (péntek) 

feladatlapok beérkezése:    2020. december 17. (csütörtök) 

 

II. forduló: feladatlapok kiküldése:  2021. január 8. (péntek) 

feladatlapok beérkezése és a  2021. február 26. (péntek) 

 

csapatversenyre való jelentkezés végső határideje!:  2021. február 26. 

 

DÖNTŐ ÉS A CSAPATVERSENY IDŐPONTJA: 2021. március 22. 

Levelezési cím:    Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda 

     2700 Cegléd, Szabadság tér 4. 

Kapcsolattartó tanárok neve:  Turbucz Erzsébet, erzsiturbucz@gmail.com,  

Tel: 06-20-806-23-52 
A jelentkezés elfogadásáról az iskolának e-mailben visszajelzést küldünk. 

Mellékelten küldünk egy jelentkezési lapot is, amelyet e-mailben és postai úton is szívesen fogadunk. 

Nevezési díj: 1500 Ft / fő. Iskolánk számlaszáma:10403129-49574955-54571006 K&H BANK 

A sikeres felkészüléshez – www.turbuczerzsebet.eoldal.hu oldalon a megszokott feladat típusokat a 

felkészítő kollégák most is megtalálhatják.  

 

Szeretettel hívjuk és várjuk az iskolák csapatait erre a napra. 

 

Cegléd, 2020. 09.15.     Vas János Zoltán 

       igazgató 
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