Összefoglaló a XIX. Bocskai István Református Műveltségi Vetélkedőről
A verseny
neve: megrendezésének időpontja:2018. április 12-15.
rendező intézményének neve: Bocskai István Református Oktatási Központ
szervezőjének neve, beosztása: Kállai Attila, igazgatóhelyettes
szervezőjének segítői, beosztásuk:
-

Bordás Ildikó, a vendéglátásért felelős pedagógus
Hubai Katalin, a feladatokért felelős pedagógus

támogatója, a támogatás módja: a vetélkedőt az iskola finanszírozta teljes mértékben
résztvevőinek száma: 70 fő.
A verseny helyezettei:

A verseny
kategóriája

I. helyezett csapat
iskolája

II. helyezett csapat
iskolája

III. helyezett csapat
iskolája

Nagyberegi
Református Líceum

Bethlen Gábor
Református
Gimnázium
Hódmezővásárhely

Tatai Református
Gimnázium II.
csapata

Csapatverseny

Külön díjat nyert csapat
iskolája


Móricz Zsigmond
Református
Kollégium,
Gimnázium,
Szakgimnázium és
Általános Iskola
 Szatmárnémeti
Református
Gimnázium

Összefoglaló a versenyről, annak programjáról
Az ezredfordulón indult Bocskai István Református Műveltségi Vetélkedő XIX. alkalommal került
megrendezésre. Csurgótól Kézdivásárhelyig, Nagyberegtől Hódmezővásárhelyig a Kárpát-medence minden
szegletéből érkeztek református középiskolák a megmérettetésre. E hosszú idő sok érdekességet tartogat:
a Szatmárnémeti Református Gimnázium igazgatója már diákként is részt vett a versenyen, a
Kézdivásárhelyi Református Kollégium igazgatója immár 17. alkalommal kísérte el a diákjait a versenyre.
Hosszan lehetne ezt még sorolni. Összesen 13 iskola 15 csapattal vett részt.
Április 13-án az első forduló Budapest dualizmus kori épületeit mutatta be. Délután istentiszteleten
vehettük részt, majd ünnepi vacsora következett. A vacsora után táncház és koncert volt a program. A
csángó zenére mindenki táncra perdült.
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Az esti beszélgetés mindig felemelő pillanata a rendezvénynek, ahol tapasztalatot cserélhetnek az
iskolák, elmondhatják örömüket, bánatukat. A verseny napja szombat volt. A diákok a műveltség sok
területén megmutathatták tudásukat: hit- és erkölcstan, történelem, művelődéstörténet, magyar
irodalom, matematika, földrajz, biológia.
A versenyt a Nagyberegi Református Líceum nyerte, második lett a Bethlen Gábor Református Gimnázium
Hódmezővásárhelyről, harmadik pedig a Tatai Református Gimnázium II. csapata. Különdíjban részesült a
Szatmárnémeti Református Gimnázium a dualizmus kori Budapest bemutatásáért, illetve a kisújszállási Móricz
Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola egy dualizmus kori protestáns
személy bemutatásával.
Szombat délután – levezetésképpen – Budapestre látogattunk el, hogy megtekintsük a tanultakat: Andrássy
út, Hősök tere, Vajdahunyad vára és az 1800-as évek végén már működő Hauer cukrászda. Szombat este vagy
vasárnap reggel mindenki élményekkel, kalandokkal, tapasztalatokkal telve indult el hazafelé.
Hálát adunk Istennek, hogy találkozhattunk!

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban: készülünk a jubileumi versenyre!
A versenyen készült fotók:
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