
  

 

 

 

 „Messziről hozom, amit tudok, hogy igazoljam     

alkotómat.”   (Jób 36,3) 

 

 

                                         

 

 Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Kedves Kollégák! 

 

 

A kazincbarcikai IJROK Tompa Mihály Általános Iskolájának tantestülete a 2020/2021. 

tanévben hetedik alkalommal hirdeti meg BIBLIAISMERETI és ZSOLTÁRÉNEKLŐ 

versenyét. 

 

Versenyünk célja: Egy testvéri közösségben töltött szép nap keretében tanulóink 

megmutathassák bibliaismereti tudásukat, zsoltár és dicséreténeklésben való jártasságukat. 

 

Az idei verseny témája: Ruth könyve 
 

 

A zsoltáréneklő versenyt 3 korcsoportban rendezzük. Minden korcsoportból négy fő 

(évfolyamonként 2-2 fő) jelentkezését várjuk iskolánként. 

 

I. korcsoport  ( 3-4. évfolyam ):     81. zsoltár 1. verse 

II. korcsoport  ( 5-6. évfolyam ):   146. zsoltár 1. verse 

III. korcsoport  ( 7-8. évfolyam ):   150. zsoltár 1. verse 

A kötelező zsoltár mellé minden versenyző válasszon egy szívének kedves református 

énekeskönyvi éneket (egy versével)! 

 

A verseny ideje: 2021. március 5. 

 

A verseny helye:  IJROK Tompa Mihály Általános Iskolája 

                               Kazincbarcika Alsóvárosi krt.39/A  

 

Jelentkezés: 

 

Egy-egy 4 fős csapat jelentkezését várjuk, 3-4. és 5-8. évfolyamos korcsoportban.  

Egy választott fantáziadús csapatnevet kérünk a versenyre való jelentkezéskor megadni!  

A két verseny egy időpontban zajlik, ezért kérjük, hogy a jelentkezők csak az egyik versenyen 

induljanak. 

 

Nevezési díj nincs. 

 



Jelentkezési határidő: 2021. február 26.  

 

Jelentkezni az alábbi címen, a jelentkezési lap pontos kitöltésével lehet:  

iskolatitkar@tmrefisk.hu 

 

Kapcsolattartó: Forgó Krisztina    06/48 781-181 

 

 

Előzetes feladat a kijelölt történet valamely részének ábrázolása szabadon választott 

technikával A3-as vagy A4-es méretben.  Az elkészült munkákat, - ha lehetséges – keretezve 

kérjük a verseny napjára, feltüntetve hátulján az iskola és a csapat nevét (korcsoportját). 

 

A nap programja: 

 

8:30 – 9:00       Regisztráció 

9:00 – 9:40       Köszöntő, áhítat, tájékoztató 

9:40 – 10:30     A verseny I. fordulója 

10:30 – 11:00   Szünet, vendéglátás 

11:00 – 11:45   A verseny II. fordulója 

11:45 –12:15    Énektanulás 

12:15 – 13:30   Ebéd 

13:30 -              Eredményhirdetés, zárszó 

 

A verseny idejére a lelkészeknek, hitoktatóknak előadást és fórumbeszélgetést tervezünk. 

Szeretnénk, ha a résztvevőknek lenne lehetőségük a Parakleitos Kiadó kiadványaiból 

vásárolni. Ezek egyenlőre szervezés alatt állnak.  Amennyiben a járványhelyzet nem változik, 

a Bibliaismereti Versenyt on-line rendezzük meg. Ebben az esetben a zsoltáréneklő verseny 

elmarad. 

 

A felkészüléshez ajánlott irodalom: 

 

- Biblia (Új fordítás) - elsősorban 

- Jubileumi Kommentár 

- Evert Kuijt: 365 bibliai történet   

- Református énekeskönyv  

 

 

mailto:iskolatitkar@tmrefisk.hu


Kötelező aranymondások:  

 

1. „… megáldja Istened, az Úr, kezed minden munkáját.”                (5Móz 24,19)  

 

2. „Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha 

mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!”          (Ézs 58,7) 

 

3. „...ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én 

népem, és Istened az én Istenem.”                                                       (Ruth 1,16) 

 

4.  „Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.”     (1Pt 5,7) 

 

5. „Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izráel Istenétől, 

akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni.”                                        (Ruth 2,12) 

 

6. „Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az Úrban van a 

reménysége...   Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek... 

az Úr.”                                                                                                          (Zsolt 146,5.7) 

 

7. „Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az Urat félő asszony dicséretre méltó.”  

                                                                                                                                       (Péld 31,30) 

 

8. „ Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog 

vagy, és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő; 

gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték. Ilyen áldásban részesül 

az az ember, aki féli az Urat.”                                                                       (Zsolt 128,1–4) 

 

9. „ Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába!” 

                                                                                                                                           (Zsolt 61,5) 

 

10. „Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.” (Mt 7,8) 

 

Kazincbarcika, 2020. október 12. 

Testvéri üdvözlettel: 

   Suga Lászlóné     Csernaburczky Ferenc 

                     tagintézmény-vezető     igazgató 


