XVII. „Velünk az Isten!” Országos Bibliaismereti Verseny
Az idei tanévben általános iskolánk immár 17. alkalommal rendezte meg a „Velünk az Isten!”
Országos Bibliaismereti Versenyt. A mostani verseny különleges volt azért, mert iskolánk indulásának
20. évfordulóját is ünnepeljük. A verseny vezérigéjének meghatározásakor igyekeztük ezt szem előtt
tartani. Így, mikor októberben az Igehelyekről döntött a hittanoktatói munkaközösség, a 20. zsoltár
minden korcsoport számára az egyik kijelölt igeszakasz lett. A verseny mottóját is ebből a zsoltárból
választottuk:
„Ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedve, mi pedig Istenünknek, az Úrnak a
nevét.” (Zsoltárok 20:8)
A korábbi években kialakult hagyományokat követve hirdettük meg a versenyt, és izgalommal vártuk
az iskolák csapatainak jelentkezését. Ez az időszak mindig várakozással teli, és számos kérdést vet fel
bennünk: Vajon idén melyik iskola csapata jelentkezik elsőként? Akik rendszeresen visszajárnak
hozzánk, idén vajon eljönnek-e? Lesznek-e újak? Melyik korcsoportból jelentkeznek a legtöbben?
Lesz-e jelentkező minden korcsoportban?
A jelentkezések fogadása közben lázasan készültek az írásbeli forduló feladatsorai Sámuel I.
könyvének és a Királyok I. könyvének kijelölt igeszakaszai alapján. A hittanoktatók kreativitását,
precíz és odaadó munkáját tükrözték a feladatok. A lektorálásra idén is Fodorné Ablonczy Margitot
kértük, aki nem csak alaposan áttekintette a feladatlapokat, de meg is oldotta azokat, illetve
véleményével, kritikájával segítette a további munkát.
A versenyre 18 iskola 30 csapata adott le nevezést. A kétnapos versenyen 130 diák mérhette össze
tudását, bizonyíthatta jártasságát Isten Igéjének ismeretében. Tudjuk, hogy a diákok felkészítésében
többen részt vesznek a felkészítés egy-egy szeletét magukra vállalva. Van, aki az írásbelire, szóbelire,
más a péntek délután bemutatásra kerülő dramatizált darabok előadására készíti fel a tanítványokat.
Van, aki a kötelező gyülekezeti éneket tanítja meg, van, aki díszletet tervez, és van, aki lelkileg
támogatja őket. A magot sokan és sokféleképpen vetik, mire a megmérettetésre sor kerül. Nagy
örömünkre szolgált, hogy a gyerekeket nem csak felkészítő tanáraik, hanem iskolájuk igazgatója,
lelkésze is elkísérte a versenyre. Volt, ahol a gyülekezet lelkipásztora is eljött a csoporttal.
A verseny három nagy egységét a pénteki írásbeli, a péntek délutáni dramatizált darabok előadása,
valamint a szombat délelőtti szóbeli forduló adja. Különleges színfolt a péntek délután arra, hogy
minden csapat megismerhesse a másikat. Az idei évben 14 színdarabot láthattunk a hozzánk érkező
csapatoktól. A zsűri -Szabóné Csökmei Edit, Draskóczy Balázs, Lehoczky Mária Magdolna és Szetey
Szabolcs-, külön értékelte a dramatizált darabokat kiemelve és megerősítve a pozitív elemeket.
A verseny célja az is, hogy a hozzánk érkező pedagógusok számára a verseny szakmai fejlődést,
megújulást és a tapasztalatcsere lehetőségét is kínálja. Erre a verseny alkalmával célzottan is
lehetőséget biztosítunk. Az írásbeli forduló alatt a felkészítő tanárok betekinthettek az egyes
korcsoportok feladatsoraiba. Erre egy külön teremben a hittanoktatók által készített prezentációk
által kaptak lehetőséget, kérdezhettek, együtt gondolkodhattak, megismerkedhettek a
feladatsorokat összeállító hittanoktatókkal. A feladatsorok javítása után megtekinthették csapatuk
munkáját, kérdezhettek a feladatsorok javítóitól.
Szombat délelőtt, amíg a diákok a szóbeli forduló érdekes, izgalmas, ügyességet, rátermettséget,
kreativitást és gyorsaságot igénylő feladataival voltak elfoglalva, a tanárok számára szakmai fórumot
biztosítottunk a zsűri részvételével. Itt minden zsűritag minden színpadi előadásra egyénileg
reflektált, segítő kritikájával biztatta és bátorította a dramaturgiát író, és betanító kollégákat.
Az eredményhirdetés előtt sokakat megmozgatott a Kalandjáték, mely során a 20. zsoltár egy-egy
kiemelt szavának „helyét” kellett felderíteni a versenyzőknek városunk főterén. A helyes megfejtést
adó csaptok egy tekercsdarabot kaptak, melyből a 20. zsoltárt rakhatták ki.

A versenyt a várva várt eredményhirdetés zárta, ahol a megérdemelt munka gyümölcsét ajándékok
formájában arathatták a részvevők, diákok és felkészítő tanárok egyaránt.
Az idei versenyen 1. helyezést ért el Veresegyház, Budapest (Baár-Madas) és Kunszentmiklós csapata.
2. helyezéssel büszkélkedhetett Debrecen (Kölcsey), Nagykőrös, Pécs, valamint Debrecen(Református
Kollégium ), 3. helyezett lett Törökszentmiklós, Vésztő, Veresegyház és Szigetszentmiklós csapata.
A versenyről videófelvétel és fényképanyag készült. A videófelvételt minden iskola kézhez vehette az
eredményhirdetést követően. Az elkészült fényképanyagot a versenyt követően feltöltöttük iskolánk
honlapjára (www.krai.hu), így válogathatnak belőle a csapatok, illetve minden eseményről
részletesen, képekkel illusztrálva számolhatnak be szüleiknek és iskolájuk minden tagjának.
A verseny lebonyolítása tantestületünk egészének háttérmunkáját igényli. A feladatlapok megírása,
szerkesztése, borítékokba rendezése, a verseny programfüzetének elkészítése; a kitűzők, emléklapok,
oklevelek nyomtatása, laminálása; az ajándékok kigondolása, beszerzése, csomagolása, odaítélése; az
étkezés szervezése, a tanári kávézó működtetése; a csapatok fogadása, a fénykép- és videokészítés, a
teremfelügyelet, a szóbeli levezetése, a feladatsorok bemutatása, a Kalandjáték lebonyolítása, szabad
program szervezése mind-mind külön embert kíván. Hálás vagyok azért, hogy olyan tantestület tagja
lehetek, ahol a verseny gördülékeny lebonyolításában mindenki a saját részét felvállalja, és teszi ezt
Isten iránti hálából, a tőle telhető legnagyobb igyekezettel.
Külön köszönet illeti azokat, aki a hozzánk érkező és családi elszállásolást igénylő vendégek
befogadásában nyújtottak segítséget; azokat, akik finom házi süteményekkel a megvendégeléshez
járultak hozzá; és azokat, akik nagylelkű felajánlásukkal tették még színvonalasabbá versenyünket.
Versenyünkhöz pályázati úton (NTP-TV-13-0120) támogatást nyújtott az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő.
A XVII. „Velünk az Isten!” Országos Bibliaismereti Versenyt olyan református gyermekek és
pedagógusok számára hirdettük meg, akik velünk együtt hiszik, megélik és tapasztalják: VELÜNK AZ
ISTEN! Valljuk, hogy olyan versenyről, játékról van szó, amely túlmutat önmagán. Arra a
megismerhető Úrra, egyetlen és tökéletes Értékre mutat, aki a gyermeket krisztuskövetővé teheti.

