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XXIII. „Velünk az Isten!”
Országos Bibliaismereti Verseny kiírása
Mottó: „…ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám
üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.” (Ézs 55, 11)
A Kecskeméti Református Általános Iskola huszonharmadik alkalommal hirdeti meg
bibliaismereti versenyét. A rendezvény célja, hogy a gyermekek a felkészülés során átfogó
bibliai ismereteket szerezzenek, s ezzel további életük keresztyén vezérfonalára is
rátaláljanak.
Versenyezni 4 korcsoportban lehet. Iskolánként két különböző korcsoportból egyegy csapat indulhat, tehát iskolánként kettő csapat indítható. Ha az intézménynek van
tagiskolája, akkor lehet a tagintézményekből is csapatot indítani, külön nevezési lap
leadásával. A csapatok 4-5 főből állhatnak. Csak olyan csapatok jelentkezhetnek,
melyeknek tagjai az elmúlt évben nem vettek részt a versenyen.
A rendezvény két részből áll: verseny (írásbeli és szóbeli fordulóval) és színpadi
előadás.
A verseny írásbeli fordulója a korábbi évek hagyományaihoz igazodik. A rendezvény első
napján minden korcsoportban egy időben kerül sor a feladatlapok megoldására. (Az I.
korcsoport 60 percig; a II., III. és IV. korcsoport 90 percig dolgozhat.) Kérjük, hogy a
felkészüléshez a revideált új fordítású Bibliát használják!
A szóbeli fordulón a csapatok játékos feladatok során mérhetik össze tudásukat.
Minden iskola készüljön egy közös dramatizált bibliai történettel is. A verseny anyagát
képező történetek közül az induló iskoláktól egy színpadi előadást várunk, tehát egy iskola
egy jelenettel készüljön! A darab szereplőit csak a versenyre benevezett csapatok tagjai
alkothatják. Az előadás 5-7 perces legyen, melyben egy bibliai igének és egy gyülekezeti
éneknek is el kell hangozni! A bemutatott darabokat szakmai zsűri értékeli; egyéni és
különdíjakat ad ki. A színdarabokról felvételt készítünk.

Bibliai igeszakaszok a felkészüléshez
Példázatok
I. korcsoport:
1. Az elveszett juh
2. Az elveszett drahma
3. A tékozló fiú
4. Kősziklára épített ház
5. Zsoltár

1.
2.
3.
4.
5.

Lukács 15, 1-7
Lukács 15, 8-10
Lukács 15, 11-32
Máté 7, 24-27
Zsolt 23,1-6

1.
2.
3.
4.
5.

Lukács 10, 25-37
Máté 18, 21-35
Márk 12, 1-9
Lukács 18, 9-14
Zsolt 32,1-11

1.
2.
3.
4.

Lukács 14, 15-24
Máté 13, 1-23
Máté 13, 24-30; 36-43
Máté 13, 31-35; 44-50

II. korcsoport:
1. Az irgalmas samaritánus
2. A gonosz szolga
3. Az irigy szőlőmunkások
4. A farizeus és a vámszedő
5. Zsoltár
III. korcsoport:
1. A nagy vacsora
2. Magvető
3. A búza és a konkoly
4. Példázatok Isten országáról:
mustármag és kovász, elrejtett kincs,
igazgyöngy és a háló
5. Zsoltár

5. Zsolt 65,1-14

IV. korcsoport:
1. A tíz szűz
2. Talentumok
3. Az utolsó ítéletről
4. A gazdag és Lázár
5. A gonosz szőlőművesek
6. Zsoltár

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Máté 25, 1-13
Máté 25, 14-30
Máté 25, 31-46
Lukács 16, 19-31
Márk 12, 1-9
Zsolt 96, 1-13

A verseny időpontja: 2020. március 27-28.
A jelentkezés határideje: 2020. február 7. A csapatok nevezési díját (2500Ft/csapat) 2020.
február 14-ig kérjük átutalni az UniCredit Banknál vezetett számlaszámra: 1091500800000009-23600004. A szállás és az étkezés költségeiről kiállított számlát a verseny napján
mindenki megkapja, amelyet a számlán feltüntetett időpontig kérünk átutalással
kiegyenlíteni.
Határidőn túli jelentkezést - szervezési okok miatt - nem tudunk elfogadni.
A jelentkezési lapokat a linken keresztül lehet elérni, amit pontosan kérünk kitölteni.
Jelentkezés:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=um8X3yfYS06WcDiyiKWB0PY
4_J3VJdVArfK3h9_q_3RUNDYyUTdPNUg4WlNWVDEyWjUzWUVMRTBBRi4u

Levelezési cím: Kecskeméti Református Általános Iskola
6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
E-mail cím:

bibliaismeretiverseny.kecskemet@gmail.com

A jelentkezés elfogadásáról az iskoláknak 2020. február 14-ig küldünk e-mailben
visszajelzést.
A versenykiírás és jelentkezési lap elérhető iskolánk honlapjáról:
www.krai.hu
Ebben a tanévben is lehetőséget biztosítunk arra, hogy a versenyzők ne csak az
internátusban, hanem családoknál is kaphassanak elhelyezést. Tanulóink szülei vállalják,
hogy a vendégeket 1-2 fős csoportokban elszállásolják, vacsorát illetve reggelit biztosítanak
nekik. Ebben az esetben csak a két ebéd költsége terheli a versenyzőket.
Az elhelyezésre vonatkozó igényeket (internátus vagy család) a jelentkezés sorrendjében
tudjuk teljesíteni.
Nevezési díj:
2500 Ft/csapat
Szállás költsége (internátusi elhelyezés esetén):
1200 Ft/fő
Étkezési hozzájárulás:
pénteki ebéd:
1000 Ft/fő
pénteki vacsora (internátusi elhelyezés esetén):
700 Ft/fő
szombati reggeli (internátusi elhelyezés esetén):
500 Ft/fő
szombati ebéd:
1000 Ft/fő
A program idején tízórait, uzsonnát biztosítunk.
Sikeres felkészülést kívánunk! Szeretettel várunk mindenkit Kecskeméten!
Kecskemét, 2019. november 25.
Varga Nándor
igazgatótanács elnöke

Tóth Attila
igazgató
Komádi Róbert
intézményi lelkész

