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                             „Messziről hozom, amit tudok, hogy igazoljam alkotómat.”   (Jób 36,3) 

 

                                         Tisztelt Igazgató Úr/Nő! Kedves Kollégák! 

 

A kazincbarcikai Tompa Mihály Református Általános Iskola tantestülete a 2016/2017. 

tanévben harmadik alkalommal hirdeti meg BIBLIAISMERETI  és ZSOLTÁRÉNEKLŐ 

versenyét. 

Versenyünk célja:  Egy testvéri közösségben töltött szép délután keretében tanulóink 

megmutathassák bibliaismereti tudásukat, zsoltár és dicséreténeklésben való jártasságukat. 

Az idei verseny témája: 1 Móz 37, 39-46. (Kivéve: nemzetségtáblázat) 

A zsoltáréneklő versenyt 3 korcsoportban rendezzük. Minden korcsoportból egy fő 

jelentkezését várjuk iskolánként.  

I. korcsoport: 38. zsoltár 

II. korcsoport: 130. zsoltár 

III. korcsoport: 32. zsoltár 

A kötelező zsoltár mellé minden versenyző válasszon egy szívének kedves református 

énekeskönyvi éneket (egy versével)! 

 

A verseny ideje: 2016. december 9. 

A verseny helye: Tompa Mihály Református Általános Iskola,  

                               Kazincbarcika Alsóvárosi krt.39/A  

 

http://www.tompamihaly.tirek.hu/


Jelentkezés:   

Egy-egy 4 fős csapat jelentkezését várjuk, 2-4. 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: 2016. november 25.  

Jelentkezni az alábbi címen lehet: iskolatitkar@tmrefisk.hu 

Kapcsolattartó: Forgó Krisztina    06/48 781181 

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:         13:30 - 14:00       Regisztráció  

                                       14:00 - 14:30        Köszöntő, áhítat, tájékoztató 

                                       14:30 - 15:15       A verseny I. fordulója  

                                       15:15 - 15:30       Szünet  

                                       15:30 - 16:15       A verseny II. fordulója  

                                       16:15 -16:35        Énektanulás 

                                       16:35                    Eredményhirdetés 

                                       

A felkészüléshez ajánlott irodalom: 

- Biblia (Új fordítás) - elsősorban 

- Jubileumi Kommentár 

- Evert Kuijt: 365 bibliai történet   

- Református énekeskönyv  

 

 

 



Kötelező aranymondások:  

1. „ Látta az ura, hogy vele van az Úr, és mindazt eredményessé teszi az Úr, amihez  

  hozzáfog.”     1 Móz 39,3 

 

2.  „ A fáraó ezt mondta szolgáinak: Találhatunk-e ehhez hasonló embert, akiben 

  isteni lélek van?”       1 Móz 41,38 

 

3. „ Elsőszülöttjét Manassénak nevezte el József, mert ezt mondta: Elfeledtette velem   

   Isten minden gyötrelmemet és atyámnak egész házát.”       1 Móz 41,51 

 

4. „ A másodikat pedig Efraimnak nevezte el, mert ezt mondta: Megszaporított  

   engem Isten nyomorúságom földjén.”    1 Móz 41,52 

 

5. „Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve,   

  hogy elszakadjon  az élő Istentől.”      Zsid 3,12 

 

6. „ Vigyázz, hogy feddhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a  

   béke emberéé!”          Zsolt 37,37 

 

7. „ Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak és teljes szívvel  

   féljem nevedet.”      Zsolt 86,11 

 

8. „A bölcs fiú megfogadja az apai intést, de a csúfolódó nem hallgat a dorgálásra.”  

  Péld 13,1  

 

9. „ Jobb a száraz falat ott, ahol békesség van, mintha lakomával van tele a ház, de  

   veszekednek benne.”      Péld 17,1  

 

10.  „ Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és  

    szabadításodról…”          Zsolt 40,11 

 

 

 Kazincbarcika, 2016. november 14.                           
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