
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

Szakmai beszámoló a XVII. Bocskai István Református 
Műveltségi Vetélkedőről 

 
2016. április 15-16-án került megrendezésre immár tizenhetedik alkalommal a 

Bocskai István Református Műveltségi Vetélkedő, melynek témája az ’56-os forradalom és 

szabadságharc, magyar és egyetemes műveltség a II. világháború végétől 1958-ig.  

A versenyre –hagyományosan – határon túli református középiskolákból is érkeztek 

szép számmal. Kézdivásárhely, Szatmárnémeti, Nagybereg (3 csapattal), Nagykőrös, 

Kecskemét, Hódmezővásárhely, Vác, Pécs (2 csapattal) református 

középiskoláiképviseltették magukat a versenyen a halásztelki csapat mellett, mely mindig 

versenyen kívül indul. 

A versenyzők a korszakhoz köthető mozgalmi dalokkal készültek, amit már pénteken 

ebéd után előadtak. 

 

 
 

Szatmárnémeti csapata kiemelkedő teljesítményéért különdíjban részesült 
 

A csapatoknak biológiából DNS makettet kellett készíteniük, amit külön pontoztunk. A 

kecskeméti csapat applikációt készített, amiért különdíjban részesültek. 

A Vetélkedő hivatalos megnyitója a református templomban volt délután. 

Nagytiszteletű Jelényi László lelkipásztor és dr. Papp Kornél főigazgató köszöntötte a 

megjelenteket. A nyitó istentiszteletet követően – az ünnepi vacsora után – a kísérőtanárok 

tanácskozására került sor az iskola könyvtárában, ahol kölcsönösen beszámoltunk az eltelt év 



eseményeiről, együtt örülve a sikereknek és együtt gondolkodva az intézményeket érintő 

problémák megoldásán. 

 

Április 16-án következett a verseny második része. A zsűri (Szontagh Pál – a 

Református Pedagógiai Intézet igazgatója, Nt. Szalkay László – a szigetszentmiklósi Kossuth 

utcai gyülekezet lelkipásztora, Kecskés István – a Diákújságírók Egyesületének elnöke) 

őrködött a verseny felett, de feladatuk volt a csapatok által újrahasznosítható anyagokból 

készült alumíniumkohó makett pontozása kémia tantárgyból is. 

 

 
A zsűri  

 
Nem kis feladat egy ilyen jellegű vetélkedőre felkészülni, hiszen a diákoknak nem csak 

egy tantárgyból kell tanulniuk, ha jó teljesítményt szeretnének elérni. A vetélkedő anyaga 

pedig magába foglalta a tárgyalt időszak történelmét, egyháztörténelmét, 

művelődéstörténetét (irodalom, zene, festészet, építészet, filmművészet témakörökben), 

földrajzát, politikai földrajzát, illetve a matematika, kémia, fizika és biológia történetét, jeles 

alakjait és azok munkásságát. 

 



 
Feszült figyelem 

 
Szombaton a csapatoknak mintegy négy óra állt rendelkezésére a sorban kiosztott 

feladatlap megoldására. A feladatok nem voltak egyszerűek, de egy nemzetközi szintű 

vetélkedőn ez jesen természetes. 

 Ebéd után került sor az eredményhirdetésre és díjkiosztásra. Idén első helyezett lett 

az Arany János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Nagykőrös), második 

a Kecskeméti Református Gimnázium, harmadik pedig a Nagyberegi Református Líceum 

(Kárpátalja). A Bocskai csapata idén is versenyen kívül indult, 

eredményükkel – holtversenyben – a 2. helyezést érték volna el. 

 

 



 
A győztes csapat: Arany János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

(Nagykőrös) 
Ezzel azonban még nem ért véget a program. Délután Budapesten a Terror házába 

látogattunk. 

Ezekkel a közös élményekkel feltarisznyázva indultak haza a csapatok azzal az 

elhatározással, hogy jövőre ismét részt vesznek a vetélkedőn. 


