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 „KRISZTUS JÉZUSNAK JÓ SZOLGÁJA LESZEL, 

TÁPLÁLKOZVÁN A HITNEK ÉS JÓ TUDOMÁNYNAK 

BESZÉDEIVEL, AMELYET KÖVETTÉL” (1TIM 4,6) 

 

A verseny meghirdetője: Kiss Bálint Református Általános Iskola, Szentes 

A verseny időpontja: 2023. március 24. 10 óra 

 Jelentkezési határidő: 2023. február 20. 

 

A verseny menete a felső tagozatosok számára: 

 

A már 13 alkalommal megrendezett multimédiás bibliaismereti versenyünket 

komplex tanulmányi versennyé alakítottuk át és hirdetjük meg ebben a tanévben is 

felső tagozatos tanulók számára. 

A verseny során a TŰZ témakörében olyan kreatív feladatokat kell 

megoldaniuk, ahol a megszerzett tudás mellett más készségeiket is alkalmazniuk kell. 

A verseny intézményünk oktatóportálján (MOTTÓ) zajlik, így alapvető informatikai 

jártasságra, és regisztrációra szükségük lesz a feladatok megoldása során.  

 

A lebonyolítás módja: 

 

A verseny egy online pontszerző fordulóból és egy helyszíni fordulóból áll, amely 

részben online, részben tevékenységekre épülő feladatokból áll össze. Az online 

forduló feladatait február 24. - március 3. között lehet megoldani az iskolai 

oktatóportálunkon keresztül, amelyre előzetes regisztráció szükséges. 

http://motto.dyndns.org/  

 

A 2. forduló iskolánkban zajlik, amelyre előzetes feladatot fogunk adni az első kihívás 

után, ezt részletesen ismertetjük. 

 

Korcsoportok: 

• 5-6. évfolyam  

• 7-8. évfolyam 

Csapatok: Intézményenként 3-szor két fős csapat indulhat tetszőleges korcsoportban. 

  

Nevezési díj: 2000 Ft / csapat  

 

Információ: multimediasverseny@gmail.com 

 

Nagypál Julianna 30/3707342                                           

http://www.kissbalint.hu/
http://motto.dyndns.org/
mailto:multimediasverseny@gmail.com


 

ORSZÁGOS REFORMÁTUS 

MULTIMÉDIÁS BIBLIAISMERETI 

ÉS KOMPLEX TANULMÁNYI 

VERSENY 
KISS BÁLINT  

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 
 

6600 Szentes, Kossuth tér 2. 
 (63) 562 – 362 

http://www.kissbalint.hu 
multimediasverseny@gmail.com 

 

   

 

 

Felkészülési útmutató az 5-6. évfolyam számára 

 

Természettudomány: 

• Az égés, tűz fogalma, fajtái  

• A vulkánok vagy tűzhányók felépítése, működése, osztályozása alakjuk és 
szerkezetük szerint 

• A gyepűrózsa vagy vadrózsa jellemzői 
 

Forrásanyag: Mozaik Tankönyv, Wikipédia 

Református hit-és erkölcstan:  

 

• Isten megjelenik Mózesnek és elhívja őt 2 MÓZ 3 

https://abibliamindenkie.hu/uj/EXO/3 

 

• Istenítélet a Karmel-hegyen    1KIR 18, 17-39 
https://abibliamindenkie.hu/uj/1KI/18 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

 

1. Prométheusz és az emberek 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_9_szoveggyujtemeny_nat2020/lecke_02_

002 

 

2. A teknősbéka és a tűzgyújtás tudománya 

https://nepmese.hu/mesetar/nepmesek/mondak/hiedelem-mondak/a-teknosbeka-

es-a-tuzgyujtas-tudomanya 

 

3. Tóth Árpád: Láng 

 

4. Szólások, közmondások: 

Játékos nyelvtani feladatok a tűzzel kapcsolatban 

 

Ének-zene: együtt a 7-8. évfolyammal, lejjebb található 

  

http://www.kissbalint.hu/
https://abibliamindenkie.hu/uj/EXO/3
https://abibliamindenkie.hu/uj/1KI/18
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_9_szoveggyujtemeny_nat2020/lecke_02_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_9_szoveggyujtemeny_nat2020/lecke_02_002
https://nepmese.hu/mesetar/nepmesek/mondak/hiedelem-mondak/a-teknosbeka-es-a-tuzgyujtas-tudomanya
https://nepmese.hu/mesetar/nepmesek/mondak/hiedelem-mondak/a-teknosbeka-es-a-tuzgyujtas-tudomanya
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Felkészülési útmutató a 7-8. évfolyam számára 

 

Természettudomány:  

• A tűz, az égés jellemzői, kémiai-biológiai folyamata 

• vulkánok felépítése, vegyes vulkán típusok, kitöréshez kapcsolódó jelenségek, 

posztvulkáni jelenségek, 

• A Sinai-félsziget, Sinai-hegy természetföldrajza 

• A vadrózsa vagy csipkebokor jellemzői 

Forrásanyag: Nemzeti Tankönyv, Mozaik Tankönyv, Wikipédia, Keresztény bibliai 
lexikon 

 

Református hit-és erkölcstan: 

                             

• Isten megjelenik Mózesnek és elhívja őt 2 MÓZ 3 
https://abibliamindenkie.hu/uj/EXO/3 
 

• Istenítélet a Karmel-hegyen    1KIR 18, 17-39 
https://abibliamindenkie.hu/uj/1KI/18 

 

• Jezábel üldözi Illést, Illés a Hóreb-hegyen 1KIR 19, 1-14 

https://abibliamindenkie.hu/uj/1KI/19 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

 

• Szólások, közmondások a tűzről 

• Játékos nyelvtani feladatok a tűzzel kapcsolatban 

• Tompa Mihály: A tűz  

• Tóth Árpád: Láng  

• Illyés Gyula: Petőfi Sándor (kijelölt részlet, alább olvasható) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kissbalint.hu/
https://abibliamindenkie.hu/uj/EXO/3
https://abibliamindenkie.hu/uj/1KI/18
https://abibliamindenkie.hu/uj/1KI/19
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Mellékletek: 

  

Illyés Gyula: Petőfi Sándor (részlet) 

 

Szendrey éppoly kevéssé „zord apa”, akár az öreg Petrovics. Megérthetjük, hogy a 

jelentkező vőjelöltekben nem a költői tehetséget, hanem a jó férfitulajdonságokat, 

elsősorban a tehetősséget kereste. Maga is szókimondó ember, de – mint a 

szókimondók általában – nehezen bírta el a szókimondást. Az a mai napig bujkáló 

balhiedelem ejtette meg, hogy a költők valahogy több bort és nőt fogyasztanak, mint a 

közönséges halandók, s fő törekvésük, hogy padlásszobában haljanak meg, éhen. Az 

előtte ágáló, a szabadságról, az emberi, illetve a szerelmesek jogairól pattogó költőről 

kiváltképp ez lehetett a véleménye; az is emlegetett ilyen balhiedelmeket, ha nem 

gyakorolta is. Tudjuk, az olvasók nemcsak a könnyedség, de a könnyelműség 

virtuózának tartották. Szendrey féltette agyonkényeztetett, legkedvesebb lányát a 

hetyke fiatalembertől, aki az első komolyabb eszmecseréjük alkalmakor holmi francia 

ideákkal, az úri osztály közeli végével, forradalommal fenyegetőzve vérig sértette őt. 

Azt hiszem, közönséges hozományvadásznak tartotta. 

Hogy is sejthette volna, hogy az elsápadó s neki-nekivörösödő fiatalemberben Európa 

legeszményibb férjjelöltje áll előtte? Szendrey nem tudta, hogy az igazi, a 

legveszedelmesebb világfelforgatók hálósipkában, lábukon papuccsal, meghitt családi 

tűzhely mellől szokták kivetni sarkaiból a földet. A sorsnak arra a tréfájára igazán nem 

gondolhatott, hogy Júlia valamennyi volt és leendő kérője között ez a fiatalember a 

legönzetlenebb, ez, aki – ahogy még tavaly megénekelte – valóban csak a „barna kis 

lány hófehér lelkibe” szerelmes és nem az após forintjaiba. 

 

Mert a költő valahányszor kedvesére gondol, rögtön a leány lelkét látja; ezt a 

szerelmesek igen érthető túlzásával a magáénál is többre tartja. A tizenhét éves 

Júliából a költő révén a stereotip piros orca, piros száj és barna szem mellett 

elsősorban a hófehér lélek látható. Júlia abban a pillanatban, hogy a költőnek igent int, 

mintegy varázsütésre eszménnyé válik. Csaknem minden későbbi baj ebből 

származik. 

 

Szeretjük egymást égő szerelemmel. 

Te tiszta, szent vagy, oh leányka, 

S az én szivemnek hogyha volt is foltja, 

Leégeté szerelmem lángja. 

Mért oltanátok el keblünk tüzét? mely 

Oltár fölött is méltó állani… 

Isten kötötte össze lelkeinket, 

http://www.kissbalint.hu/
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Ember nem képes elválasztani. 

 

Ilyen szerelem ellen hasztalan minden cselszövés, fondorlat és józan érvelés. 

Hasztalan – a lényegesben, mellesleg, mindig engedő – Szendrey taktikázása. Május 

17-én egyheti gondolkodási időt kér, s felszólítja a költőt, hogy arra az időre hagyja el 

Erdődöt. A vasakaratú, a szívóssághoz szokott költő erre meg akarja szöktetni a lányt, 

ez volna az igazán méltó az ő szerelmükhöz. De az még reménykedik a békés 

megoldásban. A költő egyedül távozik, milyen lelkiállapotban! 

 

Elvittelek volna, mint nap a harmatot, 

Mint az esti szellő a rózsalevelet, 

De most, mint a nyílvesszővel, a zaklatott, 

Megsebzett oroszlán, ugy megyek el veled! 

 

Most gyullad fel igazán? Szerelmi versei ettől fogva lobognak a szív legmélyéből 

táplálkozó tűzzel. 

 

 

Ének-zene 5-8. évfolyam 

Dalok: 

• Berta Schmidt – F.S. Ellert: Tüzed, Uram, Jézus 

• Két szál pünkösdrózsa 

• A pünkösdnek jeles napján 

• Elhozta az Isten 

• A pünkösdi rózsa 

• Mi van ma, mi van ma 

Zenehallgatás: 

• Kodály Zoltán: Pünkösdölő 

https://www.youtube.com/watch?v=wyxYJ9SqzHc 

• Kocsár Miklós: Tűzciterák – Nagy László verse 

https://www.youtube.com/watch?v=vppdkvN76ZA 

• Vangelis: Tűzszekerek 

https://www.youtube.com/watch?v=CSav51fVlKU 

• Richard Wagner: A walkür című operájából a 

Tűzvarázs című téma 

https://www.youtube.com/watch?v=Fq6fWOy070c 

A linkek ajánlatként szerepelnek. 

http://www.kissbalint.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=wyxYJ9SqzHc
https://www.youtube.com/watch?v=vppdkvN76ZA
https://www.youtube.com/watch?v=CSav51fVlKU
https://www.youtube.com/watch?v=Fq6fWOy070c
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NEVEZÉS 

 

A jelentkező intézmény neve:  

 

Címe:  

 

A kapcsolattartó pedagógus, lelkész telefonszáma: 

 

A kapcsolattartó pedagógus, lelkész e-mail címe:  

 

Komplex verseny 

1. csapat: 

 

Évfolyam:   

1. tanuló:  2. tanuló: 

1. tanuló e-mail címe:  2. tanuló e-mail címe: 

  

Komplex verseny 

2. csapat: 

 

Évfolyam:  

1. tanuló: 2. tanuló: 

1. tanuló e-mail címe:  2. tanuló e-mail címe: 

  

Komplex verseny 

3. csapat: 

 

Évfolyam:  

1. tanuló: 2. tanuló: 

1. tanuló e-mail címe:  2. tanuló e-mail címe: 

A versenyzőkön és az egy kísérőn 

felüli ebéd igény  

 

 

 

Nevezni három csapattal lehet bármely korcsoportban az alábbi e-mail címen: 

multimediasverseny@gmail.com 

 

Bármilyen kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésre: 30/3707342 

niethammer.zoli@gmail.com (informatikai kérdésekben) 

http://www.kissbalint.hu/
mailto:multimediasverseny@gmail.com

