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Összefoglaló az V. Bibliaismereti Versenyről 

A verseny  

megrendezésének időpontja: 2017. április 3.–május 21. 

rendező intézményének neve: Magyar Bibliatársulat Alapítvány 

szervezőjének neve, beosztása: Dr. Pecsuk Ottó, főtitkár 

szervezőjének segítői, beosztásuk: Göndöcz Miklós, kulturális szervező 

támogatója, a támogatás módja: --- 

résztvevőinek száma: 140 fő (haladó szinten 50 fő, középszinten 90 fő) 

A verseny helyezettjei:  

 

HALADÓ SZINT 
I. helyezett tanuló 

neve, iskolája 
II. helyezett tanuló 

neve, iskolája  
III. helyezett tanuló 

neve, iskolája  

 

Pálfi Lóránt 
Budapesti Corvinus 

Egyetem 

PPHF csoport 
(csop.vez.: Haász 

Rebeka Anna) 
Pécsi Püspöki 

Hittudományi Főisk. 

Majnár Zoltán 
Baptista Teológiai 

Akadémia 

 
 

KÖZÉPSZINT 
I. helyezett tanuló 

neve, iskolája 
II. helyezett tanuló 

neve, iskolája 
III. helyezett tanuló 

neve, iskolája 

 

Gegő Csenge 
Áprily Lajos Főgimn., 

Brassó 

BGYREFI csoport 
(csop.vez.: Kulikné 

Farkas Tímea) 
Balázs Győző Ref. 

Gimn., Miskolc 

Ficsor Fanni 
Kisfaludy Károly 
Gimn., Mohács 

 
 
Összefoglaló a versenyről  

A Magyar Bibliatársulat Alapítvány ismét online bibliaismereti versenyt hirdetett középiskolásoknak, 

valamint főiskolásoknak és egyetemistáknak. A verseny nem titkolt célja rávenni a fiatalokat arra, hogy 

minél gyakrabban és minél nagyobb kedvvel vegyék a kezükbe a Szentírást. Úgy véljük, ezt a célt elérni az 

egyik legjárhatóbb út az, ha különféle feladatokat kell megoldaniuk, amihez forgatniuk kell a Bibliát. 

 

A versenyre bármilyen középiskolás, főiskolás vagy egyetemista jelentkezhetett felekezeti 

hovatartozástól függetlenül. Egyéni versenyzők és legfeljebb 3 fős csapatok jelentkezését vártuk. A 

jelentkezők a regisztrációnál két (közép- és haladó) szint közül választhattak, azzal a megkötéssel, hogy a 

teológus és hittanoktató hallgatók jelentkezését kizárólag a haladó szintre vártuk.  
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Jelentkezni a www.bibliatarsulat.hu/jatek/ oldalon elérhető űrlap kitöltésével lehetett 2017. március 26-

án, vasárnap éjfélig.  

 

A verseny 7 héten keresztül zajlott. A résztvevők minden hétfőn kaptak e-mailben egy-egy linket. 

Ezen keresztül eljuthattak egy olyan oldalra, amelyen egy, a reformációhoz kapcsolódó szemelvényt 

találtak és egy kérdést, amely alapján elindulhatott az adott héten megkeresendő bibliai fejezet 

felkutatása. A versenyzőknek a megtalált fejezeten belül pedig egy bizonyos vershez, azon belül egy 

pontosan meghatározott szóhoz kellett eljutniuk.  

Bibliaismereti játékunk megfejtését a fiatalok végül úgy kaphatták meg, hogy a hét forduló helyes 

megfejtéseit beillesztették egy megadott keresztrejtvénybe, amelynek függőleges fősora egy, a vizsolyi 

Bibliában található hétbetűs szó volt. (A szó helyesírása természetesen eltért a mai helyesírási 

gyakorlattól.) Ezt a szót kellett beküldeniük legkésőbb 2017. május 21-én, vasárnap éjfélig.  

 

A helyes megfejtést beküldők között könyvcsomagokat, koncertjegyeket és Csillagpont Református Ifjúsági 

Találkozó belépőt sorsoltunk ki. A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére és a díjátadásra 2017. június 

5-én, pünkösdhétfőn került sor Budapesten, a Kálvin téri református templomban. 

 

A verseny feladványai és a megfejtések a Magyar Bibliatársulat Alapítvány honlapján még néhány héten át 

megtalálhatók:  http://bibliatarsulat.hu/jatek.  

 

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban: 

 Néhány hónap múlva, 2017 őszén egy újabb bibliaismereti versenyt tervezünk más jellegű kérdésekkel. 

Hálásak lennénk, ha az RPI munkatársai a jövőben is népszerűsíteni tudnák következő bibliaismereti 

versenyeinket az Intézet saját szakmai fórumain. 

 

http://bibliatarsulat.hu/jatek

