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ÖSSZEFOGLALÓ A MEGRENDEZETT VERSENYRŐL 

A verseny neve: VI. bibliaismereti verseny 

megrendezésének időpontja: 2017. október 24. – november 19. 

rendező intézményének neve: Magyar Bibliatársulat Alapítvány 

szervezőjének neve, beosztása: Dr. Pecsuk Ottó, főtitkár 

támogatója, a támogatás módja: --- 

résztvevőinek száma: 53 fő középiskolás; és 35 fő főiskolás/egyetemista 

A verseny helyezettjei: 

A verseny 
kategóriája 

I. helyezett tanuló 
neve, iskolája 

II. helyezett tanuló 
neve, iskolája 

III. helyezett tanuló 
neve, iskolája 

KÖZÉPISKOLÁSOK 

Betlehemi csillagok 
csoport,  
csoportvezető: 
Csodóné Klómer Edina 
Irinyi János Református 
Oktatási Központ, 
Kazincbarcika 

holtversenyben: 
Ügyesek csoport, 
csoportvezető: Újlaki 
Rebeka 
Diószegi Sámuel 
Baptista 
Szakgimnázium és 
Szakközépiskola, 
Debrecen 
 

holtversenyben: 
Csillagok csoport, 
csoportvezető: 
Csodóné Klómer Edina 
Irinyi János 
Református Oktatási 
Központ, 
Kazincbarcika 

Horváth Virág Eszter 
Benkő István 
Református 
Gimnázium, Budapest 

 

A verseny 
kategóriája 

I. helyezett hallgató neve, 
felsőoktatási intézménye 

II. helyezett hallgató 
neve, felsőoktatási 

intézménye 

III. helyezett hallgató 
neve, felsőoktatási 

intézménye 

FŐISKOLÁSOK/ 
EGYETEMISTÁK 

Polónyi Gyula 
Pécsi Püspöki 

Hittudományi Főiskola 

Jegenyés-Hóbor Erika 
Pécsi Püspöki 

Hittudományi Főiskola 

Varga Tamás Sándor 
Kolozsvári Protestáns 

Teológiai Intézet 

 
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 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. 
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Jelentkezni a www.bibliatarsulat.hu/jatek/ oldalon elérhető űrlap kitöltésével lehetett 2017. október 15-

én, vasárnap éjfélig.  

A verseny 4 héten keresztül zajlott. Minden héten két kategóriában adtunk meg egy-egy feladványt: 

egy bibliai történet (I. kategória) címét és egy bibliai szereplő (II. kategória) nevét. A feladat az I. 

kategóriában a megadott történet összefoglalása; a II. kategóriában pedig a bibliai személy jellemzése, 

személyiségének, élettörténetének leírása a megadott igeszakasz(ok) alapján – mindössze hat szóba 

tömörítve. 

A verseny alapötletét egy Ernest Hemingwayhez kapcsolódó anekdota adta. E szerint Hemingway 

egy alkalommal fogadást kötött, hogy akár hat szóban is el tud mondani egy drámai történetet. Így 

született egy papírszalvétára vetve a „For sale: baby shoes. Never worn.”, azaz „Kisbaba cipő eladó. Még 

nem hordták.” Néhány bibliai példa: „A legerősebb voltam, de találkoztam Delilával” vagy: „Ketten 

mentünk Emmausba, felismertük, Ő az”. A hat szóba tehát a mondat minden eleme, így a névelő is 

beletartozik. Fő szempont a lényeglátás, kreativitás, szemléletesség, és lehetőség szerint a humor. 

A versenyzőknek körülbelül egy hét állt rendelkezésükre, hogy a meghatározott bibliai részeket 

átolvassák, elkészítsék hatszavas megoldásaikat, és beküldjék az info@bibliatarsulat.hu címre minden 

héten vasárnap éjfélig. A határidőre beérkező mondatokat egy bizottság értékelte. A legmagasabb 

pontszámot elérő versenyzők könyvcsomagokat vagy koncertjegyeket kaptak 20.000, 15.000 és 10.000 

forint értékben. 

A verseny ünnepélyes eredményhirdetésére és a díjátadásra 2017. december 3-án, advent első 

vasárnapján került sor Budapesten, a Kálvin téri református templomban. 

 

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban Néhány hónap múlva, 2018 tavaszán 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. 

 
Az „Ügyesek” csoport tagjai, Dr. Pecsuk Ottó főtitkár és Horváth Virág Eszter a budapesti Benkő István Ref. 

Gimnáziumból 

mailto:info@bibliatarsulat.hu

