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ÖSSZEFOGLALÓ A XXV. SDG BIBLIAISMERETI VERSENYRŐL 

A verseny   

megrendezésének időpontja: 2019. március 1-2. 

rendező szervezet neve: Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom 

helyszínt biztosító intézmény neve: Mezőtúri Református Gimnázium 

szervezőjének neve, beosztása: Szabó-Kis Gyöngyi (SDG - Irodavezető) 

szervezőjének segítői, beosztásuk: Katona Viktor (SDG elnöke, lelkésze), Kiss Diána (SDG – verseny 

koordinátor), Éger Ádám (Mezőtúri Ref. Gimn. lelkésze, vallástanára) 

támogatója, a támogatás módja: Köszönjük a verseny támogatóinak az idei évi nyereménykönyvek 
felajánlását, hogy jó voltukból gazdagon megjutalmazhattuk a helyezést elért diákokat és felkészítő 
tanáraikat: Magyar Bibliatársulat, Harmat Kiadó, Paraklétos Könyvesház, Kérügma Kiadó, Huszár Gál 
Könyvkereskedés, Keresztény Ékszer és Ajándékbolt, Virágszirom Képeslap, Mezőtúri Református 
Gimnázium. 

résztvevőinek száma: Kalandversenyen 34 csapat, az írásbeli versenyen 39 csapat indult. Összesen 117 

diák vett részt az idei versenyen. 

A verseny helyezettei:  

XXV. SDG BIBLIAISMERETI 
VERSENY 

2019.03.01-02. Mezőtúr 

KALANDVERSENY 

1 Szentháromság 
Várday Kata Református Általános Iskola Gimnázium és 
Kollégium - Kisvárda 

Szónok Anna 
Nagy Zsófia 
Szántó István 

2 Sziget angyalai Bocskai István Ref. Oktatási Központ - Halásztelek 
Gábor Dénes 
Nádházi Imelda 
Farkas Eszter 

3 LOZSU 
Lorántffy Zsuzsanna Ref. Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és 
Kollégium 

Horváth Szabina 
Tillmann Virág 
Csamári Sára 

ÍRÁSBELI VERSENY 

1 LOZSU 
Lorántffy Zsuzsanna Ref. Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és 
Kollégium 

Horváth Szabina 
Tillmann Virág 
Csamári Sára 

2 TAVALYI 
Arany János Ref. Gimnázium, Szakgimnázium és 
Kollégium 

Mama Bettina 
Alexandra 
Kardos Mihály 
Szőke Ármin 

3 A három lovas 
Benkő István Református Általános Iskola és 
Gimnázium, Budapest 

Kiss Bianka  
Virág Apollónia 
Csillag Hunor  
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Összefoglaló a versenyről  

Beszámoló Herceg Ivett Kitti tollából, aki a kisvárdai  Várday Kata Református Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium tanulója 
  

 
  

Az idei évben is, az előző két alkalomhoz hasonlóan, izgatottan vártuk az SDG által 25. alkalommal 

szervezett Bibliaismereti versenyt, ami szokáshoz híven 2 napos volt, és aminek idén a Mezőtúri Református 

Gimnázium adott otthont. A verseny témáját a szervezők határozták meg, idén a Szentírás legnehezebb 

részét, a Jelenések könyvét kaptuk, ami mondhatni még a teológusoknak is kemény dió.  

Nekünk a kaland már akkor reggel elkezdődött. Iskolánk két 3 fős csapata kisbusszal indult neki a 

megmérettetésnek. 

Iskolánk két csapatának tagjai: Nagy Zsófia, Szónok Anna, Szántó István (Szentháromság)  

Padenics Dominika, Milinki Tamás, s jómagam Herceg Ivett Kitti (Hittantrió).  

 

 
 

Péntek este a kalandversenyen, mint mindig, kreatív, kalandos feladványokkal adhattunk számot 

tudásunkról. A kötelező feladatok mellett, mellékfeladatokkal szerezhettünk plusz pontokat. A pályán 

mindenki a maga tempójában mehetett végig, természetesen adott idő alatt. A szombati nap folyamán 100 

kérdéses tesztsor várt ránk. Idén is jobbnál-jobb kérdéseket adtak a szervezők, de boldogultunk velük. 
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A versenyre való felkészülés is rengeteg szép emléket szült. Személyes kedvencünk a „Videózz!” feladat 

volt. Csapataink iskolánkban forgatták a videókat. Kis kupaktanács után foroghatott is a kamera. A forgatás 

ideje alatt csapataink nagyon jól összecsiszolódtak. Nagyon jól mókáztunk ez idő alatt. A videók 

végeredményén meg is lepődtünk. 1 percbe vettük azt fel, megjelenítve a könyv egy számunkra fontos 

üzenetét. 

Vezérfonálként az alábbi igék szolgáltak: 

,,Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz 

és vele vacsorálok, és ő én velem”. Jel 3,20 

,,Ezeket mondja az, aki az ő jobbkezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét arany gyertyatartó 

között...Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig 

nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz.” Jel 2, 1-5 

  

A verseny két napja alatt sok új emberrel ismerkedhettünk meg, s jó volt látni ismerős arcokat is. A koli 

biliárdasztalán is folytak a versenyek, de a csocsóasztalt sem kíméltük. Kellemes beszélgetések, 

viccelődések és komoly bizonyságtételek folytak a versenyre érkező diákok és tanárok között. 
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Megindító volt a közös áhítat, s az is, hogy mindnyájan együtt dicsérhettük az Urat énekekkel. Csapatunk 

tagjai közül volt, akinek a harmadik, volt, akinek a második vagy az első versenye volt, de bátran ki merem 

jelenteni, jövőre biztosan találkozunk! 

Ezúton is szeretném megköszönni a szervezők fáradságos munkáját és életükre, további munkájukra Isten 

gazdag áldását kérem! Soli Deo Gloria 

   

Hálásan köszönjük támogatóinknak a felajánlott tárgyi nyereményeket. Jó voltukból nagyon értékes 

ajándékcsomagokat vehettek át a helyezett csapatok és felkészítő tanáraik. 

 


