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Összefoglaló a X. Online Bibliaismereti Versenyről 
 

A verseny:  

megrendezésének időpontja: 2019. október 14.–november 17. 

rendező intézményének neve: Magyar Bibliatársulat Alapítvány 

szervezőjének neve, beosztása: Dr. Pecsuk Ottó, főtitkár 

támogatója, a támogatás módja: --- 

regisztrációk száma: 140 regisztráció (egyéni jelentkezők és csoportok) 

 

A verseny helyezettei: 

Kategória 

I. díj 

15.000 Ft-os 

könyvcsomag 

II. díj 

10.000 Ft értékű 

könyvcsomag 

III. díj 

10.000 Ft értékű 

Jegymester 

ajándékkártya 

Különdíjak 

KÖZÉPSZINT 

(elsősorban 

középiskolások) 

Bartos Eszter Mitnyek Zsuzsanna Angels csapat  

Filep Tímea 

Bacsadi Mihai 

Addetur Baptista 

csapat 

Leopárdok csapat 

Agyasok csapat 

Kenyér csapat 

Fire Wolfs csapat 

 

I. díj 

15.000 Ft-os 

könyvcsomag 

II. díj 

10.000 Ft értékű 

könyvcsomag 

III. díj 

5.000 Ft értékű 

Jegymester 

ajándékkártya 

 

HALADÓ SZINT 

(főiskolások/ 

egyetemisták, 

fiatal(os) 

felnőttek) 

Viczián Tímea Szeker Krisztina Tárczy Beáta 

 

 

Összefoglaló a versenyről  

A Magyar Bibliatársulat Alapítvány ismét online bibliaismereti versenyt hirdetett középiskolásoknak, 

valamint főiskolásoknak, egyetemistáknak és fiatal(os) felnőtteknek. 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, ha különféle feladatokat kell megoldaniuk, amihez forgatniuk kell 

a Bibliát. 

 

A versenyre felekezeti hovatartozástól függetlenül a www.bibliatarsulat.hu/jatek/ oldalon elérhető űrlap 

kitöltésével 2019. október 13-án éjfélig lehetett jelentkezni. A jelentkezők a regisztrációnál két (közép- és 

haladó) szint közül választhattak. Egyéni versenyzők és legfeljebb 3 fős csapatok jelentkezését vártuk. 
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Minden héten 5-6 egymásra épülő feladványt kellett megoldani: az első feladvány megoldása vezetett el a 

második feladványhoz, annak megoldása a harmadikhoz, és így tovább. Minden héten az utolsó választ egy 

megadott Szószalagba kellett beírni. A játék végső megfejtéséhez szükséges információkat az utolsó héten 

küldtük el, és a résztvevőknek mindössze egy szót kellett beküldeniük az info@bibliatarsulat.hu címre 

2019. november 17-én éjfélig. 

A helyes megfejtést beküldők között – mindkét szinten – könyvcsomagokat és koncertjegyeket sorsoltunk 

ki.  

 

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban  

Legközelebb 2020 tavaszán egy újabb bibliaismereti versenyt tervezünk más jellegű kérdésekkel. Hálásak 

lennénk, ha az RPI munkatársai a jövőben is népszerűsíteni tudnák bibliaismereti versenyeinket az Intézet 

saját szakmai fórumain. 
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