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Összefoglaló a versenyről
Az idei versenyről Szolnay
Kollár Ábel a budapesti
Sylvester János Református
Gimnázium tanulója, a
Cédrus 3.0 csapat tagja
számol be:
A
versenyt,
immáron
negyedik
éve,
minden
alkalommal nagyon vártam.
Ebben az évben is két napos
volt. A verseny idei témája:
Ruth könyve és Eszter
könyve volt.
A nagy kaland az első napon,
pénteken
kezdődött.
Kreatív, kalandos feladványokat oldhattunk meg, teremről-teremre futkározva. Ki-ki a maga tempójában. :)
A kötelezően teljesítendő főfeladatok mellett, plusz pontok gyűjtéséhez mellékfeladatok is adattak. Ilyen
volt a kvízjáték, a levélírás, a szókereső, a videó készítés. Csupa-csupa izgalmas kihívás. :)
Másnap, szombaton egy nem kevesebb, mint száz kérdéses tesztsor várt ránk. Bár ez évben is akadt jó
néhány beugratós kérdés, mi az idén kimondottan könnyedebben boldogultunk velük. Talán mert
lassacskán már beolajozódtunk. :) Tény, hogy a felkészülést is időben elkezdtük. Kedves felkészítő
tanárunk, Koczó Pál, igencsak sok feladatlappal rukkolt elő, mi pedig nem voltunk restek. :)
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Háromfős csapatunk, Horváth
Flóra Imola, Czabala Zsófia, és
Szolnay Kollár Ábel izgatottan
szánta
oda
magát
a
"növekedésre". Mondjuk, a
nevek megtanulása bizony
elég
viccesre
sikeredett
olykor. A Parsandátá és
Parmastá valószínűleg hosszú
időre
bevésődött
az
elménkbe.
Egyik kedvencünk a videó
készítés lett! Az említett két
bibliai könyv valamelyikéből
kisfilmet
kreálhattunk,
maximum
egy
perces
terjedelemben; a számunkra fontos üzenetet megjelenítve. Mindezt iskolai környezetben. Mi Ruth
könyvének egyik úgymond alapigéjét választottuk vezérfonalként:
"Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled. Mert ahova te mész, oda megyek, és ahol te
megszállsz, ott szállok meg; néped az én népem, és Istened az Én Istenem." Ruth 1,16
Felcsillant az ötlet, és már
indulhatott is a forgatás! Segítséget
is kaptunk, s "producer" és "kamerás
ember" is adatott, Nemestóthy
Ádám
és
Szombati
Ábel
személyében. Igazán nagyszerű
móka volt a suliban forgatni! Mi is
meglepődtünk a végeredményen :)
Az is mindig kedves élmény, hogy sok
új emberrel ismerkedhetünk meg, és
egymást
erősítve
bizonyságot
tehetünk Istenről és csodáiról. Idén
két szobatársam volt. (Egyikőjük
Kisvárdáról, a másik fiú Tatáról.)
Lefekvéskor sokáig beszélgettünk
egymás életéről. Érdekes betekinteni egy addig még ismeretlen, korunkbeli mindennapjaiba. A
megmérettetésen kívül más kalandokban is részünk lehetett. Este a pincehelységben csocsóztunk és
pingpongoztunk, másnap pedig, a tesztkérdések megoldása után, városnézésre kerekedtünk fel. Szerintem
kiválóan összekovácsolódtunk a csapattársainkkal.
Megindítóan hatott rám az is, hogy a teszt előtt mindannyian megfogtuk a mellettünk állók kezét, és együtt
fohászkodhattunk az áldásért. Örök emlék, de sajnos az utolsó alkalmunk. Viszont sulink fiatalabb csapata,
elmondásuk szerint, jövőre átveszi a nevünket. Így hát örömünkre a Cédrus csapatnév tovább él.
Szurkolunk Nektek, Cédrus 4.0!
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"Mert ha te most némán hallgatsz, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre,
te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál-e királynői
méltóságra?" Eszter 4,14
Ezért a pillanatért teremtettél! Ezért a pillanatért születtél! Ezért éltél eddig! Számomra ezt jelenti ez a
vers: a küldetést.
S miközben a versenyre készülünk, és az Igét kutatjuk, forgatjuk, megadatik a lehetőség arra, hogy Isten
meg-megérinti egy-egy fiatal szívét maradandóan, és kegyelméből örök időkre!
Mi, SDG-s szervezők is ezt kívánjuk
minden Bibliát olvasó, Istent egyre
jobban megismerő diáknak és tanárnak is.
Köszönjük az élménybeszámolót és
gratulálunk az idei eredményekhez!
Köszönjük a verseny támogatóinak az idei
évi nyereménykönyvek felajánlását, hogy
jóvoltukból gazdagon megjutalmazhattuk
a helyezést elért diákokat és felkészítő
tanáraikat: Magyar Bibliatársulat, Kálvin
Kiadó, Harmat Kiadó, Paraklétosz
Könyvesház,
Kérügma
Kiadó.
És
köszönjük, hogy a Református Pedagógiai
Intézet is támogatta versenyünket.

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban:
Jövő évi versenyünk már a 25. verseny lesz, amit Mezőtúron rendezünk meg. Témája biztosan (egy vagy
több) Újszövetségi könyv lesz, hogy pontosan melyik, arról az SDG közgyűlése később dönt. Szeretnénk ezt
a versenyt is emlékezetessé tenni minden versenyző és felkészítő tanár részére is. Szeretnénk még inkább,
ha határon túlról is érkeznének csapatok a versenyre, és ha az ő költségeiket enyhíteni tudnánk. Továbbá
szeretnénk a tanárok fórumát és szakmai egyeztetésüket is előtérbe helyezni, ebben Fodorné Ablonczy
Margit segítségére is számítunk.

4

