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Összefoglaló a XXVI. SDG Bibliaismereti Versenyről 

A verseny  

megrendezésének időpontja: 2020.02.28–29. 

rendező intézményének neve: Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom 

szervezőjének neve, beosztása: Kiss Diána ifjúsági szakmai vezető 

szervezőjének segítői, beosztásuk: Katona Viktor (SDG elnöke, lelkésze), Bagdán Zsuzsanna (SDG 

irodavezető), Sáfrány-Kálny Beatrix (a Kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Iskola tanára) 

támogatója, a támogatás módja: Református Pedagógiai Intézet – szakmai háttér, tanári fórum; 

Magyar Bibliatársulat Alapítvány, Kálvin Kiadó, Károli Gáspár Református Egyetem, Harmat 

Kiadó, Kérügma Kiadó, Parakletos Könyvesház, Reformátusok Lapja, Keresztyén Iskolások 

Tájékozódási Túrája – ajándéktárgyak 

résztvevőinek száma: 74 fő 

A verseny helyezettei: 

A verseny 

kategóriája 

I. helyezett tanulók neve, 

iskolája, felkészítő tanára 

II. helyezett tanulók neve, 

iskolája, felkészítő tanára 

III. helyezett tanulók neve, 

iskolája, felkészítő tanára 

 Kalandverseny 

Horváth Szabina, Kovács 

Virág, Csamári Sára  

 

Lorántffy Zsuzsanna 

Református Óvoda, 

Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium, 

Kaposvár 

 

Felkészítő tanár: Sáfrány-

Kálny Beatrix 

Orovecz Noémi, Kenéz 

Katica, Rárósi Luca  

 

  Bethlen Gábor 

Református Gimnázium és 

Szathmáry Kollégium, 

Hódmezővásárhely 

 

Felkészítő tanár: Kovács 

Márk Péter 

Gergely Márton, Szabó 

Botond, Nagy Boglárka  

 

Gödöllői Református Líceum 

Gimnázium 

 

 

Felkészítő tanár: Baloghné 

Fekete Éva 

 Tesztverseny 

Horváth Szabina, Kovács 

Virág, Csamári Sára  

 

Lorántffy Zsuzsanna 

Református Óvoda, 

Általános Iskola, 

Gimnázium és Kollégium 

 

Felkészítő tanár: Sáfrány-

Kálny Beatrix 

Gergely Márton, Szabó 

Botond, Nagy Boglárka  

 

Gödöllői Református 

Líceum Gimnázium 

 

Felkészítő tanár: Baloghné 

Fekete Éva 

Orovecz Noémi, Kenéz 

Katica, Rárósi Luca  

 

 Bethlen Gábor Református 

Gimnázium és Szathmáry 

Kollégium, 

Hódmezővásárhely 

 

Felkészítő tanár: Kovács 

Márk Péter 
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Összefoglaló a versenyről, annak programjáról  

A február 28-i, esti kalandversenyen 23, a másnap reggeli tesztversenyen 25 csapat mérte össze tudását 

Józsué és a Bírák könyve alapján. A tesztversenyre a diákok rendszerint fejből megtanulják a szöveget, 

fontos a gyorsaság, a pontosság, az együttműködés: pontegyenlőség esetén az dönt, hogy ki adta le 

hamarabb a tesztlapot. 

A kalandverseny kreatív feladatainak 

megoldásában szintén fontos a 

gyorsaság, a jó asszociációs készség, 

valamint a stratégiai gondolkodás, 

hiszen minden csapat maga választja ki, 

milyen mellékfeladatokat old meg a 

kötelező főfeladatok mellé. Kötelező 

főfeladat a fogalmazás, a könyvek egyik 

történetének dramatikus megjelenítése, 

szereplők és helyszínek összepárosítása 

és Instagram-bejegyzések érintettjeinek 

azonosítása volt. Pluszpont a verseny előtt meghirdetett videópályázatra beküldött kisfilmmel is szerezhető, 

évről évre izgalmas feldolgozások születnek egy-egy bibliai könyv kapcsán.  

Tanári visszajelzések szerint a diákok éhesen 

vetik magukat a kijelölt bibliai szövegre, 

teológiai kérdéseik vannak, ami nemcsak 

őket, hanem a felkészítő pedagógusokat is 

lelkesíti.  

A két és fél évtizedes múltra visszatekintő 

verseny egyik különlegessége, hogy az 

önkéntes szervezőcsapatban évről évre 

megjelennek olyan új tagok, akik az előző 

években versenyzőként annyira megszerették 

a verseny hangulatát, hogy akár teológus-, akár közgazdász- vagy kisgyermekgondozó szakos hallgatóként 

is visszatérnek állomásokat vezetni, tesztet javítani. A versenyfeladatok kidolgozásában SDG-s 

pedagógusok, lelkészek, teológushallgatók vesznek részt. 

A versenyhez az utóbbi években mindig tartozik tanári fórum is – idén Katona Viktor SDG-elnök és Csőri-

Czinkos Gegely, a Református Pedagógiai Intézet munkatársa az iskolai hitélet kérdéseiről beszélgettek a 

felkészítő pedagógusokkal a kalandverseny ideje alatt.  
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A helyezettek nemcsak 

élményekkel, hanem értékes 

ajándékcsomaggal is 

gazdagodnak, amelynek 

része a kedvezményes 

részvétel az SDG Tavaszi 

Találkozóján. Ez utóbbi idén 

a járvány miatt online 

valósul meg, tervben van 

azonban egy nyár végi SDG-

nap szervezése is, ahol 

örömmel látjuk a verseny 

nyerteseit. Hálásan köszönjük a Kaposvári Református Egyházközségnek, a Lorántffy Zsuzsanna 

Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium munkatársainak – különösen is Molnár 

Tímea igazgatónőnek és Sáfrány-Kálny Beatrix tanárnőnek –, a lorántffys önkénteseknek, valamint annak a 

több mint húsz SDG-snek, akik magukat nem kímélve dolgoztak azon, hogy a versenyen minden ékesen és 

szép rendben történjen! 

Az eseményről készült rövidfilm megtekinthető itt: 

https://www.facebook.com/sdgrefdiak/videos/602055350640126/ 

Fotók: Kósa Emese, Székely Gergely 

 

 

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban:  

 

https://www.facebook.com/sdgrefdiak/videos/602055350640126/

