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Összefoglaló az 1. Jelmezes Bibliaismereti Versenyről 

A verseny  

megrendezésének időpontja: 2019. november 19. 

rendező intézményének neve: Lónyay Utcai Református Gimnázium 

szervezőjének neve, beosztása: Pétery-Schmidt Zsolt, iskolalelkész 

szervezőjének segítői, beosztásuk: Varga-Bihari Csilla, hittanoktató; Szilasi Viktória, hittanoktató 

támogatója, a támogatás módja: Budapest-Északi Református Egyházmegye, mint fenntartó 

résztvevőinek száma: 27 fő. 

A verseny helyezettei: 

A verseny 
kategóriája 

I. helyezett csapat neve, 
osztálya, iskolája,  
felkészítő tanára 

II. helyezett tanuló neve, 
osztálya, iskolája,                  
felkészítő tanára 

III. helyezett tanuló neve, 
osztálya, iskolája,                 
felkészítő tanára 

Bibliaismereti 
verseny 

 

Tálentumok csapat 
11. B osztály 
 
Benkő István Református 
Ált. Isk. és Gimnázium 
 
Szilágyi-Sándor Gabriella, 
Madarász Levente 

Krisztus katonái 
7. osztály 
 
Lónyay Utcai Református 
Gimnázium 
 
Varga-Bihari Csilla 

 Keresztyén ifjak 
11. osztály 
 
Lónyay Utcai Református 
Gimnázium 
 
Varga-Bihari Csilla 
 

 

Összefoglaló a versenyről, annak programjáról   

 

Első alkalommal került megrendezésre a Lónyay Utcai Református Gimnázium Jelmezes 

Bibliaismereti Versenye, melynek tematikája a szinoptikus evangéliumokra épült. A verseny három részből 

állt. Az első részben egy evangéliumi történetet kellett előadni, ragaszkodva a bibliai szöveghez és 

törekedve a korhű megjelenítésre. Itt a csapatok kreatívan használták a kivetítő és hangosítás nyújtotta 

lehetőségeket, ezzel is megidézve az eredeti helyszínek hangulatát. A második részben írásban kellett 

számot adniuk a szinoptikus evangéliumok ismeretéről. Itt a 7. osztályos és a 10-11. osztályos csapatok 

más-más feladatlapot töltöttek ki, de a nehézségi szint egyeztetve lett, így nem volt szükség két külön 

kategória indítására. A harmadik részben Jézus egyik tanítását kellett kortárs módon megfogalmazni. Itt 

nem a szöveghűségen volt a hangsúly, hanem azon, hogy Jézus tanítását jól értsék és azt mai nyelven, 

érthető módon tudják megfogalmazni, illetve egy élethelyzet keretébe illeszteni. A versenyen minden 

induló ajándékban részesült. 
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Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban: 

A következő évi versenyt hasonló időpontra kívánjuk szervezni és hasonlóan kreatív és hagyományos 

megmérettetésekre szeretnénk hívni a diákokat. Januárban tervezzük kiküldeni a versenyfelhívást. Ennek 

közzétételében szeretnénk majd kérni a segítségüket.  A tematika Ezsdrás és Nehémiás könyvére fog 

épülni. 

 


