
II. bism verseny 2015. ősz Meghirdetés 

 

A Magyar Bibliatársulat Alapítvány ismét meghirdeti bibliaismereti versenyét középiskolások számára.  

Minden héten három kategóriában adunk meg egy-egy feladványt: egy bibliai történet (I. kategória) 

címét, egy bibliai könyv (II. kategória) címét, és egy bibliai szereplő (III. kategória) nevét. A feladat a 

megadott bibliai történet, könyv és személy élettörténetének összefoglalása mindössze hat szóba 

tömörítve. 

Egy anekdota szerint Ernest Hemingway egy alkalommal – amikor műveinek rövidsége, tömörsége 

miatt dicsérték – fogadást kötött, hogy akár hat szóban is el tud mondani egy drámai történetet. Így 

született egy papírszalvétára vetve a „For sale: baby shoes. Never worn.”, azaz „Kisbaba cipő eladó. 

Még nem hordták.” 

Persze nem kell, hogy csak ilyen baljós hangvételű megfejtések érkezzenek. Ugyanilyen frappáns és 

kiváló: „A legerősebb voltam, de találkoztam Delilával” vagy: „Jött az özön-, vízen maradt hajó” és 

hogy ne csak az Ószövetség képviseltesse magát: „Ketten mentünk Emmausba, felismertük, Ő az”. A 

hat szóba tehát a mondat minden eleme, így a névelő is beletartozik. Fő szempont a kreativitás, a 

tömörség, a szemléletesség, és lehetőség szerint a humor. 

Jelentkezés: A versenyre bármilyen középiskolás diák jelentkezhet felekezeti hovatartozástól 

függetlenül. Egyéni versenyzők és legfeljebb 3 fős csoportok jelentkezését várjuk. A regisztráció az 

egyéni versenyző nevének (vagy a csoportvezető és a csoport nevének és létszámának), email 

címének és a középiskola nevének megadásával történhet a bibliatarsulat.hu honlapon. A jelentkezés 

határideje: 2015. október 16. (péntek) éjfél. 

A verseny menete: A verseny 4 héten keresztül tart majd. Az első feladványsort 2015. október 19-én, 

az utolsót november 9-én tesszük közzé. A feladványokat minden hét első napjaiban feltesszük 

honlapunkra, és emailben is elküldjük a sikeresen regisztráló diákoknak. A versenyzőknek körülbelül 

egy hét áll rendelkezésükre, hogy a története(ke)t átolvassák a Bibliában vagy az abibliamindenkie.hu 

honlapon, elkészítsék hatszavas megoldásaikat, és beküldjék az info@bibliatarsulat.hu email címre 

vasárnap éjfélig. A határidőre beérkező mondatokat egy háromtagú bizottság értékeli majd, és a 

legjobb megoldásokat minden héten közzétesszük. A jelentkezőknek nem feltétlenül szükséges 

mindhárom kategóriában versenyezni, ha valaki csak egy vagy két kategóriában szeretné beküldeni 

írásait, természetesen azt is elfogadjuk. Azoknak a versenyzőknek, akik kérnek, a versenyben való 

részvételhez 1 db RÚF 2014 új fordítású Bibliát adunk ajándékba. 

Díjak: A legmagasabb pontszámot elérő versenyzők I., II. és III. díjban részesülnek 25-20-15 ezer 

forint értékben. 

Az ünnepélyes díjátadásra 2015. november 29-én, advent első vasárnapján kerül sor Budapesten, a 

Kálvin téri református templomban. 
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