
Mentsd meg Isten népét Eszterrel! 

Országos bibliaismereti vetélkedő  

 

Az idei szabadulószobás verseny online fordulóját 2022. október 5-én, a jelenlétit pedig 15-

én rendeztük meg. A vetélkedőre Eszter könyvéből kellett a jelentkező csapatoknak 

felkészülnie. Az okt. 5-i fordulóban egy szabadulószobás játékban vehettek részt a 6 főből 

álló csapatok. A felhívásra 13 csapat jelentkezett: Litérről (2db), Kaposvárról (1db), 

Madocsáról (2db), Kiskunhalasról (2db), Siklósról (2db), Budapestről a Vörösmartyból 

(1db), Balmazújvárosból (3db) csapat. Az 5 legügyesebb bámulatos gyorsasággal 

teljesítette a szabadulószobát. Az első helyen Litér: Dávid csillaga csapata, 11 perccel 

végzett, a második helyen hármas holtversennyel, 17perc alatt Madocsa Aranycsapata (Pálfi 

Tibor, Závodi Zsombor, Nagy Márk, Vető Liliána, Balogh Réka, Szekeres Vivien), a Litéri 

oroszlánok, és a Madocsai menők (Géczi Bettina, Farkas Bence, Baksai Barnabás, Kiss 

Kristóf, Nagy Ábel, Baksai Eliza) lettek. Ötödikként a kaposvári csapat jutott be. Ők 

képviseltethették magukat a helyi döntőben. 

A helyi interaktív vetélkedőt okt. 15-én rendeztük meg. A csapatokat egy nagyon finom 

ebéddel és süteménnyel vártuk a gyülekezeti házunkban. Mikor mindenki jóllakott, a 

templomban, a szabályok ismertetése után, a játékosok kaptak egy menetlevelet, amely 

különböző sorrendben tartalmazta az Eszter könyvében szereplő személyek neveit. A bibliai 

könyv 7 elbújt szereplőjét kellett a templomban és környékén megtalálni. Az állomásokon 

részarányosan lehetett pontokat gyűjteni, aszerint, mennyire oldották meg helyesen a 

feladványokat. A játékot az nyerte, aki a megfelelő sorrendben összegyűjtötte az összes 

aláírást az állomásokon, és azokon a legtöbb pontot gyűjtötte.  

Az eredményhirdetéskor az Atomerőmű jóvoltából minden gyerek és tanár jutalmat kapott, 

helyezéstől függetlenül. A gyerekek csomagjában Vincze Bálint természetfotós legújabb 

könyve, egy frizbi, egy csomag kártya és egy Mikadó volt. A felnőttek szintén megkapták 

a könyvet, mellé bögrét, tollat, és a Mikadót. Az Atomerőműves támogatásból tudtuk 

jutalmazni az 5. és 4. helyezett csapat iskoláját 5-5 db Mikadó játékkal. Ezen felül a RPI 

pályázatán nyert 40.000 Ft-os összegből társasjátékcsomaggal tudtuk jutalmazni az első 3 

csapatot. A 3. helyezett, azaz a litéri csapat, 4 társasjátékot vihetett haza, a második 

helyezetthez, a madocsai Aranycsapathoz, szintén négy társas került. A győztes kaposvári 

csapat 5 db társast nyert az iskolája számára. 

Nagy segítséget jelentett és boldog mosolyt csalt versenyzőink arcára támogatónk, a Paksi 

Atomerőmű nagylelkű adománya! Köszönet érte! 

Köszönjük a segítő tanároknak, hitoktatóknak a felkészítést, kollégáinknak a játékban való 

közreműködést, az állomásvezetést. Hálásak vagyunk a gyülekezet azon tagjainak, akik a 

finom ételeket elkészítették!  

 


