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KÉPJÁTÉK
Mikor, milyen körülmények között készült a következõ kép?
Játékos kedvû olvasóinktól azt kérjük, küldjék be a megfejtést levelezõlapon a
Keresztény Élet Szerkesztõsége címére (1075 Budapest, Károly krt. 1.) a lap-
szám megjelenését követõ 10. napig (március 1.). Aszerencsés megfejtõk között
értékes könyveket sorsolunk ki.

7. BETÛRÕL BETÛRE 2-2 pont

Ezt a feladatot három részletben közöljük. Az elsõt az elõzõ lapszámban
olvashatták. A részmegfejtések számozott betûit sorrendben leírva a 3.
forduló végére három olyan idézetet kapnak, amelyek Mindszentyhez
kapcsolódnak. Most csupán a 2. forduló részmegfejtéseit küldjék be!

6. KORTÁRSAK – CSAK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK 24+10 pont
Mindszenty üldözött magyar és külhoni kortársainak képét kell párosítaniuk a
megadott születési és halálozási adatokkal. Ezt követõen válasszanak egyet kö-
zülük, s mutassák be az õ életútját!

1. 1901–1981; 2. 1887–1961; 3. 1879–1968; 4. 1882–1975; 5. 1896–1980;
6. 1888–1969; 7. 1911–1947; 8. 1901–1978; 9. 1890–1965; 10. 1898–1960;
11. 1892–1951; 12. 1892–1945
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9. VAGY-VAGY maximum 15 pont
A következõ feladatok közül csak egyet kell elkészíteniük!
Képzeljék el, hogy településük a bíboros hercegprímás fogadására készül
1947-ben. Készítsék el tetszõleges technikával a községbe (városba) vezetõ útra
állított díszkapu tervét!

VAGY

Kutassanak fel olyan visszaemlékezéseket, emlékeket, amelyeket településük
lakói õriznek a hercegprímásról!

8. ÕSÖK – CSAK KÖZÉPISKOLÁSOKNAK 5 + 10 pont

Kitõl származik a hiányos idézet? Melyek a hiányzó szavak? Írjanak maxi-
mum egyoldalas összefoglalót az idézetben szereplõ eseményekrõl!

„Az elsõ igazi ………1.………-t ……….2…….. küldte …….3…….-be, hogy ölje
meg ……..4…… bíborost. Az én ……5……. meghalt a bíborosért, és ezzel bezá-
rult a kör.”

11. Mindszenty József hamvait osztrák külügyminiszterként õ búcsúztatta a határon

136 117 5 8

12. A leghíresebb erdélyi pünkösdi búcsújáró hely

58 132 14 139

13. Szent László hermájának egykori és jelenlegi õrzési helye, kötõjellel a város-
nevek között

3 40 143 129 74

14. Róma püspökének fõtemploma

75 106 6 16 152

15. Papnak készült, a Magyar Rádió fõ bemondója volt. A déli harangszó szakava-
tott kommentátoraként is ismerte az ország

13 144 20 85

16. 1991-ben a Magyar Demokrata Fórum elnökségi tagjaként õ fogadta a határon
Mindszenty hamvait

21 37 150 46 131

17. Mindszenty által is meglátogatott németországi település, ahol magyar tannyel-
vû gimnázium mûködött

123 34 11 26

21. Ennek a településnek pálos kolostorból átalakított börtöne van. Az ötvenes
években sok katolikus pap is raboskodott falai között

133 95 28 140 52

20. Szent János szerint õ találkozott elõször a feltámadt Krisztussal

128 35 107 42 122

19. Az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye védõszentje

22 45 19 41 104

18. A fõvárosi Mátyás-templom hivatalos elnevezése

142 86 57

30 23

83 118 18


