BOLDOGASSZONY ÉVE KREATÍV MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ
I. FORDULÓ
Kedves Diákok!
„Anyai palástod fordítsd oltalmunkra!”
Szeretettel köszöntünk Benneteket mint játékostársakat a Boldogasszony Éve vetélkedőnkön. Reméljük,
örömötöket lelitek a feladatokban, amelyek mind egy újság szerkesztéséhez kapcsolódnak.
A nevezési lapot és az elkészített újságot a Katolikus Pedagógiai Intézetbe kell beküldeni elektronikus
formában (cím: gianone@kpszti.hu) 2018. május 2-án délelőtt 9-ig.

A keret
Készítsetek négy (A/4-es) oldalon – lehetőleg újságszerűen egy A/3-as lapra – egy újságot, amely az
1947/48-as Boldogasszony Éve egyházi eseményeit és körülményeit mutatja be (településeteken, annak
környékén és az egyházmegyétekben), illetve a korabeli Mária-kultuszra reflektáló irodalmi és vetélkedő
rovatot, valamint hirdetéseket, rövid híreket és egyéb kisebb anyagokat!1 Külön értékeljük, ha az újság
elkészítésében felhasználtok a megadott irodalmon felüli anyagokat. Bíztatunk arra, hogy igyekezzetek
anyagot gyűjteni a helyi és egyházmegyei gyűjteményekből (könyvtár, levéltár, múzeum stb.), illetve olyan
idősektől, akik megélték ezt az eseményt. A forrásaitokat az újságoldalon nevezzétek is meg az egységek
(cikkek stb.) végén! Figyeljetek az időrendre, hiszen újságotok egy adott napon jelenik meg!
Az újság részei:
1. A lapnak és különösen a címlap fejlécének megformázása (5 pont)
A címlapra kerüljön az újság általatok kitalált, de a Boldogasszony Évéhez kapcsolódó címe, a kiadás napja
saját tervezésű formában és betűtípussal. Kiadóként a csapatnév, főszerkesztőként a felkészítő tanárotok
neve, szerkesztőbizottsági tagokként a ti nevetek szerepeljen ugyanitt vagy az utolsó oldalon. A cikkek
elhelyezését, betűtípusát és betűméretét is ti válasszátok ki.
2. Riport (25 pont)
Készítsétek el a településeteken, vagy ha ott nem volt, annak környékén, illetve az egyházmegyétekben
rendezett Boldogasszony évi rendezvénynek (zarándoklatnak, Mária-napnak) beszámolóját, mintha ti
lennétek a riporter! (Kb. 1500-2000 karakter) Illusztrációkat is csatoljatok hozzá! Forrásaitokat –
aláírásképpen – jelöljétek a riport végén, illetve – esetlegesen – az illusztrációk alatt! Külön értékeljük, ha
saját magatok által felkutatott forrásokat (intézményben vagy magántulajdonban megőrzött dokumentumot,
szemtanúkkal készített interjút stb.) is felhasználtok.
3. Interjú (15 pont)
Készítsetek képzelt interjút Mindszenty bíborossal a Mária-évről! Az interjúban szerepeljen, milyen céllal
indította el az évet, és mit vár tőle! (kb. 750-1250 karakter) Az interjúhoz illesszétek az esztergomi érsek
korabeli, lehetőleg a ti egyházmegyétekben készült fényképét! Forrásaitokat – aláírásképpen – jelöljétek a
végén!
4. Rövidhírek (10 pont)
Írjatok 5 rövidhírt, amelyben beszámoltok valamely korabeli eseményről! Ebből legyen egy nemzetközi,
lehetőleg világegyházi, egy belpolitikai és három esemény a magyar katolikus egyház életéből (amelyből
legalább kettő a Mária-évhez kapcsolódik). Forrásaitokat – aláírásképpen – jelöljétek a végén!
1

Csak érdekességképpen jegyezzük meg, hogy a Boldogasszony Évéről rendszeresen tudósító Új Ember hetilap 1948-ban
többször csak négy oldalon jelent meg az állami papírkorlátozások miatt.
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5. Plakát (5 pont)
Készítsetek egy kisméretű (az újságba illesztett, maximum A/6-os méretű) plakátot, amely a Boldogasszony
Éve valamely közelgő eseményére figyelmeztet! Népszerűsítsétek az esemény programját!
6. Rajz (5 pont)
Tervezzetek egy Boldogasszony-szimbólumot, amelyet a lapban helyeztek el!
7. Vers (10 pont)
Írjatok akrosztikonos verset, ahol a sorok kezdőbetűiben a MÁRIA/SZŰZ MÁRIA nevet rejtitek el! A
szöveg tartalma kapcsolódjon valamilyen módon Szűz Máriához (az életéhez, kultuszához, de lehet pl. egy
könyörgés is.) Adjatok címet is a költeményeteknek! A vers 5, 6, 8 vagy 9 soros legyen, 6 sor esetén az első
vagy az utolsó sor kezdőbetűje bármi lehet. Figyeljetek arra, hogy nem egyszerűen akrosztikont, hanem
verset kell írnotok, tehát a sorok szótagszáma azonos legyen, és legyen valamilyen rím benne!
8. Kritika (10 pont)
1947-ben jelent meg Sík Sándor Tizenkét csillagú korona című verseskötete. Ebben jelent meg a Magyarok
Nagyasszonya című vers, amelynek tartalmi, formai sajátosságait kell bemutatnotok 800–1000 karakterben,
kitérve a vers értékeire és esetleges árnyoldalaira is.
9. Reklám és apróhirdetés (10 pont)
Helyezzetek el a lapban legalább tíz olyan reklámot és apróhirdetést, amelyek valamilyen módon
kapcsolódnak a Boldogasszony Évéhez!
10. Keresztrejtvény (20 pont)
Az alábbi betűnégyzetbe a Boldogasszony Évéhez, illetve a Mária-kultuszhoz köthető – legalább nyolcbetűs
– fogalmakat rejtettünk el: le és fel, jobbra és balra, valamint átlósan, de úgy, hogy az ékezeteket nem tettük
ki. Keressétek meg a kilenc fogalmat, majd készítsetek ezekhez keresztrejtvényt az újság rejtvény rovatába
úgy, hogy a meghatározások nyolc szóból álljanak (a névelő nem számít, a kötőjellel összekötött szavak,
mint Mátyás-templom, külön-külön számítanak). Több vagy kevesebb szóból álló meghatározásért csak fele
pontszám jár. Külön értékeljük, ha olyan keresztrejtvényt készítetek, amelyből egy, a Boldogasszony Évéhez
köthető személy vezetékneve is kiolvasható.
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11. Rejtvény megoldása (25 pont)
Az újságban adjátok meg az alábbi – Mária kegyhelyekkel kapcsolatos – rejtvény megoldását, amelyet
természetesen előtte meg kell fejtenetek! (Mintha ez az előző szám rejtvénye lenne.)
Az a feladatotok, hogy az alábbi táblázat segítségével kapcsoljátok össze az egyes kegyhelyekhez tartozó
földrajzi elhelyezést, képet és leírást, illetve nevezzétek meg a kegyhelyet is! A megoldást helyezzétek el az
újságban!
A kegyhely száma A kegyhely neve
a vaktérképen
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I.
II.
III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

A kép betűjele

A leírás sorszáma

A kegyhely a kapucinusokhoz kapcsolódik.
A Boldogasszony Éve során három nagy zarándoklatot vezettek ide egy hónapon belül.
A kegyhely gondozását a XVII. század második felében a jezsuiták végezték. Majd három évtizednyi
szünetet követően a ferencesek telepedtek itt le és ők folytattak lelkipásztori tevékenységet a XX.
század közepéig.
Nemcsak különböző nemzetiségű katolikusok, hanem ortodoxok számára is szent hely.
Bár a XVIII. század végétől vannak adatok ide érkező zarándoklatokra, a kegyhelyen csak a XIX.
század utolsó harmadában épült – középkori romok felhasználásával – templom.
Egy ausztriai Mária-kegyhely szobrának másolatát hozták ide, és föléje „kősátrat” emeltek.
Könnyező Mária-képét Ausztriába vitették.
A kegytemplom mellett álló kolostor sokáig börtönként szolgált.
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