
KEDVES 5-8. 

OSZTÁLYOSOK!     

 

Szeretettel köszöntünk 

benneteket a 

„Jézus barátai”  

című egyházmegyei 

hittanverseny                                          

2. fordulóján  

– és egyben szeretettel 

köszöntjük szüleiteket is,  

akiknek segítségét is 

kérhetitek ebben az izgalmas 

játékban! 

 

Kedves Szülők, 

nagyon örülünk és köszönjük,hogy támogatjátok gyermeketek részvételét a hittanversenyen! 

 

Második fordulónk témája nagyon különleges:  

a Szombathelyi Egyházmegye papjairól fognak szólni a feladatok – 

vagyis azokról a püspök, plébános és káplán atyákról, akikre minket, 

híveket bízott a Jóisten, és akiknek az a feladatuk, hogy minket 

egyre közelebb vezessenek Jézushoz, a mi jó Pásztorunkhoz!             
Azt szeretnénk, ha a feladatokon 

keresztül jobban megismernétek 

egyházmegyénk papjait! 

A feladatok megoldásához itt találhatjátok meg        

a legtöbb információt:  

https://www.martinus.hu/nev-es-cimtar 

Lesznek olyan feladatok is, amihez külön forrást fogunk 

megadni. 

Jó kutatást, örömteli munkát!  

https://www.martinus.hu/nev-es-cimtar


  TOTÓ EGYHÁZMEGYÉNK PAPJAIRÓL 

 

1. Rakd ki a következő puzzle-t! 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3a057034bd44 

Kit ábrázol a kép? 

a. Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök atya 

b. Dr. Veres András püspök atya 

c. Dr. Székely János püspök atya 

 

 

2. Az alábbi plébániák plébánosai közül ki született legelőbb? 

 

a. Kőszegszerdahely  

b. Nova 

c. Ikervár 

 

3. Melyik szerzetesrend 

tagja Vasvár 

plébánosa? 

 

a. premontrei 

b. verbita 

c. ferences 

 

 

4. Ki a legidősebb a jelenleg egyházmegyénkben szolgáló szerzetes-papok közül? 

 

a. Vendrey Gábor Géza SDB 

b. Kercza Csaba Asztrik OFM 

c. Szabó Alajos SVD  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3a057034bd44


 

5. Ki nem szerepel a mellékelt képen?  

 

a. Dr. Kürnyek Róbert helynök atya 

b. Dr. Gyürki László nyugalmazott plébános atya 

c. Császár István helynök atya 

 

6. Az alábbi atyák közül kit szenteltek pappá 

2000 előtt? 

 

 

a. Bodorkós Imre 

b. Sz. Gyula Gergely OPraem 

c. Németh Zoltán 

 

 

7. Az alábbi atyák közül kit szenteltek 

pappá legkésőbb?  

 

a. Zalalövő plébánosa 

b. Tótszerdahely plébánosa 

c. Szécsisziget plébánosa 

 

 

8. Rakd ki a következő puzzle-t! 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=pla

y&pid=0337fb9d312d 

Hogy hívják a képen a püspök atya 

mellett álló, lila stólás atyát? 

 

a. Huszár Balázs 

b. Gyöngyös Balázs 

c. Ipacs Bence 

 

Milyen különleges szolgálatot látott 

el ő 2014-től 2020-ig 

Zalaegerszegen?   ………………………………………………………………………… 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0337fb9d312d
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0337fb9d312d


9. Melyik atya nem a szombathelyi 

egyházmegye területéről származik (születési 

hely)?  

 

a. Dóka Ferenc 

b. Fliszár Károly 

c. Rátkai Imre 

 

 

10. Kinek a plébániájához tartozik a legtöbb 

település (fília)? 

 

a. Déri Péter atya  

b. Várhelyi Tamás atya 

c. Bokor Zoltán atya 

 

 

11. Ki volt korábban kőszegi plébános?  

 

a. Dr. Takács Gyula atya 

b. Dr. Horváth Lajos atya 

c. Dr. Koltay Jenő József atya 

 

 

12. Ki nem volt káplán a szombathelyi Szent Márton Plébánián? 

 

a. Aigner Géza atya 

b. Molnár Szabolcs atya 

c. Balasi István atya 

 

 

13. Rakd ki a következő puzzle-t! 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0ab352e7b1a9 

Kit látunk a kirakott képen?  

 

a. Lendvai Zoltán atya 

b. Schauermann János atya 

c. Gálhidi Sándor atya 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0ab352e7b1a9


Mit tart a kezében az atya a kirakott képen?  

….…………………………………………………………… 

Mit gondolsz, miért? 

a. szeret motorozni 

b. szeret gördeszkázni 

c. szeret biciklizni 

 

 

 

 

 

+1. Rakd ki a következő puzzle-t! 
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=37390387280a 

Hány évesen szentelték pappá a kirakott képen látható atyát? 

a. 24 

b. 27 

c. 31 

Mi a neve a kezében lévő tárgynak?  

 

...................................................... 

 

A tárgyat díszíti egy kis szobor.                  

Jézus melyik mondása jut eszedbe róla?            

 „Én vagyok…” 

a. …az élet kenyere. 

b. …a világ világossága. 

c. …a jó pásztor. 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=37390387280a


 

NÉHÁNY KÉRDÉS MÉG A SZERZETES ATYÁKRÓL… 

 

MELYIK PLÉBÁNIA MELYIK SZERZETESRENDHEZ 

KAPCSOLÓDIK? 

SVD / OFM / SDB / OPraem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELYIK SZERZETESREND ATYÁI LÁTNAK EL TÖBB PLÉBÁNIÁT IS? 

HÚZD ALÁ A JÓ VÁLASZT / VÁLASZOKAT! 

 

verbiták   

ferencesek   

szaléziak     

premontreiek 

 

Vasvár 

– Szent Kereszt 

felmagasztalása Plébánia 

 

Szombathely 

– Szent Kvirin Plébánia 
 

Nemesbőd 

– Szent Mihály Plébánia 
 

Szombathely 

– Szent Erzsébet Plébánia 
 

Kőszegszerdahely 

– Mindenszentek Plébánia 
 

Zalaegerszeg 

– Jézus Szíve Plébánia 
 



PÁROSÍTÓ FELADAT - Melyik atyához melyik ifjúkori kép tartozik?      

          

1.            2.            3.            4. 

       

 5.             6.             7. 

       

8.              9.               10. 



 

ifjúkori 

kép 

száma 

KIT LÁTUNK A KÉPEN?                      

HÚZD ALÁ A HELYESET! 

 

 

Ják vagy Celldömölk plébánosa 

 

 

 

ifjúkori 

kép 

száma 

KIT LÁTUNK A KÉPEN?             

HÚZD ALÁ A HELYESET! 

 

 

Németh Cs. vagy Németh T. 

 



 

ifjúkori 

kép 

száma 

KIT LÁTUNK A KÉPEN?             

HÚZD ALÁ A HELYESET! 

 

 

K. László vagy H. László 

 

 

 

 

ifjúkori 

kép 

száma 

KIT LÁTUNK A KÉPEN?             

HÚZD ALÁ A HELYESET! 

 

 

    Kovács J. vagy Kovács R. 

 

 



 

(a kép bal oldalán látható atya a kérdés…) 

ifjúkori 

kép 

száma 

KIT LÁTUNK A KÉPEN?             

HÚZD ALÁ A HELYESET! 

 

 

T. T. vagy N. N. 

 
 

 

ifjúkori 

kép 

száma 

KIT LÁTUNK A KÉPEN?                        

HÚZD ALÁ A HELYESET! 

 

 

Répcelak vagy Salomvár plébánosa 

 



 

ifjúkori 

kép 

száma 

KIT LÁTUNK A KÉPEN?             

HÚZD ALÁ A HELYESET! 

 

 

Cs. I. vagy Cs. Gy. 

 

 

 

ifjúkori 

kép 

száma 

KIT LÁTUNK A KÉPEN?                           

HÚZD ALÁ A HELYESET! 

 

 

Brenner János vagy Brenner József 

 

 



 

ifjúkori 

kép 

száma 

KIT LÁTUNK A KÉPEN?                          

HÚZD ALÁ A HELYESET! 

 

 

O. Z. vagy Ó. K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ifjúkori 

kép 

száma 

KIT LÁTUNK A KÉPEN?                          

HÚZD ALÁ A HELYESET! 

 

 

M. J. A. vagy H. I. S. 

 

 

 

 

 

 

Végül egy ráadás-kérdés:  

Az ebben a feladatban szereplő atyák közül ki az, aki jelenleg nem a szombathelyi 

egyházmegye területén végzi papi szolgálatát? 

 neve: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 jelenlegi szolgálati helye: ………………………………………………………………………………… 

 

 jelenlegi beosztása: …………………………………………………………………………………………… 

 



BINGÓ-játék 

 

 

 

 

 

 

https://www.martinus.hu/nev-es-cimtar 

 

Keress egy atyát, aki… 

 

NÉV 

 szemüveges 

 

 

 1940 előtt született 

 

 

 még káplánként szolgál 

 

 

 vezetékneve H betűvel kezdődik 

 

 

 keresztneve L betűvel kezdődik 

 

 

 Szombathelyen született 

 

 

 2010 után lett pappá szentelve 

 

 

 tanult Rómában 

 

 

 abban a hónapban született, mint Jézus 

 

 

 a vezetékneve és a keresztneve 

ugyanazzal a betűvel kezdődik 

 

 

https://www.martinus.hu/nev-es-cimtar


KERESZTREJTVÉNY 

 

ÓRIÁSI 

SZENZÁCIÓ!!! 
 

Ezekben a napokban, 

hetekben hatalmas és 

örömteli esemény 

történik 

egyházmegyénkben: 

Ferenc pápa 

szombathelyi 

segédpüspökké 

nevezte ki Fekete Szabolcs Benedek atyát – akit Húsvéthétfőn a szombathelyi 

székesegyházban fognak püspökké szentelni! A püspökszentelés nagyon különleges 

esemény, amin bárki részt vehet.  

Adjunk hálát Istennek ezért a nagy ajándékért, és imádkozzunk Szabolcs atyáért, 

hogy jó pásztorunk legyen püspökként is! 

Fejtsétek meg a Szabolcs atyáról szóló rejtvényt! 

Itt találtok hozzá segítséget: 

https://www.martinus.hu/hirek/11439/aprilis-18-an-szentelik-puspokke-fekete-

szabolcs-benedek-atyat 

1. Itt született Szabolcs atya. 

2. Itt járt általános iskolába. 

3. Ebben a városban járt gimnáziumba. 

4. Ennek a rendnek a gimnáziumába járt. 

5. Ezt választotta püspöki jelmondatának. 

6. Tőle kapta új feladatához a kinevezést. 

7. Ezt a központi szolgálatot végezte Szombathelyen 2009-től. 

8. Ennek a kerületnek volt az esperese 2008 és 2009 között. 

9. Szentgotthárdon ilyen beosztásban szolgált a plébános atya mellett 2002 és 2006 

között. 

10. Ebben a szemináriumban készült a papságra. 

11. 2006 és 2009 között itt volt plébános. 

https://www.martinus.hu/hirek/11439/aprilis-18-an-szentelik-puspokke-fekete-szabolcs-benedek-atyat
https://www.martinus.hu/hirek/11439/aprilis-18-an-szentelik-puspokke-fekete-szabolcs-benedek-atyat


A rejtvény megfejtését a sárga oszlopban olvashatjátok majd fentről lefelé! 

 

     
1. 

      
  

             
 

   
2. 

                      
 

       
3. 

                  
 

   
4. 

                      
 

                    
5. 

     
 

 
6. 

                        
 

      
7. 

                    

     
8. 

                    
 

     
9. 

                    
 

      
10. 

                   
 

    
11. 

                     
  

MEGFEJTÉS:  

Ez lesz Szabolcs atya új szolgálata a Szombathelyi 

Egyházmegyében: 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KISPAPJAINK 

Most pedig ismerkedjetek meg egyházmegyénk papnövendékeivel („kispapjaival” ), akik a 

papszentelésre készülnek, hogy azután egészen Krisztusnak 

és az Egyháznak ajándékozzák magukat! 

Ők 13-an két különböző papnevelő intézetben 

(=szemináriumban) készülnek papi szolgálatukra.  

Nyomozzátok ki, hogy ki melyik helyen tanul, aztán írjátok 

be a neveket a megfelelő helyre a lenti táblázatba! 

Itt tudtok nyomozni: 

http://bjhf.hu/index.php/szeminarium/kispapok 

https://kozpontiszeminarium.org/rolunk/lakoink/ 

Kispapok: 

Horváth László Péter 

Csupor Márton 

Szántó Adrián 

Bodorkós Áron 

Pongrácz Benedek 

Járfás Ádám 

Rátkai István 

Fábián András 

Adorján Szabolcs 

József  

 

Rákos József 

Marton Balázs 

Kirchknopf Gergely 

Vigh Balázs Zsolt

BRENNER JÁNOS HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA 

- SZEMINÁRIUM (GYŐR) 

 

KÖZPONTI SZEMINÁRIUM 

(BUDAPEST) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://bjhf.hu/index.php/szeminarium/kispapok
https://kozpontiszeminarium.org/rolunk/lakoink/


Most pedig töltsétek ki róluk az alábbi totót! 

A szükséges tudnivalókat megtaláljátok: 

http://bjhf.hu/index.php/szeminarium/kispapok 

https://kozpontiszeminarium.org/rolunk/lakoink/ 

 

1./ Mi a hobbija Vigh Balázs Zsoltnak?  

a./ tánc és olvasás 

b./ horgászat és kirándulás 

c./ zene és sport 

 

 

2./ Milyen pályára készült Adorján Szabolcs József?  

a./ jogi 

b./ katonai 

c./ orvosi 

 

 

3./ Melyik földrészen született és élt évekig Horváth László 

Péter?  

a./ Dél- Amerika 

b./ Észak-Amerika 

c./ Ausztrália 

 

 

4./ Milyen hangszeren játszik kiválóan Csupor Márton?  

a./ hárfa 

b./ basszusgitár 

c./ orgona 

 

 

http://bjhf.hu/index.php/szeminarium/kispapok
https://kozpontiszeminarium.org/rolunk/lakoink/


5./ Ki a példaképe Pongrácz Benedeknek?  

a./ Boldog Brenner János 

b./ Bosco Szent János 

c./Vianney Szent János 

 

 

6./ Ki tanította hittanra Rátkai István nagymamáját 

gyermekkorában?  

a./ Brenner József 

b./ Dr. Székely János 

c./ Boldog Brenner János 

 

 

7./ Melyik egyetemen tanult Kirchknopf Gergely a 

szeminárium előtt?  

a./ Széchenyi István Egyetem 

b./ ELTE Savaria Egyetemi Központ 

c./ Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

 

 

8./ Milyen élmény erősítette meg Marton Balázst hivatásában?  

a./ egy római kirándulás, ahol láthatta Ferenc pápát 

b./ a csíksomlyói pápalátogatás 

c./ egy zarándokút Fatimába 

 

 

9./ Melyik szomszédos országból származik Fábián András?  

a./ Ausztria 

b./ Románia 

c./ Szlovénia 



10./ Milyen feladatot látott el a pannonhalmi gimnáziumi évei 

alatt Járfás Ádám?  

a./ harangozó 

b./ kántor 

c./ sekrestyés 

 

 

11./ Bodorkós Áron nagycsaládból származik.                                               

Hány testvére van? 

a./ (75+13) : 22 = ? 

b./ 90 : 3 : 10 = ? 

c./ (7 ٠ 4) – 23 = ? 

 

 

12./ Mikor erősödött meg Rákos József szívében a papi hivatás 

gondolata?  

a./ kereszteléskor 

b./ elsőáldozáskor 

c./ bérmáláskor 

 

 

13./ Hol végezte az általános iskola felső tagozatát 

Szántó Adrián?  

a./ Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola 

b./ Brenner János Általános Iskola 

c./ Mindszenty József Általános Iskola 

 

+ 1./ Kispapjaink közül négyen ugyanabba a gimnáziumba jártak. 

Melyik ez a gimnázium? 

a./ Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

b./ Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium 

c./ Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Szakkollégium 



PAPSZENTELÉS 

 

Nagy örömünkre 2022 nyarán ismét lesz 

papszentelés Szombathelyen:  

Rácz Ágoston diakónust június 25-én fogja 

Püspök atya pappá 

szentelni. 

 

 

 

Írjátok be a Google keresőjébe az alábbi kifejezéseket:  

DIAKÓNUSSZENTELÉS – 2021 – SZOMBATHELY – RÁCZ ÁGOSTON 

A felbukkanó cikkben, amire a www.martinus.hu oldalon találhattok rá, szerepel a szentelés 

előtt álló atya papi jelmondata. Keressétek ki a szövegből ezt a bibliai mondatot (kétszer is 

szerepel a cikkben)! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A Biblia melyik könyvéből származik ez az idézet? …………………………………………………………………… 

 

Mit kérnél Ágoston atya számára Istentől a papszentelésre? Az alábbiakban fogalmazz 

meg érte egy rövid imát! 

 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 



PLUSZFELADAT: SZELFI  

 

Készítsetek magatokról és egy általatok választott atyáról egy közös szelfit, és 

kérdezzétek meg az atyát, hogy mi a papi jelmondata, és hogy mit szeret legjobban                

a papi szolgálatában! 

 

Atya neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jelmondata: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kedvenc szolgálata a papságban: ……………………………………………………………………………………………… 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Itt a vége… 

Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást –                    

és velünk játszottatok! 

ISTEN ÁLDJON BENNETEKET! + 

 

FONTOS! 

 

 A feladatok beküldési határideje: 2022. május 10. 

 A cím, ahová a feladatok megoldását várjuk: hitoktatas@martinus.hu 

 A feladatok megoldását tartalmazó emailbe kérjük beleírni a tanuló 

nevét, születési idejét, iskolája és osztálya nevét – valamint a 

hitoktató nevét is! 
 

 
NAGY SZERETETTEL ÉS IZGALOMMAL VÁRJUK A MEGOLDÁSOKAT                                

– áldott, örömteli időtöltést kívánunk a játékhoz! 

 

A hittanversenyt előkészítő team nevében:                                                                                  

Pontyos Ildikó SSS,                                                                                                                                            

a hitoktatási iroda vezetője 

mailto:hitoktatas@martinus.hu

