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Kedves Versenyző!
Szeretettel köszöntelek a Harmatcsepp 4. osztályos hittanversenyén!
Ebben az évben elsősorban Assisi Szent Ferenc, Toursi Szent Márton és a katolikus iskolák
védőszentjének Szent Gellértnek életével és munkásságával kapcsolatos kérdésekkel fogsz
találkozni.
A második fordulóban Toursi Szent Márton életével fogunk foglalkozni, és egy kicsit
visszatekintünk még Assisi Szent Ferencre is. Kérlek, figyelmesen olvasd el a feladatok
utasításait! Tollal írj! Figyelj a külalakra és a helyesírásra is! Jó és eredményes munkát
kívánok!

1. Kiknek a védőszentje Toursi Szent Márton? /2p/
_______________________________________________________________________
2. Töltsd ki a nyomtatványt Márton adataival! /8p/
SZÜLETÉSI HELYE:
A VÁROS MAI NEVE:
SZÜLETÉSI ÉVE:
ENNYI ÉVESEN LETT HITTANULÓ (KATECHUMEN):
ENNYI ÉVESEN KERESZTELKEDIK MEG:
APJA FOGLALKOZÁSA:
HALÁLÁNAK HELYE, IDEJE:
TEMETÉSE ÉS ÜNNEPNAPJA:
SÍRHELYE:
3. Márton álmában Jézust látta abban a fél köpenyben, amit a koldusnak adott.
Milyen mondat hangzott el ekkor? Egészítsd ki a hiányos szöveget! Írd le a vonalra
helyesen!/ 12 p/

„Am*t *gynek a l*gk*sebb t*stv*re*m k*z*l tesztek, n*k*m tett*tek.”
_____________________________________________________________________________
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4. Assisiben a Szent Ferenc bazilikában van egy Szent Márton kápolna, ahol ezek a
képek láthatók. Írd a képek alá, hogy mit ábrázolnak Márton életéből! /3p/

5. Karikázd be a jó választ!/ 6p/


Itt temették el Szent Mártont (sírja zarándokhely)
A) Amiens



C). Tours

Szent Mártont Gallia nemzeti szentjének is nevezik. Ez ma melyik ország?
A). Franciaország



B). Poitiers

B). Németország

C). Magyarország

Erre tanít minket Szent Márton!
A). Magunkban és másokban is meglássuk a jót!

B). Tegyünk apró csodákat!

C). Vágjuk ketté a télikabátunkat, és adjuk oda az osztálytársunknak.


Ez a pápa is imádkozott Szent Márton sírjánál!
A). I. Ferenc pápa



B). egy ős templomra

C). Szent Márton szülőházára

Márton, aki a koldusnak a saját ruháját is odaadta, ehhez a bibliai személyhez hasonlított
A). Jónás próféta
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C). VI. Pál pápa

A hagyomány szerint minek az alapjaira épült a Szent Márton templom Szombathelyen?
A) egy római erődre



B). II. János Pál pápa

B). az irgalmas szamaritánus

C). Máté, a vámos

6. Igaz/Hamis


















Írj I vagy H betűt a pontok elé!/17p/

Szent Márton pogány környezetben nevelkedett.
15 éves, amikor császári parancsra besorozzák a seregbe és lovas testőrtiszt lesz.
334-ben Párizsban télvíz idején a katonai köpenyének felét egy koldusnak adja.
Márton Istentől megkapta a csodatevés ajándékát.
Amikor püspök lett Tours-ban, gazdag lakomákat rendezett és fényes ruhákban járt, mert
már megtehette.
Szent Márton kultusza már a honfoglalás előtt is virágzott Pannóniában.
A szombathelyi székesegyház 1913-óta őriz egy kisebb ereklyét Márton koponyacsontjából.
Márton az első nem vértanú szent, akit tisztelünk.
Szent Márton sírja Pannonhalmán van, a főoltár alatti kriptában.
375-ben megalapította Tours mellett Marmoutier híres kolostorát, ahonnan sok püspök
került ki.
Márton a megkeresztelkedése után elhagyta a hadsereget és Hiláriusz püspök tanítványa
lett.
Márton még kicsi gyerek, amikor szüleivel az itáliai Rómába költöznek.
Szent Márton a mai Magyarország területén született.
Katonaként kegyetlen volt, mindenkit lekaszabolt, aki az útjába került.
Isten szolgálatába akart állni, ezért a kardot keresztre cserélte.
Szent Márton nagyravágyó ember volt.
Egyszerű életet akart élni, ezért nem akart püspök lenni.

7. Fejtsd meg a rejtvényt!
Minden helyes megoldás 1pontot ér!
/10p/
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