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„A TURINI REMETE” – KOSSUTH LAJOS ÉLETE ÉS PÁLYAFUTÁSA
3. ÍRÁSBELI FORDULÓ
5. IDEGEN HADAKBAN

8. MORSE-KÓD – ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK
1865-ben Párizsban szabványosították a Morse-kód jeleit, akár Kossuth is használhatta
volna azokat. Fejtsék meg a szöveget, és tegyenek úgy, ahogyan abban olvasták!
5+15 pont

a) Kinek a sírkövét ábrázolja a fotó, mit tudnak róla?
6 pont
b) A magyar emigráció számos tagja lépett idegen államok hadseregeibe. Írjanak legalább öt olyan országot, ahol magyar emigránsok harcoltak a szabadságharc leverése
után! Az idegen országok magyar hõsei közül egynek-egynek mutassák be életútját is!
5+15 pont

6. PRÓKÁTOR – KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

14+15 pont

A meghatározásokra egy kivételével latinul, Kossuth korának ügyvédi nyelvén keressük
a válaszokat. A részmegfejtésekre, és a kezdõbetûket összeolvasva kapott kifejezés magyarázatára vagyunk kíváncsiak, errõl kérünk maximum két oldalnyi fogalmazást!

a) polgári, nem katonai
b) beszámít, elfogad, elismer
c) alapszabály, szabályzat
d) ilyen fogoly volt Táncsics
e) feltétlen, korlátlan
f) értesítés, tudósítás, közlés
g) a központosítás megszüntetése
h) népszavazás
i) valamihez tapadás
j) törvényes
k) törvényen kívüli
l) szóbeli, élõszóval elõadott
m) részvény, kötvény, váltó, csekk összefoglaló neve (magyarul!)
n) törvény

7. KAPCSOLAT

..|.-.|.---|.-|-.|.-|-.-| |--|.-|-..-|..|--|..-|--| |-.-|.|-| |---|.-..|-..|.-|.-..|.-|...|
|..-.|---|--.|.-|.-..|--|.-|--..|.-|...|-| |.-|.-.|.-.|---|.-..| |....|---|--.|-.--| |-.-|..|-.|.|-.-| |.-|-..|-.|.-|-.-|
|..|--.|.-|--..|.-|-| |-.-|---|...|...|..-|-|....| |.|...| |-..|.|.-|-.-| |..-.|.|.-.|.|-.|-.-.|
|...-|..|-|.-|.---|.-|-...|.-|-.
Figyelem! A hosszú és a rövid magánhangzókat a szöveg nem különbözteti meg!

9. NYUGODJÉK BÉKÉBEN

maximum 20 pont

2+3 pont képenként

Mit ábrázolnak, illetve hol készültek a képek, hogyan kapcsolódnak a „turini remetéhez”?

a)

b)

a) Településük valós, vagy képzeletbeli 1894-ben megjelenõ újsága, hetilapja számára
készítsenek képpel illusztrált tudósítást Kossuth budapesti temetésérõl!
b) KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
személyenként 2-2 pont
A XIX. század második felében és a XX. század elsõ éveiben kiknek volt százezres em bertömeget megmozgató temetése a székesfõvárosban?

c)

d)

KÉPJÁTÉK
A megfejtést a Keresztény Élet szerkesztõsége címére nyílt levelezõlapon kérjük beküldeni a megjelenéstõl számított 1 héten belül! A helyes megfejtõk között értékes könyvjutalmakat sorsolunk ki.
Hol készült, mit ábrázol a fotó?

e)

f)

g)

h)

