
Pálfordulás 
a Müncheni Magyar Katolikus Misszió nyereményjátéka 

 

1. Voltak-e a dachaui koncentrációs tábornak magyar pap foglyai? 

a., szerencsére nem (R) 

b., sajnos igen, de szerencsére mindannyian túlélték (A) 

 

2. Van-e a neuschwansteini kastélynak magyar vonatkozása? 

a., igen, Szent István király látható a trónteremben (L) 

b., nincs (U) 

 

3. Melyik híres német filmben szerepeltek a magyar emigráció tagjai? 

a., Ich denke oft an Piroschka (O) 

b., Mathias Sandorf (I) 

 

4. Hány kötetes a müncheni Magyar Katolikus Misszió könyvtára? 

a., sajnos csak 100 kötet (H) 

b., kb. 2500 kötet (T) 

 

5. Mi az ambo? 

a., az üllő, régiesen ( E ) 

b., emelvény (S) 

 

6. Miért fekete az altöttingi kegyszobor? 

a., 907-ben a portyázó magyarok felgyújtották a templomot, de a szobor sértetlen maradt, a 

koromtól (P) 

b., a templomot fáklyákkal és gyertyákkal világították (O) 

 

7. Hol van a Elisabethbrünnlein (Szent Erzsébet-kút)? 

a., Andechs (P) 

b., Eisenach (H) 

 

8. Ki mentette meg a freisingi dómot (a legenda szerint) a magyaroktól? 

a., Szt. Lantpert (A) 

b., Szt. Korbinian (É) 

 



9. Miért „fekete-fehér” a müncheni Damenstift-templom mennyezeti freskója? 

a., III. Albrech (az alapító) színvak volt (N) 

b., a II. világháború után nem akartak „rossz színeket” használni a helyreállításkor (K) 

 

10. Mikor indította be kísérleti jelleggel magyar adását a Szabad Európa Rádió? 

a., 1950. augusztus 4-én ( E ) 

b., 1949. május 17-én (I) 

 

11. Milyen frekvenciákon volt hallható a Szabad Európa Rádió magyar adása? 

a., 417 méteres középhullámon, valamint a 19, 25, 31, 41 és 49 méteres rövidhullámon (T) 

b., 415 méteres középhullámon, valamint a 18, 21, 30, 40 és 48 méteres rövidhullámon (S) 

 

12. Mikor volt az „Erdingi Magyarok” első összejövetele? 

a., 2002. december 8. ( E ) 

b., 2002. december 6. (A) 

 

13. Mikor szentelték pappá Merka János atyát? 

a., 1986. június 22-én (Z) 

b., 1985. május 5-én (S) 

 

14. Melyik festőnk tanult a MÜNCHENI KÉPZŐMŰVÉSZETI AKADÉMIÁN 1860- 

ban? 

a., Munkácsy Mihály (N) 

b., Székely Bertalan (M) 

 

15. Hány ablakot látott az „ördög” a müncheni „Frauenkirche”-ben? 

a., egyet (B) 

b., egyet sem ( E ) 

 

16. Hol tartotta Cserháti Ferenc atya az első püspöki szentmiséjét? 

a., Túrterebesen (N) 

b., Budapesten (J) 

A helyes válaszok mögötti betűket írja be a számozott négyzetekbe. 
 

A megoldásokat a misszión vagy a rejtveny@magyar-misszio.de címen várjuk június 21-ig, névvel és 

címmel. A helyes megfejtők között 5 ajándékot sorsolunk ki június 28-án a JUNIÁLISON.  
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