
                                                                                           

                                                                                         25 ÉVES A PÁPAI IFJÚSÁGI BÉLYEGSZAKKÖR 

                                                                     A kérdésekre adott válaszokat egyszerre kell beküldeni az iskola 

címére: 8500 Pápa, Aradi út 10-12. A borítékra, vagy levelezőlapra 

kérjük, írjátok rá a JÁTÉK jeligét. /A kérdésekre adott válaszokat 

érdemes beküldeni a játék végén, mert értékes nyeremények kerülnek 

kisorsolásra./ (Használd a Magyar bélyegek katalógusát és a 

világhálót! ) 

 

 

 

 

             

 

 

 
A játék 1. része:   

   a./ Hol született Munkácsy Mihály és mikor?   

    b./ Munkácsy Mihály 5 éves korában hol kezdett iskolába járni?   

c./ A Magyar Posta hány darab Munkácsy Mihályt ábrázoló postabélyeget 

                               adott ki és mikor? 

                          d./ Az Ásító inas címet viselő életképe hány forintos névértékű bélyegen  jelent 

meg és mikor? 

 A játék 2. része:   

                         a./ Sedelmayer műkereskedő megrendelésére készítette  Munkácsy 1884- ben ezt a 

festményét. Mi a kép címe? Mikor jelent meg róla bélyeg?   

                         b./ Munkácsy Mihály Krisztus trilógiájának világbemutatója emlékére a Magyar 

Posta levelezőlapot adott ki. Mikor?  

c./ Munkácsy Mihály Rőzsehordó nő című festménye mikor jelent meg  magyar 

bélyegen? 

                         d./ Munkácsy Mihály Emlékházat Munkácsy Mihály tiszteletére alapították 
1994- ben, születésének 150. évfordulója alkalmából. Hol? 

 A játék 3. része:   

              a./ Pápán járt iskolában az a költő, aki lelkesülve mutogatta nyomtatásban 

megjelent első versét „A borozó”-t. Ki volt a költő és milyen újságban jelent 

meg a verse? 

                        b./ Petőfi Sándor ennek a személynek a rokonsága és barátsága révén jut el 

Pápára, -  még Petrovics Sándorként, 1841 tavaszán. Ki ez a személy és milyen 

műve jelent meg magyar bélyegen? 

                        c./ Ki az az író, aki Pápán járt iskolában és halálának az 50. évfordulójára a 

Magyar Posta bélyeget jelentetett meg?  

                        d./ Pápa melyik neves iskolájáról jelent meg bélyeg? 

 A játék 4. része:   

                a./ Ki volt az az államférfi, aki Pápa városának díszpolgára lett 1887-ben és 1994-

ben is jelent meg róla bélyeg?        

                        b./ Ki volt az „a nemzet prókátora” titulusáról ismert államférfi, aki  
 1812-1813-ban diák korában Pápán lakott? 

                        c./ Ki volt az a zeneszerző, aki Veszprém megyében csak Pápán koncertezett a 

Griff szállóban és a 28. Bélyegnapon a bélyegnapi kiállításon ezt a személyt 

ábrázoló szelvényes bélyeg belépő jegyül szolgált? 

                        d./ Ki volt az a magyar író és országgyűlési képviselő, aki elsőként írta le 
Pápáról mint diákvárosról, hogy a „Dunántúl Athénje”? 

  A játék 5. része:                                                                                    

                a./ Milyen Európa-hírű múzeum található Pápán, melyről bélyeg is jelent meg a 

                     Magyar Múzeumok Kincsei nevű sorozatban?      

                        b./ A pápai Nagytemplomot (Szent István vértanú plébániatemplom) az az egri  

püspök  építette, akinek a szobra a pápai Fő téren áll. Ki Ő? 

                        c./ Pápán a volt bencés gimnázium, állami tulajdonba került iskola 1951-ben vette 

fel ennek a szabadságharcos nevét, akiről 1960-ban és 2000-ben is jelent bélyeg. 

Ki Ő? 

                        d./ A Magyar Reformátusok II. Világtalálkozója alkalmából megjelent egy 

díjjegyes képeslap melyen a Pápai Református Kollégium is szerepel. Mikor? 

                   Somogyi Zoltán 
                                                                                                                                                             szakkörvezető 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Munk%C3%A1csy_Mih%C3%A1ly

