Augusztus 20-ra a következő filmeket ajánljuk ezekkel a beszélgetést segítő kérdésekkel:
9.3 Szent István király
Kit nézett ki Géza fejedelem fiának feleségül? Gizellát
Minek készült Gizella, hogy mi lesz belőle? Kolostorba akart vonulni és szerzetes akart lenni. (Végül az
is lett István halála után. Apátnőként halt meg.)
Koppány mire hivatkozott, hogy ő az örökös? A legidősebb fiú jogán.
Mi lett a vége a vitának? Háború, ahol István győzőt. Békét teremtett, de fájdalmasan.
Mit tett utána István? Templomokat, kolostorokat épített. Meg is látogatta a munkát.
Mit mondott az első munkás? Szolgamunkát végzek. Mit felelt neki István? Sosem lesz így szabad a
lelked!
Mit mondott a második munkás? Templomot építek, ahova 10 faluból mennek majd. Mit felelt neki a
király? Látom te a célt is nézed. Te leszel az építésvezető.
Ki maradhatott el a miséről? Aki a tüzet őrizte, vagy beteg volt.
Mi lett az ökörrel? A vár népének adták.
István egy másik országot is épített, melyiket? Isten Országát.
Mit épített Riska és Csibe? Templomot.

14.2 Szent Imre
Csibe milyen virágot nevelt? Liliomot.
Mit tett puszedli Csibével? Megdícsérte és megveregette a vállát, mint egy jó barátnak szoktuk
Hány évig tanult a tanítójával Szent Imre? 7 évet
Milyen nyelvet tanult meg Imre? A latint.
Ki volt Szent Imre tanítója? Szent Gellért.
Miben kellett gyakorlatot szereznie még István király mellett? A kormányzásban.
Ki ellen nyert csatát Szent Imre? Ottó német császár ellen.
Hány csókot adott a legerényesebb szerzetesnek? Hetet.
Mit jelent, hogy valaki erényes? Gyors a jóra és nem lusta. Rendszeresen és örömmel teszi a jót.
Mi történt végül Imre herceggel? (Király lett? Nem.) Felöklelte egy vadkan a vadászaton. Baleset érte.
Mit mondott róla István király? Nagyszerű uralkodó lesz. Nagyon büszke vagyok rá. – Isten magához
vette őt, Imre annyira tiszta és annyira jó volt, hogy felemelte magához, de nekünk nagyon fog
hiányozni.
Kinek a védőszentje Szent Imre? Az ifjúságé.
Ki volt az első helyen Szent Imre szívében? Isten.
Kinek ajánlotta István az Országot Imre halála után? Az ég királynőjének, (Szűz Máriának).

