
KECSKEMÉT VÁROS POLGÁRA LESZEK 

II. 

ZENEI FORDULÓ 

„EZERNYI HANGSZER KECSKEMÉT SZÍVÉBEN” 

Kedves Gyerekek! 

Az idei zenei fordulóban a kecskeméti LESKOWSKY HANGSZERGYŰJTEMÉNY 

kincseivel ismerkedhettek meg. A kérdéseket a „hírös” gyűjteménnyel kapcsolatban 

fogalmaztuk meg. Bevezetésként két kérdésre várjuk a válaszotokat, majd egy zenei TOTÓ 

kitöltésével bizonyíthatjátok a megszerzett ismereteiteket ebben a témában. 

1. Milyen „csalogató”, invitáló mondatok szerepelnek a HANGSZERGYŰJTEMÉNY 

honlapjának bevezető oldalán? Írjátok le ezeket a mondatokat! 

 

                                                                                                                                          6 pont 

 

2. Az idők folyamán több épületben is helyet kapott a hangszergyűjtemény. Soroljátok 

fel a helyszíneket, és a hozzájuk kapcsolódó évszámokat! 

 

                                                                                                                              6 pont 

 

ZENEI TOTÓ 

 

 

- Ki alapította a hangszergyűjteményt? 

1. Szilágyi Áron 

2. Leskowwsky Albert 

x. Farkas Gábor 

 

- Mikor alapították a hangszergyűjteményt? 

1. 1978-ban 

2. 1977-ben 

x. 1979-ben 

 

- Hány hangszer található a gyűjteményben? 

1. Több mint 3000 

2. Több mint 2000 

x. Több mint 1000 

 



 

- Melyik az igaz állítás? 

1. A látogatók puha ülőpárnákon is letelepedhetnek. 

2. A látogatók kényelmes karszékekben élvezhetik a tárlatvezetést. 

x. A látogatók csak állva, illetve sétálva hallgathatják az ismertetést. 

 

- Mennyi ideig tart a tárlatvezetés? 

1. 1/2 órán keresztül. 

2. Másfél órán keresztül. 

x. 1 órán keresztül. 

 

- Ki a hangszergyűjtemény jelenlegi vezetője? 

1. Szilágyi Áron 

2. Leskowsky Albert 

x. Farkas Gábor 

 

- Milyen hangszeren játszik művészi szinten a hangszergyűjtemény jelenlegi 

vezetője? 

1. citerán 

2. dorombon 

x. paraszthegedűn 

 

- Hány kontinens hangszerei szólalhatnak meg a látogatók kezében? 

1. öt kontinens 

2. három kontinens 

x. négy kontinens 

 

- Leskowsky Albert nemcsak gyűjtötte a hangszereket, hanem azok feltalálója is 

volt. Hogyan nevezzük összefoglaló néven ezeket? 

1. felfedezett hangszerek 

2. kísérleti hangszerek 

x. kitalált hangszerek 

 

- Külföldi hangszerek is akadnak szép számmal a gyűjteményben. A felsorolásban 

az egyik hangszer neve valótlan. Melyik ez? 

1. tapsur 

2. sarangol 

x. hardangerfiddle 

 

- Leskowsky Albert olyan hangszereket is készített, melyek egyben képzőművészeti 

alkotások is. Hogyan nevezte el őket? 

1. hangzó szobrok, képek 

2. muzsikáló szobrok, képek 

x. zenélő szobrok, képek 



 

- Akadnak olyanok is, akik saját hangszergyűjteményükkel ajándékozták meg az 

állandó kiállítást. Ki közülük a kakukktojás? 

1. Bán Mariann 216 darabból álló cserépsíp gyűjteményt adományozott. 

2. Péter Vladimir paraszthegedű gyűjteménye is itt található. 

x. Csík János cimbalmokat ajándékozott a gyűjtemény számára. 

 

- A volt VÁROSI MOZI épületében melyik intézmény kapott még helyet? 

1. CIRÓKA BÁBSZÍNHÁZ 

2. ÜZEMSZÍNHÁZ 

x. KELEMEN LÁSZLÓ KAMARASZÍNHÁZ 

 

- Jelöljétek meg a hangszergyűjtemény pontos címét! 

1. 6000 Kecskemét, Rákóczi út 14. 

2. 6000 Kecskemét, Rákóczi út 25. 

x. 6000 Kecskemét, Rákóczi út 15.                                                 14 pont 

 

 

 

 

                                     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Irodalmi séta Kecskeméten 

1. Ki vagyok én? 

A) Keresd a vezetékneveket! 

G I S A L P Ő M E S M É P 

O É A K C K L I Z R U P E 

J Ó K A I J G Ú Z É D É T 

L L Á T K S Á N T H A Z Ő 

F Á P O S Á T Á P G O É F 

D S Z N W L I S Ú B E L I 

É Ő Ü A T Ó K O Y K L E Á 

K E CS K E M É T I V É G H 

 

B) Töltsétek ki a táblázatot a megadott szempontok alapján!  

Vezetéknév Utónév Kecskeméti kapcsolódás  

/2 fontos információ/ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 18 pont 

2. Írók, költők Kecskemétről 

Tegyetek rendet az összekeveredett idézetekben és írjátok mellé azt is, 

hogy kitől származik! 
 

idézet helyesen szerző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                                     14 pont 

 

„Mi mindent látni Kecskeméten, 

melyet a világ nem terem! 

Mellyben gyenge 

Bölcsőm renge 

Te vedd is az első szülöttemet el!” 

„a puszták metropolisza” 

„Egész e város rakva haraggal, 

Egymásra való nagy bosszúsággal; 

„napkeleti városnak" 

„Hírös város az aafödön” 

„Te! Melly nekem olly sokat osztogatál, 

Anyás Kebeled, hol a boltozat váll, 

Elhíresedett a gonoszsággal, 

Hozzá fogható nincsen álnoksággal.” 

„a magyar nép munkás élete mintaterülete" 

Ázsiát-Amerikát járunk 

És mind itt van egy helyen.” 

 

 



3.Kecskemét és Petőfi 
Írjátok be vízszintesen a meghatározások megfejtését! (A 2 jegyű 

mássalhangzókat 1 négyzetbe írjátok!) 
1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

 

1. Petőfi kedvenc tájegysége, több költeményében is szerepel. 

2. Shakespeare egyik drámájában aratott sikert Kecskeméten, mint színész. 

3. Hírös város az aafődön c. költeményében ebbe a csárdába tér be . 

4. Hírös város az aafődön c. költeményében ezt „eszi” . 

5. Petőfi barátja, a jogi akadémiát itt végzi, később elismert romantikus nagy meseíró. 

6. Anyja tekintélyes rokonánál, Hrúz ….nál kaphatott kosztot és kvártélyt Kecskeméten. 

7. E vallás elemi iskolájában tanulta a betűvetést. 

8. Kecskemét városa itt állított emléktáblát Petőfinek. 

9. Így hívták elemi iskolai tanítóját … Dániel. 

MEGOLDÁS:…………………………………………………………………………………. 

A megoldás miként kapcsolódik Petőfi elemi iskolai tanulmányaihoz? 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Emlékséta  

Tervezzetek egy városi emléksétát, ahol Kecskeméthez köthető híres 

írókról, költőkről, ill. munkásságukról emlékezhetünk meg!  

(Ügyeljetek arra, hogy útvonaltervetek logikus legyen)! 

Munkátokat segítik a következő szempontok: 

Útvonal/emlékmű/cím Híres ember Az emlékműről 3 fontos információ 

1.   

2.   

3.   

stb.   

   

                                                                                                                                       20 pont 



5. Tudtátok? 

1. Jókai Mór ennek az iskolának a diákja volt: 

A) evangélikus     B) református Ókollégium      C) Piarista iskola 

2. Petőfi Tanára volt Kecskeméten: 

      A) Mikszáth Kálmán    B)  Schifferdecker Dániel      C) Katona József 

3. Sántha Györgytől származik a következő szókapcsolat: 

      A) aranyhomok                  B) futóhomok                          C)homokbánya 

4. Sántha György Itt c. költeményében rá emlékezik: 

      A) Katona József               B) Petőfi Sándor                     C) Kodály Zoltán 

5. Elemi tanulmányait 1798-1802 között a kecskeméti római katolikus iskolában 

végezte: 

       A) Buda Ferenc                    B) Sántha György                 C) Katona József 

6. Melyiket NEM Petőfi írta? 

       A) Jövendölés                       B) Tűz és víz                        C) Víz és bor 

7. Az 55. zsoltár fordítója melyik században élt? 

       A) 14. század                        B) 15. század                        C) 16. század 

8. Kihez köthető? „Itt hasadt meg szíve Kecskemét legnagyobb fiának.” 

       A) Móra Ferenc                     B) Móricz Zsigmond           C) Katona József 

9. Petőfi 1843 januárjától április elejéig Kecskeméten az ő színtársulatában 

színészkedik: 

       A) Jókai Mór                         B) Szabó József                   C) Katona József 

10. 1934-ben élő rádióadásban ő üdvözölte az első Hírös Hetet, mint a kecskeméti 

hagyományok és értékek ünnepét. 

       A) Móra Ferenc                     B) Móricz Zsigmond           C) Kodály Zoltán 

 

 10 pont 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1798
https://hu.wikipedia.org/wiki/1802


6. Móra Ferenc: Diplomaták 

Válasszátok ki a mű egy kedvenc részletét, és készítsetek hozzá Illusztrációt!Munkátok A/3 

méretben készüljön, bármilyen technikával dolgozhattok!      10 pont 

Móra Ferenc: Diplomaták 

Úgy volt az, hogy a kecskeméti embernek valaha nem volt nagyobb mérge, mint ha a makói 

hagymát emlegették előtte. Ebből látszik, milyen régi történet lehet ez - mikor még a 

nagykőrösi uborka nem volt kitalálva! Mert ha ki lett volna, akkor bizonyosan emiatt ette 

volna a méreg a kecskeméti embert a régi világban. A mostaniban már nem, mert nem poros 

atyafi már egymással a két derék város, hanem édestestvér. A Katona-centenáriumon 

senkinek se volt akkora sikere, mint Nagykőrös literátus polgármesterének, Dezső 

Kázmérnak. Pedig csak ennyit mondott a síremlék előtt: - Kecskemét halhatatlan fiának hódol 

a szomszéd város. 

Százvalahány beszéd közt mindenki ezt találta talpraesettebbnek. Meg is tapsolta a 

nagykőrösi polgármestert az egész gyülekezet, de leglelkesebben Kecskemét. 

Hanem hát most az ántivilágról van szó, mikor a kecskeméti ember csak a nyakát csavargatta, 

ha a kofák azzal ajánlgatták neki a nagypiacon a buzogányfejnyi hagymákból kötött 

koszorúkat: - Ebből tessék, jó ember, mert ez az igazi makai hagyma. Még a holt is 

megmozdul ennek a drága jó szagától. 

- Bolond beszéd - duruzsolt a kecskeméti ember. - Hagyma: hagyma. Egyik is a földben 

terem, másik is. Én ugyan egyet se lépnék az istenadtáért, mikor nekem a kecskeméti hagyma 

se kenyerem. 

- Hja, nem is makai hagyma ám az! Azt érdemes volna a tövén is megnézni, mert olyant 

máshol nem látni. Terem ott akkora hagyma is, hogy emberfejjel vetekszik. Jó volna, ha 

Kecskeméten akkorára nőne a barack. 

De már ez szívén találta a kecskeméti embert. Azt mondta rá, ezt a csudát csakugyan 

megnézi. S ha csak a fele igaz annak a híres hagymának, akkor ő megeszi a saját fejét. Azzal 

se nap, se óra, megindult a kecskeméti ember Makóra hagymátlátni, de úgy sietett, hogy 

siettében kifelejtette a tarisznyájából a szalonna mellől a kenyeret. 

Az ám, csakhogy ugyanakkor a makai ember meg Kecskemét felé volt útban, mert neki meg a 

híres barack vette magát a begyébe. Mindig elöntötte a pulykaméreg, mikor a nagy 

barackhegyek mögül rákiabáltak a gyümölcsöskofák: 

- Erre jöjjön, atyafi, itt az igazi kecskeméti barack! 

- Hát aztán? Mivel volna az különb a makai baracknál? 

- De még a makai hagymánál is különb! Jó volna, ha akkora volna Makón a hagyma, mint 

Kecskeméten a barackmag! 



Amire aztán a makai ember is azt mondta, hogy nem áll meg Kecskemétig, s ha a fele is igaz 

annak a híres baracknak, akkor ő ott marad kecskeméti embernek, s reggeltől estig egyebet 

sem tesz, csak barackmagot töröget. 

Azzal nekivágott a világnak, de a szegedi hídon mégiscsak megállt falatozni. Hát ahogy 

bontogatja a tarisznyát, akkor veszi észre, hogy kenyere van, de a szalonnáját otthon felejtette. 

Az volt a szerencséje, hogy a kecskeméti ember is éppen akkor ért oda, az jószívvel adott neki 

kenyérért szalonnát. De még jó szót is adott mellé: 

- Hova igyekszik, földi? 

- Elmék barackot látni Kecskemétre. Mert azt mondják, hallja, ott akkora barackok teremnek, 

mint a sütnivaló tök. 

- Micsoda? - kapta föl a fejét a kecskeméti ember. - De bizony Tiszántúl a toronygömb sincs 

akkora, mint mifelénk a barack. 

- Ejnye, ejnye - álmélkodott a makói ember -, no, holnap reggel majd föltekintem én azt. 

- Jaj, jó ember, csakhogy elkésett ám kend - sóhajtott nagyot a másik jó ember. - Ma egy hete 

mind lehullott a barack abban a nagy szélben, osztán akkora lyukakat ütött a földbe, hogy 

létrán se lehet utánuk mászni. 

- No, akkor hát én hazafelé is fordíthatom a szekérrudat - csattantotta be a makai ember a 

bicskáját. 

- Hol az a haza, földi? 

- Makón, ahol az a híres hagyma terem. 

- No, akkor együtt megyünk - ugrott föl a kecskeméti ember -, mert én éppen oda tartok 

hagymát csudálni. Azt mondják, emberfejjel vetekszik kendteknél a hagyma. 

- Micsoda? - nevetett a makai ember. - Azt mondom én kendnek, bátya, forduljon vissza, 

mához három hétre álljon ki a kisajtóba, akkorára olyan nagy lesz a makói hagyma, hogy 

ellátszik Kecskemétre. 

Erre aztán észbe kapott a kecskeméti ember is, és megrázta a kezét a makai embernek. 

- No, komám, kend se bolond emberrel eteti ám a szalonnát. 

- Nini - adta vissza a makai ember a bókot -, de annak is van ám magához való esze, akibe 

kend tömködi a kenyeret. 

Azzal aztán az egyik is hazatérült, a másik is visszafordult, s azóta a kecskeméti ember is 

nagy elismeréssel van a makai hagyma iránt, a makai ember is becsületben tartja a kecskeméti 

barackot. 

 

Beküldési határidő: 2018. január 9.(kedd) 

                                                                              Jó munkát kívánunk! 


