
KVPL  

III. forduló 

650 éves város Kecskemét 

 

1. Készítsetek logót az emlékév tiszteletére!        10/ 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Készítsetek időszalagot Kecskemét város történetének 1368 és 2018 közötti 

időszakáról! Írjatok az időszalagra minden évszázadból egy a város történetét 

meghatározó évszámot! Magyarázó szöveggel indokoljátok választásotokat!  (Munkátokat 

Székelyné Kőrösi Ilona Kecskeméti évszázadok című munkájának kronológiája segítheti.) 

                                                                                                                          2018 

          

          

 

Század Évszám Indoklás 

XIV. 1368. 

okt. 2. 

 

XV.  
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XVII.  

 

 

XVIII.  

 

 

XIX.  

 

 

XX.  

 

 

XXI.  

 

 

 

            16/ 

3. Címer  

Készítsetek színes ismertetőt a képen látható kecskeméti jelképről! 

  

      



            10/ 

 

4. Keresztrejtvény 

Mi okozta – a szájhagyomány szerint – Szent István seregének a legnagyobb 

kellemetlenséget, mikor a városunk határában letáborozott? A választ megtudhatjátok, ha 

megoldjátok a keresztrejtvényt, és a függőleges bekeretezett sort összeolvassátok! 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

 

1. Kinek a megsegítésére sietett István király, amikor letáborozott Kecskeméten? 

2. A nyilak tárolására szolgál. 

3. Nem régi. 

4. A város első temploma: Homoki … 

5. Kinek a sátrát állították fel először, amikor István serege letáborozott? 

6. A Déllő-tó másik elnevezés. Déllő-… 

7. Ajtony vallása. 

8/ 

5. Igaz – hamis 

Olvassátok el figyelmesen a következő néhány mondatot, és döntsétek el, hogy igaz vagy 

hamis az állítás! 

 

1. „Az aranykor” – Sándor István polgármester ezzel a kifejezéssel jellemezte két 

nagy elődjének polgármesteri évtizedeit.                                igaz- hamis 

2. A XIX. század közepéig Kecskemét egyik nevezetessége volt a Lőrinc napi 

kirakodóvásárt megelőző fehértói baromvásár.                       igaz- hamis 

3. 1678-ban a Kecskeméten pusztító tűzvész következtében sok lakóház leégett, de a 

református templom ez alól kivétel volt.                                  igaz- hamis 

4. 1820-ban kezdték meg az Ókollégium építését. A református kollégium nem 

kapott főiskolai rangot.                                                             igaz- hamis 

5. 1930-ban a mai Katona József Gimnázium alapozásakor két avar sírt találtak.                

igaz- hamis 

6. Buda és Szeged között a XI. századtól jelentős településsé fejlődött Kecskemét.       

igaz- hamis 

7. 1353. Kecskemét első okleveles említése.                                igaz- hamis 

8. 1848 márciusában Kecskeméten felsőbb rendelet nélkül megkezdték a 

nemzetőrség szervezését.                                                          igaz- hamis 

                                                                  8/ 



6. Jeles évszámok 

A felsorolt események mind meghatározóak városunk történetében. Keressétek a 

hozzájuk tartozó pontos évszámot! 

 

1. Ez évben készítette el Conti Lipót Antal pesti kőfaragó a Szentháromság-szobrot.  

2. Megérkeztek az első piaristák Nyitráról.  

3. Gyászos év, melyről Székudvari János kecskeméti református írt verses 

krónikájában.  

4. Szultáni engedéllyel ebben az évben készült el a református templom alapja.  

5. Városunk egy emlékezetes tűzvészét Jókai Mór is megörökítette a Hétköznapok 

című regényében.  

5/ 

       7. Legyetek idegenvezetők! 

 

Egy képzeletbeli városnéző túrára hívunk benneteket. A következő nevezetes épületek és 

műemlékek közül válasszatok egyet! 

-  Nagytemplom 

-  Városháza 

-  Katona József Színház 

-  Cifrapalota 

-  Zsinagóga 

 

Gondoljátok át, hogy mi az, amit ismereteitekből átadnátok egy városunkat látogató 

idegen számára, hogyan mutatnátok be a kiválasztott nevezetességet! Készíthettek rövid, 

képes összeállítást is! 

 

           10/ 

         8. Idézetek Kecskemétről  

Ki mondta? Derítsétek ki az olvasás irányát, és írjátok le az idézeteket helyesen! 

 

TÉMEKSCEK AZSILOPORTEM KÁTZSUP A      

EYNÉFEMEZS A SORÁV A ZE KANGÁZSRORAYGAM SIK E AM      

SORÁV SÖRÍH     

TÉMEKSCEK A ZE SEKÉ LEKKEZÍ SÉ LEKKENÍZS  

KENTÉMEKSCEK EPÉN RAYGAM TÁHET LEF  

            5/ 

 

 



9. Ki kicsoda? 

1. A legenda szerint csodatévő kardja nyomán víz fakadt a honfoglaló magyarok előtt a 

homokos pusztán.   

2. Az ország királya Kecskemét első okleveles említése idején.  

3. Kecskeméti földbirtokos család, amely a XV. században királyt is adott az országnak.  

4. A város első történetírója.  

5. A Déllő-mocsarat lecsapoló városi mérnök.  

                       5/ 

10. Titkosírás 

Titkos üzenetet kaptatok a múltból. Az elveszett sort is pótolnotok kell! 

………………………………………………………………. 

42,52,31,21,56,52,23,  11,  64,61,32,52,43,61,53,25,13,61,            

42,11,  42,52,31,21,56,52,23, 23,61,25,25,34,- 42,21,64,63,43,       

33,61,15,56,  42,61,33,46,61,25,25,61,  25,52,56,61,53,42,21,64,63,43, 

                                 4/ 

Az üzenetet egy betűnégyzet segítségével kódoltuk. A betűnégyzet rácsozva van és minden 

kis négyzetben egy betű található.  Az oszlopok és a sorok számokkal jelöltek. Az üzenetet 

betűnként számpárokban olvassátok, úgy hogy először a betű oszlopának, majd a sorának a 

számát vegyétek. Az így kapott betűket összeolvasva megkapjátok az eredeti információt. 

Kódtábla 

 1 2 3 4 5 6 

1 A Á B C D E 

2 É F G H I Í 

3 J K L M N O 

4 Ó Ö Ő P Q R 

5 S T U Ú Ü Ű 

6 V W X Y Z  

 

A küldő emlékére táblát helyeztek el egy kecskeméti általános iskola falára. Ennek a táblának 

a szövegét, helyét és az esemény idejét írjátok le megfejtésként! 

Tábla szövege: ……………………………………………………………………………. 

Az iskola neve: …………………………………………………………………………… 

A történelmi esemény ideje:……………………………………………………………..... 

            3/ 

 



11.  Kecskeméti képviselők életútja 

Forrás: Hírös Históriák 

 /A Kecskeméti Médiacentrum helytörténeti magazinja 2017 tél 18-23. oldal/ 

Készítsétek el a cikk alapján Simonyi János és Karika János, 1848-as kecskeméti 

országgyűlési képviselők rövid életútját! 

            10/ 

 

 

 

 

 

 

Beküldési határidő: 2018. február 9. (péntek) 

 

Felkészülésetekhez jó munkát kívánunk! 

 

        A szervezők 


