
 

Versenykiírás 

„ Hírös város az aafődön Kecskemét ” 

(Petőfi Sándor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecskemét város alapításának 650. évfordulója alkalmából 

a kecskeméti Aktív Nyugdíjasok Egyesülete, 

a Kecskeméti Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége, 

valamint 

a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

komplex műveltségi vetélkedőt, közösségi játékot  

hirdet játékos kedvű csapatok számára. 

 

Téma 

Kecskemét város és környéke néprajza (tárgyi, szellemi, kulturális néphagyományai)  

Résztvevők 

Öt főből álló „családok”, melyek tagjai 2 fő (10-15 éves) gyermek, 2 fő (60 év feletti) nagyszülő és 1 

fő (35-50 év közötti) szülő. 

Nem elvárás, hogy a csapattagok között rokoni (vérségi) kapcsolat legyen.  Fontos, hogy az életkorra 

vonatkozó kiírásnak megfeleljenek a csapattagok, és jól tudjanak együtt „dolgozni”. Javasoljuk, hogy 

a csapat összeállításánál legyen szempont a sokoldalúság: hangszeres és énektudás, kézügyesség, 

előadói készség, infokommunikációs eszközhasználatbeli jártasság stb. 

 

 



A verseny célja 

 a város és környéke sokszínű néprajzának megismerése, komplex feldolgozása, s ezáltal  

az identitástudat erősítése;  

 példaadás a nemzedékek közötti hagyományápolásra és -örökítésre, az alkotó 

„kecskemétiség”, az építő lokálpatrióta magatartásra;  

 a generációk közötti kapcsolat erősítése a közös tevékenység által; 

 az infokommunikációs technikák ismeretében és alkalmazásában meglévő különbségek 

csökkentése a különböző generációk képviselői közötti együttműködés révén;  

 a résztvevők értelmi és érzelmi erőinek gazdagítása, személyiségük pozitív élményekkel 

történő gazdagítása; 

 az „Egy iskola-egy klub” országos mozgalom kereteinek kiszélesítése a nevelési - oktatási 

intézmények, a nyugdíjas szervezetek és a családok közötti együttműködés ösztönzésével, 

erősítésével. 

Forma 

 Komplex csapatverseny 

1-3. forduló: on-line levelezős csapatverseny 

Ideje: március 1 – május 31. 

A feladatokat és megoldásokat elektronikus formában (e-mailben) kapják, illetve küldik a csapatok.  

4. forduló: a legeredményesebbek találkozója, helyosztó verseny 

Ideje: 2017. október 13. 

A verseny 1-3. fordulójának 10 legeredményesebb „családja” meghívást kap a Kecskeméti Vásárhelyi 

Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tartandó döntőre. Itt a csapatok egy játékos 

versenyben találkoznak egymással, melynek során kialakul a helyezettek sorrendje.  

A közösségi játék szakaszai 

Időtartama: 2018. január 22 – 2018. október 13. 

1. szakasz: 2018. január 22 – 2018. február 25. 

A verseny előkészítése, meghirdetése, nevezések 

2. szakasz: 2018. március 1 – 2018. május. 31. 

Az 1 - 3. levelezős forduló lebonyolítása 

3. szakasz: 2018. június 1 – 2018. október 12. 

Az 1-3. forduló értékelése; az 1-10. csapat meghívása a záró játékra, annak előkészítése.   

4. szakasz: 2018. október 13. A közösségi játék 4. fordulója, döntő. 

A játék lebonyolítása, az évfordulóhoz kötött közösségi játék zárása. 

 



A tervezett témák 

1. forduló 

Tárgyi néprajz: település, építkezés, házberendezés, a gazdálkodás különféle formái, ruházkodás, 

táplálkozás, népi kismesterségek 

2. forduló 

Szellemi néprajz: népdal, népballada, mese, szólások, közmondások, zene, tánc, gyermekjátékok, 

szokások és a néphit 

3. forduló 

Társadalmi néprajz: a népi társas élet szabályai, a család, a rokonság, a településközösség, a népi 

jogszokások 

A tervezett feladattípusok 

1-3. forduló 

Nyelvészkedés (szólások/közmondások/ tájnyelvi szavak/ érdekes szófordulatok) 

Levél/esszé/riport írása 

Keresztrejtvény/rejtvény/ totó 

Illusztráció készítése 

Szövegtöredék kiegészítése 

fogalmak, információk összekapcsolása 

Fénykép/kép felismerése, értelmezése 

Kutatómunka 

Térképhasználat 

4. forduló, döntő 

Vers –és prózamondás / daléneklés 

Szituációs játék 

Villámkérdések az 1-3. fordulóban szerzett ismeretekkel kapcsolatban 

Ki vagyok én? 

Képmozaik 

Makett /társasjáték létrehozása 

Ügyességi verseny 

 

 



Ajánlott irodalom és egyéb források 

Bereznai Zsuzsa: Kecskeméti népi elbeszélések (2001) 

Kálmán Lajos: Kecskemét környéki népdalkincs kistükre (1999) 

Kecskemét: Tanulmányok a város múltjáról, jelenéről Szerk. Heltai Nándor (1968) 

Kubinyi Ferenc [et.al]: Kecskemét és a kecskeméti puszták (1980) 

Kuczka Antal: A kecskeméti malmok története (1992) 

Szabó Kálmán válogatott írásai Szerk. Dr. Sztrinkó István (1986) 

Székelyné Kőrös Ilona: A Fanto Fotó Kecskeméten (2014) 

Székelyné Kőrös Ilona: Kecskemét anno … Képek a régi Kecskemétről (1998) 

Székelyné Kőrös Ilona: Kecskeméti évszázadok: fejezetek a város múltjából (1995) 

Megjegyzés: A játék minden fordulóját bibliográfiával segítjük.  

A verseny díjazása 

A játékban résztvevő minden csapat emléklapot, a döntő résztvevői emléklapot, a helyezéstől 

függően értékes könyv- és tárgyjutalmat kapnak. 

Nevezés és jelentkezés 

Nevezési díj nincs. 

A kiírásnak megfelelően szerveződő csapatok egy választott csapatnévvel, a csapattagok nevének, 

születési dátumának és a csapat internetes (e-mail cím), valamint telefonos elérhetőségének, postai 

levelezési címének megküldésével 2018. február 25-ig jelentkezhetnek az alábbi címen: 

                                          konyvtar@kecskemeti-vasarhelyi.sulinet.hu 

A közösségi játékkal kapcsolatban információ kérhető az alábbi elérhetőségen: 

kormanyosne@mail.com vagy 06 20 801 8141 

A rendezvény fővédnöke 

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét Megye Jogú Város polgármestere 

Védnökei 

Szalayné Mónus Ildikó, a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményvezetője 

Szalókiné dr. Kiss Katalin, a Kecskeméti Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetségének 

elnöke 

Zsámboki Anna, a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója 
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Szervező 

Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és AMI (6000 Kecskemét, Alkony u. 11.) 

Aktív Nyugdíjasok Egyesülete (6000 Kecskemét, Tavaszmező u. 1) 

Kecskeméti Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) 


