
TAVASZI SZÉL VIZET ÁRASZT

Keresse fel az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hőseinek, kecskeméti

kötődésű személyiségeinek emlékhelyeit, szobrokat, emléktáblákat és

válaszoljon a feltett kérdésekre!

Március 15-i felfedező séta Kecskeméten a 
Hírös Agóra  szervezésében

12 pont - 12 jelentős kecskeméti helyszín

Induljon a séta!



A Kossuth tér közepén található Címerdombon keresse meg a következő 3 várost,
amelyek kötődtek az 1848/49-es eseményekhez, majd írja be a városok nevét a kép
alá!

A.)  Itt mondták ki a Habsburg ház trónfosztását és választották Kossuth Lajost
kormányzóvá. (165 km) 

B.)  Az utolsó rendi országgyűlés helyszíne volt, ahol az április törvények megalkotása és
Batthyány Lajos felelős miniszterelnökké való kinevezése történt. (240 km)

C.)  A 13 magyar honvédtiszt kivégzésének helyszíne. (150 km)

1.

Válaszok: 

A: _______________________________ 

B: _______________________________

C: _______________________________

A Városháza előtt áll Kossuth Lajos egész alakos szobra. 

A.) Mely három forradalmi jelszó olvasható a szobor talapzatán?

B.) Melyik karját emeli magasba? 

2.

Hallott már róla?
1. A mellékalakot a legenda szerint Kacsóh Pongrác zeneszerzőről mintázták.
2. A szobor elhelyezéséről a helyi elöljárók éles vitát folytattak. Még Ady Endre is cikkezett a hírös városiak
nagy gondján: "Merre nézzen Kossuth?" (Budapesti Napló, 1906. május 29.) Szembenézzen-e a
városházával, vagy fordítson hátat?

Válaszok: 

A: _______________________________ 

B: _______________________________



Melyik kecskeméti középület homlokzatát díszíti a Kossuth-címer heraldikai jobb 
és a - képen látható - bal oldala?

A.)  Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

B.)  Városháza

C.)  Cifrapalota

Kecskemét város jeles polgármesterei közül ki volt az, aki ifjú korában
szabadságharc idején a pákozdi csatában részt vett? (Segítenek a születési évszámok.)

A.)   Tóth László

B.)   Kada Elek

C.)   Lestár Péter 

Hallott már róla? 

1. A heraldika vagy címertan a címerekkel foglalkozó történeti segédtudomány. 

2. A Kossuth-címer a történelmi magyar nemzeti címer rendhagyó változata. Bal oldala piros alapon

zöld hármas-halmon arany koronát és a korona felett fehér apostoli kettőskeresztet ábrázol, míg a jobb

oldala vörössel és ezüsttel hétszer vágott ún. árpádsávos.

3.

Válasz: ___________________

4.

Válasz: ___________________



Ki vagyok én? Az 1848/49 események egyik meghatározó katonai vezetője voltam,
tanuló koromban ebben a házban laktam, ez a ház a rólam elnevezett utcán
található.

A.) Kiről van szó? 

B.) Mikor volt kecskeméti diák? 

C.) Napjainkban melyik intézménynek ad otthont épület?

 

"Nem ok nélkül nevezem Kecskemét városát második szülővárosomnak, mert
valóban szellemi énemet ez a város szülte." 
Így emlékezett Kecskemétre a Református Jogakadémia egykori hallgatója, a
későbbi nagy prózaíró. Keresse meg az épületet és a bejárata melletti
emléktáblákat! 

A.) Kiről van szó? 

B.) Mikor épült az épület? (A homlokzaton található római számok segítenek a
helyes válasz megadásában!) 
C.) Ki volt az a kecskeméti festőművész, aki szintén itt tanult és a szabadságharc leverése

után bujdosni kényszerült? 

5.

6.

Válaszok: 

A: _______________________________ 

B: _______________________________

C: _______________________________

Válaszok: 

A: _______________________________ 

B: _______________________________

C: _______________________________



A Vasútkertben található szobrok között keresse meg Kossuth Lajos titkárának
mellszobrát! 

A.) Hogy hívták őt? 

B.) A kiegyezés évében, Kecskemétre visszatérve, milyen városi tisztséget töltött be?

SÉTÁLJON TOVÁBB! 
 

A képen látható Kecskemét egyik legrégebbi utcája, amely ma is jellegzetes sárga mázas

téglával borított. Itt végighaladva jut vissza a városközpontba.

Válaszok: 

A: _______________________________ 

B: _______________________________

7.



A Hírös Agóra Ifjúsági Otthon jelenlegi Kirakat Kiállításán a plakáttervező pályázat
díjazott alkotásai láthatók. Tekintse meg a plakátterveket! Jókai Mór melyik
regénye volt az alapmű?

A.) A kőszívű ember fiai

B.) Fekete gyémántok

C. ) A nagyenyedi két fűzfa

"Hírös város az aafődön Kecskemét, / Ott születtem, annak öszöm könyerét... " 
E sorok költője Kecskeméten tanulta a betűvetést. Keresse meg azt az emléktáblát,
amely az egykori iskola helyét jelöli az Ybl Miklós-tervezte templom mellett.

A.) Kiről van szó? 

B.) Melyik felekezet által fenntartott iskolába járt a költő? 

C.) Hogy hívták a tanítóját?

8.

9.

Válaszok: 

A: _______________________________ 

B: _______________________________

C: _______________________________

Válasz: ___________________



Keresse meg az első kecskeméti nyomda egykori helyét a Római Katolikus Plébánia
környékén. Az ott látható emléktábla alapján válaszoljon a következő kérdésekre!

A.) Hogy hívták azt a híres könyvnyomdászt, akinek tipográfiai műhelyében Petőfi

Sándor és Jókai Mór is dolgoztatott? 

B.) Melyik évben avatták fel a nyomdát? 

C.) Mi a neve a város első helyi újságjának, ami szintén itt készült?

A belváros nagy bevásárlóközpontjának egyik bejáratánál látható az az
emléktábla, amely arról tanúskodik, hogy ezen a helyen állt Kecskemét első
színházépülete.

A.) Egészítse ki a mondatot: 

"Itt álmodozott ........................................................................................................................

 1842-3 telén, mint vándorszínész az örök dicsőségről." 

B.) Hányszor került itt színre Katona József Bánk bán című 

drámája? ...............................................

10.

11.

Válaszok: 

A: ______________________________________________ 

B: ______________________________________________

C: ______________________________________________



A képen látható tér a '48-as események idején más szerepet töltött be. 

A.) Milyen célt szolgált akkor? 

B.) Mikor mondta el itt Kossuth Lajos híres toborzóbeszédét? (Segít az iskola falán

elhelyezett emléktábla.)

SÉTÁLJON TOVÁBB! 

Sétáljon végig Kecskemét másik legrégebbi utcáján, amit a '48-as események idején

Vásári nagy utcának hívtak. Jelenleg többemeletes házak szalagja övezi, 1977 óta viseli

a márciusi forradalom költőjének nevét. 

Ezen az utcán található városunk egyik emblematikus cukrászdája, ahol az ünnephez

kapcsolódva nemzeti színű süteményeket kóstolhat a vendég.

Útmutató a következő helyszín eléréséhez: 

12.

Válaszok: 

A:  _______________________________________

B:  _______________________________________



Válaszok: 

A:  _______________________________________

B:  _______________________________________

Kecskemét egyik, panelházas városrészét „a legnagyobb magyar"-ról

nevezték el, és itt helyezték el egész alakos szobrát. 

Keresse meg és alaposan vegye szemügyre ezt a köztéri alkotást! 

A.) Kit ábrázol az alkotás? 

B.) Figyelje meg, bal kezének gyűrűs ujjával melyik városra mutat?

+1. Lehet egy kérdéssel több?



Egyedül 

Ketten  

Három vagy több fővel

 Kecskemét 

 Kecskemét környéke 

 Az ország más területéről

Hozzájárulok, hogy a jelen dokumentumon szereplő személyes adataimat a Hírös

Agóra Nonprofit Kft. az előírásoknak megfelelően tárolja és kizárólag a Március 15-i

felfedező séta kommunikációjához felhasználja.  

1. Kérjük, adja meg nevét vagy a választott jeligéjét! …………………………………………………………

2. Kérjük, adja meg e-mail címét! ………………………………………………………………………………………

3. Hányan vettek részt a felfedező sétán? 

a.

b.

c.

4. Melyik településről érkezett? 

a.

b.

c.

5. Kérjük, hogy a hatályos adatvédelmi jogszabályok betartása érdekében nyilatkozzon az

alábbiakról: (*kötelezően kitöltendő)

 

 

Kérjük, töltse ki az alábbi nyilatkozatot!

A felfedező séta végéhez értünk. 

Köszönjük, hogy velünk tartott!

igen

nem


