
  

Kecskemét a tornyok városKecskemét a tornyok városKecskemét a tornyok városKecskemét a tornyok városaaaa    
    

Errıl tanúskodnak a fıtéren található és a fıtérhez közeli utcákban Errıl tanúskodnak a fıtéren található és a fıtérhez közeli utcákban Errıl tanúskodnak a fıtéren található és a fıtérhez közeli utcákban Errıl tanúskodnak a fıtéren található és a fıtérhez közeli utcákban 
álló temploálló temploálló temploálló templomok. Megépítették itt templomaikat a zsidó, a katolikus, a mok. Megépítették itt templomaikat a zsidó, a katolikus, a mok. Megépítették itt templomaikat a zsidó, a katolikus, a mok. Megépítették itt templomaikat a zsidó, a katolikus, a 
református, az evangélikus és a görögkeleti vallás hívei. Az egymáshoz református, az evangélikus és a görögkeleti vallás hívei. Az egymáshoz református, az evangélikus és a görögkeleti vallás hívei. Az egymáshoz református, az evangélikus és a görögkeleti vallás hívei. Az egymáshoz 
közel álló templomok tornyaihoz a századfordulón épült házak közel álló templomok tornyaihoz a századfordulón épült házak közel álló templomok tornyaihoz a századfordulón épült házak közel álló templomok tornyaihoz a századfordulón épült házak 
játékosan megformált csúcsos tetıi társulnak. Szeged felıl jıve mjátékosan megformált csúcsos tetıi társulnak. Szeged felıl jıve mjátékosan megformált csúcsos tetıi társulnak. Szeged felıl jıve mjátékosan megformált csúcsos tetıi társulnak. Szeged felıl jıve még ma ég ma ég ma ég ma 
is rálátás nyílik a városra: innét látszik igazán, hogy Kecskemét is rálátás nyílik a városra: innét látszik igazán, hogy Kecskemét is rálátás nyílik a városra: innét látszik igazán, hogy Kecskemét is rálátás nyílik a városra: innét látszik igazán, hogy Kecskemét 
mennyire a tornyok városa.mennyire a tornyok városa.mennyire a tornyok városa.mennyire a tornyok városa.    
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I.I.I.I. fordfordfordfordulóulóulóuló    

    
   A bázis névadójának portréját látjátok, s életével kapcsolatos 
keresztrejtvényt kell megoldanotok! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1.1.KeresztrejKeresztrejKeresztrejKeresztrejttttvényvényvényvény    (A kétjegyő betőket külön négyzetbe írjátok !) 
 

1. Szülıhelye. 

2. Hadifogsága után a MASZOVLET-nél ilyen gépek pilótája volt. 

3. Összes légi gyızelmeinek száma. 

4. E város közelében érte leszállási manıver során a halál. 
 
A fısor: egy legendás repülıszázad neve, amelyet 1944-ben hoztak létre, a 
haza védelmére. E század jelmondat: „Vezérünk a bátorság, kísérınk a 
szerencse.” 

    

1.   K İ K Ú T T A P A S Z T Ó       
2.          U T A S S Z Á L L Í T Ó 
3.       H A R M I N C H Á R O M    
4. K O P P E N H Á G A              
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2. 2. 2. 2. Századjelvény tervezésSzázadjelvény tervezésSzázadjelvény tervezésSzázadjelvény tervezés  
 

               5/ 
 
A vadászrepülık szívesen választanak állatokat a századjelvények 
szimbólumai közé. 
Tervezzetek századjelvényt a jövı pilótái számára! Munkátokhoz pár 
soros ajánlást is készítsetek, miért tartjátok megfelelı jelképnek az 
általatok választott állatot, vagy tárgyat! 
 

3.3.3.3. Bázistörténet évszámokbanBázistörténet évszámokbanBázistörténet évszámokbanBázistörténet évszámokban    
    

●Mikor adták át a kecskeméti repteret? 
  1937 

●●●●Mióta viseli a bázis Szentgyörgyi Dezsı nevét? 
  1990 

●Mikor rendeztek elıször repülınapot a kecskeméti repülıtéren? 
  1997 

●Mikor lett tagja Magyarország az Észak-Atlanti Szövetségnek? 
  1999 

●Mikor érkeztek Kecskemétre a Gripen gépek? 
  2006 

●Mikor vonták ki aszolgálatból a MIG 29-eseket? 
  2010                                 6/ 
    



    
4.4.4.4. Az irányítótoronyrólAz irányítótoronyrólAz irányítótoronyrólAz irányítótoronyról                        

Bejártátok a torony szintjeit, most válaszoljatok 
a  különbözı emeletekhez kapcsolódó kérdésekre! 
                                                                                                                                                                                                
3.emelet:toronyirányító szolgálat3.emelet:toronyirányító szolgálat3.emelet:toronyirányító szolgálat3.emelet:toronyirányító szolgálat    
Milyen hosszú a fel- és leszállópálya? 
 2499 m 
A toronyirányító szolgálat az irányítást milyen módon  
végzi?     Amit lát, vagyis látótávolságon belül irányít. 
    
2.emelet:meteorológia2.emelet:meteorológia2.emelet:meteorológia2.emelet:meteorológia    
Az idıjárás a repülést meghatározó tényezı. Milyen eszközök 
segítségével tájékozódnak a jelen és a várható idıjárásról a 
meteorológusok? 

- idıjárási mőholdkép segítségével 
- hitelesített mérıhelyük van 
- saját radar( piros/fehér) 

Soroljatok fel legalább 3 idıjárási tényezıt, melynek a repülésben nagy 
szerepe van! 

- felhıalap 
- látótávolság 
- szél iránya és erıssége 
- hımérséklet 
- páratartalom 

Mit jelent a kék, illetve a vörös repülıtéri színkód? 
 -vörös=tilos a repülés 
 -kék= repülésre alkalmas idı 
    
1.emelet: repülést bej1.emelet: repülést bej1.emelet: repülést bej1.emelet: repülést bejelentı (diszpécser) szolgálatelentı (diszpécser) szolgálatelentı (diszpécser) szolgálatelentı (diszpécser) szolgálat    
Mi a diszpécser feladata? 
A repülési útvonallal és légterekkel kapcsolatos információk 
összegyőjtése. 
    



Földszint:közelkörzeti radarirányításFöldszint:közelkörzeti radarirányításFöldszint:közelkörzeti radarirányításFöldszint:közelkörzeti radarirányítás    
Soroljatok fel legalább 3 repülési feladatot! 
 
Felelısségi körzetében történı irányítás. 
A légterekbe, útvonalakra induló illetve onnan hazaérkezı 
légijármővek irányítása. 
Rossz idı esetén a leszállás biztosítása. 
 
 
Milyen nyelven zajlik a repülésirányítás? 

- Angolul és magyarul. 
 

A közelkörzeti radarirányítás földszinti helyiségében 2 fajta 
munkahelyet láttatok. Melyek ezek? 
         -közelkörzet irányító 
 -leszállásirányító munkahely, vagyis bevezetı irányító. 
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5. 5. 5. 5. Múzeumi relikviákMúzeumi relikviákMúzeumi relikviákMúzeumi relikviák 
A repülés korai idıszakában hogyan védekeztek a nyitott kabinban 
utazó pilóták az idıjárási viszontagságok ellen? 
Meleg védıöltözet: bélelt bırsisak, mellény, csizma, szemüveg 
 
Milye színő a feketedoboz? Miért? 
Narancssárga, így feltőnı, könnyebben észlelhetı. 
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6.6.6.6. Fıtéri templomokFıtéri templomokFıtéri templomokFıtéri templomok    
 A kecskeméti fıtér több vallás templomának is teret ad, a vallási 
toleranciát hirdetve.  Ismerjétek fel a templomokat a képek alapján!   
 
                                  
 
 
                 



 

          
 

          
 
 
Megoldások: 
 

                      
Zsinagóga                                               Barátok temploma 
 



                                                          
Református                                                                        Nagytemplom 
 
 

 
 
Evangélikus templom                                                              5/ 
 
7. Templomok, vallási felekezetekTemplomok, vallási felekezetekTemplomok, vallási felekezetekTemplomok, vallási felekezetek    
Összekeveredtek a templomok nevei és a Összekeveredtek a templomok nevei és a Összekeveredtek a templomok nevei és a Összekeveredtek a templomok nevei és a kapcsolódó vallások kapcsolódó vallások kapcsolódó vallások kapcsolódó vallások jellemzıi. jellemzıi. jellemzıi. jellemzıi. 
Válasszátok ki azt a négy Válasszátok ki azt a négy Válasszátok ki azt a négy Válasszátok ki azt a négy ---- négy négy négy négy állítást, mely a következı  állítást, mely a következı  állítást, mely a következı  állítást, mely a következı 
templomokra igazak!templomokra igazak!templomokra igazak!templomokra igazak! Segít Heltai Nándor Kecskemét címő könyve! Segít Heltai Nándor Kecskemét címő könyve! Segít Heltai Nándor Kecskemét címő könyve! Segít Heltai Nándor Kecskemét címő könyve!    
    
Református tempReformátus tempReformátus tempReformátus templom: lom: lom: lom:     
                                                                                                            ---- protestáns felekezet temploma protestáns felekezet temploma protestáns felekezet temploma protestáns felekezet temploma    
                                                                                                                            ---- IV. Mohamed török szultán engedélyével épült IV. Mohamed török szultán engedélyével épült IV. Mohamed török szultán engedélyével épült IV. Mohamed török szultán engedélyével épült    
                                                                                                            ---- fatemplom elıdje 1648 fatemplom elıdje 1648 fatemplom elıdje 1648 fatemplom elıdje 1648----ban leégettban leégettban leégettban leégett    
                                                                                                            ---- gótikus támpillérek,  gótikus támpillérek,  gótikus támpillérek,  gótikus támpillérek, barokk felsı emelet, barokk felsı emelet, barokk felsı emelet, barokk felsı emelet,     
                                                                                                               késıreneszánsz torony           késıreneszánsz torony           késıreneszánsz torony           késıreneszánsz torony    
    



Görögkeleti templomGörögkeleti templomGörögkeleti templomGörögkeleti templom: : : :     
                                                                                                ---- klasszicizáló stílus klasszicizáló stílus klasszicizáló stílus klasszicizáló stílus    
                                                                                                ---- ortodox templom ortodox templom ortodox templom ortodox templom    
                                                                                                ---- ikonosztáz ikonosztáz ikonosztáz ikonosztáz    
                                                                                                ---- T T T Tervezıje Fischer Boldizsárervezıje Fischer Boldizsárervezıje Fischer Boldizsárervezıje Fischer Boldizsár    
    
Szent Miklós templomSzent Miklós templomSzent Miklós templomSzent Miklós templom::::    
                                                                                    ---- 1564 1564 1564 1564----ig protestánsok a katolikusok  ig protestánsok a katolikusok  ig protestánsok a katolikusok  ig protestánsok a katolikusok      
                                        támogatásával közösen használták                                        támogatásával közösen használták                                        támogatásával közösen használták                                        támogatásával közösen használták    
                                                                                    ---- ferences rendi szerzetesek ferences rendi szerzetesek ferences rendi szerzetesek ferences rendi szerzetesek    
                                                                                    ----    Kecskemét legrégibb mőemlékeKecskemét legrégibb mőemlékeKecskemét legrégibb mőemlékeKecskemét legrégibb mőemléke    
    
Piarista templomPiarista templomPiarista templomPiarista templom: : : :     
                                                                                ---- gróf Koháry István anyagi támogatásával épült gróf Koháry István anyagi támogatásával épült gróf Koháry István anyagi támogatásával épült gróf Koháry István anyagi támogatásával épült    
                                                                                ---- tanítórendi szerzetesek tanítórendi szerzetesek tanítórendi szerzetesek tanítórendi szerzetesek    
                                                                                ---- homlokzatát Szent Erzsébet barokk szobrocskája        homlokzatát Szent Erzsébet barokk szobrocskája        homlokzatát Szent Erzsébet barokk szobrocskája        homlokzatát Szent Erzsébet barokk szobrocskája           
                                                                                  díszíti              díszíti              díszíti              díszíti    
                                                                                ---- barokk stílusú barokk stílusú barokk stílusú barokk stílusú    
    
ZsinagógaZsinagógaZsinagógaZsinagóga: : : :     
                                                                            ---- a kecskeméti izraelita hitközösség építtette a kecskeméti izraelita hitközösség építtette a kecskeméti izraelita hitközösség építtette a kecskeméti izraelita hitközösség építtette    
                                                                            ---- moreszk  moreszk  moreszk  moreszk –––– romantikus szílusú romantikus szílusú romantikus szílusú romantikus szílusú    
                                                                            ---- lótuszkupola lótuszkupola lótuszkupola lótuszkupola    
                                                                            ---- Michelangelo  Michelangelo  Michelangelo  Michelangelo szobormásolatokszobormásolatokszobormásolatokszobormásolatok    
    
NagytemplomNagytemplomNagytemplomNagytemplom::::    
                                                                                ---- copf stílus copf stílus copf stílus copf stílus    
                                                                                            ---- minden évben megkondul harangja április 2 minden évben megkondul harangja április 2 minden évben megkondul harangja április 2 minden évben megkondul harangja április 2----án esteán esteán esteán este    
                                                                                ---- 1848/49 1848/49 1848/49 1848/49----es emléktáblaes emléktáblaes emléktáblaes emléktábla    
                                                                                ---- I. és II. világháborús emléktábla I. és II. világháborús emléktábla I. és II. világháborús emléktábla I. és II. világháborús emléktábla    
    
Evangélikus tempEvangélikus tempEvangélikus tempEvangélikus templom: lom: lom: lom:     
                                                                                ---- az Arany János utcára nyílik az Arany János utcára nyílik az Arany János utcára nyílik az Arany János utcára nyílik    
                                                                                ---- Ybl Miklós tervezte Ybl Miklós tervezte Ybl Miklós tervezte Ybl Miklós tervezte    



                                                                                ---- egykor e templomudvarán állt az az iskola, ahol           egykor e templomudvarán állt az az iskola, ahol           egykor e templomudvarán állt az az iskola, ahol           egykor e templomudvarán állt az az iskola, ahol              
                                    Petıfi a betővetést tanulta                                    Petıfi a betővetést tanulta                                    Petıfi a betővetést tanulta                                    Petıfi a betővetést tanulta    
                                                                                ---- neobarokk orgona neobarokk orgona neobarokk orgona neobarokk orgona    
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8888. . . . Kecskeméti évszázadokKecskeméti évszázadokKecskeméti évszázadokKecskeméti évszázadok    
Olvassátok el SzékelyOlvassátok el SzékelyOlvassátok el SzékelyOlvassátok el Székelyné Kırösi Ilona Kecskeméti évszázadok címő né Kırösi Ilona Kecskeméti évszázadok címő né Kırösi Ilona Kecskeméti évszázadok címő né Kırösi Ilona Kecskeméti évszázadok címő 
könyvének elsı 22 oldalát! A következı kérdésekre e részlet olvasása könyvének elsı 22 oldalát! A következı kérdésekre e részlet olvasása könyvének elsı 22 oldalát! A következı kérdésekre e részlet olvasása könyvének elsı 22 oldalát! A következı kérdésekre e részlet olvasása 
után tudtok válaszolni.után tudtok válaszolni.után tudtok válaszolni.után tudtok válaszolni.    
    
����Ki volt Kaszap?Ki volt Kaszap?Ki volt Kaszap?Ki volt Kaszap?    
Kaszap táltos Árpád fejedelem táltosa volt, aki bıviző forrást 
fakasztott a honfoglalók örömére. 
    
����MelMelMelMely évbıl való városunk elsı okleveles említése?y évbıl való városunk elsı okleveles említése?y évbıl való városunk elsı okleveles említése?y évbıl való városunk elsı okleveles említése?    
1353 
    
����Mit jelent : Kecskemét szultáni hászbirtok?Mit jelent : Kecskemét szultáni hászbirtok?Mit jelent : Kecskemét szultáni hászbirtok?Mit jelent : Kecskemét szultáni hászbirtok?    
Kecskemét szultáni, kincstári birtok. A török adószedık helyett a 
kecskeméti hivatalnokok szedik össze az adót. 
    
����Miért kellett szultáni engedéllyel új temploMiért kellett szultáni engedéllyel új temploMiért kellett szultáni engedéllyel új temploMiért kellett szultáni engedéllyel új templomot építeni Kecskeméten?mot építeni Kecskeméten?mot építeni Kecskeméten?mot építeni Kecskeméten?    
1678-ban tőzvész pusztított Kecskeméten, így a református templom is 
leégett. Új templom építésérıl kellett gondoskodni. A török tudta nélkül 
azonban a hódoltság utolsó éveiben sem lehetett ilyen jelentıs 
építkezést elkezdeni. 
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                    Kedves Versenyzık! 
 
Egy fantasztikus kalandozásra hívunk benneteket a kecskeméti 
repülıbázisra 2012. szeptember -tıl  október  -ig! 
A reptér naponta max. 20 fıs csoportokat tud fogadni, ezért kérnénk a 
csoport elızetes jelentkezését 2012. szeptember –ig a következı e-mail 
címen: airbase.kecskemet@hm.gov.huairbase.kecskemet@hm.gov.huairbase.kecskemet@hm.gov.huairbase.kecskemet@hm.gov.hu    
Mivel a bázis szigorúan ırzött terület, ezért a látogatóknak a 
következı adatokat szükséges megadnikövetkezı adatokat szükséges megadnikövetkezı adatokat szükséges megadnikövetkezı adatokat szükséges megadni 10 nappa 10 nappa 10 nappa 10 nappal a látogatás elıtt:l a látogatás elıtt:l a látogatás elıtt:l a látogatás elıtt:    
  
Név Anyja 

neve 
Születés 
helye 

Születés 
ideje 

Lakcím Személyigazolvány 
száma /14 évet 
betöltött 
személynek 
kötelezı  

      
      
      
      
      
Jelige:KVPL 2012Jelige:KVPL 2012Jelige:KVPL 2012Jelige:KVPL 2012    
A jeligét ne feledjétek, mert a bázis más gyermekcsoportokat is A jeligét ne feledjétek, mert a bázis más gyermekcsoportokat is A jeligét ne feledjétek, mert a bázis más gyermekcsoportokat is A jeligét ne feledjétek, mert a bázis más gyermekcsoportokat is fogad!fogad!fogad!fogad!    


