
oprogramfüzet
Kedves Vendégeink, kedves Közönségünk!

A Szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi Ház kapui jelenleg zárva

vannak a látogatóink előtt, ezért szeretnénk ezzel a programfüzettel

egy kétfordulós családi, baráti kulturális sétára hívni Önöket.

2021. március 1-30. között

Sétaa városban
1. forduló:
KULT-TÉR-KÉP séta
2021. március 1-15.

2. forduló:
Szigetszentmiklósi magánnyomozó

2021. március 16-30.
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Sétaa városbanSétaa városban

A régi hajóállomás mellől kiinduló, Európában egyedülálló ökológiai tanösvényként mára jelentős
természeti értékkel bírok. Az úszólápomon olyan növény- és állatfajok telepedtek meg, amelyeket
ritkaságuk miatt védetté nyilvánítottak. Vízityúkok, tőkésrécék, búbos vöcskök a nádasokba bujkálva,
a vízpartom közelében úszkálnak. Menjetek végig rajtam és számoljátok meg, hogy hány tájékoztató
tábla van kitéve, amik bemutatják növényeimet, állataimat.
A tájékoztató táblák száma:

Nevezzetek meg legalább két növényt és két állatot, amik a tábláimon szerepelnek:

Írjátok le, hogy a kávézó felőli bejáratomnál szereplő táblán, milyen területté vagyok nyilvánítva?

1896-ban, Szigetszentmiklóson születtem, zeneszerző, karmester, pedagógus vagyok. Kodály Zoltán
növendékeként végeztem el a Zeneművészeti Főiskolát, majd annak tanára lettem. Kidolgoztam a
„Módszeres énektanítás a relatív szolmizáció alapján” módszert, ami később Kodály-módszerként vált
ismertté. Keressétek meg a rólam elnevezett iskolát, ahol a bejáratnál találtok egy tablót. Ki vagyok én?

Hol jártam 1961-ben?
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a városbanSéta

Védjük környezetünket, Földünket! A Városi Könyvtár és Közösségi Háznál van egy emlékmű,
ahol elhelyeztünk egy tablót. Miről szól a tabló?

A leírásban mi szerepel kiemelt természeti értéknek?

Az 5. képen mi látható?

Azért jöttem létre, hogy egy nagy gyárban dolgozók gyerekei ide járhassanak. Lakótelep közepén állok,
nevemben generációknak adok otthont, klubok, rendezvények helyszíne lehetek, jelenleg kis emberkék
játszanak bennem. Ki vagyok én?

A kerítésemen találsz egy tablót. Miről készült ez a tabló?

1928-ban nyitotta meg kapuit, mi volt akkor?

Az első képen milyen jármű szerepel?
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A reformkor egyik meghatározó politikusa voltam. A nemzeti függetlenségért, a rendi kiváltságok
felszámolásáért és a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott 19. századi küzdelem egyik legnagyobb
alakjaként ismernek, mint a magyar szabadságharc szellemi vezérét. Szigetszentmiklós egyik főutcájának
adtam nevem. Ki vagyok én? Ha megtaláltad az utcát, menj végig rajta, az elágazás előtt találsz egy
emlékművet. Kinek az emlékére lett állíttatva?

és ki által?

Az 1960-as években temettek be. Szabadtéri rendezvényeknek, sportolási lehetőségeknek biztosítok
helyszínt. Új játszótér is van rajtam. Bejáratomon házirend foglalja össze a terület szabályait. Ki vagyok én?
A területen kihelyeztünk 2 helyre is egy tablót. Keressétek meg, és a rajta lévő információk alapján
megtaláljátok kérdéseinkre a választ. Az 1940-es években mit építettek a területemen?

A tablón szereplő 4. kép mikor készült?

És mit ábrázol?

Egy nagy terület vagyok, kettős kereszt van rajtam. Egyik oldalamon üzletek sorakoznak, másik oldalamon
körforgalom, út található. A Magyarok bejövetelének évfordulóját hirdetem. Mi vagyok én?

Mi áll az emlékművön lévő táblán?
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Tornyaim már messziről is jól látszanak, kettő is van belőle. Udvaromon található egy Szent Miklós szobor.
Kerítésemen áll egy tabló, mely városunk vallási életéről szól. Sorold fel a tablón található épületek neveit!

A 3. képen látható épület városunkban melyik téren található?

Városunkban működött egy cserkészcsapat, amit Somogyvári Gyuláról neveztek el. A neves író emlékére
a születésnapján, Szent György napján emléktáblát avattak fel a cserkészek egykori házának falán.
A Somogyvári Gyula Cserkészcsapat működése alatt Szigetszentmiklós nagyon fontos helyszíne lett a
magyar cserkészek kulturális életének. A SZER, azaz a Szentmiklósi Regős Napok a Kárpát-medence
legnagyobb regőscserkész találkozója volt, melyet határon túli magyar cserkészek részvételével rendeztek
meg. Ennek emlékére a Gyegyószentmiklós téren találtok egy kopjafát. Látogassatok el hozzám. Melyik
évben lettem felavatva?

És melyik terület neve szerepel rajtam?

A Szilágyi Lajos utcában található egy építmény, ami kulturális lehetőséget biztosít a térség nagyközönsége
számára. Elhivatottságának és szemléletének jegyében fontosnak tartják a művészet és az egyetemes
kultúra terjesztését és azt, hogy szellemi értékeink mindenki számára elérhetővé váljanak. Helyet biztosít
nemcsak a �lmeknek, hanem színházi, zenei élet minden területének, irodalmi előadásoknak,
képzőművészeti kiállításoknak, fesztiváloknak, különböző művészeti és kulturális eseményeknek.
Mi a neve az épületnek?

Az épület előtti hirdetőtáblán ki van helyezve egy tabló, amin megtalálod azt az irodalmi alkotóművészt, aki
városunkban is készített alkotásokat. Kire gondolunk?



a városbanSéta

Tervezzenek egy sétát a városban, kapcsolódjanak ki a város különböző helyszínein.
Minden helyszínen Szigetszentmiklóshoz kapcsolódó érdekes információk várják Önöket,

amik a feladatok megoldásához segítenek.

A programfüzetet a Városi Könyvtár és Közösségi Ház bejáratánál találják,
illetve letölthetik honlapunkról: www.sargahaz.com

A kitöltött feladatlapokat a postaládánkba bedobva, vagy
a sargahaz@sargahaz.com e-mail címre tudják visszajuttatni.

Az első forduló leadási határideje: 2021. március 15.

A sétát mindenkinek ajánljuk, friss levegő, kikapcsolódás várja Önöket.
Öltözzenek fel kényelmesen!

Annak érdekében, hogy időtöltésüket kellemesebbé tegyük, �gyelmükbe ajánljuk
a Cukorvirág Kávézó, és a Hajóállomásnál lévő Lángosos kínálatát,
ahol a feladatlap felmutatásával kedvezményesen vásárolhatnak.

A feladatok több különböző napon, több séta során is teljesíthetők.

Minden fordulóban több feladat vár Önökre, ahol fordulóként legalább
8 feladat helyes megoldása jogosít fel a sorsoláson történő részvételre!

A helyes megfejtők között a 2. forduló után sorsolunk!

A sorsolás időpontja: 2021. március 31.

Nyeremények:
Belépőjegyek a Városi Könyvtár és Közösségi Ház Önök által választott
programjára (színházi előadások, Nemcsak Jazz klub, Életmódváltó Klub,

Családi Délután, Baba-Mama Klub, Cinema Sziget Filmklub)

A sorsolást követően a szerencsés nyertesek neveit a Városi Könyvtár
és Közösségi Ház honlapján és facebook oldalain tekinthetik meg.

Kellemes időtöltést kívánunk!

Kérjük olvashatóan, pontosan kitölteni az adatokat:
Név:

E-mail cím:

Telefonszám:Telefonszám:
Hány fő vesz

részt a játékban:


