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Budapest XVIII. kerületében sikerült egy új ismeretszerző formának hagyományt 

teremteni, amellyel az itt élő és itt tanuló gyerekek, felnőttek jobban megismerhet ik 

lakóhelyüket, Pestszentlőrinc-Pestszentimre épített és környezeti értékeit, azok 

helytörténeti vonatkozásait, közös kulturális örökségünket.  

A Tomory Lajos Múzeum a tavalyi Eötvös Loránd nyomában vetélkedő után ismét egy 

olyan programot szervezett, amely élményszerűen, játékos formában és a gyerek 

érdeklődését felkeltve, sok helyszínt bejárva, a digitális lehetőségeket is kihaszná lva 

mutatta be kerületünk múltját. A helyi általános iskolák felső tagozatos tanulóit és 

pedagógusait, a kerület lakosait, családokat hívtunk egy olyan játékra, amely több 

korosztály érdeklődési köréhez és életkori sajátosságaihoz igazodott. A feladatok 

összeállítását szakértő munkatársaink végezték. A gyermekek életkori sajátosságainak 

megfelelően, két kategóriában versenyezhettek a 3-6 fős csapatok. 

A 2021. évi járványhelyzet miatt a programot 2022-ben tudtuk meghirdetni, s hogy 

mennyire népszerű lett a játékos vetélkedő, a jelentkezők száma is mutatta. 58 családi és 

53 iskolai csoport regisztrált, ami kb. 400-500 főt jelent, akik mind Pestszentlőrincen mind 

Pestszentimrén kutathattak az elrejtett qr-kódok után. A pályázatban előzetesen 30 

csapatot terveztünk, viszont a megvalósítás során kétszer kellett utánrendelnünk a 

tarisznyákból és a kellékekből (lásd fotók). 

A vetélkedő anyagának/útvonalainak összeállítása már 2021-ben több történész és 

múzeumpedagógus szakember bevonásával megkezdődött. Az alaptörténetek megírása, a 

helyszínek kiválasztása, a helytörténeti adatok és fotók, dokumentumok gyűjtése és 

kiválasztása, a qr-kódok kihelyezésének engedélyeztetése, a Thinglink felületek 



összeállítása, a vetélkedő anyagának tesztelése, a vetélkedő alatti folyamatos tájékoztatás, 

segítség sok szakmai munkát igényelt. 

A programon a gyerekcsoportok, családok önállóan, egy felfedező tarisznyába helyezett 

információkat tartalmazó nyomok, kellékek segítségével járják be a kerület 1-1 részét, és 

kutatták fel az egyes helyszíneken elhelyezett qr-kódokat. Az okostelefonnal beolvasott 

kódokkal elért oldalak egy-egy leírást vagy videót és játékos feladatokat tartalmaztak, 

melyeket a helyszínen együtt, kooperatív módon kellett megoldaniuk a játékosoknak, a 

tarisznyában található segédeszközök, kellékek segítségével. A kódokat köztéri 

műalkotásokhoz, a kerület jelentősebb épületeihez, közparkjaiba, a múzeum 

kiállítóhelyeire és a csatlakozó partnerintézményekhez telepítettük, ahol mindig az adott 

helyszínen kutatva, azt jobban megismerve találták meg a feladatok megoldását a 

résztvevők.  

A program egyszerre segítette a valós térben és térképen való önálló tájékozódásának, a 

szabályos gyalogos közlekedés fejlesztését. A kész jegyzőkönyvet, az elkészült 

produktumokat, fotókat elektromos levelezés útján juttatták el a múzeum számára. Az 

eredményhirdetésre ünnepélyes keretek között személyesen került sor, méltó lezárása volt 

a versenynek, sokan megjelentek a résztvevők közül.  

A visszajelzésekből az derült ki, hogy nagyon tetszett a játékosoknak a sok érdekes és új 

információ lakóhelyükkel kapcsolatban és számos kreatív feladat, amely során esküvői 

fotók és ötletes alkotások, nyomozói jegyzőkönyvek születtek (ld. fotók). 

 A jelentkezők a Herrich-Kiss villában vehették át a nyomozás kellékeit egy 

tarisznyában. A képeslapon lévő qr-kód segítségével indulhattak a játékosok az első 

állomásra a kerettörténet megismerése után. Pestszentlőrincen az eltűnt Eötvös Lóránd, 

Pestszentimrén Dr. Pintér Kálmán nyomába kellett eredniük a versenyzőknek. Az első 

helyszínen kellett eldönteniük, hogy melyik számú útvonalon folytatják a nyomozást. 

Mindkét útvonalon 7-7 qr-kódot kellett megtalálni a nevezetes helyszíneken. Qr- 

kódleolvasó App segítségével a qr-kód beolvasása után Thinglink-es felületen érték el a 

résztvevők az információkat, játékokat. Az alábbiak voltak a pestszentlőrinci feladatok: 

egy elképzelt szemtanúval készített riport készítése, épületdísz motívumának 

megfestése, esküvői fotó készítése a kellékek segítségével, a környezet megfigyelése, 

érzékletes leírása, korabeli menü kitalálása, mesterség címerének megalkotása, valamint 

kvíz kérdések megválaszolása. Pestszentimrén gyógynövény patikaedény címkéjét 

készítettek, címert rajzoltak, környezeti megfigyelést írtak, esküvői fotót töltöttek fel, 



kastély alaprajzot alkottak, növénygyűjtő lapot készítettek a játékosok. Fejtörőt, 

hagyományos kártyajátékot is játszottak a nyomozás során, így építettünk hidat a jelen és 

a múlt eseményei, a régi és az új játékformák között. 

A 2022. március 1-től április 26-ig tartó verseny megvalósításával az volt a célunk, hogy 

egy olyan programot kínáljunk a XVIII. kerületben élő családoknak és gyerekeknek, 

amely bővíti helyismeretüket és élményszerű ismeretszerzést, tartalmas kikapcsolódás 

nyújt számukra a hosszú bezártság után.  

A versenyt saját felületeinken és a helyi lapban is meghirdettük, illetve beszámoltunk az 

elért eredményekről.  

A Tomory Lajos Múzeum vetélkedőjén végül 186 főt tudtunk díjazni 3 kategóriában a 

teljesítményéért a díjkiosztón.  

Az ismeretterjesztő vetélkedőt a Nemzeti Kulturális Alap, a XVIII. kerület, 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata jóvoltából valósíthattuk meg, a szakmai 

anyag összeállításában és program szervezésében Mayer Adél és Rozgonyi Sarolta  

múzeumpedagógusok, illetve Pápai Tamás történész jeleskedett, a zsűrizést pedig a 

Tomory Lajos Múzeum szakemberei vállalták. 

 A csapatok strandbelépőt, kávéházi ajándékutalványt, oklevelet, illetve az egyedi 

díjazottak ezen felül kisebb műszaki eszközöket nyertek. Különdíjban az az iskola, 

pedagógus részesült, ahonnan a legtöbb csapatot indították, s a legtöbb pályamunkát 

küldték be, ők reptérlátogatást nyertek. 

 

 

Budapest, 2022.05. 30. 

 
 

 
 
 

 
 

  



Plakát a kerületi sajtóban, Facebook oldalon: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Thinglink egy példája: 
 

 
https://www.thinglink.com/scene/1552958381923237889 
 

https://www.thinglink.com/scene/1552683504909680641 
 

https://www.thinglink.com/scene/1552958381923237889?fbclid=IwAR25heJ6bNcMDXiFL9iVfaIPhWbi-b2Ue8C_A71MwjCRyyk2emVQnS0t5iI
https://www.thinglink.com/scene/1552683504909680641?fbclid=IwAR3VLZVLn5acyru_-fgR46E2GYlGEkQCtErDPKKFX58FLazzfmOECpbS6y8


Eredményhirdetés: 
 

 
 

 



 
  



 
Díjátadón felírt résztvevők névsora: 

 
A nyeremények átvételi igazolása: 

 
 
 

  



Az iskolai csapatok nyilvántartása : 
 

 
 

A tarisznyák átvételi lapjai: 

 



Részletek a produktumokból: 
 

 
 

 



 

 



Fotó a pestszentlőrinci tarisznya tartalmáról: 

 

 
 

 


