
   

 

 

FELHÍVÁS 
 
 
A MOM Kulturális Központ és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár vetélkedőt hirdet 
 
CZIFFRA KÓD | Vetélkedő Cziffra György emlékére címmel 
 
„H ősökre mindenkinek szüksége van, legyen az illető gyermek vagy felnőtt, hiszen mind 
szeretnénk jót tenni, segíteni, vagy éppen alkotni valamit, ami maradandó és amiből utódaink 
tovább építkezhetnek. A hős birtokol valamit a kincsből, amelyből mind szeretnénk részesülni, 
és emberi nagyságát mutatja, hogy kuporgatás helyett szétosztja értékeit embertársai között. 
Az én hősöm Cziffra György, aki vezércsillagként ragyog életem és pályám felett. Szellemi 
hagyatéka, elképesztő zenei tehetsége, emberi tartása, fiatalokat segítő önzetlensége már 
életében legendává tette.” (Balázs János) 
 
Tisztelt Pedagógusok, kedves Kollégák! 
Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Cziffra Fesztivál idei programjának részeként Cziffra Kód 
elnevezésű vetélkedőnket. 
A vetélkedő során célunk, hogy a résztvevő diákok csapatmunkával közös élményeken 
keresztül ismerkedjenek Cziffra György életével, ezen keresztül egy korszak kultúrájával, és 
kerüljenek közelebb a ma értékeihez. 
A vetélkedő során a résztvevőknek játékos, logikai fejtörőket kell megoldaniuk, használniuk 
kell okostelefont és internetet, meg kell találni adott helyszínekhez vezető utakat, és tudniuk 
kell a közösségi médiával is bánni egy kicsit. 
A vetélkedőn azonos eséllyel indulhatnak a zenei képzettséggel nem rendelkezők, mivel a 
feladatok nem kötődnek tananyaghoz. Fontos számunkra, hogy élvezetes módon igyekezzünk 
új ismeretekhez juttatni a vetélkedő résztvevőit! 
Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy felhívásunkat eljuttatja diákjaihoz! 
 
 
Köszönettel és üdvözlettel,  
a Cziffra Kód szervezői nevében: 
 
Balázs János – zongoraművész | a Cziffra Fesztivál művészeti vezetője 
 
Besszer Kft. 
 
Bándoli Katalin | FSZEK Zenei Gyűjtemény  
 
Hambuch Gerda | MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft., ügyvezető igazgató 
  



   

 
 
CZIFFRA KÓD 
 
Résztvevők köre: 
3 fős csapatok – budapesti 14 – 16 év közötti (9-10. évfolyamos) középiskolás diákok, akik: 
- szeretik a furfangos logikai játékokat, és nem okoz számukra gondot megtalálni az 
információt az interneten vagy könyvekben, és akik 
- szívesen barangolnának Budapest utcáin Cziffra György nyomában 
 
Regisztráció az első fordulóra: cziffrakod@ciffrafesztival.hu 
 
A vetélkedő menete: 
Első forduló: 2017. január 9. február 8. között – ennek során az e-mailben megküldött titkos 
kódokat megfejtve több budapesti helyszínt kell felkeresni, és ott jelszóval védett feladatokat 
megoldani. 
Döntő: A 2017. február 15-én tartandó döntőbe a legtöbb pontszámot elérő hat csapat kerülhet 
be. A döntőben is a kreativitás, kommunikációs készség, a gyors információkeresés és a 
csapatszellem lesz a legfontosabb. 
A zsűri munkájában részt vesz: Balázs János zongoraművész, a Cziffra Fesztivál művészeti 
vezetője, valamint Szamos Kelényi Gabriella, a Szamos Marcipán Kft. tulajdonosa 
A döntő az ünnepélyes díjátadóval fejeződik be. 
A döntő és a díjátadó helyszíne: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjtemény 
 1088 Budapest, Ötpacsirta u. 4. 
A döntőben helyezést elérő csapatok tagjai a Cziffra Fesztiválra szóló koncertjegyeket, 
könyvjutalmat és további ajándékokat kapnak. 
 
 


