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„…az elõdök tisztelete
a legelsõ törvény…”

Helyismereti vetélkedõ
Kiskunfélegyházán

Befejezõdött Kiskunfélegyházán az a nagysza-
bású helyismereti vetélkedõ, melyet a Petõfi
Sándor Városi Könyvtár és a Kiskun Múzeum
szervezett, és amelyet a Kiskunfélegyháza Ifjú-
ságáért Egyesület, illetve a Katolikus Ifjúsági
Iroda támogatott. E nemes versenyzésnek a célja
az volt, hogy a fiatalok megismerkedjenek váro-
sunkkal, Kiskunfélegyházával, azzal a hellyel,
ahol élünk. Milyen ragyogóan fogalmazta meg
egykoron Tömörkény István, amikor azt írta:
„…az elõdök tisztelete a legelsõ törvény…”!

Valóban nagyszerû dolog, ha egy városban
súlyt helyeznek a helyi értékek, történelmi ese-
mények, mûemlékek számontartására, megóvá-
sára, átörökítésére az utódnemzedéknek. Ennek
szellemében találták meg a verseny mottóját Falu
Tamás halhatatlan soraiban: „Keresem az utcát,
keresem a házat. Betemette õket az építõ szá-
zad.”

Szinte kimondani is csodálatos, hogy Kiskun-
félegyházán 150 csapat (ez több száz gyermek,
fiatal) jelentkezett az elsõ feladat megoldására.
Ez még akkor is nagyszerû, ha az elsõ fordulóba
végül is 111 együttes küldte be a megoldásokat.
A megoszlás a három korosztályban a követke-
zõ volt: az 5–6. osztályosok esetében 41, a 7–8.
osztályban 30 és a 9–10. osztályosoknál 40 csa-
pat vett részt.

Végül 8-8 háromfõs csapat jutott be a Kiskun
Múzeumban rendezett döntõbe, amelyre április
24–25-én és 27-én került sor. Itt kétfajta feladat
várta a versenyzõket. A bemutatkozásra, iskolá-
juk rövid történetére és az idegenvezetésre elõre
fel lehetett készülni, de a mozaik feladatsorra, a
nevezetes személyek ismertetésére, felismerésé-
re, valamint a vaktérképre a helyszínen kellett
azonnali válaszokat adni.

A színvonalas döntõk végeredménye:
I. korcsoport, 5–6. osztály: A zsûri (Rádi

Erzsébet, Kapus Béláné, Kállainé Vereb Mária)
elé három Platán, egy bankfalui, egy Petõfi Sán-
dor, két József Attila és egy Darvas iskolás csa-
pat került. I. hely: Honalapítók – Preisz Fanni,
Szabó Anna, Vajda Dóra, Platán iskola, felké-

szítõ tanár: Takácsné Medveczki Zsuzsanna, II.
hely: Boszorkák – Kádár Szilvia, Pici Dalma,
Ficsór Dóra, Bankfalui Általános Iskola, felké-
szítõ tanár: Ficsór Katalin, Pázmándi Judit, III.
hely: Szépítõk – Tóth Szabina, Horváth Eszter,
Doroghy Ágnes, Platán iskola, felkészítõ tanár:
Takácsné Medveczki Zsuzsanna.

II. korcsoport: 7–8. osztály: A zsûri (Laczkóné
Szabó Klára, Bánki Horváth Mihály, Tóthné
Gyenes Krisztina) elé öt József Attila, két Platán és
két Darvas iskolás csapat került. I. hely: Kamikázé
– Kaposi Péter, Tóth Márton, Bozóki Mátyás, Jó-
zsef Attila Általános Iskola, felkészítõ tanár:
Lénártné Szikszai Anikó, II. hely: Régészek – Kõ-
házi Gergõ, Holló-Szabó Benedek, Magyar Zoltán,
Platán Utcai Általános Iskola, felkészítõ tanár:
Takácsné Medveczki Zsuzsanna, III. hely: József
Attila – Kürtösi Brigitta, Jantyik Aranka, Kovács
Kitti, József Attila Általános Iskola, felkészítõ ta-
nár: Lénártné Szikszai Anikó.

III. korcsoport: 9–10. osztály: A zsûri
(Bánkiné Molnár Erzsébet, Mayer Lászlóné,
Simonné Retkes Edit) elé öt mórás, két mezgés
és egy közgés csapat került. I. hely: Queens –
Patyi Eszter, Málik Berta, Pataki Orsolya, MFG
10/E, felkészítõ tanár: Rostáné Földényi Éva, II.
hely: Kunsági csajok – Fábián Diána, H-Tóth
Nóra, Kovács Klaudia, MFG 9/E, felkészítõ ta-
nár: Szabó Gyuláné Matyók Katalin, III. hely:
Félegyházi Lángész Ész – Fekete Tünde, Novák
Edit, Víglási Krisztina, Közgazdasági Szakközép-
iskola, felkészítõ tanár: Bánki Horváth Mihály.

A vetélkedõre egy iskolából, sõt némely osz-
tályból is több csapat jelentkezett. Meg kell

A Queens csapata:
Patyi Eszter, Málik Berta, Pataki Orsolya,

felkészítõ tanár Rostáné Földényi Éva
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említeni a József Attila Általános Iskolát, a Pla-
tán Utcai Általános Iskolát, valamint a Móra
Ferenc Gimnázium hatévfolyamos tagozatát,
ahonnan a legtöbb diák érkezett a. (Ez utóbbi
iskolának mind az öt döntõbe jutott csapata a
10/E és 9/E osztályokból került ki.)

A döntõk napja eredményhirdetéssel zárult
minden korcsoportnál. A csapatok emléklapot
kaptak, valamint az elsõ három helyezett könyv-
jutalomban is részesült. Május 21-én, a város-
alapítók napja ünnepségének keretében minden
korcsoport helyezett csapattagjai névre szóló
oklevelet vehettek át a kiskunkapitánytól. A
döntõbe jutott csapatok jutalma egy közös kirán-
dulás volt. Május 26-án, pénteken Budapestre, a
Magyar Nemzeti Múzeumba és az Országházba
látogattak el a félegyházi diákok.

A 2005/2006. évre kiírt helyismereti vetélke-
dõ két fõ szervezõje Mészáros Márta múzeum-
pedagógus és Török Brigitta helyismereti könyv-
táros volt. Köszönet munkájukért!

Rosta Ferenc
a kiskunfélegyházi

Móra Ferenc Gimnázium
igazgatója

Nemzeti ereklyék, kincsek
az OSZK gyûjteményébõl
Július 6-án új kiállítótér nyílt az Országos Szé-
chényi Könyvtár (OSZK) V. emeletén, a fõbejá-
rat szintjén. Ez a gondosan kialakított tér ad
otthont a most indult, Nemzeti ereklye címû
kiállítássorozatnak, melynek keretében a magyar
írásbeli kultúra egy-egy kiemelkedõ darabját
mutatja be a könyvtár, köztük corvinákat, a Képes
Krónikát, a Halotti beszédet és a Himnusz ere-
deti kéziratát.

Az ünnepélyes megnyitón Hiller István okta-
tási és kulturális miniszter gratulált az OSZK és
az osztrák nemzeti könyvtár összefogásával el-
ért kultúrdiplomáciai sikerhez, aminek eredmé-
nyeként az UNESCO a világ emlékezetének ré-
szévé nyilvánította a corvinákat. A miniszter
szerint ez a könyvtár vezetõi szemléletváltásá-
nak is köszönhetõ, annak, hogy nem csupán
õrizni akarják a nemzeti kincseket, hanem be-
mutatni is.

Dippold Péter tudományos igazgató köszön-
tõjében elmondta: az emberekben erõs igény él

arra, hogy a magyarság kincseit a maguk fizikai
valójában is láthassák. Ehhez természetesen meg
kell teremteni azokat a különleges körülménye-
ket, amelyek között például egy corvinát kinyit-
va közszemlére lehet tenni. Még ilyen feltételek
mellett is korlátozott ideig, szeptember 3-áig
láthatja a nagyközönség a Philostratus-corvinát,
Mátyás király könyvtárának legszebb darabját.

S hogy a környezet méltó legyen a kiállított
ereklyékhez, arról a Magyar Kárpitmûvészek
Egyesületének tagjai gondoskodtak, akik több-
éves munkával elkészítették a Corvin-kárpitok
címet viselõ triptichont. A corvinák motívumait
felhasználó mûalkotást Bereczky Loránd, a Ma-
gyar Nemzeti Galéria fõigazgatója méltatta, aki
szerint különös jelentõsége van annak, hogy egy
nemzeti ereklyéket õrzõ intézmény a kortárs
képzõmûvészeket hívta segítségül kincseinek
méltó bemutatásához, ezzel is bizonyítva, hogy
a mûvészet folyamata nem szakad meg.

A Mátyás udvarának igazi európai pompáját
megidézõ kódexhez és a ragyogó kárpitokhoz
nagyszerûen illeszkedett a Misztrál együttes re-
neszánsz hangulatú zenéje.


