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Hat évre tekint vissza az a sikeres vetélkedõ-
sorozat, amelyet immár öt éve közösen szer-
vez a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum és a
Petõfi Sándor Városi Könyvtár a város ta-
nulóinak. A vetélkedõnek komoly hagyomá-
nyai vannak, és évrõl évre egyre nagyobb 
érdeklõdés övezi. A kiírásban az elmúlt évek-
ben három korcsoportot szólítottunk meg, az
5–6. osztályosokat, a 7–8. osztályosokat és a
középiskolásokat. Ebben az évben rendha-
gyóan felnõtt csapatok is jelentkezhettek.

Az elmúlt öt évben, mióta a könyvtár is
csatlakozott a múzeum kezdeményezéséhez,
a megmérettetés témái között Félegyháza ut-
cái és mûemlékei, Kiskunfélegyháza dísz-
polgárai, Móra Ferenc, a város néprajzi és
régészeti múltja szerepeltek. A szervezõk
igyekeztek mindig egy aktuális vagy évfor-
dulós témához kapcsolni a versenyt. Az idei
évben a 125 éve megalakult Kiskunfélegyhá-
zi Ipartestület és az 1765-ben szervezõdött
csizmadiacéh adta az ötletet, így lett a 2010-
es vetélkedõ címe a Mesterségek dicsérete.
2010. március 5-éig 150 csapat jelentkezett,
ebbõl 141 csapat küzdötte végig magát a há-
rom fordulón. Az elsõ fordulóban a helyis-
mereti irodalom segítségével ismerkedtek
meg a versenyzõk a város iparának múltjá-
val. Újításként jelent meg idén, hogy a for-
duló egyik kérdésére a helyi levéltárban 
találták meg a választ a versenyzõk. A máso-
dik fordulóban, a mesterségek hete kereté-
ben a helyi szakképzõ iskola tanmûhelyeit és

iparosok mûhelyeit nyílt lehetõségük meglá-
togatni a résztvevõknek. Így jutott el sok
gyerek életében elõször egy autószerelõ, egy
asztalos vagy éppen egy varrónõ mûhelyébe.
Az ipartestület tagjai lelkesen fogadták a kí-
váncsi versenyzõket, akik egy gyûjtõív segít-
ségével szereztek információkat a választott
szakma eszközeirõl, nyersanyagairól és a
szakma szépségeirõl. A harmadik fordulóban
– a városbejáráson, amely talán a legkedvel-
tebb – az elsõ két forduló során szerzett tu-
dásukról adtak számot a vetélkedõ csapatok,
miközben állomásról állomásra vándorolva
oldották meg a feladatokat. Az állomások
között szerepelt a városháza díszterme is,
ahová sok gyerek szintén elsõ alkalommal
jutott el.

A verseny sokszor annyira szoros, hogy
csak egy-két pont választja el a helyezette-
ket, így az eredményhirdetést minden évben
nagy izgalom övezi. Az izgalom másik oka,
hogy minden korosztályból az elsõ hat csa-
pat Budapestre kirándulhat. Ebben az évben
a Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeu-
mot és a Szépmûvészeti Múzeumot láthatták
a legjobban teljesítõ versenyzõk. Az elsõ há-
rom helyezett csapat tagjai ünnepélyes kere-
tek között oklevelet és jutalomkönyvet is 
átvehetnek minden évben, a városalapítók
napján.

A vetélkedõ nemes célokat tûzött ki maga
elé: Kiskunfélegyháza ifjúságával megismer-
tetni a város múltját, a helyismeret irodalmát,
megtanítani a fiatalokat a csapatban dolgozás
szépségeire, és kinevelni a következõ generá-
ció lokálpatrióta érzelmû felnõtteit. ■
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