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Virágok és kerámiák a télben
30 éves a keceli FLORA Virágfesztivál

A  Bács-Kiskun megyei kisvá-

ros, Kecel legnagyobb rendezvénye, 

a FLORA Virágfesztivál az 1980-as 

évek elején indult útjára. Alapöt-

letét főként szakmai szempontok 

adták: a  szervezők lehetőséget 

szerettek volna biztosítani a helyi 

virágkertészetek bemutatkozásá-

ra, valamint kapcsolatot teremteni 

köztük, és az ország hasonló profi -

lú szervezetei között.

A  nem mindennapi ötlethez, 

hogy a téli időszakban mutassanak 

be virágzó növényeket, számta-

lan hazai és nemzetközi kertészet 

csatlakozott. A  hagyományosan 

december első hétvégéjén meg-

rendezett kiállításon látható a ha-

zánkban termesztett dísznövények, 

vágott- és szárazvirágok, faiskolai 

áruk szinte teljes skálája.

A rendezvény pár év alatt orszá-

gos hírű fesztivállá nőtte ki magát, 

látogatottsága a legforgalmasabb 

években a tizenhatezer főt is elérte. 

Szervezését Téglás Andrástól, a ke-

celi T.G.-Virágdekor és Szakképző 

Iskola alapító igazgatójától 1986-

ban Kecel Város Önkormányzata 

vette át, és végzi intézményeivel, 

helyi közösségeivel azóta is. A ren-

dezvény életkorát is ettől az idő-

ponttól tartják hivatalosan számon: 

idén a 30. virágfesztivált ünneplik.

Boldog békeidők

Az eltelt hosszú évek alatt a 

szervezőknek a virágtermelő-ke-

reskedő szakma teljes átalakulá-

sával kellett szembesülniük. Míg 

kezdetben főként a szövetkezetek, 

nagy termelői csoportok több tíz 

négyzetméteres standokon mutat-

koztak be, ma inkább a 6-8 négy-

zetméteres kisebb standok jellem-

zők. A  helyiek és a régi, hűséges 

látogatók sajgó szívvel emlékeznek 

azokra az időkre, mikor több helyi-

ségben még a falakról is virágde-

korációk omlottak le. A  2009-től 

látványosan fogyatkozó látogatói 

szám 2013 óta ismét felfelé ívelő 

tendenciát mutat, a  szervezők mi-

nőségre törekvő látványvilággal és 

színvonalas kísérőprogramokkal 

nyerték vissza látogatóik bizalmát. 

2015-ben tízezer fő lépte át a fesz-

tivál kapuját.

A  Városi Sportcsarnok 1070 

négyzetméterén berendezett vi-

rágkiállításnak minden évben van 

egy főtémája, így az utóbbi évek-

ben „boldog békeidők” mottóval 

a Kecskeméti Katona József Szín-

ház jelmezeibe öltöztetett kiraka-

ti babák, Megyeri János szobrász 

életnagyságú mesefi gurái (Süsü, 

Gombóc Artúr, Mirr-Murr és tár-

sai) elevenedtek meg virágjelene-

tekben, valamint az évszakok kert-

jei is életre keltek az ügyes kezű 

virágkötők fáradozása nyomán. 

A  közel 60 szakmai kiállító – 2-3 

négyzetmétertől akár 30 négyzet-

méterig terjedő – standja zömében 

a főtémához alkalmazkodik, de ez 

nem elvárás a szervezők részéről. 

A  tapasztalatok szerint azonban a 

kiállítók örülnek az irányvonalat 

kijelölő tematikának, és ötleteikkel, 

szaktudásukkal, egyedi látványvilá-

gukkal minden évben új köntösbe 

öltöztetik a csarnokot. Installáci-

óikat munkatársaikkal, önkéntes 

kézművesekkel közösségi munka 

keretében építik, melyben domi-

nálnak a természetes anyagok, és 

törekednek az újrafelhasználás ér-

vényesülésére is.

Programok az egész 
családnak

A  szakmai programok közül 

kiemelkedik Kecel Város Önkor-

mányzata és a Virágkötők, Vi-

rágkereskedő Vállalkozók Ma-

gyarországi Szakmai Egyesülete 

által közösen szervezett ifj úsági 

virágkötészeti verseny, melyre a 

hazai szakiskolák diákjai kapnak 

meghívást. 2015-ben 5 iskola és 

egy egyéni versenyző, összesen 15 
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tanuló mérte össze tudását, krea-

tivitását három versenyfeladat so-

rán, egyéni és összetett versenyben. 

A  verseny vándordíját harmadik 

alkalommal nyerte el – és így örök-

re magánál is tarthatja – a szom-

bathelyi Herman Ottó Szakképző 

Iskola és Kollégium csapata. Az 

egyéni bajnoki címet az intézmény 

tehetséges tanulója, Takács Dániel 

vehette át. Míg a diákok munkáját 

az egyesület értékeli, a  virágkiállí-

tók standjait termékzsűri bírálja el. 

Négy kategóriában adományoznak 

helyezéseket és különdíjakat, ame-

lyeket a rendezvény péntek délelőt-

ti megnyitóján, ünnepélyes kere-

tek között adnak át. A vendégeket 

Haszilló Ferenc polgármester kö-

szönti, az értékes díjakat védnökök 

és szponzorok ajánlják fel.

A  rendezvény céltudatosan 

törekszik arra, hogy a zömében 

hölgylátogatók mellett a család 

valamennyi tagjának tartalmas 

időtöltési lehetőséget kínáljon. 

A  férfi ak érdeklődésére tart szá-

mot az idén harmadik alkalommal 

megrendezendő Keceli Mesterek 

Udvara, mely közel száz mező-

gazdasági gépet mutat be, köztük 

keceli gyártmányúakat is. A  szer-

vezők tavaly hirdették meg először 

a kiskertépítő pályázatot, melyre 

több, mint negyven óvodás és is-

kolás csapat, összesen 800 gyermek 

küldte be kiskertjét, és mutatta be 

a nagyközönségnek.

Mesterek tisztelete

A  nagysikerű tárlatot idén is 

megvalósítják, és ehhez kapcso-

lódóan több környezettudatos, 

ismeretterjesztő programot szer-

veznek a legfi atalabbaknak. A  pá-

lyázó gyermekek és pedagógusaik 

számára a belépés ingyenes, de a 

rendezvény belépődíjai évek óta 

változatlanok, és a rokon rendezvé-

nyekhez viszonyítva is kifejezetten 

kedvezőek.

Immár 14. éve méltó társa a vi-

rágfesztiválnak a Keceli Országos 

Fazekas Kiállítás és a hozzá kap-

csolódó pályázat, melyre – meg-

hívásos úton – az ország minden 

tájáról érkeznek a hagyományokat 

őrző fazekasmesterek. A 20-25 fős 

baráti társaság tagjai közül többen 

a Népművészet Mestere és egyéb 

magas szakmai kitüntetések bir-

tokosai. A  főszervező a fazekas al-

kotóközösség lelke, Kovács László 

kalocsai fazekasmester, akinek a 

pályázat kigondolásában, életben 

tartásában elévülhetetlen érdemei 

vannak. Mint mondja, ez a kiállítás 

és pályázat az országban egyedül-

álló, hiszen ezt a szakma szervezi 

saját magának. Évente egy mester 

viheti haza a pályázat nagydíját, 

egy mester pedig a szakmai közös-

Imre Károly, a rendezvény védnöke

Megnyitó
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ség által alapított Mesterek tisz-

teletére-díjat. Utóbbi elismerést a 

résztvevő fazekasok ítélik oda azon 

társuknak, akit méltónak éreznek 

e közösség szellemiségéhez, és ki 

szeretnék emelni szakmai alkotó-

munkáját.

A  fazekas kiállítás védnöke a 

kezdetek óta Imre Károly, a  Nem-

zeti Művelődési Intézet Bács-Kis-

kun Megyei Irodájának nyugal-

mazott vezetője. 2014-ben a város 

képviselő-testülete Kecel díszpol-

gára címmel tüntette ki, megkö-

szönve többek között a keceli kö-

zösségek fejlesztése terén kifejtett 

szakmai munkáját.

Mari néni kocsmája

A  rendezvény tízéves, jubileu-

mi kiadványának előszavában Imre 

Károly ezt írja: „E  pályázat erős 

bástyájává vált a népművészetnek 

és a fazekas művészeti közösségi 

életnek.” Ez minden bizonnyal így 

van, hiszen míg más pályázatok kí-

vülről szervezettek, itt egy alulról 

jövő kezdeményezés tört utat. Sza-

bályait a minden decemberben itt 

munkálkodó fazekas szakmai kö-

zösség határozta meg, és amennyi-

ben szükséges, módosítja saját vé-

leménye, igényei szerint. Ahogyan 

a virágkiállítás esetében, itt is min-

den évben adott egy téma, így sze-

repeltek már az évek során a ház-

ban és a ház körül található funk-

cionális használati tárgyak, kerti 

díszítőelemek, főzőedények. Téma 

szempontjából a 2016-os egy kü-

lönleges tárlat lesz: az a téma, hogy 

nincs téma. Minden résztvevő 5-10 

db, szívének kedves tárgyat nyújt-

hat be, melyeknek mesterségbeli 

szempontból tökéletesnek kell len-

niük. A  pályázatnak hagyománya, 

hogy a résztvevő fazekasok egy-egy 

alkotásukat a városnak adomá-

nyozzák. A gyűjtemény gondozója 

a rendezvénynek otthont adó Vá-

rosi Könyvtár és Művelődési Ház, 

ahol december 3-án nyílik majd 

meg az egész évben látogatható ki-

állító terem.

A  fazekas mesterekhez az évek 

során más kézműves mestersé-

gek kiváló művelői is csatlakoztak. 

A fazekas kiállítás termében, „Mes-

terségek bemutatója” keretében 

fafaragó, kosárfonó, mézeskalács-, 

gyertya- és viseletkészítő is bemu-

tatja munkáit. A  rendezvény ideje 

alatt, a  terem sarkában nyitva áll 

– a Kecelen egykor valóban létező 

– Mari néni kocsmája, ahol fi nom 

keceli borokkal öblítheti torkát a 

megfáradt látogató. Közben a te-

rem közepén szorgalmasan dolgo-

zik a fi atal fazekas inas, így a láto-

gató – magát a fesztivál zsongása 

ellenére a műhely csendjében érez-

ve – látja megszületni a szebbnél 

szebb fazekas használati tárgyakat. 

A  hangulat minden évben egye-

di és varázslatos, legyen az ember 

akár kiállító, közreműködő, szerve-

ző vagy látogató.

Ízek, színek, gondolatok

A  nagyrendezvény helyszín 

szempontjából is különleges. A Vá-

rosi Könyvtár és Művelődési Ház, 

a Városi Sportcsarnok és az iskola 

két épülete közös udvart fog kör-

be, így a köztük lévő teret is árusok, 

kézművesek, kiállítók népesítik 
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be. Míg az iskolaépületekben lehe-

tőség van a virágárusok és egyéb 

termékeket árusítók elhelyezésé-

re, a  művelődési házban és a vele 

szomszédos Városi Múzeumban 

színvonalas kiállítások megrende-

zésére nyílik lehetőség. Idén – a 

tervek szerint – Györfi  Sándor 

szobrászművész kisplasztika kiál-

lítása lesz látható, míg a múzeum-

ban „Virágos kert az én szívem…” 

mottóval a keceli falvédők színes 

világába kalauzolják el a betérőt.

A  keceli intézmények mellett 

helyi közösségek is aktívan részt 

vesznek számos program megvaló-

sításában. Szabadtéren mutatkozik 

be évről évre a Keceli Ízek Utcája, 

ahol helyi termelők kínálják saját 

készítésű termékeiket. A  Városi 

Könyvtár és Művelődési Ház előtt 

kap helyet a betlehem, a  város ka-

rácsonyfája és az adventi koszorú, 

melyeket lelkes helyi kézművesek 

és az önkormányzat kertészeti cso-

portjának dolgozói díszítenek fel. 

A  rendezvény mindhárom estéjén, 

kapuzáráskor civil szervezetek tag-

jai adnak meghitt hangulatú mű-

sort, hogy ünnepváró, szép gondo-

latokkal bocsássák útjukra a haza-

indulókat. Számos önkéntes vállal 

teremőri, kiszolgáló személyzeti 

feladatokat, és fontos szerep jut a 

kulturális közfoglalkoztatási prog-

ramban, illetve az iskolai közösségi 

szolgálatban résztvevőknek.

E  rendezvény esetében is igaz, 

hogy a több hete szervezett, száz-

szor végiggondolt programok mel-

lett sok váratlan esemény, utolsó 

pillanatban beesett ötlet válik si-

kertörténetté vagy éppen hagyo-

mánnyá. Így lett kedves színfoltja 

a virágfesztiválnak Zsombi, az 

élőszobor, akit három év jelenlét 

után már lázasan keresnek a láto-

gatók, vagy a FLORA fotópályázat, 

melynek díjátadó ünnepségét ja-

nuárban, a magyar kultúra napján 

rendezik meg.

A  XXX. FLORA Virág-

fesztivál és XIV. Keceli Or-

szágos Fazekas Kiállítás 2016. 

december 2-4. között gazdag 

kulturális kínálattal, népmű-

vészeti termék-, ajándék- és 

dísznövényvásárral szeretet-

tel várja a látogatókat.

A  rendezvény helyszíne: 

6237 Kecel, Szabadság tér 17.

Jegyárak, részletes prog-

ram: www.kecel.hu

Facebook oldal: https://

www.facebook.com/Flora-

kecel

Információs telefonszám: 

06-20/96-56-888)
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