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Új helyismereti kiadványok KiSkunfélegyházán
Ismét gyarapodou helyismereti irodalmun\:. Urbán amelyekben ismét elnyerte eredeti funkcióját és helyét

, Miklósné kulalómunkájának eredményeként a Pel6fi a városképben. és lakóinak szívében.
1; Sándor Városi Könyvtárban bemutatták az ErekJyés A gonáoSAn összeállított kiadvány záródokumentu-

Orszá6~ászló Kiskunfélegyházán címú kiadványt. ma az utódoknak szánt üzenet, amelyet az országz.ász-

Sajátos bemutalón vehetlek részt a megjelentek, hi- ló talapzalába helyeztek. Ebb61 megtudhatják az utá-

szen együu Jálhauák a Kiskun TV 2(XK).ben készült nunkjövõk," ...Kiskunfélegyházán 200 1-ben olyan

, ' kisfilmjét az emlékmû felállílásár6I, s a történet írásos nép él, amely a mindennapok harcaival, a boldogulá-
~ : : változalát Urbán Miklósné tollából. A komplex meg- sért folytatott küzdelmeivel, a közös ügyek megoldá-

[ : i közelítés is mutatja közérdeklõdésre slÁnÚtó a gondo- sában tanúsított buzgalmával nemcsak a saját, hanem a

! ! latkör, amit a dokunlentálás különböz6 eszközeivel szülõvárosa, az otlhona, a magyar haza el6rehaladását .

;' ,lártakazérdeklõdõkelé. issrolgálja".
~ : Az Ereklyés Országzászló Kiskunfélegyházán ki- A srolgálat alázata az ismeretek átadásának, hagyo-

advány azels6 helyismereti munka városunkban, amely mányozásának ösztönz6 ereje vezeti a kiaávány szer-

történelmünk tragikus emlékét állítja középpontba. wjét, s vezette akiadókat e szép kivitelû, Gulyás Sán-
Teszi ezt egy emlékmú múltjának és jelenének feltárá- dor jó minõségú fotóival illusztrált összeállítás köue-

sával úgy, hogy az apró helyi momentumokat az or- adásában. Köszönelérte.
': szágos egészbe illeszti. Eddig nem ismert részietekr61 Az Ereklyés Országz.ászió Kiskunfélegyházán nem
1 : tudósít körültekintõ pontossággal, hiteles dokumentu- az els6 a 200 1. évi kiadványok sorában, hiszen Urbán
í ' mokra támaszkodva. Miklósné a Hattyúház történetél is megírta, s az meg-

,1 i ' A kiskunfélegyházi országzászió emlékmû és ren- jelent a Pet6fi Sándor Városi Könyvtár kiadásában.
i i dezett környezete a helybeliek ts az átutazók számára A ma már mGemlék Hattyúház városképi -és iroda-

I egyaránt szemet gyönyörködtet6 látvány. Az emlék- Iomtörténeti jelentõsége miatt kiemelten megbecsült
mú tetején elhelyezett bronz turulmadár. a hatméteres épülete Kiskunfélegyházának- Urbán MikJósné levél-
nídon lengedez6 nemzeti zászló, a talapzat bronzba Iári dokumentumok segítségével teljes áttekintést ad
öntött képei külön-külön is beletanoznak a magyarság az építkez4s történetérol, az épület sorsáról napjainkig. netét, megismerheti az építés, a felújítás viszontagsá-
jelképrendszerébe. Együtt, egymást kiegész.ítvr ~ser6- A Duna-Tisza közén talán a mi Hattyúházunk a leg- gait. A füzet záró fejezete Petrovits István mészár-

sítve a magyar történelem fájó emlékének megjelenit6- szebb építészeti emlék, amely Pet6fit idé1.i. Rá gondol- székbérletének történetét, és a könyvtár Pet6fi kiállít:
jévé, nemzeti emlékmûvé válhattak. Urbán MikJósné ni is szörnyû. milyen veszteség lenne, ha az 1950-es sát mutatja be dióhéjban.
írása v"::,'gkiséri az ernlékrnG sorsát a létrehozás gon- években leromlott ház áldozatul esik egy át nem gon- Kívánom, hogy a sorozat folytatódjon, s Urbán

~I dolalának megszületését6l az ünnepélyes avatásig, dolt városrendezési ko!1Ctpciónak. Szerencsére nem Miklósné gazdag ismereteit Kiskunfélegyháza neve.
! majd az egy évtizedes tündöklést követ6 lebontásig így történt. Az értékes emlékhely megmenekült a pusz- zetes épületeirol, a szobrokr61 és az emlékláblákról

! Bemutatja azokat a stációkat, amelyek múzeumi mG- tulástór;és 1966 óta a Pet6fi Sándor Városi Könyvtár- újabb kiadványban, kiadványokban olvashassuk.
..tárggyá alakították a köztéri eml~kmûvet. s azokat is. nak ad méltó helyet. Aki elolvassa a Hattyúház törté- Bánkiné dr. Molnár Erzsébet

f ,

T\K.At:S A~N.'\ (

..A } Urbán Miklósné

I JOZSEF A TTI.LA
,i ! .\ i MEG Yfi:1 KONYV1"AR

..il ÖTVF:N ÉVE ;4 +t4tt~ú/iá~ tcJ'til1tl:ttl:

i
1,
I I

i
I ,1, ,,) * I c

i 1 ~

I.', ,i '
,;

1.
j,\MK Ki\'kunfeteg)1I8z.,

T(Jt;jh~rI\;1" , .

24 .Könyvt6ri Levelezõ/Iap. 2002. okt6ber ""..
;~eI,'" ,,;,)

.J-


