„Minden közösség annyit ér,
amennyit múltjából felvállalni
és megőrizni képes, mert értelmes
jelent megélni és jövőt építeni
másképpen nem lehet.”
(Kovács László fazekasmester)
A Kunhegyesi helytörténeti füzetek 14. száma a 20. század
két nagy háborújának helyi áldoztaira,
szenvedő résztvevőire emlékezik.
A kötet szerkesztőjeként a kunhegyesi
jelzőt tágabb értelemben használtam: Kunhegyesen született, vagy a háborúba innen
bevonult kunhegyesi lakosokról van szó, s a
vészkorszak zsidó és a világháborúk civil
áldozatairól.
Nem történelmi olvasókönyvet kap kezébe.
Nem foglalkozik a Kunhegyesen átvonuló
fronteseményekkel, nem is olyan kiadvány,
mely rávilágít a háborúkat megelőző eseményekre, s nem követi végig a több éves történéseket, nem elemzi, és nem tárja fel az okokozati tényezőket. Az a történészek dolga!
Ez a kötet kunhegyesi emberek (főként
katonák) sorsának alakulását, melyet a háborús és más történelmi események derékba
törtek, igyekszik bemutatni néhány soros
visszaemlékezések, dokumentumok által.
Sajnos több olyan személy is található a kiadványban, akinek
nevén kívül még ennyi idő elteltével sem sikerült közelebbi

Immáron hagyománynak
számít a költészet napjához
kapcsolódó Városi rajzverseny, mely a „Legkedvesebb
versem” címmel került meghirdetésre.
A versenyre az óvodások,
illetve az általános iskolások 4
korcsoportban nevezhettek.
Közel 150 rajz, alkotás érkezett, aminek a zsűri nagyon
örült és nagyra értékelt.
Nagy megtiszteltetés ért,
amikor a szervező városi művelődési központ felkért a zsűri
elnökének.
A zsűri tagjai voltak még
Fehér Sándorné nyugalmazott
óvónő és Lukácsné Nagy Erika
művelődésszervező, a Művelődési központ munkatársa,
akikkel együtt közösen választottuk ki a legjobbakat.
Igen nagyon nehéz helyzetben voltunk, nem volt könynyű dönteni abban, hogy minden korcsoportban kiválasszuk
a három legjobbat. El is hangzott a zsűrizés közben az a
mondat, hogy „vannak jó rajzok és vannak még jobbak.”

Az értékelésnél több szempontot vettünk ﬁgyelembe: a
rajz egyediségét, kivitelezését,
technikáját, hatását. Az értékelésnél döntő szempont volt,
hogy milyen az alkotás összképe, mondanivalója, kifejezie a választott témát. Tehát
különös ﬁgyelmet fordítottunk
minden egyes alkotásra.
A zsűri korcsoportonként az
első három legjobbnak ítélt
művet részesítette díjazásban
és minden kategóriában különdíjat is osztott.
A helyezettek:
Óvodák
1. Apostol Liza
2. Kis Noémi
3. Molnár Lili
Különdíj: Bodnár Hajnalka
1-2. osztály
1. Gráczer Hajnalka
2. Kovács György Miklós
3. Gál Ágnes
Különdíj: Gregor Blanka
3-4. osztály
1. Nagy Péter Donát
2. Varga Dominika
3. Ördög Kiara
Különdi: Gonda Viktória

információt találnom. Pedig ma már az internetes adatbázisok is
rendelkezésére állnak a kutatgatóknak. A gyakori névazonosság
is megnehezítette, tévessé, ill. lehetetlenné tette a keresést.
Helytörténeti kutatásom kiegészítésének forrásául születési,
házasságkötési és halálozási anyakönyveket is felhasználtam
valamint a Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár által a kunhegyesi 20. századi emlékmű felállításához gyűjtött II. világháborús
fotókat, rövid leírásokat.
Köszönetemet fejezem ki a kiadványhoz
nyújtott segítségéért a következő személyeknek: Nemes Györgyné, Pál Imréné, Kovács
Sándorné, Létainé Sigulinszki Zsuzsa,
Pozsgai Gézáné, Tar Zsuzsa, Juhász Imréné,
Komáromi László, Komáromi Lászlóné, S.
Kis Rozália és Zsigmond Ferenc Városi
Könyvtár.
A megjelentetéshez szükséges anyagi
forrás jelentős részét a megszűnő alapítvány,
A Kunhegyesről elhurcolt és elpusztított
magyar zsidóság emlékére biztosította
Fogyatékosságai ellenére is fogadják szeretettel és forgassák ezt az emlékező kiadványt!
(A Kunhegyesiek Baráti Körének támogatásáért lehet hozzájutni a kiadványhoz.
Érdeklődni a következő címen lehet:
vigmartika@gmail.com )
Víg Márta
szerkesztő, KBK elnök

5-6. osztály
1. Házi Dorka
2. Apostol Inez
3. Tóth László
Különdíj: Gorzás Vivien
7-8. osztály
1. Szilágyi Ágnes
2. Bodnár Fruzsina
3. Ördög Patrícia
Különdíj: Szilágyi Eszter
A zsűri nevében szeretnénk
szívből gratulálni minden pályázónak, aki beküldte az
alkotását.
Aki alkot, az jól tudja, hogy
egy rajz néha többet mond
minden szónál. Olyan eszköz,
amellyel kifejezhetjük belső
vágyainkat, érzelmeinket és
gondolatainkat. Egy olyan
hasznos elfoglaltság, mely
felüdíti, felfrissíti a szellemet,
megnyugtatja lelkünket.
Ezekkel a sorokkal szeretnék
a zsűri nevében minden pályázónak további sikereket kívánni.
És kívánom, hogy a jövőben
is szeretettel, kedvvel alkossatok, és ez az elfoglaltság mindig
legyen élmény számotokra.
Földi Zsuzsanna

A Városi szavalóverseny
korcsoportonkénti helyezettjei
1-2. o.
I.
Farkas Anikó
II. Szívós Luca
III. Novák Bianka – Fedák
Borbála
Különdíj: Kovács Blanka
Budai Bella
3-4. o.
I.
Fehér Attila
II. Szakály Zsolt
III. Házi Szilvia – Szabó
Larina
Különdíj: Nagy Péter Donát
– Puha Henrik Ixion
5-6. o.
I.
Házi Dorka
II. Szilágyi Lara
III. Kocsis Dominika –
Tóth Zsanett
Különdíj: Tornyi Barbara
7-8. o.
I.
Kota Zsóﬁa
II. Szilágyi Eszter
III. Gorzás Gergő
Különdíj: Botos Attila
Középiskolások:
I.
Oláh Liliána
II. Márta Melitta
III. Szabó Szilárd

