
 

 

 

  
 

Félegyháza népe - 

A kiállítás ideje:  2015. augusztus 1

A kiállítás ismertetése: 

A kiállítás a Kiskun Múzeum dísztermében valósult meg. A terem 

tagolják, így osztott kiállítótér áll rendelkezésre. A kiállítás 9 db vitrint, 14 db posztert, 1 db 

épített makettet, valamint épített és nyomtatott installációt tartalmazott. A vitrinekben a 

Templomhalmon, valamint az egyéb Kisk

lelőhelyeken feltárt tárgyanyag került kiállításra.

Múzeum gyűjteményéből került ki. Szerepeltek a kiállításban a 20. század feltárásain, továbbá a 

legújabb ásatásokon előkerül tárgyak is. Bemutattuk az eredeti Kiskunfélegyháza Radnóti utcai 

tarsolylemezt is, melyet a Kecskeméti Katona József 

Célunk a leletanyag látványos, sokoldalú bemutatása volt, ezért a kiállításban a szöveges 

tájékoztatók csak kisebb mértékben szerepeltek.

A kiállítás látványvilágának fontos eleme volt

egyedi (külső) megvilágítást kaptak. Az épített elemeket szintén egyedi megvilágítással láttuk el. 

A terem három nagyméretű ablakából egyet a kiállítás idejére megszüntettünk, kett

jelentősen beszűkítettünk. A besz

fokozva a kiállítás egyedi fényvilágát. Az épített installáció gótikus oszlopokat és boltoz

idézett. A kisméretű tárgyak fali és álló vitrinekben, míg a nagyobb méret

nagyméretű vitrinbe kerültek elhelyezésre. 

cm nagyságú, plexivel fedett vitrint készít

nagyságú álló vitrint is. Az egykori templomot és temet

be. 

A kiállítást Csányi József Kiskunfélegyháza polgármestere és Rosta Szabolcs a Kecskeméti 

Katona József Múzeum igazgatója nyitotta meg.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

 

Szakmai beszámoló 

 a középkori Templomhalom régészeti emlékei
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2015. augusztus 19. – 2016. április 30. 

 

A kiállítás a Kiskun Múzeum dísztermében valósult meg. A terem sajátossága, hogy oszl

tagolják, így osztott kiállítótér áll rendelkezésre. A kiállítás 9 db vitrint, 14 db posztert, 1 db 

épített makettet, valamint épített és nyomtatott installációt tartalmazott. A vitrinekben a 

Templomhalmon, valamint az egyéb Kiskunfélegyháza területén található középkori 

anyag került kiállításra. A bemutatott tárgyak jelent

l került ki. Szerepeltek a kiállításban a 20. század feltárásain, továbbá a 

kerül tárgyak is. Bemutattuk az eredeti Kiskunfélegyháza Radnóti utcai 

tarsolylemezt is, melyet a Kecskeméti Katona József Múzeum bocsátott rendelkezésünkre.

Célunk a leletanyag látványos, sokoldalú bemutatása volt, ezért a kiállításban a szöveges 

oztatók csak kisebb mértékben szerepeltek. 

A kiállítás látványvilágának fontos eleme volt a világítás. A vitrinek egyedi (bels

) megvilágítást kaptak. Az épített elemeket szintén egyedi megvilágítással láttuk el. 
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kítettünk. A beszűkített ablakokra gótikus üvegablakok nyomatai kerültek, 

fokozva a kiállítás egyedi fényvilágát. Az épített installáció gótikus oszlopokat és boltoz

 tárgyak fali és álló vitrinekben, míg a nagyobb méret

 vitrinbe kerültek elhelyezésre. A kiállítás számára 4 db falra szerelhet

cm nagyságú, plexivel fedett vitrint készíttettünk. Beszereztünk továbbá 

Az egykori templomot és temetőt egyedileg készített 

A kiállítást Csányi József Kiskunfélegyháza polgármestere és Rosta Szabolcs a Kecskeméti 
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A bemutatott tárgyak jelentős része a Kiskun 
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kerül tárgyak is. Bemutattuk az eredeti Kiskunfélegyháza Radnóti utcai 
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Vitrinek: 

1. vitrin: Falra szerelt vitrin. A Kiskunfélegyháza Radnóti utcai tarsolylemez bemutatása. 

2. vitrin: Falra szerelt vitrin. Koporsóvasalások, fa- és szövetmaradványok. 

3. vitrin: Falra szerelt vitrin. Övveretek, csatok, párizsi kapcsok, gyöngysorok. 

4. vitrin: Falra szerelt vitrin. Veretek, S végű karikák, fülbevalók, gyűrűk, fülesgombok. 

5. vitrin: Nagyméretű álló vitrin a terem középvonalában. Középkori cserépüstök, fazekak. 

6. vitrin: Álló vitrin, oszlop mellett. Pénzek, veretek, kapcsok, fülbevalók, építő áldozat. 

7. vitrin: Álló vitrin, oszlop mellett. Használati eszközök. Kulcsok, fejszék, kések. 

8. vitrin: Álló vitrin, oszlop mellett. Kisméretű edények. Építőanyagok (tetőcserép, tégla). 

9. vitrin: Álló vitrin, oszlop mellett. Kardok. 

 

Poszterek: 

1. poszter: Bejáratnál. Általános tájékoztató poszter a kiállításról.  

2. poszter: 1. vitrin bal oldala. Kiskunfélegyháza Radnóti utcai tarsolylemez szöveges 

bemutatása. 

3. poszter: 1. vitrin jobb oldala. Kiskunfélegyháza Radnóti utcai tarsolylemez, archív fotók. 

4. poszter: 2. vitrin bal oldala. Középkori sírok feltárása Templomhalmon, fotók. 

5. poszter: 2. vitrin jobb oldala. Középkori sírok feltárása Templomhalmon, fotók. 

6. poszter: 5. és 8. poszter között. A középkori Félegyháza és Templomhalom szöveges 

bemutatása. 

7. poszter: 6. poszter fölött. A templomhalmi feltárások összesítő térképe. 

8. poszter: 3. vitrin bal oldala. Fém és csont övveretek, csatok nagyított fotói. 

9. poszter: 3. vitrin jobb oldala. Fém övveretek, csatok nagyított fotói. 

10. poszter: 4. vitrin bal oldala. Gyűrűk, veretek nagyított fotói. 

11. poszter: 4. vitrin jobb oldala. Veretek, fülesgombok, fülbevalók nagyított fotói. 

12. poszter: Oszlop. Legújabb telekfeltárások légifotói. 

13. poszter: Oszlop. Legújabb telekfeltárások fotói. 

14. poszter: Oszlop. Félegyháza kéziratos térképeken.  

 

A kiállítás egyéb részei: 

1. Makett. Elméleti rekonstrukció a Templomhalomról és az egykori Félegyázáról. A terem 

középvonalában. 

2. Gótikus szárnyas oltár képe. A terem végében a gótikus boltozat installáció alatt. 



3. Gótikus üvegablakok nyomata fényáteresztő plexin. A beszűkített ablakokban. 

4. Gótikus oszlop és boltozat installáció a terem utolsó harmadában. Tartóoszlopok 

egyszerűsített, épített mása, a meglevő oszlopok mellett. Oszlopfőkből kiindulva gótikus 

boltozati bordák egyszerűsített, épített mása. Az épített installáció térhálós szerkezetű, színe a 

terem falaihoz hasonlóan fehér. 

5. Gótikus kapu képe. A bejárat körül. 

6. Mini régészeti feltárás, múzeumpedagógiai programokhoz. 

 

Kiskunfélegyháza, 2016.05.23.     …………………………… 

                 Dr. Knipl István 

                 régész, történész 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiállítás panorámaképe 

 

A kiállítás plakátja 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Radnóti utca 

Koporsóvasalások, fa- és szövetmaradványok 

Övveretek, csatok, párizsi kapcsok, 
gyöngysorok 

Veretek, S végű karikák, fülbevalók, 
gyűrűk, fülesgombok 

A középkori Félegyháza és 
Templomhalom szöveges bemutatása, 

makett 

Középkori cserépüstök, fazekak 



  

Pénzek 
Veretek, kapcsok, fülbevalók 

 

Használati eszközök. Kulcsok, fejszék, 
kések Építőanyagok (tetőcserép, tégla) 

Kardok 

A folyosó áttekintő képe 



 
  

A kiállítás 

A kiállítás 

 

A kiállítás 

 

Makett. Elméleti rekonstrukció a 
Templomhalomról és az egykori 

Félegyázáról 

Megnyitó Megnyitó 

 



 
A kiállítás hasznosulása: 

Látogatottság: 

A kiállítást összesen 3212 fő tekintette meg az alábbi megoszlás szerint: 

- múzeumlátogató 2019 fő 

- rendezvények keretében 699 fő 

- múzeumpedagógiai program keretében 494 fő 

A kiállítás bevételei: 

A kiállítás a Kiskun Múzeum épületében valósult meg. Külön belépődíjat nem állapítottunk meg, 

a múzeum egészére megvásárolt belépővel volt látogatható. A kiállításhoz csak ingyenesen 

terjesztett bemutató anyag (leporelló) készült. 

Fentiek következményeként a kiállítás nem produkált tényleges, a múzeum bevételeitől 

elkülöníthető bevételt.  

 

A kiállítás kísérőrendezvényei: 

Templomhalom emlékpark átadása (2016. augusztus 19.) 

Középkori magyar dallamok, egyházi népénekek, virágénekek. A Széljáró Balladás együttes 

koncertje (2016. április 9.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Félegyháza népe - A középkori Templomhalom régészeti emlékei című időszaki 

kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai program 

 

A Félegyháza népe… című időszaki kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai program 

tanórához kötődő és tanórán kívüli foglalkozást is kínált. 

A kiállítás célja a középkori Kiskunfélegyháza tárgyi emlékeinek bemutatása, kiemelve a 

település talán legfontosabb középkori emlékének, a Templomhalomnak a leletanyagát, 

melyet eddig a nagyközönség még nem ismerhetett meg. Nagy örömmel és érdeklődéssel 

fogadták városunk diákjai a kiállítást, melyen a leletek mellett bemutattuk a feltárás 

folyamatát, a feltárások alapján elkészült erődített templomrekonstrukciót is. 

A kiállításban megvalósult, tanórához kötődő foglalkozásokon a rövid ismertetést követően 

páros, vagy kiscsoportos formában, feladatlap segítségével, önálló munka során ismerték meg 

a diákok a kiállítást. Az önálló ismeretszerzést követően minden esetben megbeszéltük a 

szerzett információkat. Lehetőségük nyílt a tanulóknak, hogy, mini tárlatvezetést tartsanak 

társaiknak. Nagyon népszerű volt minden korosztály számára a lehetőség, hogy „ásatáson” 

vehetnek részt a diákok. A csoport érkezése előtt a homokba rejtett tárgymásolatokat 

(kengyel, lándzsa- és nyílhegy, övveret, övcsat stb.) a régészek eszközeivel találhatták meg a 

gyerekek. 

Résztvevő osztályok: 

2016.02.24.:  Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium 10. évfolyam osztálya 19 

fővel 

2016.02.24.:  Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,  

Szakközépiskola, Kollégium 10. évfolyam osztálya 29 fővel 

2016.03.08.: Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán Utcai 

Tagintézménye 4. osztály 18 fővel 

2016.03.23.:  Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola 3. osztálya 25 fővel 

2016.03.23.:  Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán Utcai 

Tagintézménye 4. osztály 21 fővel 

2016.04.12.:  Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium 1. évfolyam osztálya 32 

fővel 

Témanapot két alkalommal hirdettünk; a foglalkozás részei: 

- A Templomhalmi Régészeti Emlékpark meglátogatása kerékpárral. 



- A Félegyháza népe… időszaki kiállítás és az Árpádkori veremház rekonstrukció 

megtekintése, feldolgozása tárlatvezetés és feladatlap segítségével. 

 

2016.03.07.: Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola 5. és 6.osztályosai 

vettek részt a foglalkozáson, 42 fő. 

2016.03. 12.: nem szervezett csoportot vártunk, a diákok városunk iskoláiból érkeztek, 

mintegy 50 fő.  

 

A kiállításban megvalósult, tanórán kívüli foglalkozások felépítése megegyezett a tanóra 

tematikájával, de lehetőségük volt még a gyerekeknek a bemutatott Radnóti utcai 

tarsolylemez-leletet kiegészíteni, illetve a régészek munkájáról tájékozódni László Gyula: 

„Emlékezzünk régiekről” c. könyv részletének segítségével. 

Résztvevő csoportok: 

2016.02.23.:  Pálmonostorai Gárdonyi Géza Általános Iskola 8 fő. 

2016.03.02.: Kunszentmiklósi Varga Domokos Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 22 fő 

2016.04.05.: Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Középiskolája, Szakiskolája, 

Speciális Szakiskolája és Kollégiuma 10 fő. 

 

 

Kiskunfélegyháza, 2016.05.23.        

        …………………………. 

                 Fekete Beatrix 

              múzeumpedagógus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

A kiállítás a nyomtatott és elektronikus sajtóban: 

nyomtatott  sajtó: 

Feltárult a középkori Félegyháza. Petőfi népe. 2015. 08. 21. 

Félegyháza múltja időz a Templomhalom romjai között. Félegyházi közlöny. 2015. 08. 28. 

A lámpás én vagyok. Petőfi népe. 2015.10.07. 

Félegyháza szeretlek. Félegyházi közlöny. 2015. 10. 09. 

Tanárok Éjszakája, a Lámpás én vagyok. Petőfi népe. 2015. 10. 21. 

Ezt minden Félegyházinak látnia kell. Félegyházi közlöny. 2015. 10. 23. 

Bringás időutazás. Félegyházi közlöny. 2016. 03. 25. 

 

elektronikus sajtó: 

 

Középkori templomhalom kiállítás - Kiskun Múzeum 
www.kiskunmuzeum.hu/index.php?...id=121%3Atemplomhalomkiallitas... 
... a „FÉLEGYHÁZA NÉPE – A középkori Templomhalom régészeti emlékei” 
régészeti kiállításban... Székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos utca 9. 
 
Kiskun Múzeum – Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun ... 
www.kiskunmuzeum.hu/index.php?option=com_content&view=article... 
... 12. szombat, Kiskunfélegyháza, kerékpáros időutazás a Templomhalom Emlékparkhoz. 
...Templomhalom kiállítás. A Kiskun Múzeum szeretettel várja látogatóit a „FÉLEGYHÁZA 
NÉPE – A középkori Templomhalom régészeti emlékei” című ... 
 
Kiskunfélegyházi programok 2015 - Programturizmus 
www.programturizmus.hu/ajanlat-kiskunfelegyhazi-programok.html 
„FÉLEGYHÁZA NÉPE – A középkori Templomhalom régészeti emlékei” című kiállítás a 
Kiskun Múzeumban. Köszöntőt mond Csányi József, Kiskunfélegyháza ... 
 
[PDF]Untitled - Kiskunfélegyháza Város 
portal.kiskunfelegyhaza.hu/sites/default/files/hirek/kfh_kultkiadv_16-1_web.pdf 
Csák László csongrádi képzőművész kiállítása – Hattyúházi Folk Esték. Petőfi Sándor .... a 
„Félegyháza népe” – A középkori Templomhalom régészeti emlékei. 
 
Március idusára készül Félegyháza - Népfőiskola Alapítvány honlapja 
nepfoiskola.lakitelek.hu/index.php?option=com_content...felegyhaza... 
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata tisztelettel hív mindenkit az ... túra 
a TemplomhalomEmlékparkhoz, a „Félegyháza népe” című kiállítás megtekintése 
 
Untitled - Kiskunfélegyháza Város 
portal.kiskunfelegyhaza.hu/sites/default/files/hirek/kfh_kultkiadv_16-1_web.pdf 



Csák László csongrádi képzőművész kiállítása – Hattyúházi Folk Esték. Petőfi Sándor .... a 
„Félegyháza népe” – A középkori Templomhalom régészeti emlékei. 
 
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata... - Rádió Smile FM 89,9MHz ... 
https://hu-hu.facebook.com/radiosmile89.9/photos/pb..../10153592136454773/?...3 
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata tisztelettel hív mindenkit az ... túra 
a Templomhalom Emlékparkhoz, a „Félegyháza népe” című kiállítás megtekintése 
 
168 
felegyhazikozlony.hu/sa_hirek/i_helyi_hirek_2/t_Helyihírek/?page=167 
Módosulnak a Kiskunfélegyházi Kórház szakrendelései az augusztus 20-ai ünnep ... 
Múzeumban a „Félegyháza Népe” – a középkori Templomhalom régészeti ... 
A kiállításon egészen friss leletek is láthatóak lesznek, hiszen a Béla Király ... 
 
Kultúra | bama.hu BAMA 
www.bama.hu/tema/242?p=254 
Kiskunfélegyháza | Régészeti emlékparkot avattak a Szent István-napi ünnepségek ... Az 
úgynevezett Templomhalom ásatásai során a középkori Félegyháza ... A 
leletekből Félegyháza népe címmel nyílt kiállítás a Kiskun Múzeumban. 
 
Kultúra | szoljon.hu SZOLJON 
www.szoljon.hu/tema/242?p=35 
Kiskunfélegyháza | Régészeti emlékparkot avattak a Szent István-napi ünnepségek ... Az 
úgynevezett Templomhalom ásatásai során a középkori Félegyháza ... A 
leletekből Félegyháza népe címmel nyílt kiállítás a Kiskun Múzeumban. 
 
MP szabadidős programok - Kiskunfélegyháza Város ... 
kiskunmuzeum.pe.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=119... 
Félegyháza népe – a középkori Templomhalom régészeti emlékei”. Régészeti ásatást a ... 
Művészettörténeti, építészeti, néprajzi és történettudományi kiállítás. 
 
Középkori templomhalom kiállítás - Kiskunfélegyháza Város ... 
kiskunmuzeum.pe.hu/index.php?option=com_content...templomhalom kiallitas... 
A Kiskun Múzeum szeretettel várja látogatóit. a „FÉLEGYHÁZA NÉPE – A 
középkori Templomhalom régészeti emlékei”. című időszaki kiállítás megtekintésére. 
 
[PDF]PDF Export - Petőfi Sándor Városi Könyvtár Kiskunfélegyháza 
www.psvk.hu/sajtofigyelo/sajtofigyelo_2015_07_24_07_31/pdf 
2015. júl. 24. - félegyháziakat "A két kezemmel" című jótékonysági vásárra július 31-én, 
pénteken ... követően 16 órakor nyílik meg a Kiskun Múzeumban a „Félegyháza Népe” – a 
középkori. Templomhalom régészeti emlékei című kiállítás. 
 
Templomhalom - régészeti kiállítás a Kiskun Múzeumban | Félegyházi ... 
www.felegyhaziprogram.hu › Események › 2015 › augusztus › 11 
2015. aug. 11. - 11 ». Templomhalom - régészeti kiállítás a Kiskun Múzeumban ... 16 órakor 
kezdődő „FÉLEGYHÁZA NÉPE – A középkori Templomhalom régészeti ... Köszöntőt mond 
Csányi József, Kiskunfélegyháza város polgármestere. 
 
Program - A Templomhalom régészeti emlékpark átadása - Museum.hu 
www.museum.hu/program/43810/Felegyhaza_nepe 



Cím: 6100, Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos út 9. Telefonszám: (76) ... Félegyháza népe – A 
középkori Templomhalom régészeti emlékei - Kiállításmegnyitó. 
 
[PDF]A Petőfi Sándor Városi Könyvtár online sajtófigyelője 2015. augusztus ... 
psvk.hu/sajtofigyelo/sajtofigyelo_2015_08_14_08_19/pdf 
2015. aug. 14. - A nyughatatlan, kereső lélek, Bodor Miklós kiállítása a könyvtárban ... 
http://www.infokiskunfelegyhaza.hu/hirek/olvas/felegyhazi-napo. .... 15 órakor adják át a 
Bankfaluban a Templomhalom régészeti emlékparkot. Ezt követően 16 órakor nyílik meg a 
Kiskun Múzeumban a „Félegyháza Népe” – a középkori. 
 
Feltárulkozik a középkori Félegyháza 
felegyhazikozlony.eu/...felegyhaza...Feltárulkozik%20a%20középkori%20Félegyháza... 
2015. aug. 16. - Feltárulkozik a középkori Félegyháza. ... Kiskunfélegyháza: 14 C° ... a 
„Félegyháza Népe” – a középkori Templomhalom régészeti emlékei című kiállítás. ... 
A kiállításon egészen friss leletek is láthatóak lesznek, hiszen a Béla ... 
 
[PDF]„FÉLEGYHÁZA NÉPE - 
www.felegyhazi-muveszek.hu/wp.../leporello_v3_templomhalom_kiallitas_2015.pdf 
„FÉLEGYHÁZA NÉPE - a középkori templomhalom régészeti emlékei” c. kiállítás. 2015. 
augusztus 19 - 2016. március 31. Kiskun Múzeum. Kiskunfélegyháza ... 
 
Templomhalom - régészeti emlék Kiskunfélegyházán - 2015.08.20 ... 
▶ 8:12 
https://www.youtube.com/watch?v=l11r_gLInB8 
2015. aug. 20. - Feltöltötte: Kiskun Tv 
A középkori Kiskunfélegyháza meghatározó emlékeit tárták fel itt a ... a Kiskun 
Múzeumban Félegyháza Népe - a ... 
 
Félegyháza népe kiállítás Kiskun Múzeum 20150819 - YouTube 
▶ 18:03 
https://www.youtube.com/watch?v=omDMiD2hdO0 
2015. aug. 20. - Feltöltötte: Kálmán Dulity 
Félegyháza népe kiállítás Kiskun Múzeum 20150819. ... Templomhalom - régészeti 
emlék Kiskunfélegyházán ... 
 
Templomhalom Régészeti Emlék Kiskunfélegyházán 2015 08 20 ... 
freemp3songsdownload.xyz/.../templomhalom-régészeti-emlék-kiskunfélegyházán-20... 
2015. aug. 20. - Templomhalom Régészeti Emlék Kiskunfélegyházán 2015 08 20: Listen and 
save ... Hogy nézett ki Árpád népe? ... Piramis koncert Félegyháza Rocktár 20150314 3 ... A 
beszélő köntös kiállítás a Cifrapalotában 20150731. 
 
Feltárult a középkori Félegyháza | baon.hu | Kultúra | Bács-Kiskun ... 
www.baon.hu › Bács-Kiskun › Kultúra 
2015. aug. 21. - Az úgynevezett Templomhalom ásatásai során a középkori Félegyháza ... A 
leletekből Félegyháza népe címmel nyílt kiállítás a Kiskun Múzeumban. 
... Kiskunfélegyháza | Régészeti emlékparkot avattak a Szent István-napi … 
 
Helyi hírek - Ezt minden félegyházinak látnia kell! 
felegyhazikozlony.eu/...felegyhazinak...%20Ezt%20minden%20félegyházinak%20lát... 



2015. okt. 20. - A kiállítás egyik legkülönlegesebb darabja a Kiskunfélegyháza Radnóti ... A 
Félegyháza Népe – a középkori templomhalom régészeti emlékei ... 
 
Biciklizzünk együtt! | Hírek | infoFélegyháza 
www.infofelegyhaza.hu/hirek/olvas/biciklizzunk-egyutt-2016-02-29-090850 
2016. febr. 29. - ... a Kiskun Múzeumban a Félegyháza Népe című régészeti kiállítás ... 
Biciklizzünk együtt a Templomhalom Emlékparkhoz és több mint 900 évet tekerünk ... hogy 
megtudjuk, milyen volt Kiskunfélegyháza középkori történelme. 
 
Programok a Kiskun Múzeumban | Hírek | infoKiskunfélegyháza 
www.infokiskunfelegyhaza.hu/.../programok-a-kiskun-muzeumban-2016-02-29-093... 
2016. febr. 29. - Március 31. (csütörtök): A „FÉLEGYHÁZA NÉPE – A 
középkori Templomhalomrégészeti emlékei” régészeti kiállítás záró rendezvénye. 
 
Címlap - Első 
www.bensezoltan.hu/?start=10 
2016. márc. 11. - Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata tisztelettel hív mindenkit az ... a 
Templomhalom Emlékparkhoz, a „Félegyháza népe” című kiállítás ...  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


