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✒✒  Idén június 9-e és 13-a között tartot-

ták a nyolcvanhetedik ünnepi könyvhe-

tet. A világon számos fesztivál, ünnep

keretében méltatják a könyvet, hisz azt

mondják, ez az emberiség egyik legna-

gyobb értéke. Magyarországon Supka

Géza javaslatára 1927 óta rendeznek

minden évben könyves ünnepet. Ezen

a héten az irodalom képviselõi, írók,

költõk, kiadók különleges alkalmakkal

népszerûsítették a könyveket és az ol-

vasás örömét.

Kiskunfélegyházán az elsõ magyar

könyvhét rendezését Roykó Viktor

könyvkereskedõ vállalta, 1929-ben. Az

1940-es és ’50-es évekbõl alig van nyo-

ma a könyv ünnepének. Az 1950-es

évek vége és a ’60-as évek eleje válto-

zást hozott a könyvnapok megrendezé-

sében. Ebbõl az idõbõl kiemelkedik az

1966-os ünnepi könyvhét, amelynek

megyei megnyitóját Félegyházán ren-

dezték. Az 1990-es években megújítot-

tuk a helyi könyvhét programjainak

szervezését. 1994-ben elsõ alkalommal

telepedtünk ki önálló sátorral a könyvtár

elé és kínáltuk mind a könyvtár, mind a

város által kiadott helytörténeti kiadvá-

nyokat. 1995-ben Urbán Miklósné össze-

állította a Könyvnapok – Könyvhetek 

Kiskunfélegyházán 1929–1995 címû

bibliográfiát, és kiállítást rendezett doku-

mentumokkal, fotókkal bemutatva a

könyvnapok történetét.

2016-ban könyvtárunk ismét gazdag

programot szervezett a helyi ünnepi

könyvhét alkalmából. Május 31. és június

17. között a városi könyvtár, a Móra Fe-
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renc Közmûvelõdési Egyesület, a Kiskun

Múzeum, a Bestseller, a Parakletos és a

Gabriella könyvesboltok a könyvtár elõt-

ti sátrakban kínálták kiadványaikat.

Május 31-én Juhász István, városunk

díszpolgára Szerváctól Ábrahámig címû

új könyvét mutattuk be ünnepélyes ke-

retek között. Városunk polgármestere,

Csányi József köszöntõjét követõen a

Móra Ferenc Gimnázium tanárai olvas-

tak fel a könyvbõl részleteket.

Az ünnepi könyvhét alkalmából láto-

gatott Kiskunfélegyházára Dóka Péter

Csukás István-díjas gyermek- és ifjúsági

író, aki találkozott a város diákjaival. Az

író-olvasó találkozón kötetlenül beszél-

getett a fiatalokkal, és hamar megtalálta

a hangot ezzel a korosztállyal. Sok kér-

déssel álltak elõ, amiket az író õszintén

meg is válaszolt. Sorra vették az eddig

megjelent könyveit, és arról faggatták,

hogy miért választotta ezt a szakmát. 

A tanév végére elhoztuk és ajánlottuk

az iskolák számára a Móra Kiadó által

összeállított és vándoroltatott Lázár Er-

vin- és Janikovszky Éva-kiállítást. A köz-

nevelési intézmények éltek azzal a le-

hetõséggel, hogy év végén diákjaik

megtekinthessék e színvonalas tárlato-

kat. A kiállításokon életútjuk, személyes

tárgyaik, idegen nyelvû könyveik egy-

aránt láthatók voltak.

Június 2-án a Csongrádi Versmondó

Köre tagjai – akik rendszeres vendé-

gei a városi könyvtárnak – nevettették

meg a közönséget. Vidám, zenés irodal-

mi estjük sok kellemes percet szerzett

az érdeklõdõknek. Több humoros vers,

novella, történet és dal hangzott el elõ-

adásukban.
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Pataki Éva íróval, forgatókönyvíróval

is találkozhattak a félegyháziak, az elõ-

adás a Családok, nõk, nagymamák cí-

met viselte. A szerzõ mesélt a hallgató-

ságnak az életérõl, azon belül a filmvi-

lágról és az irodalom iránti szeretetérõl.

Június 17-én újabb könyves szek-

rényt avatott a kiskunfélegyházi Petõfi

Sándor Városi Könyvtár. A városban ez

a negyedik OlvasLak, amelyet ez alka-

lommal a Móra téren állítottunk fel.

Azért választottuk ezt a forgalmas, de

mégis alkalmas helyet, mert mindenkit

buzdítani szeretnénk az olvasásra. 

A könyves szekrényt Móra Ferenc szob-

ra mellett, a padok közelében helyez-

tük el. Bárki kivehet a ház alakú köny-

vespolcból egy-egy kiadványt, elolvas-

hatja, haza is viheti, és persze más

könyvet is hozhat cserébe. A korábbi

kezdeményezésünk sarkallt bennünket

arra, hogy egy újabb OlvasLak-ot ad-

junk át a város közönségének. ■
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