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A rendszerváltás utáni évtizedekben különösen megnőtt a könyvkiadási kedv a Nagy-
kunságban. Kiadók lettek a városok, intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek. A
kiadványok között egyaránt találhatók tudományos művek, népszerűsítő könyvek, irodal-
mi alkotások, kalendáriumok, visszamelékezések, albumok. Most ez utóbbiból mutatunk
be hármat, amely három nagykun település értékeire hívja fel a figyelmet.

Túrkeve. (Túrkeve, 2008. 48 oldal, 144 kép)
A Túrkeve című albumot a Túrkevei Kulturális Egyesület és Túrkeve Város Önkor-

mányzata 2008-ban jelentette meg. Az alkalmat a város ünnepe, a vásártartási jog megadá-
sának 200. évfordulója adta. A kötet ötletadója, szerkesztője és egyik szponzora dr. Habil.
Őrsi Julianna volt. Az előszót Cseh Sándor polgármester írta. A szerzők között vannak
hivatásos fotósok és kedvtelésből fotózok egyaránt, de bátran válogatott a szerkesztő a
Finta Múzeum archív fotóiból, felhasznált régi képeslapokat is. A város régi és új arcát
tárja elénk. Az album fele az épített örökséget, középületeket, szobrokat mutat be, amely-
ből kiderül, hogy nem is olyan szegény a város megőrzésre ajánlható épületekből. Az
album elvezet bennünket a rejtett kincsek - a múzeumban, műtermekben őrzött műtárgyak
- közé is. Ezt követően a táj szépségére, Ecsegpuszta és a kunhalmok értékeire irányítja a
figyelmet. A képek sorát a kötet utolsó harmadában a hagyományőrző közösségek pro-
dukciói, a régi és új ünnepek - és mindaz, amire/akire büszke a város - fotói, megörökített
pillanatai zárják. Talán nem szentségtörés, hogy a kulturális értékeket szem előtt tartó
képviselő testület tagjainak arcképei is bekerültek a válogatásba. A magyar és angol
nyelvű bevezető, a képaláírások és a képjegyzék utal arra, hogy a város lakossága mellett
a hazai és külföldi turisták érdeklődésére is számítanak a kiadók. Az album megvásárol-
ható a Finta Múzeumban, a Könyvtárban, a Postán és a Dominó papírboltban.

Kisújszállás arcai. (Kisújszállás, 2009. 96 oldal)
A szomszéd város, Kisújszállás 2009-ben követte Túrkeve példáját. Az összeállításban

két tucatnyian vettek részt. Kiemeljük közülük dr. Ducza Lajos, Kocsisné Monoki Julianna
szerkesztői és a Kisújszállási Fotókör munkáját. A képeskönyv elé ... Kecze István polgár-
mester írt beajánló sorokat. A kiadást Kisújszállás Város Önkormányzata megbízásából a
Pannon-Literatúra Kft vállalta fel.

A könyv mottójául a helyi születésű Csukás István író gondolatát választották.
„ ... boldog én csak ott voltam
honnan vétettem a porban,
szívemben hát kiváltságos
helyet foglal el a város!"
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Az albumban hangsúlyos helyet kapnak a főtér középületei, azoknak archív és új fotói.
A szerkesztők rejtettebb helyekre is elviszik a városban sétálót, hogy betekintsenek az
ottani értékekbe is. A hagyományőrzés és a vendégvárás képei túristacsalogatók. A kötet
végén a táj szépségeivel ismerkedhet meg az érdeklődő. Az album esztétikai kivitelét
emelik a jól megválasztott betűtípusok, értékét a magyar, angol és német képmagyarázatok
gazdagítják.

A könyv megvásárolható a Könyvtárban, a Szalay könyvkiadónál, a Református Egy-
háznál, a Tourinform- Irodában, a gyógyszertárakban.

Szeretettel vár Karcag. (2009. 96 oldal)
Az albumot szinte kizárólag Szabó Virág fotói képezik, így szerzőként is ő jegyzi a

kiadványt. A képeskönyv a Foto Európa Könyvkiadó gondozásában - Karcag Város Ön-
kormányzat Polgármesteri Hivatalának segítségével - egy turistáknak szóló sorozat 40.
köteteként jelent meg. A kirándulók zsebébe (méreténél fogva) kívánkozó könyv nyolc
nyelven közzétett polgármesteri köszöntő — melyet dr. Fazekas Sándor írt - után követke-
zetesen a hazai és külföldi érdeklődőket csalogatja a kunok „fővárosába". Az album és CD
változata a Kunok I. Világtalálkozója alkalmából jelent meg. Elek György szakmai szer-
kesztése, a fotós szakszerű vezetése a város szépségeihez, értékeihez vezeti el a látogatót.
A képaláírások bár szűkszavúan, de' csoportosítva tájékoztatnak. Az épületek, azok rész-
letei, a szobrok fotói az odalátogatók elé tárják a nagykun város gazdag kulturális, művé-
szeti örökségét és a táj megkapó szépségét. Az összeállításból is kiderül, hogy Karcag
város vezetői és annak lakossága gondos őrzője és újjáteremtője az alföldi kun hagyomá-
nyoknak. Györfi Sándor szobrászművész, a kézművesek, a lovasok és egyéb hagyomány-
őrzők ugyanolyan értékes és hasznos munkát végeznek, mint a természetvédők az épített
és természeti értékek megőrzésében és hirdetésében.

A képeskönyv megvásárolható a Könyvtárban, a Szalay könyvesboltban, a Györffy
István Nagykun Múzeumban és a Tourinform Irodában.

Mindhárom album szépajándék és magánkönyvtárunk értékes darabja lehet. Ajánlom
szives figyelmükbe!
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