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Sallai István 1911. február 23-án született
Baján. Születésének századik évfordulója
alkalmából Kisszálláson (Bács-Kiskun me-
gye) a róla elnevezett általános iskola, a te-
lepülés önkormányzata és könyvtára egész
napos ünnepséget szervezett. Sallai István
1932 és 1949 között a falu tanítója, illetve
igazgató-tanítója volt.

A megemlékezés reggel kilenc órakor
kezdõdött az iskola épületén elhelyezett em-
léktábla koszorúzásával. Koszorút a község
polgármestere, Kispál István, majd az intéz-
mények vezetõi és munkatársai, a Sallai
Emlékbizottság elnöke, Turcsányi László és
a Sallai család tagjai helyeztek el. A Magyar
Könyvtárosok Egyesülete megyei szerveze-
te nevében Padányi Emese titkár, Koleszár
Márta, a Katona József Könyvtár Gyermek-
világának vezetõje és Bundula Melinda, a
kisszállási könyvtár könyvtárosa koszo-
rúzott.

Tíz órakor a Mûvelõdési Ház és Könyv-
tár színháztermében ünnepi mûsorra került
sor. Köszöntõt mondott Kispál István pol-
gármester és Turcsányi László. Sallai Ida
csellón Bach-mûveket adott elõ. Az Olasz-
országban élõ Sallai Eszter, aki követve
édesapját könyvtáros volt, nyugdíjba vonu-

lását követõen a képzõmûvészettel kötelezte
el magát, az Angyali üdvözlet címû festmé-
nyét adta át Papdi Józsefnénak, az általános
iskola igazgatójának. Sallai Virág színmû-
vész Bárdos Ferenc volt bajai könyvtáros
Diákélet Sallaiéknál címû írását olvasta fel.
Elhangzott Mátyás Ferenc A puszta tanítója
címû verse is.

Az emlékmûsort színesítette a kiskunha-
lasi Vári Szabó István Szakképzõ Iskola
Avalon zenekarának irodalmi mûsora.

A délelõtt emléküléssel folytatódott.
1989-ben az akkori Általános Mûvelõdé-

si Központ – amelynek tagintézménye volt a
Községi Könyvtár – felvette Sallai István
nevét. Az intézmény megszûntét követõen
az általános iskola lett a név jogutódja. Az
emlékülésen Turcsányi László nyugalmazott
igazgató, az emlékbizottság elnöke mint
volt diákja emlékezett Pista bácsira, és be-
mutatta bizonyítványát, amelyben az igaz-
gatónál Sallai István aláírása szerepel.

Lányai, Virág, Eszter és Ida visszaemlé-
keztek édesapjukra. Az emléknapon részt
vettek Sallai István unokái is.

Gerõ Gyula, a Könyvtáros (a Könyv,
Könyvtár, Könyvtáros elõdje) és a Könyvtá-
ri Levelezõ/lap nyugalmazott fõszerkesztõje
élményekben gazdag elõadást tartott a
könyvtárszervezõrõl, a hajdani Könyvtártu-
dományi és Módszertani Központ (KMK)
vezetõjérõl.

Délután könyvtárhasználati vetélkedõre
és versmondó versenyre került sor. Az elõb-
bit a kecskeméti Katona József Könyvtár
munkatársai állították össze és vezették, a
versmondó versenyt a Sallai testvérek zsû-
rizték.

Emlékeit felelevenítette Botka Sándor
önkormányzati képviselõ, alpolgármester is.

Kisszállás méltón emlékezett meg a száz
éve született Sallai Istvánról, szakmánk el-
évülhetetlen érdemeket szerzett, nagy alak-
járól. Remélhetõleg nem ez volt az egyetlen
megemlékezés róla. Turcsányi László beje-
lentette, hogy terveik között szerepel egy
emlékfüzet megjelentetése. ■
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Sallai emléknap Kisszálláson




