
A Sárospataki Irodalmi Olvasókör az
idén ünnepelte alapítása egy évtizedes ju-
bileumát. A jeles évforduló alkalmából
10 éves a Sárospataki Irodalmi Olvasó-
kör címmel nemzetközi konferenciát
szerveztünk. Meghívtuk az országos, a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, a hoz-
zánk közelben tevékenykedõ, a határon
kívüli civil szervezetek tisztségviselõit és
körünk tagjait.

A program nyitányaként Czabányi At-
tila fõiskolai hallgató színvonalas tolmá-
csolásában Reviczky Gyula Szeresd ha-
zádat címû verse hangzott el, majd
Eiben Györgyné, az olvasókör alelnö-
ke mutatta be a nagy gondossággal ösz-
szeállított virtuális fotókiállításunkat,
sokszínû munkálkodásunk bizonyítékát.

A konferencia levezetõ elnöki felada-
tait Jerebák Józsefné, a felügyelõbi-
zottságunk tisztségviselõje végig baráti
hangulatban, rutinosan látta el. Beveze-

tésként Deák György, az Olvasókörök
Szövetségének társelnöke nagy örömmel
köszöntötte a határon inneni és túli ven-
dégeinket, majd megnyitotta a jubileumi
tanácskozást. Halász Magdolna, a Sáros-
pataki Irodalmi Olvasókör elnöke tiszte-
lettel üdvözölte Simon Imrénét, az Olva-
sókörök Szövetsége másik társelnökét és
a jelenlévõket.

Programunk elsõ részében Deák
György igen érdekes, értékes elõadása
hangzott el Az Olvasókörök Szövetsége
feladatai és sokszínû tevékenysége cím-
mel. Megtudhattuk, hogy nálunk már a
felvilágosodás idején mûködtek olvasó-
körök. Késõbb a parasztság, a kispolgár-
ság, az ipari munkásság körében és a ta-
nyavilágokban szerveztek egyleteket.
A 1869-es Hódmezõvásárhelyi Elsõ Ol-
vasó Népkör alapszabálya szerint ki-
emelkedõ feladatuknak tartották „… az
Olvasó népkörnek egy olyan egyesülési
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pontot képezni, hogy az egylet tagjai
nemzetiség, vallás és rang különbség nél-
kül, minél gyakrabban összejöhessenek,
a kölcsönös eszmecsere és barátságos
társalgás, továbbá hírlapoknak olvasása
által szellemi életüket pezsgésben tart-
hassák…”. A közös olvasáson kívül a ke-
resztény hit, a nagyfokú nemzeti öntudat
is jellemezte a tevékenységüket. 1949
után sajnálatos módon az olvasóköröket
betiltották, csak a rendszerváltás után
alakulhattak meg az újabb közösségek.
Az 1980-as években mûködõ helyi olva-
sókörök, mûvelõdési közösségek úgy
döntöttek, hogy egymás munkáját segít-
ve, erõsítve szövetségbe tömörülnek.
1988-ban hódmezõvásárhelyi központtal
megalakult az Olvasókörök Szövetsége, a
bírósági bejegyzés 1990. október 31-én
valósult meg. „Az olvasás mellett ki-
emelkedõ feladatuknak tartják a helyi ha-
gyományok gondozását, ápolását, felele-
venítését, az identitásérzés erõsítését, a
nemzeti értékek õrzését.” Céljuk, hogy 
a szövetség, a tagjai és az egyéb polgá-
ri szervezetek között a híd szerepét tölt-

sék be. A szövetség tagjai a Délvidéken
és a Felvidéken tevékenykedõ olvasókö-
rök is. A hódmezõvásárhelyi székhelyen
mûködik a legtöbb olvasókör.

A szövetség különleges kincse a sza-
lagokkal ékesített, faragott vándorbot,
amely az összetartozásunk szimbóluma
is. Minden évben más településen, ünne-
pélyes keretek között történik a vándor-
bot átadása, és az ott mûködõ olvasó-
körben egy évig õrizhetik. A Sárospataki
irodalmi Olvasókör 2011 júliusában ve-
hette át a budapesti Kölcsey Ferenc Olva-
sókörtõl a vándorbotot, és a következõ
évben a kör elnöke az újvidéki képviselõ-
ház termében adta át a Magyar SzóPont
elnökségének.

Ezután A civil szervezetek helyzete
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében cím-
mel Palik Zoltán, az Esély és Részvétel
Közhasznú Egyesület, Civil Információs
Centrum szakmai vezetõje vetítettképes
elõadása következett. Nagyon alapos,
statisztikai adatokkal kiegészített megyei
helyzetképet kaptunk a civil szervezetek
(társaság, egyesület, alapítvány) mûkö-

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. szeptember 11



désérõl, munkájukról, a gazdálkodásuk
helyzetérõl és a civil önkéntes közfoglal-
koztatásról. Megtudhattuk, hogy hazánk-
ban 3398 civil szervezetet regisztráltak,
és ezek hat százaléka mûködik Borsod-
Abaúj-Zemplén megyében. Napjainkban
emelkedõ tendenciát mutat a civil alapon
szervezõdõ közösségek alapítása.

Programunk következõ részében a ha-
tár túloldalán lévõ, velünk szomszédos

járásban mûködõ civil szervezetek mu-
tatkoztak be.

A Kassai Polgári Klub tevékenységét
Palencsárné Csáji Ildikó elnök mutatta
be. A klub 1998-ban alakult, õt 2011-ben
választották meg elnökének. A közös-
ségépítést tekintik a legfontosabb felada-
tuknak. Sokszínû és mozgalmas a tevé-
kenységük. Kassa történelmét, múltját
kiállítások formájában mutatják be, és a
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témához kapcsolódva eddig harminc is-
meretterjesztõ füzetet adtak közre, de
szerveztek József Attila és II. Rákóczi
Ferenc életével kapcsolatos tárlatot is.
Kéthetente rendezik az elõadásokat iro-
dalmi, történelmi, gazdasági stb. témák-
ból, vagy a kétnyelvû esteket. A székes-
fehérvári Kodolányi János Fõiskolával és
a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület-
tel együttmûködve sikeres négyszemesz-
teres történelmi tanfolyamot, Kassai an-
ziksz címmel háromnapos nemzetközi
konferenciát is szerveztek. Példaértékû
tevékenységük eredménye a Márai-szo-
bor és a Wick-emléktábla létrejötte. Pro-
filjukhoz tartozik a helytörténeti könyvek
kiadása, például a Kassát bemutató ma-
gyar nyelvû képeskönyv, a Wick Béla, az
ember, pap és történész címû és a II. Rá-
kóczi Ferenc és a kurucok nyomában cí-
mû három nyelvû turista kézikönyv is.

Laczkó Lajos, a borsi II. Rákóczi Fe-
renc Polgári Társulás elnöke is részlete-
sen elemezte sokszínû tevékenységüket.
Megtudhattuk, hogy 2010-ben, a II. Rá-
kóczi Ferenc Emléktársaság utódjaként

alakultak meg. Feladatuknak tekintik a
nagy fejedelem eszmei örökségének ápo-
lását, életútja népszerûsítését konferen-
ciák, elõadások rendezésével, nem ha-
gyományos dokumentumok, képeslapok,
könyvek stb. kiadásával, határokon át-
nyúlva. Minden évben a határon innen 
és túlról érkezett csoportokkal együtt,
színvonalas programmal ünneplik meg
II. Rákóczi Ferenc születésének évfordu-
lóját. Feladatuk a testvérkapcsolatok szé-
lesítése, a helyi hagyományok ápolása, a
közös összejövetelek szervezése, közös
pályázatok beadása, a kastély bérlõi fel-
adatainak ellátása, kulturális és korabeli
rendezvények szervezése, ifjúsági cso-
portok mûködtetése, érdekképviseleti 
tevékenység. II. Rákóczi Ferenc szelle-
misége jegyében, a CSEMADOK haté-
kony támogatásával a határok nélküli
együttélést segíti a népmûvészetnek és
Bodrogköz hagyományos kultúrájának a
közvetítése, népszerûsítése. A kastély be-
járatánál álló megrongált Rákóczi-szobor
helyreállításához gyûjtést szerveztek, je-
lenleg a régi szépségében látható. Igaz
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ügyért elnevezéssel kitüntetést alapítot-
tak, amelyet a tanácskozás résztvevõi-
nek is bemutattak.

Székelyné Körmös Mária elnök a
Bodrogközi Emberért, az Emberségért
Egyesületben folyó mozgalmas munkát
mutatta be. A regionális egyesület 2007-
ben alakult, a székhelyük Pácinban van.
Ezen a vidéken sok hátrányos helyzetû
ember él, így elsõsorban karitatív, szoci-
ális tevékenység jellemzi az egyesületet.
Az adományok gyûjtéséhez a Face-
bookot is igénybe veszik. Helyi és hatá-
ron túli szervezetekkel együttmûködve
szerveznek mûvelõdési programokat is.
Jelen vannak a település, a régió éle-
tében, segítik a rászorulókat, számos 
sikeres kulturális rendezvényt is megva-
lósítanak.

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör egy
évtizedes munkájáról Halász Magdolna,
a kör elnöke számolt be. A Nagy Könyv

országos olvasómozgalom felhívására a
Zrínyi Ilona Városi Könyvtár keretén
belül, 2005. június 5-én alakult meg az
olvasókör, és elnökének Halász Magdol-
na könyvtárigazgatót választották meg.
Az elsõ összejövetelükön Jókai Anna író-
nõ volt a vendég. Ugyanebben az évben
az Olvasókörök Szövetsége tagjaként is
tevékenykedett az irodalmi kör. Néhány
évig a Zrínyi Ilona Városi Könyvtár gon-
doskodott a hatékony mûködtetésérõl,
2009-tõl önálló közhasznú civil szervezet
a Sárospataki Irodalmi Olvasókör. Fõ fel-
adatai közé tartozik az olvasáskultúra ter-
jesztése, az olvasás, a könyvek megsze-
rettetése, a klasszikus és kortárs irodalom
népszerûsítése, az anyanyelv ápolása,
helytörténeti értékek közkinccsé tétele,
elõadások, kiállítások, színházlátogatás 
határon innen és túli intézményekbe, ki-
rándulások, regionális és nemzetközi
konferenciák szervezése, együttmûködés
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határon túli körökkel, helyi, országos
szervezetekkel, kiadványok megjelen-
tetése.

A rendezvény este zenés baráti beszél-
getéssel, Sárospatakkal kapcsolatos hely-
ismereti totóval zárult. Másnap a ven-
dégek félnapos zempléni kirándulás 
keretében a szerencsi vár, a mádi zsina-
góga és a tokaji múzeum értékeit ismer-
hették meg. 

A Sárospataki Irodalmi Olvasókör el-
sõ alkalommal rendezett nemzetközi
konferenciát. A meghívottak jól érezték
magukat, nyitottak voltak a jövõbeni
kapcsolattartásra, a szakmai és újabb ba-
ráti együttmûködésre, közös pályázatok
beadására.

A programunkat a Nemzeti Együtt-
mûködési Alap és az Olvasókörök Orszá-
gos Szövetsége támogatta. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. szeptember 15


