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Műsorvezető: az olvasókör elnöke 

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket és 

olvasókörünk tagjait. Novemberi összejövetelünk különleges alkalom, 

mert városunkban köszönthetjük az Olvasókörök Szövetségének 

közgyűlésére érkezett olvasóköri képviselőket. Isten hozott benneteket 

Hajdúszoboszlón!  

 

Külön is köszöntöm Hajdúszoboszló város önkormányzatának 

képviseletében Varga Imre irodavezető urat.  Köszöntöm az 

Olvasókörök Szövetségének társelnökeit: Simonné Margitkát és Deák 

Györgyöt, és végül, de nem utolsó sorban köszöntöm a Hőgyes Endre 

gimnázium diákjait, és tanárnőjüket, Árváné Márton Erzsébetet.  



 

Felkérem Varga Imre irodavezető urat, hogy köszöntse vendégeinket a 

város önkormányzatának nevében. Köszönjük az önkormányzat 

sokrétű segítségét, amelyet a mai és holnapi alkalom 

megrendezéséhez kaptunk.  

            
Vendégeink nevében Deák György, az Olvasókörök Szövetségének 

társelnöke kíván szólni. 



Bizonyára tudjátok, hogy irodalmi, helytörténeti témákkal foglalkozó 

olvasókör vagyunk, ezért városunk bemutatását egy híres író, Szép 

Ernő segítségével tesszük meg. Szép Ernő írásából részleteket Dörgő 

Zsófia olvasott fel. Novellája a régi Szoboszlót mutatja be, a mait 

ismerjétek meg személyesen.  

   

www.szoboszlokepeskonyve.hu. weboldalon sok helytörténeti 

érdekesség található. 

Hajdúszoboszló őslakosai Bocskai István katonáinak leszármazottai, 

akik számára a református hit erőt adó vallás évszázadok óta, talán 

ezért tisztelik különösképp városunkban a nagyságos fejedelmet, 

Bocskai Istvánt, aki oly sokat tett a reformációért, hogy szobra ott 

található a reformátorok genfi emlékművén. Következzen most Ilyés 

Gyula verse: A reformátorok genfi emlékműve előtt. Elmondja, 

Pinczés Barbara. 

 

http://www.szoboszlokepeskonyve.hu/


A reformáció egyik legnagyobb jelentősége a nemzeti nyelvre 

fordított biblia, amely kultúránk legfontosabb elemén az 

anyanyelvünkön keresztül egyszerre hat értelmünkre és érzelmünkre. 

A bibliafordítás hatalmas feladatát Magyarországon Károlyi Gáspár 

végezte el, és 1590-ben kiadta a Vizsolyi Bibliát, az első teljes magyar 

nyelvű bibliafordítást. Következzen Reményik Sándor verse a 

bibliafordítás hatalmas munkájáról, elnökségi tagunk, Szél Júlia néni 

előadásában: 

   

2017. október 31-én ünnepelte a világ a reformáció 500 éves 

évfordulóját. Számos megemlékezést tartottak annak emlékére, hogy 

Luther Márton 1517. október 31-én függesztette ki 95 tételét a 

wittenbergi vártemplom kapujára, és ennek hatására megújult a 

keresztyén hit. Olvasókörünk ennek a hitbéli megújúlásnak öt 

évszázadon átvelő hatását bemutató, a Külügyminisztérium által 

kiadott, kiállítással emlékezik a reformációra. A kiállíást bemutatja 

annak készítője, Bába Ágota külögyminisztériumi főtanácsos, 

olvasókörünk elnökségi tagja. 



A kulturális program után vacsora és zenés, táncos est következett a 

Gönczy Pál iskola ebédlőjében. Az iskola konyhája készítette a finom 

sülteket, a süteményeket pedig az olvasókör nőtagjai, az olvasókör 

férfitagjai az italokról gondoskodtak, a zenét Nagy László szolgáltatta. 

Bogdán Gyöngyike és Bogdán András népviseletbe öltözve 

kalotaszegi táncot mutatott be. Völgyi József operettdallamokkal 

vidámította a vendégeket, akik szintén kedvet kaptak a tánchoz, és az 

énekléshez. A jóhangulatú program este 11 órakor ért véget. 

   


