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BESZÁMOLÓ A PÁPAI JÓKAI KÖR EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2012
Hisszük, hogy a Pápai Jókai Kör Egyesület vezetősége, az elmúlt időszakban
tevékenységével, elődeihez méltóan szép eseményekkel gazdagította a tagság életét.
Célunk volt: a Kör több évtizedes kulturális, irodalmi és művészeti tevékenységének
továbbfejlesztése, mindezek által közösségünket építő, formáló hatása is.
Hagyományainkhoz híven az évet most is névadónkra emlékezve kezdtük, a Révkomáromi
Jókai emlékművet körülállva, ahol a főtitkári megemlékezés után Mácza Mihály úrral
közösen helyeztük el a megemlékezés virágait. Halálának 108. évfordulóján Adorján Zoltán
alelnökünk -a Református Kollégium Gimnáziuma tanára- tartotta az ünnepi
megemlékezést és a Református Kollégium Gimnáziuma két diákja működött közre:
Nagy Éva Erzsébet 11/A és Móricz Anna Réka 11/C oszt. tanulók. A balatonfüredi Jókai
napok rendezvényén, nagy örömünkre szolgált, hogy a megemlékezés virágait Jókay Károly-jal
együtt helyezhettük el. Részt vettünk március 15-én, az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc 164. évfordulója tiszteletére rendezett, ünnepi megemlékezésen is.
Jó érzéssel töltötte el a vezetőséget, irodalmi rendezvényeink látogatottsága.
Agg Emese: Jókay Lajos életéről szóló dokumentumfilmjére zsúfolásig megtelt a Református
Kollégium Gimnáziumának díszterme. Kodály Zoltánra emlékeztünk. A megemlékezésen,

dr. Csepregi Istvánné összeállítását hallhatta a zeneértő és zeneszerető közönség. Az
előadás során megismerkedtek a mester életével, alkotói munkásságával és zseniális
személyiségével. Az összeállítást az Erkel Ferenc Ének – Zenei általános iskola 4. z.
osztályos tanulói, Kálmán Frigyes karnagy vezetésével tették emlékezetesebbé, az
Irodalmi Önképzőkör közreműködésével. Költészet napi megemlékezésünk rendhagyó
volt. A tagság soraiból néhány felkért író-költő mutatkozott be, felolvasva egy-egy saját,
általuk előnyben részesített, szeretett alkotást. Nagy örömünkre szolgált, hogy ezen a
rendezvényen városunk Polgármestere is bemutatkozott egy írásával. Pápa Város
Önkormányzata és a Jókai Kör Egyesület közös szervezésében egy nem mindennapi
könyvbemutatóra került sor. Gazda József: A harmadik ág - magyarok a szétszórattatásban
- című kétkötetes könyvében ezer ember vall sorsáról, életéről. A szociográfiai kötetek a
világban élő magyarság sorskrónikái és egyben az emlékezésben megőrzött történelem
dokumentációi. A Jókai Mór Városi Könyvtár olvasótermében gyülekeztek a
kultúrakedvelők, amikor Molnár Lajos kiállításának –Költők és más képek - záró méltatása,
valamint könyvének - Ők tizenegyen a magyar irodalomból - bemutatója kezdődött. A
rendezvényt Üveges Sándor és Üvegesné Ozorai Hortenzia, megzenésített versek előadásával
tették hangulatosabbá. A népmese napja alkalmából - mely egyben Benedek Elek
születésnapja -, a népmesékről esett szó. Az összejövetel során többek között a Bolond Istók,
a Panci Manci, a Buták versenye, a, Hej páva és néhány székely tanulságos mese hangzott el.
Közreműködtek az Irodalmi Önképző Kör tagjai, valamint énekkel a Csepregi Trió és Szanyi
Kata is. Az irodalmi est anyagát Bódi Lászlóné állította össze. Az irodalmi rendezvényekre a
koronát Ady Istenes verse címmel ajánlott rendezvényünk tette fel. Az önképzőkör vezetője,
az est anyagának összeállítója Bódi Lászlóné hangsúlyozta: „megtisztelő számunkra a feladat,
hogy emléket állíthatunk a magyar irodalom egyik legnagyobb egyéniségének.” A verseket,
az irodalmi Önképzőkör tagjai tolmácsolták.
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Az elmúlt évben ellátogattunk a Nemzeti Galériába, ahol megtekintettük „A magyar
történelem képei és emlékei” című monumentális kiállítást.
Különjáratú autóbusszal indultunk Gödöllőre, hogy megnézzük Magyarország egyik
legnagyobb - folyamatosan megújuló - barokk kastélyát, annak csodálatos parkját.
Betekintettünk a” Titkok, bálok, utazások” c. időszaki kiállításra is.
Utunkat Máriabesnyőn folytattuk, ahol a kápolna történetét hallgattuk meg a kedves
idegenvezetőtől. Ezután elhelyeztük az emlékezés virágait gróf Teleki Pál sírjánál, ahol
Bakody Lászlóné alelnök mondott rövid megemlékezést.
Szombathely nevezetességeit tekintettük meg az őszi kiránduláson. Hesztera Erzsébet
idegenvezető nagyon hangulatosan kalauzolt, s nyújtott ismeretet a város keletkezéséről,
történetéről. Csodálkozva álltunk a monumentális Székesegyház boltíve alatt, de érdemes volt
betekinteni az OTP bankfiókjába is, ahol az üvegpadló alatt az egykori Savaria római korból
származó maradványai láthatók. Nem maradhatott ki úti célunkból a jáki templom
megtekintése. A legjelentősebb nemzetségi templom Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a
templom nem egyházi, hanem világi alapítású. A román kori épület gótikába hajló
díszítéseivel, rafinált arányaival szelíden emlékeztet elmúlásra és örökkévalóságra. A jáki
templom különös ötvözete a földi és égi szépségnek.
A kör tagjai egy alkalommal régi fényképeket, rendezvényeinkről szóló összeállításokat
nézegettek a szépen lefűzött albumokban, melyet Bakody Lászlóné lefűzve arhivál.
Köszönjük fáradozását.
Az évet a Pedagógus Művelődési Házban zártuk egy kellemes, hangulatos karácsonyi műsor
keretében, melyet az Erkel Ferenc Ének Zenei Általános Iskola 2. z osztályos tanulói
biztosítottak. Hoffmann Tamásné és Nemeréné Fejes Emília pedagógusok készítettek fel erre
az alkalomra a gyermekeket.
Köszönettel tartozunk:
Mindazon Intézmények vezetőinek, akik térítés nélkül ajánlották fel helyiségeiket
rendezvényeink megtartásához:
Erkel Ferenc Ének Zenei Általános Iskola,
Bartók Béla Zeneiskola,
Református Kollégium Gimnáziuma,
Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium,
Pedagógus Művelődési ház,
Jókai Mór Városi Könyvtár,
Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ,
Somogyi József Galéria,
Nátus konyha.
Köszönettel tarozunk azoknak a személyeknek az önzetlen felkészülésért, munkáért, mellyel
vállalták az elmúlt években, hogy rendezvényeink színvonalát emeljék:
Azoknak a tudós embereknek, íróknak, művészeknek, közéleti személyeknek, örökös és
tiszteletbeli tagjainknak, akik előadások megtartásával támogatták a Kör tevékenységét.
A Jókay – Alapítványnak a könyv megjelentetéséhez nyújtott anyagi támogatásért.
Pápa város Bárdos Lajos vegyes karának a közreműködésért.
Bódi Lászlónénak az irodalmi műsorok összeállításáért, levezetéséért, s az Irodalmi
Önképzőkör felkészítésért.
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Az Irodalmi Önképzőkör tagjainak:- Babos Tibor, Bakody Lászlóné, Bódi Lászlóné, Csukárdi
Tibor, Dr.Csepregi Istvánné, Döbröntei Istvánné, Gosztola István, Kamarási Péterné, Megyeri
Istvánné, Nagyváradi József, Rozgonyiné Csepregi Annamária, Sárközi Antalné, Szanyiné
Csepregi Ilona, Tófeji Valéria, Válint Magdolna - a felkészülésért, szereplésekért.
Azoknak a tanulóknak, s az őket felkészítő pedagógusoknak, akik rendezvényink színvonalát
emelték közreműködésükkel.
Bakody Lászlónénak a kirándulások és rendezvények megszervezésért.
Az igazgató Tanács tagjainak az önzetlen segítségért.
A tagságnak pedig a rendezvényeken való részvételt.
Köszönettel tartozunk a médiák munkatársainak, hogy ajánlották programjainkat. Köszönjük
az újságíróknak, riportereknek, operatőröknek, a médiák minden munkatársának, hogy
rendezvényeinkről tájékoztatták a közvéleményt, folyóiratokon, TV-n, s az Interneten
keresztül.
A Kört szponzorálta:
Pápa város Önkormányzata,
Jókai Mór Városi Könyvtár,
Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ,
Református Gimnázium Kollégiuma,
Generali Biztosító,
Városgondnokság,
Anna könyvesbolt,
Zebra írószer és nyomtatványbolt,
Angyalbolt,
Ricsi cukrászda,
Schoco-bon édesség nagykereskedés,
Interspar,
Puskásné Tófeji Valéria,
Fejes Sándor.
Köszönjük önzetlen segítségnyújtásukat

A 2008- 2012 közötti évek összegzése:
Mivel a tagság által választott vezetőség mandátuma lejárt, pár gondolattal visszatekintünk az
eltelt 5 évre.
Az elmúlt időszakban célunk, elődeinkhez méltóan: ”a nemzeti művelődés ápolása, a társas
élet emelése” volt.
Igyekeztünk a programok sokszínűségével folytatni a hagyományokat.
Irodalmi esteket, hagyományápoló kulturális programokat szerveztünk.
A Kör hagyományápoló munkássága széleskörű, melyben helyet kapott a próza, a vers, a
zene, a képzőművészet és a népdal is.
A kollektív emlékezet megőrzéséhez emléktábla állításával járultunk hozzá.
Az ország és a város nemzeti, társadalmi, valamint kulturális ünnepeihez, évfordulóihoz
kötődve, méltó programokat szerveztünk.
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A Kör egykori jeles tagjai előtt, emlékestek megtartásával, emlékhelyek felkeresésével,
koszorúzással tisztelegtünk.
Helytörténeti értékű könyvek megjelentetéséhez járultunk hozzá.
Helyi amatőr költők, írók számára biztosítottunk bemutatkozási lehetőséget
rendezvényeinken.
Összejöveteleinken, rendezvényeinken, felkért előadók közreműködésével, bemutattuk a
város és egy tágabb környezet értékeit, sokszínűségét.
Élő kapcsolatot ápoltunk a Jókay- család leszármazottaival, a
Révkomáromi Jókai emlékeket ápoló szervezettel,
helyi közösségekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel.
A Kör anyagi támogatást nyújtott könyv megjelentetéshez, zenei rendezvény
lebonyolításához, gyermeksegélyezéshez - a Jókay Alapítványon keresztül.
Anyagi támogatást kapott magánszemélytől.
Köszönjük, hogy Önök mindannyian mellettünk álltak, bizalmukkal megtiszteltek bennünket,
csak így tudtuk vállalt kötelezettségünket teljesíteni.

Programjavaslat
2013-ra
Január 17.
Január 29.
Január 22.
Január 31.
Február 18.
Március 15.
Április 11.
Május 2.
Június 28.
Szeptember 19.
Október 16
November 14.
December 12.
214 Január 14.

Tisztújító Közgyűlés.
Látogatás a Szépművészeti Múzeumba.
A Magyar Kultúra Napja.
Nagy Lászlóra emlékezünk.
Megemlékezés Révkomáromban.
Részvétel a városi ünnepélyen.
A Magyar Költészet napja.
Névadónk halálának évfordulója.
Kirándulás. ZOO-park.
120 éve alakult a Jókai Kör.
Gárdonyi Géza 150 éve született.
Zenei csemegék.
Teaest.
Közgyűlés.

A rendezvények időpontjáról, helyszínéről az iroda ablakában elhelyezett meghívón, s
programajánlókban, tájékoztatjuk az érdeklődőket.
A JÓKAI KÖR EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

