
A II. Könyvtárút Balatonkenesén

Nagy érdeklődés övezte 2011. október 6-án a II. Könyvtárút Balatonkenesére érkezését. Kihasználva a kellemes 
őszi  időt,  egy  rövid  környékismertető  sétával  „indítottunk”.  Balatonkenese  legszebb,  legartisztikusabb  és 
leglátványosabb  részén,  éppen a  könyvtár  körüli  téren  sétálva  bemutattuk  a  jelenlévőknek  Csikvándy-villa 
(jelenleg Kultúra Háza), a református templom, a református gyülekezeti ház, a valamint a református óparókia 
(jelenleg  könyvtár)  patinás  épületeit.  Ez utóbbiakban  Némethné Sz.  Tóth  Ildikó református  lelkész  asszony 
kalauzolt bennünket. A református templom idén 100 éves orgonája különösen megnyerte a vendégek tetszését. 
Felhívtam a figyelmüket arra, hogy minden orgonasípot örökbe lehet fogadni, már nekem is van egy. A gyűjtés 
a felújítást szolgálja.

A könyvtárban erre az alkalomra Kenesét és a Balatont ábrázoló fotókból, festményekből, akvarellekből álló 
kiállítást  rendeztünk.  Kiváló  helyi  művészek  és  rangos  fővárosi  alkotók  műveiben  gyönyörködhettek  az 
érkezők. A tárlatvezetés során bemutattuk Gál István helyi művésztanár, Kemény Zsigmondné helyi  amatőr 
festő,  Szűcs  Anikó  újságíró-fotós,  id.  Varnusz  Xavér  művészfotográfus,  Eszes  Mária  festőművész,  Dinga 
Zoltán, Riskó Annamária és Riskó Boldizsár amatőr fotósok alkotásait. A fentiekben említett kiállításon kívül a 
szomszédos Kultúra Házában az ottani éppen soros kiállítást is megnéztük (Kemény Zsigmondné festményeit 
és Németh Sándorné gobelinjeit).

Közben fogyott a finom pogácsa, zsíros kenyér, üdítő, kellemes zene mellett beszélgetés, fotózás, felolvasás, 
könyvbemutatás fért  még bele a várakozáson felül jól  sikerült,  tartalmas és élménydús délutánba,  melynek 
során Balatonkenese történetét is megismertettük a vendégekkel és a helyi résztvevőkkel.

Mindenki  remekül  érezte  magát!  Köszönet  illeti  a  II.  Könyvtárút  valamennyi  résztvevőjét,  magát  a 
kezdeményezést és a segítőket: Némethné Sz. Tóth Ildikó református lelkész asszony élvezetes beszámolóját, 
Mentsikov Luca 10 éves iskolás írását,  annak szép felolvasását,  és a sok mosolygó,  hálásan tapsoló kicsit, 
nagyot, akik már most biztosítottak afelől, hogy amennyiben lesz III. Könyvtárút, mindenképpen azon is részt 
vesznek majd! És ez itt a lényeg! Könyvtárak a középpontban! A harmadik hely, ahol mindenki otthon érzi 
magát! 

Másnap bánatunkra hirtelen beköszöntött az ősz és kellemetlen hideg esővel, széllel riasztotta el a kerékpáros 
túráról  álmodókat.  Így  hát  tízen,  bringa  helyett  két  autóval,  nyolc  kerékkel  gurultunk  át  Papkeszire,  ahol 
Savanyú Bea könyvtáros várt minket. Bemutatta könyvtárukat, majd az általa vezetett gyermek színjátszókör 
előadásában  megnézhettük  A  kíváncsi  királykisasszony c.  mesejátékot.  A címszereplő  bőrébe  maga  Bea,  a 
könyvtár  vezetője  bújt.  A  gyerekek  ügyesek  voltak,  jókora  tapssal  jutalmaztuk  a  produkciót.  Tiszteletbeli 
kenesei  könyvtári  taggá  választottuk  őket,  aminek  nagyon  örültek.  Papkeszi  polgármesterével  és  a 
könyvtárossal még jó ideig elbeszélgettünk az ottani kulturális életről. Átadtuk a Könyvtárút gyönyörű könyvét, 
amiben sok kedves sor mellett színes képek mutatták be az útvonal állomásainak nevezetességeit, a zarándokok 
élményeit. 

Úgy érezzük, ez a nagyszerű kezdeményezés beváltotta küldetését: valóban felhívta a figyelmet a könyvtárakra, 
népszerűsítette,  fókuszba  helyezte  az  olvasás  fontosságát,  a  kulturális  értékeket,  a  tudás  és  a  tanulás 
lehetőségeit.  Örülünk,  hogy részesei  lehettünk,  gratulálunk  minden  résztvevőnek!  Bízva  abban,  hogy ez  a 
kezdeményezés  tovább folytatódik,  sok sikert  kívánunk a szervezőknek,  és jó szívvel  buzdítjuk részvételre 
mindazokat, akik a jövőben szándékoznak csatlakozni ehhez a nemes küldetéshez.
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