Megérkezett Várpalotára a II. Könyvtárút
2011. október 9-én sikeresen befejezodött a II. Könyvtárút, amely 14 könyvtár összefogásán
alapult, sa Mecsekben, az Öreg-országút vadregényes szakaszán tett elso "kerékpárcsapások"
után, vendégszereto városi és községi könyvtárakban megfordulva, végül megérkezett a
Bakony lábához, Várpalotára, ahol Krúdy Gyula szerint szüret idején olyan hangja van a
Bakonynak, mint a tengericsigának, s "aki születése óta nem ismeri a Bakony zúgását, az nem
tud aludni az elso éjszakán, rozselángot szeretne látni a sötétben, amely láng fulött
mesemondó öregasszony ujjait úgy tördeli, mint tar gallyakat".
A Bakonyi szelet a vendégeink is megtapasztalhatták azon a délelottön, amikor a Könyvtárút
könyve megérkezett hozzánk. A pétfUrdoi könyvtárbarátok délelott 3/4 11 órára gördültek be
két keréken, ill. négy keréken a Krúdy Gyula Városi Könyvtár bejáratához. Nemcsak a közeli
településrol érkeztek azonban vendégek, hanem a Könyvtárutat elindító kollégákat is
üdvözölhettük, akik hajnalban keltek ahhoz, hogy a zarándokok érkezés ére itt lehessenek
Pécsrol
és Békéscsabáról.
A rövid könyvtárbemutatást
és üdvözlést
követoen
zarándokcsapatunk sietve átgyalogolt a Thury-várhoz, ahol a városlakók is szép számmal
vártak bennünket, hiszen hangulatos vársétában lehetett részünk Tolonics István helytörténész
kalauzolásával, aki a vár hosi korszakait idézte fel: amikor megfordult itt többször is Mátyás
király Újlaki Miklós nádor vendégeként, itt töltött egy éjszakát a királyi esküvo elott aragóniai
Beatrix, ide menekítette a koronát rövid idore Mátyás törvénytelen fia, Corvin János. Szó
esett Thury György várkapitány tetteirol és a vár szerencsés megmenekülésérol a török
támadásai ellen, melyet még Zrínyi Miklós is megénekelt a Szigeti veszedelem II. énekében.
A vársétát reneszánsz és barokk dallamok kísérték, Szabó Anna zenemüvészeti
szakközépiskolás diáklányeloadásában.
Mire megnéztük a nemrégiben átadott, megújult Thury-vár és RendeZ\'ényközpontot, jócskán
megéheztünk, s visszaballagva a városi könyvtárba, terített asztal mellett folytattuk az
ismerkedést és a beszélgetést. A legfinomabb falatok is "eltörpültek" azonban egy különleges
sütemény mellett, melyet Vincze Andrea, a Könyvtárút kulturális zarándoklat kitalálója sütött
otthon a vándoroknak, s amelyet csak óvatosan szabadott lenyelni, hiszen kis "pergamentekercsen" bölcs gondolatok, életigazságok voltak benne elrejtve, melyek honnan is
származhattak volna, mint könyvekbol ... ©
Nemcsak a végállomáson, hanem a Könyvtárút minden szakaszán: Pécs - Mánfa - Sásd Dombóvár - Kocsola - Nagykónyi - Tamási - Iregszemcse - Som - Balatonvilágos Balatonkenese - Papkeszi - Pétfürdo településeken is hasonló jó érzésekkel, a könyvtárakban
megtestesülo
szellemi értékek megismertetésévei
teljesítették a kollégák ennek a
könyvtárnépszerüsíto "stafétának" a célját, küldetését. Bízunk abban, hogy ezáltal is sikerult
felkeltenünk a kíváncsiságot, hogy a környezetünkben élo emberek még inkább felfedezzék a
könyvtárakban rejlo értékeket, s azt, milyen változatos lehetoségeket kínálnak a tanulásra,
tájékozódásra, a szabadido tartalmas eltöltésére.
Találkozunk 2012-ben!
Szindbád Nonprofit Kft.-Krúdy Gyula Városi Könyvtár
munkatársai
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A II. Könyvtárút megérkezése Várpalotára

