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A Várpalotától Szombathelyig vezető III.
Könyvtárút keretében 2012. október 4-én, csütörtökön, a
déli órákban fogadtuk intézményünkben, a Devecseri
Városi Könyvtár és Művelődési Házban a magyarpolányi
könyvtár küldöttségét. Házgazdaként Németh Mária és
Kupovics Nikolett kolléganőnk kísérte vendégeinket
ittlétük alatt.
A kulturális zarándokok számára felkínált
programjainkat befolyásolta az, hogy városunkban ezen a
napon emlékeztünk meg a két évvel ezelőtti vörösiszapkatasztrófáról. Így minden október 4-én tartott városi rendezvény valamilyen módon kapcsolódott
a tragédia évfordulójához.
A vendégek fogadása, a Vándorkönyv ünnepélyes átvétele után magyarpolányi
látogatóink megismerkedtek könyvtárunkkal, a számára helyet adó Esterházy-kastéllyal, valamint
megtekintették a Kastélygalériában a „Megvalósult álmok/Kézzelfogható álmok” című kiállítást,
mely Dénes György fotóin bemutatja Turi Attila, Ybl-díjas építész alkotásait és hallgatói
devecseri munkáit. Egy rövid pihenővel egybekötött szendvics és kávé elfogyasztása után
városunkban tett rövid sétát Király Lászlóné és útitársai. Megtekintették a Rotary Ház kiállításait,
valamint a Művelődési Ház „Újra miénk itt a tér!” című fotó- és rajzkiállítását.
A közel két órás itt tartózkodás alatt személyes hangulatú beszélgetések során szó esett
mindkét település problémáiról, a könyvtárak helyzetéről, valamint közös ismerősök
felfedezésére is lehetőség nyílt. A kedves delegációt a könyvtár kiadványaiból összeállított
ajándékcsomaggal bocsátottuk útjukra, s kívántunk további sok sikert munkájukhoz.
A Könyvtárút könyvét 2012. október 5-én délután 14
órára vittük Kolontárra. A könyvtár dolgozóiból álló
küldöttség – a kényelmes zarándokokhoz tartozva –
személygépkocsival tette meg a két település közti
távolságot. A helyi könyvtáros, Pongrácz Tímea szívélyes
üdvözlése, s a protokolláris események (Vándorkönyv
átadása-átvétele,
ajándékcsomag
átadása)
után
megtekintettük a település emlékparkjában felállított
kopjafát, az újonnan kialakított tanösvényt, valamint az
Ökomenikus Segélyszervezet pályázati támogatásával kialakított kiállítások rendezésére alkalmas
„rendezvényházat”, ahol a vörösiszap-katasztrófa emlékére fotó- és rajzkiállítást tekinthettünk
meg. Ezt követően szendvicsek, kávé és finom sütemény mellett miről is beszélhettek volna a két
település könyvtárosai? Természetesen a közösen átélt tragédiáról, annak feldolgozásáról,
valamint az intézményekben érezhető hatásokról. A hangulat oldásaként Tímea kedves játékokat
talált ki számunkra, melyek feledtették a mementóként megőrzött vörösiszapos ház látványát és a
felidézett emlékeket.
A rövidke, ám annál jobban sikerült látogatás végén ajándékként egy helyi fiatal készítette
fatáblácskákat kaptunk ajándékba.
A III. Könyvtárút Devecserben elérte célját, többek között megismerkedtünk új
könyvtárosokkal, meglévő kapcsolatainkat szorosabbra fűztük, tapasztalatokat cseréltünk, s
felhívtuk városunk turisztikai látványosságaira a figyelmet.
További információk és fényképek a III. Könyvtárútról:
http://konyvtarut.bmk.hu/index.php/V%C3%A1rpalota_-_Szombathely

