A kolontári Táncsics Mihály Általános Iskola Könyvtárának részvétele
a III. Könyvtárúton
2012. október 5.
A III. Könyvtárút Devecserből érkező zarándokait 2012. október 5-én, a két évvel ezelőtt
bekövetkezett iszapkatasztrófa másnapján fogadtam Kolontáron. A program megkerülhetetlen eleme
volt az emlékezés a személyes érintettség és az évforduló közelsége miatt. A devecseri
könyvtárosokkal végigsétáltun a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által, pályázati úton elkészített
tanösvényen, amely a jövőben a környezetvédelmet és az összefogást középpontba helyező

szemléletformáló programok helyszínéül fog szolgálni, elsősorban általános- és
középiskolások számára. A fogadóépületben megtekintettük a megemlékezésre összeállított
fotó- és rajzkiállítást, majd a menetrendet kicsit felcserélve a vendéglátás következett, ahol
érzelmeket is és a felgyülemlett gondolatokat is megosztottuk egymással. Végül – a hangulat
oldásaként – játékra hívtam a vendégeket, először Láng Tibor Fényvarázs című kiállításának
képeivel, majd ez esetben könyvtárosokra szerkesztett, de gyerekekkel is játszható, tanórán,
könyvtári órán és könyvtári foglalkozáson is bevethető játékokkal. Jó volt találkozni, mert a
két könyvtár közelsége ellenére ritkán jut rá alkalom, jó volt beszélgetni és egy kicsit játszani,
és bízom benne, hogy a szomorú évforduló sebei lassan, de biztosan begyógyulnak a
szívekben.

Várakozással teli indultam ugyanezen a napon a 4 fős kolontári csapattal tovább Noszlopra,
ahol Magyarné Erzsike minden addigit feledtetve fantasztikus programmal várt bennünket. A
pici könyvtár bemutatója után – ahol a helyi kötődésű alkotók gyönyörű kézműves munkáit is
őrzik!!! – elsétáltunk a Lucullus Fogadóig. Velünk tartott a hagyományőrző csoport, nők
férfiak, kicsik nagyok vegyesen, és előadták, hogyan készül a Noszlopi Nagytúrós, tudva azt,
hogy nem elég a bemutatás, Nagytúróst kóstolni is kell! Az utánozhatatlan recept és a
hozzáértő kezek formálták ezt az isteni finomságot, amit, ha Noszlopon járnak, semmi pénzért
ne hagyjanak ki! És ha mód van rá, csípjék el Szabó Péter tulajdonost is, aki talán elmeséli a
Nagytúrós történetét, és néhány kulisszatitkot fogadója történetéről. Érdemes szavait
megfontolni, magunkkal vinni, építkezni lehet belőlük a jövőre nézve. És nemcsak a
szavakból, hanem a noszlopiak lelkesedéséből, kedvességéből, vendégszeretetéből is.
Nagyon szépen köszönjük!
2012. október 5-én a kolontári zarándokokat kísérte:
Pongrácz Tímea
könyvtáros
További információk és fényképek a III. Könyvtárútról:
http://konyvtarut.bmk.hu/index.php/V%C3%A1rpalota_-_Szombathely

