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Kulturális zarándoklat Balatonkeneséről Papkeszire
A nyárból ősz lett, mire a II. Könyvtárút október 7-én Balatonkeneséről Papkeszire érkezett. A sok
szervezkedés, a kerékpárosok lelkesedése bizony alábbhagyott, amikor a hőmérő mindössze 8
fokot mutatott ezen a napon. S hozzá sötét felhők, zuhogó eső. Ám valahogy mégis - talán az előző
napi kellemes kenesei programnak köszönhetően - 10 lelkes könyvtárlátogató csatlakozott két
autóval indulóhoz, így nyolc kerékkel és vidám hangulatban begurultunk Papkeszire. Savanyú Bea
könyvtáros már várt minket és rögtön bemutatta az érdekes, sajátságos megjelenésű kis könyvtárat.
Egy régi épületben, ahol régen állítólag leventéket képeztek, később selyemhernyót is tenyésztettek,
s mégis leginkább egy magtárépülethez hasonlítható. Nos ebben az épületben található a magasban,
egy nyitott galéria részen a könyvtár, alatta a nagyterem (nézőtér) és a színpad, a régi típusú
kultúrházak jól ismert atmoszférájával. A könyvtár és az internetes terem megtekintése után a
színpadon egy mesejáték elevenedett meg a helyi színjátszó gyerekek előadásában. A kíváncsi
királykisasszony szerepébe nem más bújt, mint Savanyú Bea könyvtáros, aki a társulat vezetője is
egyben. Nagyon élvezetes kellemes szórakozást nyújtott a műsor, nagy tapssal jutalmaztuk. Cserébe
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választottuk.

Ezek után a finom káposztás és töpörtyűs pogácsa rágcsálása közben kedélyes beszélgetést
folytattunk az ottani polgármester úrral, aki megtisztelte ezt az alkalmat és személyesen fogadott
bennünket, s természetesen a színdarabot is végignézte. Átadtuk a Könyvtárút könyvét, ami
egyébként nagyon szép kívül, belül! Élménydús délutánunk után az ismét rázendítő hideg esőben
utaztunk vissza Kenesére, és csak ábrándoztunk arról, hogy ha ez a hirtelen jött ősz nem borítja fel
eredeti tervünket, milyen jó lett volna kerékpárral megtenni ezt az utat. Az azóta eltelt néhány
napban sok pozitív visszajelzést kaptam olyanoktól is, akik csak az Öböl TV-ben hallottak erről a
dologról, és olyanoktól, akik hírből hallottak róla a résztvevőktől. Magam is élveztem és nagyon jó
kezdeményezésnek tartom. Remélem sokáig folytatódik még.

