
III. Könyvtárút 

Kulturális zarándoklat Várpalotáról Berhidára 
 

A 2012. évi Könyvtárút induló állomása a várpalotai 
Krúdy Gyula Városi Könyvtárban volt, ahonnan 
október 1-jén, hétfőn reggel 7 órakor indultunk el 
zarándok csapatunkkal a következő állomásra, a 
berhidai Kultúrház és Könyvtárba. A Könyvtárút 
alapfilozófiájához igazodva gyalogtúrát szerveztünk, 
melynek lebonyolításához készséges partnerre 
találtunk a Városi Természetbarát Szövetség 
vezetése és tagsága körében. Mivel hétfő reggelre 
esett a zarándokutunk, így elsősorban a nyugdíjas 

korosztályra számíthattunk, s nyolc fővel, vidám hangulatban indultunk el Berhidára. A 
rendelkezésre álló idő rövidsége miatt Pétfürdőig autóbusszal tettük meg az utat, onnan 
vándorbotot fogva, a péti és peremartoni szőlőhegyek, hétvégi kertek mellett, dimbes-dombos 
tájakon, cseres erdőkön keresztül gyalogszerrel folytattuk az utunkat. A felhős hajnal után 
hamarosan kisütött a nap, így az időjárás is kegyeibe fogadott bennünket. Mivel gyakorlott 
túrázók vettek részt a csapatunkban, így pihenő nélkül gyalogoltuk le a csekélyke 7 
kilométert, s a tervezettnél egy órával előbb már kopogtattunk is a berhidai Kultúrház és 
Könyvtár ajtaján. 
 
A kollégák szívélyesen fogadtak bennünket, és terített 
asztal mellett, baráti beszélgetéssel töltöttük az időt a 
könyvtárban a hivatalos program kezdetéig. A 
természetbarát szövetség tagjai, akik kultúra iránt 
fogékony civil emberek, érdeklődve kapcsolódtak be a 
beszélgetésbe a mai fiatalok olvasási szokásairól, a 
klasszikus irodalomtól való eltávolodásukról, s sok 
mindent megtudhattak arról, mit tesz a berhidai könyvtár 
az iskolás korosztály olvasásra nevelése érdekében, s 
hogyan fejlesztik informatikai infrastruktúrájukat is a modern szolgáltatások nyújtásához. 
11 órára megérkezett még néhány résztvevő, akik kerékpárral, illetve gépkocsival teljesítették 
a zarándoklatot, valamint Beke Zsolt h. esperes, aki Berhida fiatal, a település közössége iránt 
elkötelezett plébánosa. 

 
A Könyvtárút vándorkönyvének aláírása és átadása 
után helytörténeti sétára indultunk Beke Zsolt h. 
esperes kalauzolásával, melynek során a város két 
templomát néztük meg tüzetesen, szakavatott vezetés 
mellett. Az Árpád-kori Szent Kereszt templom 
egyike az ország legépebben fennmaradt kora 
gótikus műemlékeinek, s a helyi egyházközség sokat 
tesz azért, hogy műemléki felújítását és védelmét 
minél inkább elősegítsék. Zarándoktársaink 

megtekinthették a templom minden zugát, felmásztunk a toronyba is, ahonnan leginkább 
látszik a templom belső architektúrája. Ezt követően átsétáltunk a katolikus nagytemplomba 
(Szent László templomba), ahol a gyakorlatban ismerhettük meg egy barokk templom 
felújítási munkálatait az éppen ott dolgozó Felhősi István restaurátor-festőművész által, aki a 
templom falképeinek restaurálását végzi a berhidai Plébánia Hivatal megbízásából. 

 

 

 



Szuggesztív, szakmaszeretettel átitatott előadása révén megtudtuk, mit is értsünk valójában az 
"élő barokk" kifejezésen: ahol az építészeti elemek és az ornamentika a felületi határokat 
elmosva, egymásba olvadón, elválaszthatatlanul van jelen, s a képek tematikája, a beáramló 
fény iránya egyaránt szakrális jelentést hordoz - és miképpen igyekszik ezt a szellemiséget a 
restaurálás során visszaadni a jelenkor emberének. 
 

Az érdekes helytörténeti séta végén elköszöntünk 
vendéglátóinktól, s autóbusszal (illetve ki-ki saját 
járművével) tettük meg a hazautat. A kulturális 
zarándoklat első szakaszának résztvevőitől kapott 
visszajelzések igazolják a szervezők szándékainak 
helyességét: úgy érezték, egy hasznos 
kezdeményezés részeseivé váltak, melynek révén 
közelebb kerülhettek a könyvtárak belső világához, 
az általuk képviselt értékekhez, és tartalmas 
kulturális élményekhez jutottak. 

 
Volekné Temesi Zsuzsanna 

 
 
 
További információk a III. Könyvtárútról: 
http://konyvtarut.bmk.hu/index.php/V%C3%A1rpalota_-_Szombathely 
 

 


