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2012. október 2-én, kedden délben, miután elbúcsúztunk a délelőtt hozzánk érkezett 
sólyi csapattól, autóba ültünk, s Márkó felé vettük az irányt. A déli időpont nem 
kedvezett sem az iskolás, sem az aktív korosztálynak, így a megyei könyvtár 
munkatársain kívül nyugdíjas érdeklődőkkel egészült ki 11 fős csapatunk.  

Polányiné Lénárt Katalin könyvtáros az óvoda, iskola épületében lévő Községi 
Könyvtárban várt bennünket. Kis süteménnyel, üdítővel, kedves szavakkal, 
mosollyal, s igen nagy szeretettel fogadott bennünket Kata. Beszélt a könyvtár 
eddigi rövidke kis történetéről, amely összefonódott a neki helyet adó épülettel. 
Márkón évekig szünetelt a könyvtár, s tetszhalott állapotából a mozgókönyvtári 
ellátás élesztette fel 2010–ben. Ellátó könyvtára a veszprémi Eötvös Károly Megyei 
Könyvtár és Közművelődési Intézet. Munkatársaival rendszeres, nagyon jó 
kapcsolatokat ápol, ezért öröm volt számára is, hogy most a települést és annak 
értékeit, közismert, elkötelezett embereit is bemutathatja a könyvtárosoknak és 
viszont. 

 

A vándorkönyv ünnepélyes átadása-átvétele utáni beszélgetés közben megcsodáltuk 
a Márkófolt Varrókör számunkra összeállított kiállítását, majd Tátrai Ferenc, 
nyugdíjas mérnök mutatta be saját készítésű hangszereit: citerákat, tekerőlantokat, 
melyeket Tóth László meg is szólaltatott a közönségnek. Még egy kis közös éneklés is 
kerekedett a citeraszó mellett. 

                 

Ajándékot is kapott minden résztvevő: emléklapot, s egy Márkó címerét és 
kápolnáját ábrázoló agyag emlékplakettet.  



A benti program után végigjártuk az Enyingi Mihály kerámiaképeivel felújított 
kálváriát, s majd a dombtetőre felérve a kápolna történetével ismertetett meg 
bennünket Migray Emőd, Márkó egykori könyvtárosa, helytörténésze.  

           

 „Úttalan-utakon”, kerítések tövében, igazi zarándokokhoz illően vágtunk át a falu 
másik utcájába, ahol Vojts Antal és Vojtsné Szabó Andrea, régi márkói használati 
tárgyakkal gazdagított házához tértünk be. Itt is igazi örömmel fogadtak 
bennünket, na meg finom almás pitével, s egy kis borral, hogy jobban csússzon a 
sütemény. Tóni vidám egyéniségével, érdekes anekdotáival, felesége pedig csuhéból, 
gyékényből-szalmából készült remekeivel bűvölt el bennünket. 

      
 
Még mindig nem volt vége a délutáni meglepetéseknek. Továbbhaladva útba 
ejtettük Enyingi Mihály keramikus műhelyét, ahol nemcsak a kész termékeket, s a 
különleges kerámiafestményeket csodálhattuk meg a kiállítótérben, hanem a 
műhelyben használatos eszközöket, kemencét is megnézhettük közelebbről. Már 
majdnem sötétedett, mire a római katolikus templomhoz értünk. Meghitt 
hangulatban hallgattuk újra Migray Emőd szavait, aki szólt néhány szót a templom 
történetéről is. 

Igazi meglepetés volt számunkra a település épített értékeit látni, s megismerkedni 
azokkal az emberekkel, élükön a könyvtárossal, akik gazdaggá teszik településük 
kulturális életét. Fontos volt ez számunkra, hiszen a 8-as úton Devecser- 
Szombathely felé haladva mindig csak egy kis szeletet látunk a falu fő utcájából, azt 
is 50 km-es sebesség mellett… 
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