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A tavaly évhez hasonlóan idén is csatlakozott községi 

könyvtárunk az október első hetében zajló, már 

hagyományosnak mondható országos rendezvénysorozathoz. A Nemzeti 

Kulturális Alap és az Informatikai és Könyvtári Szövetség támogatásával 

számos kulturális rendezvény valósulhatott meg országszerte, így a veszprémi Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet 

közreműködésével falunkban is. 

Az idei évben a hét kulturális repertoárja az immár 3. 

alkalommal megrendezett Könyvtárút programjaival 

bővült. A Könyvtárút kulturális zarándoklat, melyet a 

könyvtárosok és a könyvtárhasználók összefogásával 

szerveznek a könyv- és a könyvtárkultúra 

népszerűsítésére, a könyvtárakban rejlő lehetőségek minél 

szélesebb 

körű bemutatására 

és az útvonalba eső természeti és kulturális értékek, 

látványosságok felkeresésére. Az idei zarándoklat a 

várpalotai Krúdy Gyula Városi Könyvtárban indult, és 

15 állomáshely érintésével a szombathelyi Berzsenyi 

Dániel Könyvtárban végződött.  

Márkóra a megyei könyvtár munkatársaiból álló lelkes 

kis csapat látogatott el október 2-án, kedden délután. 

A vendégek fogadását követően községi 

könyvtárunkban átvettük a III. Könyvtárút gyönyörű, 

bőrkötésű vándorkönyvét, melyet minden jelenlévő aláírt, majd röviden bemutattuk 

településünk és könyvtárunk kulturális életét. A program résztvevői megcsodálhatták a 

Márkófolt Varrókör kiállított alkotásait, Tátrai Ferenc saját készítésű hangszereit, s 

beszélgetés közben a Tóth László által citerakísérettel előadott magyar népdalokat 

hallgathattuk. Hamarosan azonban indulnunk kellett, hiszen vendégeinknek a délután 

folyamán szerettünk volna egy komolyabb betekintést nyújtani falunk kulturális életébe. Első 

utunk természetesen a kálváriához vezetett, melyet Migray Emőd mutatott be a csoportnak. 

Ezután Vojts Antal és Vojtsné Szabó Andrea vendégei lehettünk. Otthonukban rendkívül 

meghitt és vidám fogadtatásban és kedves vendéglátásban részesültünk. Emellett 

természetesen számos, Márkó történetével és hagyományaival kapcsolatos információval 

gazdagodtunk, valamint megcsodálhattuk Andi saját 

készítésű, hihetetlenül sokszínű szalma-, csuhé- és 

gyékénytárgyait. 

Továbbindulva Enyingi Mihály kerámiaműhelyében 

tettünk rövid látogatást. A márkói keramikus ismertette a 

vendégekkel a különböző kerámiakészítési technikákat, 

valamint bemutatta a műhelyben kiállított gyönyörű 

alkotásokat.  

Az egész délutánt felölelő programunk a márkói római 

katolikus templom megtekintésével ért véget, melynek 

történetét és belső látnivalóit Migray Emőd ismertette a vendégekkel. 



Reméljük, hogy a zarándokcsapat kellemesen elfáradva ugyan, de számos információval és 

kellemes élményekkel gazdagodva tért haza. Köszönjük a márkói közreműködőknek, 

segítőknek vendégeink kedves fogadását, szíves vendéglátást! 

Másnap, október 3-án délelőtt a márkói csapat indult Szentgálra, ahol 

az immár márkói emléklappal 

bővített vándorkönyv átadását és 

aláírását követően Somlai 

Veronika könyvtáros és 

művelődésszervező szólt néhány 

szót településük könyvtáráról.  Ezután koszorút 

helyeztünk el az 1857-ben alakult Szentgáli Olvasó 

Egylet emléktáblájánál, majd elsétáltunk a 

Tájházhoz. Menet közben megnéztük a szoborkertet. 

A Tájháznál vendégünk volt Szabó István fafaragó 

mester és Tamás Károlyné Vilma néni. Mindketten a Magyar Kultúra Lovagja címet 

viselik. Vilma néni és Pista is hozott magával 1-1-példányt már megjelent könyveikből, és 

kötetlen beszélgetés formájában megosztották velünk munkásságuk lényeges állomásait. A 

Tájházban megnéztük a „Szentgáli Kisnemesi Lakásbelső” állandó kiállítást. Közben az 

udvaron a kemencében, helyben sütött langalló készült ebédre.  

Köszönjük a szentgáli csapatnak a kedves fogadtatást és a kellemes, élményekben gazdag 

délelőtti programot! És persze nem utolsó sorban a finom, íncsiklandozó langallót  

 

Ugyancsak aznap, október 3-án délután Takács Ferenc 

gyógynövényszakértő és felesége látogatott el hozzánk. 

Nagyon érdekes és hasznos előadást hallhattunk tőlük a 

különböző gyógynövények egészségmegőrző és gyógyító 

hatásairól. Az elmondottakat valódi növények 

bemutatásával, olykor kóstoltatásával szemléltették.  

 

A hét utolsó rendezvényeként október 6-án, szombaton 

Heim Ferenc könyvkötő és felesége segítségével rövid 

bepillantást nyerhettünk a könyvkészítés rejtelmeibe. A 

program során mindenkinek lehetősége nyílt egy saját 

kötésű notesz megalkotására. A másfél órás lázas 

munkálkodás végére kicsik és nagyok büszkén mutogatták 

elkészült remekműveiket. A rendezvényre a meghívott 

könyvkötő mellett Szkupi Edina könyvjelző készítésével, 

Rédlingné Karikó Ilona pedig gyöngyfűzéssel készült. 
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