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HIREK
Márkó Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2011. szeptember 27-én, kedden tartotta
legutóbbi ülését, melynek első napirendi pontjaként Dr. Kazinczky Tibor beadványával
foglalkozott, majd Fenyvesi Andrea óvodavezető éves beszámolójának elfogadásáról döntöttek a
képviselők.
Ezután a legégetőbb, a közérdeklődésre leginkább számot tartó kérdés, az iskola téli fűtésének,
avagy szüneteltetésének ügye következett. Itt hosszas vita bontakozott ki, érvek és ellenérvek sorát
hallhattuk a lakosságtól, civil szervezet vezetőktől és a képviselőktől, míg végül mindezek
ismeretében már csak a testület döntése maradt hátra. A képviselők az iskola további használata
mellett tették le a voksot.
A következőkben Láng Zsanett körjegyző adott tájékoztatást a 2011. évi népszámlálásról, majd a
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásával kötött társulási megállapodás módosítására került sor.
Végül kitűzte a testület az idei közmeghallgatás időpontját, melyet a döntés értelmében 2011.
október 19-én, szerdán 17.30 órai kezdéssel tartunk az iskolában.
Tisztelt Lakosság!
Felkérjük a lakosságot arra, hogy a kitisztított árkokba lehulló faleveleket, és egyéb hulladékokat a
saját ingatlanaik előtt tisztítsák ki. A nehéz munkával sikeresen átjárhatóvá tett átereszek ismét
eltömődnek, ha a folyamatos karbantartásról nem gondoskodnak az ingatlantulajdonosok,
ingatlanhasználók.
Aki ezen önkormányzati rendeletben előírt kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzat
írásban szólítja fel.
Hartmann Antal
polgármester
***
Tisztelt Lakosság, Kedves Diákok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot október 14-én írja ki az
Önkormányzat, mely Márkó község honlapján és a hivatal hirdetőtábláján lesz olvasható.
Tisztelt Lakosság!
Tisztelt kisgyermekes Szülők!
Lakossági bejelentés érkezett, hogy a településen több alkalommal láttak rókát. A rókák az
udvarokba is bemennek, és nem is lehet őket elzavarni.
A vadásztársaságnak és az önkormányzatnak nincs jogosultsága arra, hogy belterületen kilője
ezeket az állatokat.
Kérem, hogy a rókákat kerüljék el, a gyermekek figyelmét hívják fel arra, hogy ne nyúljanak az
állathoz, ne simogassák meg, hanem igyekezzenek elkerülni az állattal való érintkezést.
Láng Zsanett
körjegyző

Márkó Sport Egyesület hírei

(Közkívánatra közöljük ismét a képet, ezúttal nagyobb méretben a felismerhetőség kedvéért -szerk.)
Álló sor balról jobbra: Péntek Dávid István, Zagyva András, Mészáros Dániel, Mészáros Marcell
Zoltán, Fischer Ferenc edző, Mária Viktor, Bálint Dávid, Petrovics Márk, Palvek Zoltán, Stadler
Dominik
Guggoló sor balról jobbra: Molnár Viktor, Beke Bálint Oszkár,Kneisz Bence, Trombitás Dániel,
Holdinger Zoltán Máté, Bíró Krisztián , Dombi Attila
Megszerezte első győzelmét az U-16-os serdülő csapatunk. Márkó SE - Nemesvámos ( a Veszprém
FC fiókcsapata) 29 : 2 ! ! ! Góllövők: Zagyva András 9, Kneisz Bence 9, Beke Oszkár 8, Mészáros
Dániel 1, Petrovics Márk 1, Trombitás Dániel 1. Ekkor a 7. helyen álltak, Úrkút, Devecser,
Csabrendek és a Nemesvámos előtt.
Legutóbb október 1-én, szombaton az Ajka Kristály ellen játszottak itthon. Ezen a meccsen újabb
sikert arattak a serdülők: 5:1-re győztek az Ajka Kristály csapata ellen, Beke Oszkár 2, Zagyva
András 2 és Palvek Zoltán góljaival. Az egész csapat dicséretet érdemel. A szépszámú közönség
tapsa kísérte az öltözőbe a csapatot amely ezzel a győzelemmel a 4. helyre jött fel!
Ezúton kérjük a hozzátartozókat, szomszédokat és barátokat, hogy nézzék meg ezeket a fiatalokat.
Meglátják, hogy érdemes kimenni a mérkőzésekre!
A felnőttek 3: 2-re győztek Bakonybélben, és ekkor a 6. helyen álltak. Vasárnap Jásdon szerepelt a
csapat, ahol 5: 0 arányú győzelmet arattak. Ezzel az 5. helyre jöttek fel.
Ernyei István
Márkó SE elnök.

***

Nyugdíjas Klub hírei
Szeptember 24-én Ópusztaszerre kirándultunk, nagyon örültünk mindennek, főleg a gyönyörű
Feszty körkép varázsolt el minket. A jó idő és a jelképes szüret, valamint a hagyományőrző
kulturális műsor hozzájárult, hogy jól érezzük magunkat.
A Nyugdíjas Klub október 16-ára kirándulást szervez Kőszeg és Velem településekre, ahol
gesztenye fesztivál lesz. Érdeklődni és jelentkezni a klub vezetőségi tagjainál lehet.
Október 5-én 15 órakor tartjuk a következő klubfoglalkozást.
Nyugdíjas Klub
vezetősége

Tisztelt Lakosok!
2011. szeptember 1. napján átadásra került az
újonnan elkészített Orvosi Rendelő és Védőnői
Szolgálat épülete.
Az önkormányzat tulajdonában lévő orvosi
rendelő több mint 42 évvel ezelőtt épült.
Évtizedeken keresztül itt Dr. Kovács György,
majd Dr. Bede András háziorvos rendelt, közel
hat éve pedig dr. Novográdecz Csaba látja el a
háziorvosi feladatokat. Ebben az épületben kap
helyet a védőnői szolgálat is, melyet Jungné
Kaibás Ágota lát el immáron 13 éve.
Az épület állaga az évtizedek súlya alatt romlott,
szükséges volt a felújítása.
Tekintettel arra, hogy a megvalósításhoz szükséges anyagi forrással az önkormányzatunk nem
rendelkezett, pályázati támogatást remélve gondolkodott az előző testület tovább.
2009. évben pályázatot nyújtottunk be a Közép-Dunántúli Operatív Program keretein belül
„Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése - Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése,
alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítésére”. A pályázat megírására a Fortuito munkaszervezetét
kértük fel. A 2010-es évben kaptuk az értesítést a döntésről, mely szerint a benyújtott pályázatunk
kedvező elbírálásban részesült. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás
összege: 28.532.520 Ft. Ehhez az Önkormányzatunknak 10 % önrészt kellett biztosítania.
Településünkön is élnek fogyatékkal élő személyek, akiknek életvitele javításához igyekezett
önkormányzatunk hozzájárulni, amikor a sikeres pályázatnak köszönhetően a beruházást
megvalósította.
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
törvény ezen személyek esélyegyenlőségét, az önálló életvitelét és a társadalmi életben való aktív
részvételét biztosítja.
A fogyatékkal élők számára az e törvényben meghatározottak szerint – figyelembe véve a
különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit – biztosítani kell a
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. Ezt szem előtt tartva készítettük el az épület
komplex akadálymentesítését.
Az épület személygépkocsival, kerékpárral, gyalogosan egyaránt könnyen megközelíthető, azonban
az épület előtti részen nem volt kialakítva akadálymentes parkoló, és hiányoztak ennek nemzetközi
jelei is. A beruházással ez a követelmény megoldódott.
A közlekedők és szélfogók padlóburkolata csúszásmentes, járófelületbe épített, lábbal és bottal jól
érzékelhető burkolati vezetősáv és eltérő szegélyezés lett kialakítva. A kerekesszékkel történő
közlekedés érdekében szükség volt a küszöbök eltávolítására. A régi mellékhelység mérete és
felszerelése sem volt megfelelő, helyette akadálymentes vizesblokk kialakítására került sor. A
helyiségekbe Braille írásos dombornyomott betűkkel és tapintható feliratokkal ellátott tájékozódást
elősegítő táblák kerültek. A siketek és nagyothallók részére elengedhetetlen hordozható indukciós
hurokerősítő berendezés is biztosított. A világítás korszerűsítése és a villanykapcsolók megfelelő
magasságba történő elhelyezése is megtörtént.
Az átalakításokra nemcsak a mozgáskorlátozottak miatt volt szükség, hiszen az ellátottak között
magas arányban vannak nehezen közlekedő idős emberek, és a védőnői szolgálatot igénybevevő
babakocsis anyukák és a terhes gondozásra járó kismamák is.
Az átalakított épülettel a felnőtt, a gyermekorvosi és a védőnői szolgáltatás akadálymentesen
történő elérhetőségét tudtuk megvalósítani, mondhatjuk mikro térségi szinten, hiszen Bándról,
Hárskútról is járnak ide betegek, gondozottak.

„Remélem, hogy a beruházás a helyi közösség életminőségének és társadalmi feltételeinek javítását,
a fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének biztosítását szolgálja.
Bízom abban, hogy az itt nyújtott egészségügyi alapszolgáltatások minden ember számára, a
tartósan vagy átmenetileg fizikai, érzékszervi, értelmi fogyatékossággal élő emberek számára is
önállóan, külső segítség és korlátozás nélkül, biztonságosan, kényelmesen igénybe vehetőek
lesznek.
Az ehhez szükséges megfelelő méretű hely, információ, jelzésrendszer és műszaki háttér a
beruházással megvalósult, mely biztosítja az egyenlő esélyű hozzáférést az eltérő képességekkel
rendelkezők számára is.
Ahhoz, hogy mindezt meg tudtuk valósítani összehangolt munkára volt szükség, mely a képviselőtestület előrelátó, jó döntésével kezdődött.
Köszönet a nyertes pályázat készítőjének, a tervezőknek, és a pályázaton nyertes kivitelezőnek,
Farkas László Úrnak és csapatának. Köszönet a Doktor Úrnak, asszisztensének és a védőnőnek a
türelméért, és azért, hogy a munkálatok egész ideje
alatt, a megváltozott körülmények között a
betegellátást zökkenőmentesen biztosítani tudták.”nyilatkozta Hartmann Antal polgármester úr az
átadó alkalmával.
„Nagy öröm ért már akkor, mikor megkaptam a
hírt, új Védőnői Tanácsadója lehet a településnek,
illetve a körzetnek. Pályázatot írtak ki, és Márkó
Község Önkormányzata úgy döntött, pályáz.
Megfogalmazódott bennem a gondolat, ez mennyi
új lehetőséget nyújt majd. A tanácsadó kialakítása
során figyelembe vették a javaslatomat, hogy
alkalmas
legyen
egyéb
egészségmegőrző,
tájékoztató jellegű és gyermekek fejlődését elősegítő foglalkozások megtartására. Célom az is, hogy
a lakosság egyéb rétegeinek, kis csoportban történő betegség megelőző előadásokat szervezhessek.
Az esélyegyenlőség jegyében kialakított tájékozódást és közlekedést segítő építési kialakítások
biztosítják, hogy mindenki számára elérhető legyen az intézmény minden helyisége. A mindennapi
munkám során szép, rendezett, és kulturált körülmények között fogadhatom a gondozottakat, akik
szintén várakozással teli kérdezik, hogy mikor vehetik birtokukba a létesítményt. Köszönet
mindenkinek, aki részt vett ebben a nem kis volumenű munkában. A jövőkép: minden nap egy új
nap, új ötletekkel és lelkiismeretes munkával, amit az ember szívesebben végez egy megújult
környezetben.”- nyilatkozta Jungné Kaibás Ágota védőnőnk.
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy 2011. október 6. napjától, azaz csütörtöktől Dr.
Novográdecz Csaba, háziorvosunk a megszokott helyén, az Orvosi rendelőben (Petőfi u. 59.)
fogadja a betegeket a megszokott időben (Tel.: 06-70/314-2917, illetve 88/271-682):
Hétfő: 8.00. – 10.00.
Kedd: 15.00. – 17.00.
Szerda: 8.00. – 11.00.
Tanácsadás (oltás): 11.00. – 12.00.
Gyermekrendelés: 12.00. – 13.00.
Csütörtök: 15.00. – 16.00.
Péntek: 11.00. – 13.00.
A Védőnői Tanácsadás is ettől a naptól a régi időrend szerint működik az új helyen.
Egyúttal önkormányzatunk köszönetét fejezi ki minden márkói Lakosnak, hogy a felújítással járó
megpróbáltatások, nehézségek ellenére türelemmel, kitartással viseltettek mind a háziorvosunk,
önkormányzatunk irányában.

***

Így zajlott…
Könyvtári Ünnep
A Márkói Községi Könyvtár szeptember 24-én ünnepelte
fennállásának 1 éves évfordulóját, s egyben azt a
nagyszerű tényt, hogy ily rövid idő alatt tagjainak száma
elérte, sőt meg is haladta a 100 főt. Ezen ünnepi alkalomra
minden könyvtártagunk személyre szóló meghívót kapott,
de természetesen szeretettel vártuk és fogadtuk a falu
egész lakosságát.
A rendezvényen elsőként Láng Zsanett, Márkó község
jegyzője köszöntötte az egybegyűlteket, majd Dodogné
Kondrik Márta, a veszprémi Eötvös Károly Megyei
Könyvtár Kistérségi Csoportjának vezetője fejezte ki elismerését és örömét a márkói emberek és a
falu vezetése felé, hangsúlyozva a könyv szeretetének és az olvasás felemelő élményének
fontosságát a mai rohanó világban. Nem feledkezett meg természetesen a 100.-ként beiratkozott
olvasónkról, Král Lívióról sem, akit a könyvtár nevében megajándékozott. A bevezetőben
meghallgathattuk még Nemes Bálinttól a Márkón idén áprilisban megrendezett szavalóverseny II.
kategóriájának győztes szavalatát.
Ezután Gyárfás Endre, József Attila díjas író, mesekönyvíró előadása vette kezdetét, melynek
bevezetőjeként Fenyvesi Andrea, a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda vezetőjének
tolmácsolásában hallgathattunk meg egy részletet a szerző Varázsgombóc című könyvéből. Majd
Endre bácsi vette át a szót, mesélt, és játszott a gyerekekkel, bevonva őket a verses mesék
varázslatos világának felfedezésébe. A program végén könyvvásárlásra is nyílt lehetőség.
Az író-olvasótalálkozó után következett a MEGLEPETÉS. Mindenki izgatottan várta, s nagy
örömmel fogadta az óriástortát és kölyökpezsgőt, melyek valóban ünnepi hangulatot kölcsönöztek a
pillanatnak.
A délután további részében játszóház várta a kicsiket, ahol Vojtsné Szabó Andrea segítségével
szalmából, Nagy Zsuzsával pedig színes papírból készíthettek könyvjelzőt, míg Szkupi Edina a
szebbnél szebb gesztenyefigurák elkészítésében segédkezett. Könyv-bolhapiacot is tartottunk ezen a
napon, melyen a könyvtár állományába nem befogadható használt könyveknek próbáltunk új gazdát
keresni Nagy Alexandra és Kalocsa Bori segítségével. Eközben a nagyobbak a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park látnivalóival ismerkedhettek meg részletesebben egy érdekes, színes képekkel
tarkított előadás keretében. Dr. Kopek Annamária, a nemzeti park Oktatási és Turisztikai
Osztályának vezetője beszámolójában a sokak által jól ismert
természeti és kulturális értékek mellett számos új
programlehetőségre hívta fel a figyelmet.
A délutáni program befejeztével kezdetét vette a várva várt
karaoke parti, ahol a zenéről és a jó hangulatról Zagyva
András és Mészáros Dániel gondoskodott. A fiúk minden
kívánságot pillanatok alatt teljesítettek, a bátor jelentkezők
egymás kezéből vették ki a mikrofont, táncoltak, énekeltek, s a
végén már csak az volt a kérdés: mikor lesz a következő buli?
Köszönjük a rendezvény segítőinek és támogatóinak, Enyingi Mihály keramikusnak, Markos
Józsefné Edit néninek és Lichtenstein Györgyné Marikának, hogy részvételükkel hozzájárultak
a program sikeréhez.

PROGRAMAJÁNLÓ
Kedves Kismamák!
Sok kérdés merül fel a kisgyermekek korai fejlesztésével kapcsolatban, de abban
talán egységes a vélemény, hogy a zenének óriási hatása van már a magzatra is.
Klasszikus zenehallgatást, hintaszékben hintázást javasolnak a babavárás alatt.
Ennek folytatása, kiegészítője, segítője a védjeggyel biztosított, kodályi elveken
nyugvó Ringató foglalkozás, melyet Veszprémben több helyen is tartanak. Mivel
a bejárás a márkói kismamáknak sok esetben nehézséget okoz, megkértem a
foglalkozást tartó Bruckner Szabolcsné Rábaközi Ritát, aki rendelkezik az ehhez feltétlenül
szükséges speciális képzettséggel, hogy jöjjön ki Márkóra az itteni kismamákhoz és babákhoz.
Vállalta. Így október 6-án, csütörtökön 10 órakor az iskolában tart egy bemutatóórát, ami
igényfelmérés lesz, s annak tükrében, hogy hányan jelentkezünk, lesz rendszeres. A bemutatóóra
ára 700 Ft. Az ötalkalmas bérlet 3000 Ft-ba kerül. Aki két gyermeket hoz, annak is csak egy bérletet
kell venni, sőt jöhet a gyerekekkel két felnőtt is.
A Ringatóról
„Kodály Zoltán Párizsban 1948-ban egy művészeti nevelésről szóló gyermeknapi konferencián arra
a kérdésre, hogy mikor kezdődjön a gyermek zenei nevelése azt felelte, hogy kilenc hónappal a
gyermek születése előtt. Az anya nem csak a testét adja, hanem a gyermek lelkét is a magáéból építi
fel. Az édesanya, édesapa beszéde - a leghétköznapibb dolgokról is - nagyon fontos a gyerekek
számára, hiszen ezáltal szereznek tudomást a környező világról. Megszületik a gyermek, s mindjárt
elkezdi tanulni a világot, az "emberséget". Az első "professzorai" a szülők. Hogy nyugodt, derűs
lesz-e a baba, abban igen nagy szerepe van a szavaknak, de nem csak a szavaknak, hanem a szép,
egyszerű dallamoknak, az érdekesen lüktető, szótagokkal zengve-bongva játszó mondókáknak is,
amelyeket a szüleitől hall. Fontos, hogy az édesanyák - hiszen ők töltik a legtöbb időt a
gyermekekkel - higgyenek abban, hogy a saját éneklésük, mondókázásuk lelki táplálékul szolgál a
kisgyermekük számára. Ne féljenek énekelni, leljék örömüket a dalban, a közös játékban.
A Ringató célja, hogy a kismamák megtanuljanak egy könnyen énekelhető, de a kodályi elvekhez
híven: zeneileg értékes dalanyagot. Ismerkedjenek meg magyar mondókákkal, mozgásos, ölbeli
játékokkal. A harminc perces foglalkozások légköre oldott, felépítése, tartalma előre tervezett, de
rugalmasan alkalmazkodik az adott helyzethez. A dalokat, mondókákat sokat ismételjük, egy-egy
foglalkozáson belül is, de hétről hétre mindig visszatérünk a régebbiekre. Így az édesanyák könnyen
megtanulják azokat. A foglalkozásokon mindig élő énekszó, vagy a foglalkozásvezető, esetleg
meghívott vendég pár perces hangszerjátéka csendül fel, zenei felvételeket soha nem hallgatunk.
Kerüljük a divatos, múlandó, kevésbé igényes gyerekslágereket is.
Hangsúlyozni szeretném, hogy a tanítás nem a kicsinyeknek szól, hanem a felnőtteknek. A
gyerekek tehát semmiféle feladatot nem kapnak a foglalkozásokon. Nem kell, nem kötelező
csinálniuk semmit, nem várjuk azt, hogy valamit teljesítsenek. Ha akarnak, játszanak az
édesanyjukkal, ha akarnak vagy tudnak, akkor pedig néha odafigyelnek. Ebben az életkorban kitartó
figyelemről egyáltalán nem beszélhetünk. A közös éneklés, a játék, a mozgás fő szempont
mindenekelőtt, de fontos az áhítatos csend is, ami gyakran varázslatként megszületik.
A foglalkozások zenei anyagát a kodályi gondolat szerint válogatjuk. Két nagy csokor alkotja az e
korosztálynak szánt zenei anyagot, az egyik az úgynevezett ölbeli játékok, a másik pedig a
meghallgatásra szánt dalok. Alsó korhatár nincs, a várandós mamák is látogathatják a foglalkozást.
Általában féléves babákkal már járnak az anyukák, de a 3-4 hónapos sem ritka. Kiscsoportos
óvodások még szívesen hallgatják, játsszák a játékokat.”
(Forrás: http://www.ringato.hu/?p=subpage&pid=1#foglalkozas)
További információkat találtok a www.ringato.hu oldalon, illetve aki szeretne jönni, illetve
szeretne kérdezni, az megkereshet az iphigenia.aulis@gmail.com email címen vagy a 70/236-1835
telefonszámon.
Madarászné dr. Ifju Bernadett

Könyvtárak összefogása a tudásért
Országos Könyvtári Napok
2011. október 3-9.
Községi Könyvtár Márkó
Iskola – Kálvária u. 6.

Október 8-án, szombaton
15 órától
„Az én dinóm”
Rajzpályázat gyerekeknek
A rajzok elkészítésére a könyvtárban is lehetőség van hétfőn és
csütörtökön nyitvatartási időben, vagy akár az előadás kezdetéig.

16 órától
Dinoszauruszok és más őshüllők a Bakonyból:
az Ajkaceratops és a többiek
Ősi Attila előadása
Nyitvatartási időben lehetőség van
a népszámlálási kérdőívek
online kitöltésére.

Beszéljünk
egymással,
tanuljunk
egymástól!

http://osszefogas.kjmk.hu

Október 6-án, csütörtökön 17.30-tól
„A csillagos ég szépségei”
Kocsis Antal csillagász előadása

Aradi Vértanúk
A Márkó Kamara TehátRum 2011. október 6-án 19 órakor gyertyagyújtást és rövid
megemlékezést tart a kopjafánál az aradi vértanúk kivégzésének 162. évfordulója alkalmából,
melyre mindenkit szeretettel várunk.

***

Kedves Fotós/Fotókedvelő!
Ezúton értesítünk, hogy szeptember 28-án elindult a BlickPunkt - Képek versenye!
Nevezni 2011. október 19-én (szerda) éjfélig lehet!
Regisztrálj a www.blickpunkt.hu oldalon! Nevezd fotóidat a versenybe és nyerj 101 eurót!
Szólj az ismerőseidnek is, hogy ők is vegyenek részt a BlickPunkt-on!
Segíts, hogy minél több képet csodálhassanak meg az érdeklődők a budapesti zárórendezvényen!
A versennyel kapcsolatos részleteket megtalálod a www.blickpunkt.hu oldalon!

***

Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhítat
(részlet)
Szeptemberi reggel, fogj glóriádba,
ne hagyj, ne hagyj el, szeptemberi nap,
most, amikor úgy lángolsz, mint a fáklya
s szememből az önkívület kicsap,
emelj magadhoz. Föl-föl, még ez egyszer,
halál fölé, a régi romokon,
segíts nekem, szeptember, ne eressz el,
testvéri ősz, forrón-égő rokon.
Én nem dadogtam halvány istenekhez
hideglelős és reszkető imát,
mindig feléd fordultam, mert hideg lesz,
pogány igazság, roppant napvilág.
Méltó vagyok hozzád: nézd, itten állok,
még sok hivő száj büszkén emleget,

Márkói Tükör
Márkó Község lapja
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester
Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin

vérembe nőnek a termékeny álmok
s nők sem vihognak a hátam megett.
Nem is kivánok egy pincét kiinni,
vagy egy cukrászdát, vendéglőt megenni,
csak az élet örök kincsébe hinni
s a semmiség előtt még újra lenni.
Ki érleled a tőkén a gerezdet,
én pártfogóm és császárom vezess,
az életem a sors kezébe reszket,
de lelkem és gerincem egyenes.
Uralkodásra a karom erős még,
adj kortyaidból nékem, végtelen
s te aranyozd, aki vagy a dicsőség,
még most se rút, nem-őszülő fejem.(…)

