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BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT 
 

Felhívjuk a pályázni kívánók figyelmét, hogy a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2013. évi pályázati fordulója kiírásra került. 
 

A pályázattal kapcsolatosan minden információ megtekinthető: 

http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica/aktualis/bursa-hungarica-palyazat-2013 
 
A letölthető dokumentumok között szerepelnek: 

 Pályázati kiírás ("A" típus) 
 Pályázati kiírás ("B" típus) 
 Pályázati űrlap minta ("A" típus) 
 Pályázati űrlap minta ("B" típus) 

 

A pályázati kiírás tartalmazza többek között az alábbiakat: 

„Figyelem! Változás a pályázás rendjében! 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.. A regisztrációt követően lehetséges a 
pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati 
adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési 
önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban 
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott 
valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok 
befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott 
pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának 

határideje: 2012. november 23. 

A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell 
benyújtani.” 

A pályázaton csak a csatlakozott önkormányzatok pályázói vehetnek részt. Az 
önkormányzati csatlakozáshoz regisztráció szükséges (megtörtént az október 15-én postai úton 
érkezett kód alapján), valamint a kinyomtatott és aláírt csatlakozási nyilatkozat Bursa rendszerébe 
való beérkeztetése (folyamatban). A pályázó diákok várhatóan így a jövő héttől rögzíthetik a 
pályázataikat. 
  

      Láng Zsanett 
             körjegyző 

 

Márkói Tükör 
 

Márkó Község Lapja    Márkóért együtt!                         Megjelenik: havonta 



A Nyugdíjas Klub hírei 
 
Október 5-én tartottuk az Idősek Világnapját a Márkói Csárdában, melyre meghívtuk a polgármester 
urat és a képviselő-testület tagjait, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét. (Sajnos 
többen nem tudtak eljönni.) Ezúton is szeretnénk megköszönni a csárda személyzetének a finom 
vacsorát és a kiszolgálást.  
A rendezvény támogatói voltak: Német Nemzetiségi Önkormányzat 
                                                     Léman Ferenc 
                                                     Lichtenstein Györgyné. 
Köszönjük hozzájárulásukat! A jó hangulathoz klubunk tagjai dalokkal, citerajátékkal és versekkel 
járultak hozzá, valamint régi ismerősünk Nádasi Elemér harmonika és nóta estjére szórakoztunk. 
 
A masszírozót minden héten hétfőn és csütörtökön 9.00-10.30-ig lehet igénybe venni az iskolában.  
A legközelebbi klub összejövetel november 7-én (szerdán) 17 órakor lesz az iskola épületében a 
könyvtár melletti helyiségben. Meghívott vendégünk lesz Kaszás György, Márkó község rendőr 
körzeti megbízottja. 
 
Szeretettel várunk mindenkit! 
 

Nyugdíjas Klub vezetősége 
 

 
* * * 

 
Márkó SE hírei 

 
Megszerezte első győzelmét az ifjúsági csapat. Gratulálunk! 
 
Eredmények: 
     Felnőtt   Ifjúsági 
Nemesvámos - Márkó     0:5      1:2 
 
Márkó – Dudar      9:0      1:4 
 
Magyarpolány – Márkó     2:2      2:0 
 
A felnőttek 1 pont előnnyel vezetik a II. osztályú bajnokságot. 
Most a héten két fordulót bonyolítanak le: 
 
Szombaton (október 20-án) Márkó – Felsőörs 13 órakor /ifjúsági 
       15 órakor /felnőtt 
 
Kedden (október 23-án) Balatonkenese – Márkó 13 órakor /ifjúsági 
       15 órakor /felnőtt 
 

HAJRÁ MÁRKÓ! 
Ernyei István 

S. E. Elnök 
 

* * * 
 

 
 



Így zajlott…  
 XII. Megyei Német Nemzetiségi Gála Herenden 

 
A XXII. Megyei Német Nemzetiségi Gála 2012. október 13-án, Herenden került megrendezésre, 
amelyen Veszprém és körzetének német nemzetiségi kulturális csoportjai mutatkoztak be. A gálán 
falunk szülöttjét és lakóját, Magasházi Jánost a német nemzetiségért, a nemzetiségi hagyományok 
ápolásáért végzett kiemelkedő tevékenységéért a Megyei Német Közösség elnöksége kitüntetésben 
részesítette.  
János bácsiról tudni kell, hogy autodidakta módon tanult gombosharmonikázni, és lépett szépen lassan 
édesapja nyomdokaiba. A környék, sőt az ország nemzetiségi rendezvényeinek állandó fellépője, 
először szólóharmonikásként, majd énekkarokat, duókat kísérve hallhattuk őt zenélni.  Magas 
színvonalú harmonika játékával kíséri márkói német nemzetiségi énekkart, a városlődi iskola 
énekkarát, kvartettjét és a Herzklang duót.  
 
Kedves János bácsi, gratulálunk a kitüntetésedhez, nagyon büszkék vagyunk rád, s további jó 
egészséget kívánunk! 
 
Vasárnap elkezdődtek a Christkindl próbák. Az idei évben végre lehetőség van arra, hogy a régi, 
Somhegyi (Heizer) Mihály által lejegyzett Christkindl-játék dalait is betanulják a lányok Békefiné 
Szeitl Éva néni és Pál Gyuláné, Erzsi néni segítségével.  
 

Wágenhoffer Kornélia 
 
Kedves János! 
Szeretettel gratulálok a rangos elismeréshez az önkormányzat dolgozói, a képviselő-testület, 
valamint a saját és családom nevében. 

Hartmann Antal 
       polgármester 

 * * * 
 

Országos Könyvtári Napok márkói rendezvényei 
 

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 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. 



Óvoda bál 
 
Szeptember 29-én tartottuk idén a hagyományos "Ovisbált". Az időjárás a kegyeibe fogadott 
bennünket, a szép napos hétnek köszönhetően kellemes hőmérséklet fogadott minket az új helyszínen. 
Az elmúlt évek legsikeresebb bálját tudhatjuk magunk mögött. Sokan eljöttek, eljöttetek, aminek 
nagyon örültünk. Talán ennek és a nagyszerű zenének hála a hangulat tökéletes volt, mindenki 
kedvére táncolhatott. 
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki jegyvásárlással, részvételével, ill. bármilyen módon 
támogatott bennünket. Köszönjük a tombolatárgyakat, és az egyéb felajánlásokat. Hálásak vagyunk a 
szülőknek, akik segítettek pakolni, és takarítani, köszönet az előkészítésért és a díszítésért. Legfőképp 
a részvételt köszönjük! Jövőre veletek ugyanitt! 
Köszönjük a SUMMER BAND-nek  a kitűnő zenét, mellyel nagyban hozzájárultak a rendezvény 
sikeréhez. 
A bál teljes bevételét a gyerekek kapják, valószínűleg a belső bútor-, vagy külső játékparkot fogjuk 
belőle bővíteni. 

                                                                                                 Szülői Munkaközösség 
 

 
PROGRAMAJÁNLÓ 

MEGHÍVÓ 
 

„Mennyből az angyal – menj sietve  
Az üszkös, fagyos Budapestre.  
Oda, ahol az orosz tankok  
Között hallgatnak a harangok.  
Ahol nem csillog a karácsony.  
Nincsen aranydió a fákon,  
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.  
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.  
Szólj hangosan az éjszakából:  
Angyal, vigyél hírt a csodáról…” 
(Márai Sándor) 
 

Márkó Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját az  

1956-os magyar forradalom és szabadságharc  

56. évfordulójának tiszteletére 

2012. október 23-án, kedden  
17 órai kezdettel 

tartandó koszorúzással egybekötött 
 

ünnepi megemlékezésre  
Az iskolától fáklyákkal vonulunk a kopjafához, ahol a 
Himnusz eléneklése után elhelyezzük a megemlékezés 

koszorúját.  
Visszaérve az iskolához ünnepi beszédet mond 

Somfai Balázs – a Veszprém Megyei Levéltár történésze, 
majd a Márkói Kamara TehátRum ünnepi műsora következik. 

 

Mindenkit nagy szeretettel várunk! 



Einladung/ Meghívó 
Sankt Martins-Ball / Szent Márton nap bál 

 
A Veszprémi Német Nemzetiségi Klub szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját hagyományos 
Szent Márton napi báljára 

Időpont: 2012. november 10. (szombat) 19 óra 
Helyszín: Gourmadia étterem - Veszprém, Megyeház tér 2. 

Belépődíj: 4900FT/fő, amely a következőket tartalmazza: 
-üdvözlő pálinka, sült libacomb, párolt káposzta, tört krumpli, lúdláb és pogácsa, 5dl fehér 

bor, éjfélkor virsli, mustár, zsemle (Jelentkezéskor kérhető lúd- és húsmentes menü) 
Jelentkezés a díj befizetésével érvényes, melyet kérünk nov. 5-ig megtenni. 

Zene: Franz- Kapelle, Balatonfüred 
Nyitóprogram: Dózsa iskola Maiglöckchen tánccsoportja 

 
Jelentkezés: Báder Ádámné (88/411-919), Rózsa János (06 20 951-2345),  

Tóth Lászlóné (06 20 216-6013) 
 

* * *     

BABABÖRZE    
MÁRKÓN 

 
 

2012. október 21-én (vasárnap) 9-14 óráig 
 Márkón az új óvoda épületében (iskola) 

 (Márkó, Kálvária u. 6.). 
 

Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen vásárolna  
márkói családoktól használt, de még jó állapotú  

babaholmit, gyerekruhát, cipőt, csizmát, játékot, könyvet, kismamaruhát, stb.  
  

Szervezők 
* * * 

 
 

Végh Annamária az Invitel képviseletében 2012. október 30-án (kedden) 13:00-16:00 óráig tart 
fogadóórát az önkormányzat helyiségében. 

 
 
 
 

Márkói Tükör 
Márkó Község lapja 
Felelős kiadó: Hartmann Antal polgármester 
Szerkesztő: Polányiné Lénárt Katalin – katalinlenart@yahoo.de 
www.marko.hu 


