
Menedékház 
Egyesületünk tagjai a Menedékházban nagytakarítást végeztek az elmúlt hónapban. Ennek 
keretében függönyök is kerültek az ablakokra, ajtókra. Így kellemesebb környezetben lehet 
szabadidőnket tölteni.  
A menedékházban egyébként a dohányzás tilos, melyet a dohányosok betartanak, így a Me-
nedékházból hazatérve nem kell a szalonnát a kabát  mellé akasztani füstölő híján.  
Beruháztunk. Vettünk egy darts-ot, illetve társasjátékokat, pl. Activity.  
A pingpong asztal is felállítottuk az egyik szobában.  Amennyiben valakinek kedve van a fen-
tebb felsoroltakat kipróbálni,  nézzen be hozzánk hétvégenként esti órákban — akkor gyújtunk 
be — illetve keresse az egyesület vezetőségi tagjait.  Téli szünet alatt majd mindennap nyitva 
leszünk. 

LAPUNK TARTALMÁBÓL:  
      
 Egyesületi hírek, programok, pályázatok, múltunk arcai 

4. évfolyam 5. szám 
 

2003.12. 

Ez történt EGYESÜLETI HÍREK 

A Lurkót készítette: Szilvi, Zoli 
Terjesztett példányszám: 400 db 

Kiadja és terjeszti: Fiatalok Egymásért Egyesület 
Levelezési cím: 7045 Györköny, Fő u. 494., Telefon: 06 20 / 3 71 72 73 

József Attila : TÉL 
 
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 
Hogy melegednének az emberek.  
 
Ráhányni mindent, ami antik, ócska, 
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép, 
Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska! - 
S rászórni szórva mindent, ami szép.  
 
Dalolna forró láng az égig róla 
S kezén fogná mindenki földiét.  

 
 
Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, 
Hisz zúzmarás a város, a berek... 
Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni 
És rakni, adjon sok-sok meleget.  
 
Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, 
Hogy fölengednének az emberek! 
 
1922. november 12. 

Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk! 



Év végi események  

MÚLTUNK ARCAI 

Pingpong verseny 
Ismét megrendezzük a „Karácsonyi Kilók Huss” fedőnévvel rendelkező asztali-
tenisz bajnokságot. 
Időpontja:2003.12.27. Nevezni  reggel nyolc órától kilencig lehet. Férfi és női 
kategóriában. Kilenckor indul a verseny.  A dobogós helyezetteket díjazásban 
részesítjük. 
FEE gyűlés  
Téma a 2003-as év értékelése, 2004 évi program összeállítása. Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk, nem csak egyesületi tagokat! A jó és megvalósítható ötleteket mindenkitől 
szívesen fogadjuk.Kezdés 2003.12.30.19:00 óra.  Meleg tea és forralt bor fog segíteni az 
ötletek felszínre hozásában és a tervezésben. 
 
Egyéb programok: 
Koncert:  
2003.12.27-10:00 Bábel koncert Nagydorog Napsugár vendéglő. A zenekar bemutatja el-
ső saját szerzeményét, és újabb feldolgozásokkal is bővíti műsorát. 
Szilveszter Györkönyben: 
Mindenkit szeretettel vár a Művelődési Ház csapata 2003. december 31-én 19 órától meg-
rendezésre kerülő batyus Ó ÉV BÚCSÚZTATÓRA. 
Helye Művelődési ház Györköny 
Belépő: 500 Ft 
Zene ’60-es, ’70-es, ’80-as, ’90-es évek slágerei. 
Asztalfoglalás 2003. December 30-ig a Művelődési házban. 
Véradás 
2004.01.08  Kilenc órától délután háromig véradásra lesz lehetőség  a Györkönyi Művelő-
dési házban.            
            B.Z 

„GYÖRKÖNYIEK AZ 1848-49-ES FORRADALOMBAN ÉS SZABADS ÁGHARC-
BAN  

 Györkönyi Károlynak  " Az utolsó dézsma"  című novellájában az öreg tanító a következőket 
meséli a főszereplő ifjú Zátonyi Sándornak az ozorai népfölkeléssel kapcsolatban: "Megjött a 
népfölkelésre a parancs. Duzzogva, lesütött fővel verődtek össze a község házára, keserű harag-
ban. Nem parancsol nekik senki, a földesúr sem!…Aztán amikor együtt volt a lángoló tömeg, vág-
tatva jött ő!…ragyogott a honvédtiszti egyenruha aranyja -bíbora." Majd az ő lelkesítő szavai ha-
tására " dalolva, kurjongatva, a síró asszonyokat a házukba visszakergetve, kaszával, fejszével 
doronggal indult ez a gatyás nép Ozora alá…Milyen idők voltak azok! Milyen idők!" 
 A leírt jelenet első részét, mármint a györkönyiek ódzkodását az eseményekben való rész-
vételtől, egy korabeli levélrészlet hitelesíti. Forster Antal alezredes, a nemzetőrség " elrendező 
elnöke" 1848. június 1-én panaszos levelet ír Augusz Antalnak, amelyben arról számol be, hogy 
a megyében többhelyütt ellenszenvvel viseltetnek a toborzásokkal szemben. " Györköny még 
magát beíratni is ellenzi, és azt mondja, hogy ő néki mindegy akár őtet a török, akár a muszka 
kormányozza." 



 Ebben a mondatban benne van az a keserűség, amely az idetelepült németekben alakult ki 
a korábbi évtizedek nacionalista, nemzetiségellenes magyar politika hatására. 
 A jelenet második szakaszában történtekről nincs bizonyító adatunk, de azon az alapon, 
hogy az állítás első fele reálisnak bizonyult, feltételezhetjük a folytatás hitellességét is. Nem tud-
juk bizonyosan, hogy a györkönyiek ott voltak-e Ozoránál. A " gatyás népet" odavezető honvéd-
tiszt lehetett Meszlényi Károly őrnagy is, akinek hősi helytállását Perczel Mór is kiemelte a Roth 
lefegyverzéséről szóló beszámolójában. /A novellában szereplő Zátonyi név a Meszlényivel azo-
nos./ 
 Visszatérve a toborzásokhoz, tudjuk , hogy a kezdeti elszórt ellenállás megszűnt később. A 
megye központi választmánya 1848 július 16-án rendelkezett a népesség arányához képest igaz-
ságos kivetésről. Ennek értelmében Györkönynek 25 újoncot kellett állítania. A létszámot lehető-
leg az önként jelentkezőkből kívánták elérni, ahol azonban ez nem ment, ott az alkalmas egyéne-
ket összeírták, és sorshúzás útján állították ki a községre kiszabott létszámú nemzetőröket. 
 Először a 18-40 éves korosztályból válogattak, de ha ez kevés volt, akkor 50 éves korig is 
elmentek.(Vö: Horváth Á.A Tolna-megyei 1848-as szabadságharcosok nyomában.) A kisorsoltak 
maguk helyett fizetett embert is állíthattak, ezzel a lehetőséggel a györkönyiek egy része is élt. 
A huszonöt györkönyi nemzetőr névsora a következő: 
1. Szabados Ferenc 2. Bálint Mihály (Huber Pál helyett) 3.Paur András 4.Hackstock Ádám 
5.Mészáros János 6. Fauszt Pál 7.Mutz János 8. Jaksa János 9.Szisz  
(Szüsz) Jakab 10. Kolonits István 11.Stiner Pál 12. Pintér András 13. Maixner András 14. Nepp 
Péter 15. Fogel János 16. Kirschner Konrád 17.Blatner György 18.Gáspár József 19. Mészáros 
György 20. Szafenauer György 21.Koch Imre 22.Svarcz (Schwarz) Jakab 23.Németh János 
24.Esztergombi József 25. Grünwald Ádám (Leb András helyett). 
 
 A kötelezően  kiállítandókon kívül volt még három önkéntes is: Forster Béni (Forster Bene-
dek fia , aki később a főhadnagyságig vitte), Tassy Béla és Lalamon (Salamon?) Lajos. 
Mindhárman a Györkönyben lévő közbirtokosok fiai. 
Később további hat fővel megemelték a kiállítandók számát.Közülük kettőről az áll, hogy 
"vándorlában vannak"  Ezek Keller János és Pámer György.Négy további emberről egy másik 
összeírásban az szerepel, hogy "meg nem jelentek":Smid (Schmidt) András Lahm György Lepp 
Konrád, Szaib Lőrincz. 
 Külön kell megemlékeznünk Forster Antalról (Forster Benedek másik fia), aki nem szerepel 
ezeken a listákon. A magyarázat az lehet , hogy a toborzásokkor még nem töltötte be a 18. évét, 
és csak később jelentkezett önkéntesnek. A halálakor  állított sírkőre felesége nyílván nem vélet-
lenül vésette rá , hogy férje 1848/49-es honvéd volt. 
1885-ben ezzel ismét nyíltan és öntudatosan lehetett büszkélkedni. 
 A nemzetőrnek toborzott legényeket a szabadságharc során honvédekké avatták, és részt 
vettek a történelemből már ismert csatákban. Azt azonban már nem tudjuk , ki merre harcolt. 
Annyit tudunk még , hogy 1850-ben a volt honvédek közül hét györkönyit soroztak be a császári 
seregbe. Alkalmatlanság miatt négyen nem kerültek be a császáriakhoz, és "hazabocsájtattak". 
Közülük az egyik Forster Antal , akinek "a jobb karja csonttörés következtében elferdült." 
 Szekszárd,1989. március                           
                                                 
Köszönet Káldi Margit tanárnőnek, hogy a szekszárdi levéltárból származó anyagot rendelkezé-
sünkre bocsátotta. „ 
 
A fentiek egy gépelt lapról kerültek ebbe az újságba, hogy kik köszönik Káldi Margit tanárnőnek 
azt nem tudjuk, de mi is köszönjük. 
              K.H.SZ 



Intézmények, egyesületek, alapítványok nyertes pályázatai 2002/03 
tanévben –Önkormányzat, Kultúrház nélkül   

Gyermek és ifjúsági csoportok táborozása kategória: 
8. osztály:  Vándortábor az Őrségben        
MOBILITÁS Dél-dunántúli régióban benyújtott pályázatára 40.000 Ft 
GYISM Országos pályázatára /intézményenként csak egy adható be/ 108.000 Ft 
A pályázatokat készítette:  Köhler Ádámné 
7. osztály:  Sátorozás Szálkán   
MOBILITÁS Dél-dunántúli régióban benyújtott pályázatára 25.000 Ft 
A pályázatot készítette:  Dorogi Istvánné 
5.-6. osztály:  Táborozás Harkányban  
MOBILITÁS Dél-dunántúli régióban benyújtott pályázatára 80.000 Ft 
A pályázatot készítette:  Kövérné Horváth Szilvia 
4. osztály: Táborozás Németkéren 
MOBILITÁS Dél-dunántúli régióban benyújtott pályázatára 50.000 Ft 
A pályázatot készítette: Lukács Istvánné 
 
A táborokhoz nyújtott anyagi támogatásokért köszönetet mondunk még az alábbiaknak: 
BEANETT BT; COLOR-FERR KFT; Polgármesteri Hivatal Bikács; Szabadság Szövetkezet; 
 
Gyermek és ifjúsági közösségi, szabadidős programok kategória: 
Gyermeknap Simontornyán  
MOBILITÁS Dél-dunántúli régióban benyújtott pályázatára 35.000 Ft 
A pályázatot készítette:  Kövérné Horváth Szilvia 
Fiatalok Egymásért Egyesület  "Funky Feeling" 
MOBILITÁS Dél-dunántúli régióban benyújtott pályázatára 50.000 Ft 
A pályázatot készítette:  Kövérné Horváth Szilvia 
 
Gyermek és ifjúsági szervezetek működése kategória: 
Gyermekeink Javára Alapítvány működési költségeire 
MOBILITÁS Dél-dunántúli régióban benyújtott pályázatára 45.000 Ft 
A pályázatot készítette:  Kövérné Horváth Szilvia 
 
Ifjúsági szervezetek infrastruktúrális fejlesztésének támogatása kategória: 
Fiatalok Egymásért Egyesület infrastruktúrális fejlesztésére: 
 korszerű PC munkaállomás Internet és multimédia lehetőségekkel, monitorral, magyar nyelvű operációs-
rendszerrel, irodai alkalmazással, vírusvédelemmel és A/4-es színes tintasugaras nyomtatóval. 
A pályázatot készítette:  Braun Zoltán, Bock Anita, Vigan Gyula, 
 
TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Világ - Nyelv Program keretében meghirdetett "Egy életen át / Alapfokú 
nyelvtanfolyam felnőtteknek" pályázatra hét nevelő részére nyertünk tanfolyami díjat összesen: 525.000 
Ft 
A pályázatot készítette:  Kövérné Horváth Szilvia 
 
UNICEF Óvodai udvari játékok fejlesztésére kiírt pályázatára 60.000 Ft 
A pályázatot készítette:   Világné Rohn Edit, Szabó Zoltánné, 
 
Mobilitás  EUGRÓDESZKA c. pályázatán Fiatalok az Európai Unióban címmel beadott pályázatán az 
általános iskola 6.-7. osztályainak németországi utazására nyertünk támogatást 460.000Ft 
A pályázatot készítette: Kövérné Horváth Szilvia, Bősz Tímea 
  K.H.SZ 


