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Zelk Zoltán: A három nyúl
Óvodai hírek

Hírek képekben

Három kis nyúl ül a réten. Nyúlapó is megjön közbe,
Mesebeli faluszélen. leül köztük ott a földre.
Elõttük egy halom tojás, Nagy bajuszát simogatja,
Húsvét táján ez így szokás. Tojásokat válogatja.

Festék is van jócskán bõven, Szebb az egyik, mint a másik,  Jut is bõven minden házba
Fut az ecset tekergõen. Nincsen köztük, mely hibázik.   Locsolóknak tarisznyába.
Tojáson a színes csíkok Ügyes ez a három füles,   Kinek nem jut, fusson ide,
Olyan, mint a fürge gyíkok. Nem lesz a tál sehol üres.   Nyúlapó tesz a zsebibe.

Lõrinc Pál: Három füles
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IDÕPONT RENDEZVÉNY
Április 13. Borverseny
Május 1. Majális
Július 2-8. Vándortábor (Aggtelek)
Július 14. Funky party (esõnap 21.)
Augusztus 10-12. Nemzetiségi Napok
Szeptember 8. Szüreti mulatság
November 10. Márton napi felvonulás
November 11. Búcsú
December 16. Nyugdíjas karácsony
December 29. Asztalitenisz bajnokság

P  R  O  G  R  A  M  A  J  Á  N  L  Ó

G  Ó  L  Y  A  H  Í  R

Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy 
február 17-én megszületett az elsõ 
2007-es györkönyi baba!
Máté Virág a szekszárdi kórházban látta 
meg a napvilágot 3590 grammal és 55 
cm-rel. 
Gratulálunk a családnak, és boldog 
babakort kívánunk!

Köszöntöm Önöket a 2007-es év elsõ lapszámában! 
Mint azt a tartalomjegyzékben olvashatják, sokféle 
témát kínálok Önöknek, melyekhez kellemes idõtöltést 
kívánok. 
A z  ú j s á g b a n  m e g t a l á l h a t ó a k  i n t e r n e t e s  
elérhetõségeink, melyekre várjuk észrevételeiket, 
ötleteiket, cikkeiket és természetesen az építõ 
kritikákat is. 
Legközelebb 2 hónap múlva, áprilisban jelentkezünk.

(Braunné Bõsz Helga)

K  E  D  V  E  S    O  L  V  A  S  Ó  !



A Képviselõtestület az év két utolsó ülésén tûzrakóhelyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az 
számos olyan rendeletet módosított, amelyek a emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa.  A 
lakosság egészét érintik. hatóságilag elrendelt általános tûzrakási tilalom alól a 

Elfogadásra került az új köztisztasági rendelet nem ad felmentést.
rendelet, amelynek fontosabb rendelkezéseit az A felsorolás csak a fontosabb szabályokat 
alábbiakban ismertetném: tartalmazza. Az elõírások megsértõivel szemben 

- A község területén lévõ ingatlanok tisztántartásáról szabálysértési eljárást lehet lefolytatni és 30.000,-Ft-
az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói ig terjedõ pénzbírsággal sújthatóak!
kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy A közterületek használatának szabályai 
ingatlanukat megmûveljék, rendben tartsák, gyomtól, szintén változtak. 
gaztól megtisztítsák. Ennek legfontosabb eleme, hogy 2007. január 

- Az önkormányzati tulajdonú közterületek szer- 1. napjától a faluközpontban tilos a közterületen 
vezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, mozgóárusítást végezni! A kereskedõk csak a 
általános jellegû takarításáról, síkosság-mente- Mûvelõdési Ház elõtti területet vagy a Ház helyiségeit 
sítésérõl, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, használhatják, természetesen díj ellenében. A 
szeméttárolók kihelyezésérõl, ürítésérõl az Önkor- közterületi árusítás díja 1.000,-Ft/nap.
mányzat gondoskodik. - Építõanyag tárolása - ha az érintett építési 

- Az ingatlan elõtti járda tisztántartása az ingatlan engedéllyel rendelkezik - maximum 1 évig díjtalan, ezt 
tényleges használójának, illetve tulajdonosának követõen 1.000,-Ft/nap. Egyéb anyagot (pl.: tûzifa) 
kötelessége. Ez a kötelezettség kiterjed a hóel- maximum 1 hónapig lehet ingyenesen tárolni, ezt 
takarítással, a síkosság megszüntetésével kapcso- követõen szintén 1.000,-Ft/nap a díjtétel. Felhívom a 
latos feladatokra is. figyelmet arra, hogy a tárolás megkezdése elõtt 

- A tényleges használó, illetve a tulajdonos írásban engedélyt kell kérni a Hivatalban és a 
kötelessége a járda mellett növõ gaz kiirtása, a járdára polgármester határozattal dönt az engedélyezésrõl 
kinyúló ágak és bokrok megfelelõ nyesése. vagy annak elutasításáról.

- A járda és a közút síkosság-mentesítését a A rendelet teljes szövege az Önkormányzat 
tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy hivatalában megtekinthetõ.
abból ne származzon baleset. A szabályok betartását 2007. április 1-tõl 

- A közterületen lévõ árkok, nyitott csatornák, kezdõdõen ellenõrizni fogjuk, és be nem tartásuk 
folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz esetén pénzbírság kiszabására kerül sor!
akadálytalan elfolyásának biztosítása az ingatlan elõtti A 218/1999. XII.28.9 Korm. rendelet 7.§ (1) 
szakaszra terjedõen az ingatlan tényleges bekezdésében foglaltak szerint, aki a közterületen, a 
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. közforgalom céljait szolgáló épületben, illetõleg 

- Jármûbehajtók átereszeinek építése, karban- és közforgalmú közlekedési eszközön szemetel, ezeket 
t isztántartása minden esetben az ingatlan beszennyezi, ötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal 
használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. sújtható!

- Közterületen építési, bontási anyagot a pol- 2007-tõl a szemétszállítási díj megszûnik és 
gármester által kiadott közterület-használati enge- beolvad a magánszemélyek kommunális adójába, 
délyben meghatározott területen, az engedélyben ezért az adó mértéke 11.000,-Ft/év összegben került 
megjelölt módon és idõtartamig szabad tárolni. megállapításra.

- Közterületen bárminemû burkolat (úttest, járda Az idegenforgalmi adó vendégéjszakánként 
stb.) felbontása, építése csak a jegyzõ, az országos 125,-Ft-ra emelkedik.
közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút A többi helyi adó esetében nem lesz változás.
kezelõjének hozzájárulásával lehetséges. Az ivóvízszolgáltatás díjait a Paksi Vízmû 

- Tilos közútra, útpadkára salakot, építési Kft. javaslata alapján fogadta el a képviselõtestület. 
törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni! Ennek megfelelõen január 1-jétõl a lakossági 

- A gondozott zöldterületre jármûvel ráhajtani, azon fogyasztók 179,-Ft-ot, a közületi fogyasztók 289,-Ft-ot 
parkolni, azt bármi módon károsítani tilos! fizetnek majd 1 köbméter vízért. Ezek a díjak az ÁFA 

- Vállalkozói tevékenység ellátásához, magán- összegét még nem tartalmazzák. A lakossági vízdíj 
gazdálkodáshoz szükséges gépek, jármûvek táro- emelkedése 7,74 %-os, ami az egyéb szolgáltatások 
lása közterületen tilos! ára inak emelkedéséhez v iszonyí tva  még 

- Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az elfogadhatónak mondható.
épület tetõzetérõl az esõvíz, hólé a járdára ne 
csorogjon. (Erdei Tamás körjegyzõ)

- Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított 

Változnak a helyi rendeletek
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A Pincehegyért Egyesület elsõ akciója során a 
Pincemúzeum belsõ terét raktuk rendbe, illetve a 
vízelvezetést oldottuk meg, hogy ne folyjon le az 
esõvíz a pincébe.

A sokat kritizált mûvelõdési ház elõtti forrást 
“megszüntettük”. A konyha területén összegyûjtött 
talajvizet nem a Fõ utcára vezetjük, hanem az iskola 
elõtti régi  csapadékvíz elvezetõ csatornába. 

Sajnos csak a talajvízre sikerült megoldást 
találni. Csapadék esetén most is megáll a víz a 
Mûvelõdési ház elõtt, mivel az út nem folyamatosan 
lejt. Ennek kiküszöbölésére csak az út felújítása 
esetén lesz mód.

VIII. évfolyam 1. szám Február

A téli idõszakban az önkormányzati 
területeken fák kivágására került sor. Két okból is, 
egyrészt hogy az önkormányzati területek rendezett 
képet alkossanak, másrészt hogy a fából köztéri, 
intézményi kerti bútorokat, kerítést készítsünk. Ezen 
munkálatokhoz az Evangélikus Egyháztól is kértünk 
és kaptunk 15 akácfát, amit ezúton is köszönök. 
Egyelõre az alsó iskola mérleghintája és két asztal 
padokkal  került felújításra a kivágott fából. A rossz 
idõ (ekkor készül a bútorzat) függvényében kerülnek 
ki  feldolgozott akácfák a közterületekre, 
közintézményekbe.

A Kék Kereszt Civil szervezettõl az 
önkormányzat közterületi kukákat kapott, melyek 
hamarosan használatba vehetõek. Köszönjük!

Az év végi közmeghallgatás egyik témája volt a Hegy 
utcában a Kiserdõ rendbetétele. Január végén  
megkezdõdött a terület kitisztítása, amely a jövõben 
folytatódni fog.

Amennyiben úgy gondolja, hogy györkönyi 
egyesületet, alapítványt szeretne adója 1%-ával 

támogatni, segítségül közlünk néhányat:
Fiatalok Egymásért Egyesület
Kulturális, sport rendezvények, kirándulások 
szervezése. Ifjúsági klub létrehozása, Funky Party, 
zenés rendezvények, vándortábor, focikupa, 
asztalitenisz verseny.
 Adószáma: 18860483-1-17
Györkönyi Hagyományõrzõ Egyesület
A régi népdalok, táncok, népszokások felkutatása, 
megtanulása, feldolgozása, színpadi bemutatása, a 
györkönyi népzenei, táncos hagyományok, 
népszokások felelevenítése, az óvodások és 
általános iskolások körében a régi kultúra és 
h a g y o m á n y o k  t i s z t e l e t é r e  n e v e l é s ,  a  
néptánccsoport, kórus, zenekar mûködtetése és a 
mûködtetés személyi és tárgyi feltételének 
megteremtése, kapcsolatok kiépítése más 
néptánccsoportokkal, kórusokkal, zenekarokkal. 
Tárgyi, írásos, képi emlékek gyûjtése, klubok 
mûködtetése, hátrányos helyzetû csoportok 
társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése, 
munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek 
képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése és a 
kapcsolódó szolgáltatások megszervezése, 
lebonyolítása. 
Adószáma: 18853920-1-17
Györkönyért Településfejlesztési Alapítvány
A Györköny fejlesztéséhez szükséges pályázati 
önerõk megteremtése, beruházások finanszírozása. 
Adószáma: 18852929-1-17
Gyermekeink Javára Alapítvány
Tanulmányi kirándulások és nyári táborozások 
támogatása ;  tá rgy i ,  techn ika i  eszközök  
korszerûsítése; tanulmányi versenyek, kimagasló 
tanulmányi eredmények jutalmazása, pályázatok 
írása a tevékenységek megvalósíthatósága 
érdekében.
Adószáma: 18857515-1-17

Köszönjük támogatásukat!

(Braun Zoltán polgármester)

ELÉRHETÕSÉGEINK:

Györköny község honlapja:  (fejlesztés alatt)
E-mail címek, melyeken keresztül levelet írhatnak az illetékeseknek:

  j     
E-mail címek, melyeken keresztü információkat, véleményeket, ötleteket küldhetnek:

 (weblaphoz)

www.gyorkony.hu 

hivatal@gyorkony.hu egyzo@gyorkony.hu polgarmester@gyorkony.hu

lurko@gyorkony.hu (Lurkóba) web@gyorkony.hu



Az Evangélikus Egyházközség alkalmai:

Március 5. hétfõ 16.00:
Böjti est a templomban. 
Igét hirdet: Szabóné Mátrai Mariann püspök-
helyettes.

Március 25. vasárnap 10.00:
Szupplikáció. 
Igét hirdet: Horváth-Hegyi Áron teológus hallgató.

Április 5. csütörtök 18.00:
Nagycsütörtöki istentisztelet úrvacsoraosztással.

Április 6. péntek 10.00:
Nagypénteki istentisztelet úrvacsoraosztással.

Április 6. péntek 18.00:
Passiói istentisztelet.

Április 8. vasárnap 10.00:
Húsvéti istentisztelet úrvacsoraosztással.

Április 9. hétfõ 10.00:
Húsvéti istentisztelet.

Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkon 
böjti elcsendesedésre és húsvéti hálaadásra!

(Zsednai Józsefné lelkész)

E  G  Y  H  Á  Z  I    H  Í  R  E  K
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Ifjúsági klub - német pénzbõl

Régi álma válhat valóra a györkönyi 
ifjúságnak március végétõl: hosszú idõ után újra 
füst- és kocsmamentes, kulturált körülmények 
között nyílik lehetõségük az idõ múlatására és 
egyéb szórakozásra az arra igényt tartóknak. 

A régi ifjúsági klub hajdan volt he-
lyiségében kap helyet ugyanis az az ifjúsági 
találkozóhely, amelynek kialakítására és 
berendezésére még az elmúlt nyáron írt ki 
pályázatot a Német Szövetségi Köztársaság 
Belügyminisztériuma. A pályázati felhívás 
kisebbségi önkormányzatokat és ifjúsági 
egyesületeket célzott meg, egyértelmû volt tehát a 
képlet: a Györkönyi Német Önkormányzat és a 
Fiatalok Egymásért Egyesület közösen próbál 
szerencsét. 

Próbálkozásunkat óriási örömünkre siker 
koronázta. November végén kaptuk a hírt a 
közvetítõ szerepét betöltõ Országos Német 
Önkormányzattól, hogy pályázatunkat a német 
belügyminisztérium támogatandónak ítélte meg. 
Tehát az ifjúság leendõ találkozóhelyének 
kialakítására és berendezésére a kért összeg 100 
%-át, vagyis közel 1.200.000 forintot a rendel-
kezésünkre bocsátják! A pénzen bútorokat 
(székek, szekrények, kanapék, asztalok), 
mûszaki cikkeket (tévé, video-dvd lejátszó, 
digitális kamera, hi-fi torony, hûtõszekrény) és 
sporteszközöket (csocsóasztal, focilabdák, ping-
pongasztalok, ping-pongütõk- és labdák, 
kézilabdakapu- és röplabdahálók, tornaszõ-
nyegek, tekekészlet) vásároltunk az elmúlt hónap 
során. A helyiség hivatalos, ünnepélyes átadása 
után, ami elõreláthatólag március végére várható, 
minden arra igényt tartó fiatal elõtt nyitva áll, 
természetesen meghatározott feltételek mellett.

Újra lesz tehát klub Györkönyben, és 
reméljük, szép számban lesznek majd, akik 
használni is fogják!

Köszönet a pályázatot készítõ csapatnak!

Február 24-én délelõtt fiatalok és már nem 
annyira fiatalok (de magukat még feltétlenül annak 
érzõk) lelkes csapata kezdett hozzá a helyiség 
berendezéséhez. Cipekedtek, fúrtak-faragtak, 
kalapáltak. Az eredményt megcsodálhatja majd 
mindenki a Mûvelõdési ház régi-(most pedig már 
megint) új klubjában! Köszönet a csapatnak és 
legyünk mindannyian büszkék erre a néhány 
négyzetméterre!

(Bock Zsuzsanna)!
H I R D E T É S

Tájékoztatom kedves leendõ 
ügyfeleimet,

hogy megnyitottam ügyvédi irodámat
Györköny, Fõ u. 491. szám alatt.

Ügyfélfogadás telefonos
bejelentkezés után: 06-20/38-90-254.

dr. Forgács Gábor ügyvéd

F  E  E    H  Í  R  E  K

!
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A Nap energiája ingyen van! nyaralókban, szállodákban, pan- találhatnak referenciákat. Nap- 
Ma, amikor egekbe szökik a ziókban, szociális intézmények- jainkban történik a romániai piac 
földgáz ára, unokáinknak nem ben, de a mezõgazdaság és az elõkészítése.
marad erdõ, mert eltüzeljük, ipar számos területén is, ahol Napkollektor használatával 
néhány évtized múlva elfogy a technológiai melegvízre van hamar visszanyerhetjük az erre 
kõolaj és a szén, adódik a kérdés: szükség. A kollektorok családi fordított pénzt. A megtérülést 
Mivel fûtsünk?! Mert a melegvízre házakra, középületekre, sõt mindig a lakás alapterülete, il- 
szükség van. A családok havi panellakások tetejére is fel- letve a benne élõk melegvíz 
rezsijében jelentõs az energia szerelhetõek. Az újonnan épülõ használata alapján lehet kiszá- 
számla, pedig alternatív (meg- házaknál javasolt a vakolás el- molni. Pl. 100 négyzetméteres 
újuló) energiaforrás használa- végzése elõtt elhelyezni a ké- nagyságú családi ház esetében 
tával nagyban csökkenthetõek a sõbbi napkollektoros rendszer- 6-10 évvel lehet kalkulálni. A- 
költségek. hez szükséges csövezést, ami hogy nõ az energiahordozó ára, 

A választ a megújuló energiák nem jelent túl nagy plusz kia- ez az idõ csökken. Az is igaz, ha 
adta lehetõségek kihaszná- dást, viszont késõbb nem kell „nagybani” a felhasználás, mi-
lásában kell keresnünk. Ilyen pl. a bontani az épületben. A felsze- elõbbi a megtérülés. 2005 volt az 
NAPENERGIA. A Nap energiája relt rendszer késõbb, megnöve- elsõ olyan esztendõ, amikor a 
ingyen van! Magyarországon a kedett igények esetén könnyen napkollektorokba fektetett pénz 
napsütötte órák száma átlagosan bõvíthetõ. több hozamot termelt  befek-
2.000 óra. Különösen a középsõ A hagyományos síkkollekto- tetõjének, mint egyes banki meg-
régióra - amibe térségünk is ros rendszereket a fagyvédelem takarítási konstrukciók.
tartozik - jellemzõ a nagymértékû miatt fagyálló folyadékkal kell Esetenként lehetõség van pá-
napsugárzás. Napkollektorokkal feltölteni, hiszen télen a kollek- lyázati pénzek elnyerésére is. Az 
tudjuk hasznosítani az energiát. torok hõmérséklete jócskán EU illetékes bizottsága célul tûzte 

A napkollektorok 20 év feletti fagypont alá csökkenhet. U- ki, hogy a következõ években 
üzemidejû, biztonságosan üze- gyanez a fagyálló közeg marad a többszörösére kell növelni a 
meltethetõ berendezések. Hosz- kollektorokban nyáron is, ami- napkollektorok  mennyiségét, és 
szútávon megtérülõ beruházás a kor pont az ellenkezõje történik; a ezt támogatja is.
napkollektoros melegvíz elõ- fagyálló folyadék felforrhat. Ezt a Ügyfeleink pénzügyi lehetõsé- 
állítás. problémát a rendszerben elhe- geinek bõvítése érdekében si- 

A napkollektor több mint lyezett tágulási tartály, vagy került megfelelõ hitellehetõséget 
negyedszázada jelent meg a pia- végsõ esetben a biztonsági  sze- is találnunk. A helyi takarék- 
con, s ma már egyre inkább teret lep kezelni tudja, ám a fagyálló szövetkezetek által ajánlott 
hódít. A napenergia hasznosítása keverék hosszabb távon meg- KOMBI Hitel, az általuk elõírt 
hazánkban is fejlõdik. Éghaj- sínyli a fizikai hatást. feltételek megléte esetén alkal- 
latunkon elsõsorban a használati A legkorszerûbb vákuumcsö- mas arra, hogy igénybevételével 
melegvíz elõállítására javasolt a ves napkollektorokat forgalmaz- a térségben bárki megvalósítsa 
napkollektor. Megfelelõ mére- zuk. A rendszer elõnye, hogy a azt a beruházást, amely hasz-
tezés esetén egész évben a me- víz csak üzemelés közben ke- nálata esetén a Nap energiája in-
legvíz igény 60-80 %-a bizto- ring a rendszerben, amikor mû- gyen van. Így jelentõsen csök-
sítható ingyenes energiával, de ködik a szolárkör. Különben a kentheti gáz- és villanyszámláját, 
alkalmas úszómedence fûtésére folyadék azonnal visszafolyik a ill. a számlák fizetése helyett a hi-
és télen kiegészítõ lakásfûtésre tárolótartályba. A Drain-back telt törlesztve tulajdonosa lehet 
is. tartályos módszer egyszerûbb, egy napkollektoros rendszernek.”

A napenergia hasznosításával teljesen megbízható, ráadásul Bõvebb információ a 06-20-93-
foglalkozó Horváth Antal el- felügyeletmentesen mûködtet- 15-474-es telefonon vagy a 
mondta: hetõ. Télen nincs ami megfagy-  honlapon 
“A ma használatos napkol- jon, nyáron nincs ami felforrjon. kapható.
lektorok kiváló hatásfokúak. Az év Használatához csapvíz is meg- 
majd minden napján mûködnek, felel. A szisztéma alkalmazása (Kiss Erzsébet- Tourinform, Paks)
amikor a nap süt. A téli csikorgó egyszerûbbé, biztonságosabbá, 
hidegben is összegyûjtik a s egyúttal olcsóbbá is teszi a 
napfényt, így képesek hõt napkollektoros rendszereket.
termelni. Veszprémi központú cégünk 

Melegvíz elõállítására alkal- munkáiról itthon és külföldön 
mazhatók családi házakban, (Ausztriában, Horvátországban) 

www.energiak.hu

ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁSOK: A NAPENERGIA
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A következõ tanévtõl jelen- 3. Felsõ tagozat: hatékonyan kezelõk életükben 
tõs megújulásra készülünk az Korunk lehetõségeinek és rengeteg idõt - és ezzel pénzt - 
iskolában. Ennek érdekében több kihívásainak megfelelõen korszerû  sp órolhatnak meg. A hatékonyságot  
helyen és módon változtatunk az multimédiás (kép, hang, mozgókép, két szempontból alapozzuk meg az 
i sko la -óvoda  mûködésén .  A animáció) technológiákkal történõ iskolában: a 8. osztály végéig 
gyermekközpontúság, a gyermek oktatási módszertant vezetünk be. megtanítjuk a 10 ujjas gépelést és a 
érdekét elõtérbe helyezõ, életkori Ennek eredményeként a gyerekek szövegszerkesztést, a bemutató 
sajátosságait figyelembe vevõ figyelme, érdeklõdése jobban fenn- készítését és az internet használatát, 
program kidolgozására kerül sor. tartható, ezáltal növekszik az oktatás ezzel megteremtjük a lehetõségét, 
Alábbiakban a program fõbb hatékonysága, javul a gyerekek hogy a gyerekek ECDL Start vizsgát 
pontjairól olvashat: tanulmányi eredménye. Esélykie- tegyenek.
1. Alsó tagozat környezete: gyenlítõ hatása is van a fejlesz- A tanulószobát a felsõ tago-

A tantermeket otthonossá, tésnek, hiszen a mi kis településünk zatosok részére továbbra is biz-
barátságossá alakítjuk át az épület tanulói is „virtuális sétát” tehetnek tosítani fogjuk. Ezzel megfelelõ 
belsõ tereinek festésével, felújí- majd pl. a Nemzeti Múzeumban vagy segítséget kapnak a gyerekek a fel-
tásával.  A kül- és beltéri berende- akár a Grand Canyonban anélkül, készülésükhöz, hogy a lehetõ 
zési tárgyakat fel-, ill. megújítjuk hogy kimozdulnának az osztály- legkevesebb bukással, kudarccal 
(fogasok, padok, játszóhelyek), terembõl.  A fejlesztés során az osz- végezzék el az általános iskolát - 
valamint egy reggeli gyûjtõ (játszó) tályokat multimédiás  interaktív (a nem kegyelem kettessel, aminek a 
helyiséget (7-7.45-ig) alakítunk ki. gyerekek illetve tanárok tevékeny- további tanulmányaik során kárát 
2. Alsó tagozat programja: ségére reagáló) eszközökkel és láthatják.   

Célunk, hogy az alsós ta- szélessávú internettel szereljük fel . 4. Bemutató órák
nulók a napközis foglalkozás végére Nemzetiségi iskolaként a Bemutató órákat tervezünk 
minden tanulmányi munkájukkal német nyelv oktatására továbbra is a szülõknek, a leendõ elsõsöknek az 
elkészüljenek, ezzel biztosítva elõ- nagy figyelmet fordítunk. Célunk, újonnan bevezetendõ eszközök 
rehaladásukat és a szülõk teher- hogy nyolcadik osztály elvégzésekor használatának megismertetésére. A 
mentesítését. Nem utolsó sorban a gyerekek társalgási szinten bemutatót alsós órán, valamint 
pedig a 6-8 éves gyerekeket meg- tudjanak beszélni németül, azaz német, földrajz/természetismeret, 
kíméljük a nehéz  iskolatáska “ci- m e g é r t s é k  a  n y e l v e t ,  é s  történelem tantárgyakból tervezzük 
pelésétõl”. Ennek érdekében éves megértessék magukat hétköznapi nyílt nap keretében. Az idõpontokról 
programmal mûködõ napköziotthont helyzetekben. hamarosan tájékoztatjuk az érin-
alakítunk ki, ahol a tanulmányi A számítógép használata az tetteket.
munka mellett  egyéb foglalkozások emberek életében egyre nagyobb Céljaink eléréséhez a peda-
is helyet kapnak. A fentiekkel hangsúlyt  kap -  ha csak a gógusokat is továbbképezzük és 
összhangban  új, gyermekközeli, az számítógép mellett eltöltött idõt szakmai felügyeletet dolgozunk ki. 
életkori sajátosságokat figyelembe tekintjük is. Fontos, hogy annyi idõt Egyedül azonban mind-
vevõ tankönyveket választottunk a töltsünk el mellette, ami ténylegesen  ezeket a változtatásokat nem tudjuk 
következõ tanévre. szüksé-ges.  A számítógépet  véghezvinni, a szülõk és a község 

Fejlesztési terveink

Itt a farsang, áll a bál...
Jókedv, móka, kacagás kutyus. Dobogós lett még a 7. legfinomabb farsangi süti” elneve-

várta azokat a kedves résztvevõket, osztályból Csurkovics Bernadett zésû versenynek is. A legjobban 
akik együtt szórakoztak iskolánk denevér jelmeze. Igazi harc dúlt a hat Schall Mihályné sajtos pogácsája 
hagyományos farsangi mulatságán. csoportos jelmez között is. Végül ízlett a vendégseregnek. Az iz-

Nagy örömet je lentet t  hosszas tanakodás után megszü- galmas tombolasorsolás után kez-
számunkra, hogy szinte minden diák letett az eredmény, amit a gyerekek detét vette a mulatság. 
és néhány bátor szülõ is részt vett az már türelmetlenül vártak. Elsõk lettek Köszönet i l let minden 
önfeledt bolondozásban. Minden az elsõsök, kedves „Aprajafal- diákot, szülõt, hozzátartozót, barátot 
évfolyam képviseltette magát, vagy a vájukkal”, második helyen végeztek a és pedagógus kollégát, akik részvé-
lebonyolításban, vagy pedig a második-harmadikos kiskacsák telükkel és önzetlen segítségükkel 
jelmezversenyen. „Kacsatáncukkal”, végül pedig a hozzájárultak az est sikeréhez! A 

Igazán ötletes jelmezekkel hatodik osztály zárta a dobogósok rendezvény teljes bevétele az isko-
vonultak fel a gyerekek, nem volt sorát mint „A györkönyi iskola Zárt lás gyerekek számára szervezendõ 
könnyû helyzetben a zsûri a Osztálya”. A közönségdíjat a ne- programok költségét szolgálja a 
döntésnél. Az egyéni kategória elsõ gyedikes tanulók által életre keltett jövõben. 
helyezettje a másodikos Csurkovics „Hófehérke és a hét törpe” kapta.
István lett mint focilabda. Második Nagy sikere volt a gyerekek (Az iskolai diákönkormányzat 
díjat vehetett át Pintér Dávidka, mint kezdeményezésére meghirdetett „A nevében: Bock Zsuzsanna)

(Kövérné Horváth Szilvia )



MESE, MESE, MESKETE...

ZELK ZOLTÁN: A HÁROM NYÚL Ez történt az óvodánkban

Legutóbbi írásunkat követõen megkezdõdött a Egyszer régen, nagyon régen, zúgó erdõ közepében,
téli ünnepségek sorozata  Mikulás, Luca-nap, Advent, három nyulak összegyõltek, selyemfûre települtek,

ottan se ültek sokáig, talán csak egy fél óráig, Karácsony. A sorozat zárása a február 23-án 
amikor felkerekedtek, hogy már végre hazamennek, megrendezett FARSANGI mulatság volt. Minden ünnepi 
egy szarka felettük szállott, s fölkiáltott: "Mit csináltok? elõkészület leglényegesebb eleme a várakozás, 
Mit csináltok, három nyulak? Úgy ültök ott, mint az urak...” rákészülés  amit aztán követhet a beteljesedés. 

Karácsony elõtt jelentkezett egy régi - Úgy, úgy bizony, mint az urak, felelték a három nyulak.
németországi szponzorunk, GERD RUEBI, hogy ismét - Ezután már urak leszünk, ebédre rókahúst eszünk!
szeretné támogatni az óvodánkat. Egy listát állítottunk Nem fogjuk az idõt lopni, most indulunk rókafogni!
össze, hogy mire lenne szükségünk (könyv, társasjáték, Csacsi szarka, nem elhitte? Röpült is már, a hírt vitte,

s buta róka is elhitte. fogkefe, színes papír, színes ceruza, filctoll, ujjfesték). A 
csomagot karácsony után kaptuk meg, s benne volt De hát hogyne hitte volna, akármilyen ravasz róka,
szinte minden, amit kértünk. mert a szarka így kiáltott: "Egy jegenye fölött szállok,

A györkönyi Használt Bútorkereskedõ, Dániel, mikor lenézek a földre, három nyulak ülnek körbe.
10.000 Ft-tal és édességgel (aminek nagyon örültek a Összebújva tanácskoznak... Jaj, mekkora nyulak voltak!
gyerekek) támogatott bennünket. Ebbõl a pénzbõl Jaj, mekkora fejük, szájuk, a medve egér hozzájuk!
laminálót vettünk.Hát még mirõl beszélgettek? Hogy eztán csak rókát 

A karácsonyi ajándéknak készített naptárak esznek...
bevételébõl barkácskészletet vásároltunk a fiúknak.Ennek a fele se móka! Szedte is lábát a róka.

Január végén egy hallgató érkezett hozzánk, aki Futott ki az erdõszélre, csak mielõbb odaérne!
a 8 hetes szakmai gyakorlatát tölti nálunk:Hát amint ott futott, szaladt, szemben vele farkas haladt:

Reimer  M i r j amnak  h ívnak ,  a  Pécs i  - Szaladj te is, komám farkas, jaj, mit láttam, ide hallgass!
Tudományegyetem Illyés Gyula Fõiskolai Kar 

Az erdõ közepén jártam, most is borsódzik a hátam, óvodapedagógus szakán végzõs hallgató vagyok. Itt 
sosem láttam ilyen szörnyet, - ottan ültek három Györkönyben töltöm a 8 hetes szakmai gyakorlatomat. A 
szörnyek!

gyermekek és az intézmény dolgozói nagyon sok 
Három nyúl volt, és akkora, fél méter is volt egy foga!

szeretettel fogadtak. Ittlétem alatt jó kapcsolat Hát még mirõl beszélgettek? Hogy eztán csak farkast 
kialakítására törekszem, sokat tanulok az óvónõktõl, esznek... 
ezzel együtt próbálok én is jó óvónõvé kovácsolódni.

No hiszen, egyéb se kellett, a farkas is futni kezdett, A paksi Mesevár Óvodával való jó kapcso-
a rókával versenyt futott, majdnem az orrára bukott! latunknak köszönhetõen eljutottunk a színházba, ahol 
Addig futott, amíg szembe nem jött vele egy nagy medve; az Ördög a zsákban címû vidám, mulatságos me-
a medve így szólongatta: "Hova szaladsz, farkas koma?” sejátékot néztük meg. Nagy élményt jelentett kicsiknek-
- Medve komám, ne is kérdjed, szaladj, ha kedves az nagyoknak, és jó szórakozás volt a buszozás is.
élted! A farsangi jelmezes mulatságunk pénteken 
Erdõ közepében jártam, jaj, mit láttam, délután került lebonyolításra, melyen nagy sikerrel lépett 
jaj, mit láttam! Három nyulak ottan ültek, éppen ebédre fel  a CSINN-BUMM CIRKUSZ: bohócokkal,  
készültek. zsonglõrökkel, akrobatákkal, állatidomárokkal. A 
Akkora volt foguk, szájuk kis egérke vagy hozzájuk! CSINN-BUMM CIRKUSZ „kitalálója” Hernádi Györgyné 
Hát még mirõl beszélgettek? Hogy eztán csak medvét (Margit óvó néni). A belépõ egy tál sütemény vagy fánk 
esznek! volt. Jól szórakoztunk és eltemettük a telet (ami el is 
Egyébre se volt már kedve, szaladni kezdett a medve. felejtett úgy igazán megjönni).
Elöl róka, hátul medve, közbül a farkas lihegve. (az Óvoda dolgozói)
Így szaladtak erdõszélre, szomszéd erdõ közepébe.
Szaporán szedték a lábuk, szellõ se érjen utánuk...

Amíg futottak lihegve, egy vadász jött velük szembe
Nézi is õket nevetve: együtt szalad róka, medve...
"No hiszen csak ne nevessél, vigyázz, nehogy bajba 
essél!
Szaladj inkább te is erre!" - kiáltott rája a medve.

"Az erdõben három szörnyek, puska sem öli meg õket.
Három nyulak, de akkorák, nem láttál még ilyen csodát!”
Szedte lábát a vadász is; eldobta a puskáját is.
Ijedtében megfogadta, most az egyszer érjen haza,
csak ne falják föl a szörnyek, sohase vadászik többet...

Ezalatt a nyusziházban, fûszálakból vetett ágyban
három nyuszi aludt szépen, összebújva békességben...
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10 éves a tánccsoport Óvodás farsang

Iskolás farsangIfjúsági klub

A svábbál résztvevõi vacsora közben

Áll a bál...
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