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Bár eltelt egy kis idõ, amióta meghívásotokra Györkönybe látogattunk, azóta is 
elevenen él bennünk minden perce az ott töltött idõnek, amely megerõsítette bennünk 
azt a meggyõzõdést, hogy jó helyen voltunk jó idõben. Bebizonyosodott, hogy 
bármekkora távolság, elenyészõ egy baráti kapcsolat el tt.
Gondolom, hogy a Pincehegyen már javában forr a bor a hordókban, remélem, a 
györkönyi borosgazdák elégedettek voltak a must fokával és most kedves zene 
füleiknek a készülõdõ bor puttyogása. rom ezt, mert lelki szemeim elõtt látom a 
Pincehegyet, amelyet azonnal szív nkbe fogadtunk gazdáikkal együtt. Most, hogy a 
termésnek kedvezõ õszben járunk és szorgos begyûjtés folyik, mindkét település  
gazdáinak kívánom a bõséggel teli éléskamarát és egézséget az elfogyasztáshoz a 
hosszú téli idõszak alatt. 
Rövid ott-tartozkodásunk alatt  lehetõség adódott számunkra megismerni Györköny 
lakosaiban egy erõs és céltudatos közösséget, amely hûen õrzi hagyományait, örökölt 
és szerzett értékeit. Egy olyan közösséget, amelyben az összefogás nyújtotta  
lehetõségeket maximálisan a maga  javára igyekszik fordítani, tudván, hogy a közös 
munkával elért megvalósítások maradandóbbak. Itthon, a kiértékelés alatt egy 
emberként egyetértettünk abban, hogy bár kulturánk, szokásaink sok mindenben 
megegyeznek, mégis mindannyiunk számára akad még számos tanulnivaló egymás 
tapasztalataiból. És, habár településeink között eltérõek a közigazgatási, a 
közgazdálkodási és pénzügyi rendszerek, úgy gondolom, hogy a törekvések 
ugyanabban a célban haladnak. Figyelemre méltó, amit mindkét közösség 
megvalósított az elmúlt évek alatt, a szegényes anyagi támogatások ellenére. 
Meggyõzõdésem, hogy mindkét település hasznára válik, elõrelépést eredményezhet 
bármilyen méretû gazdasági partnerkapcsolat szorgalmazása, nem beszélve a 
kulturális értékek, a hagyományaink közös ápolásáról. 
Megköszönöm mindannyiunk nevében a baráti fogadtatást amelyben részesültünk,
a kedvességet és fáradságot mindenki részérõl, a finomságokat és a lehetõséget, hogy 
ott lehettünk azon a nagyszerû szüreti ünnepségen. A jó öreg közmondás azt mondja:
“Kölcsön kenyér visszajár” és én is azt mondom, nagy szeretettel várunk, hogy minél 
el bb  viszonozzátok látogatásunkat.

Ráduly György
polgármester
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2006-ban az Önkormányzat épület- M i é r t  i s  v é g e z z ü k  e z e k e t  a z  
állománya, mely a következõ épületekbõl átalakításokat? Merül fel jogosan a 
állt: hivatal, alsó iskola, felsõ iskola, kérdés. 
tornaterem, óvoda, régi napközi és 1 ,  Az  épü le tek  gazdaságosabb 
konyha, Mûvelõdési Ház, konyha, Fõ kihasználtságának elérése és értékük 
utcai szolgálati lakás, orvosi rendelõ megtartása
épülete (benne a védõnõ tanácsadó 2, A településkép javítása, magas 
helységei, orvos lakás, szolgálati lakás), életminõséget nyújtó környezet kilakítása
ravatalozó, Falumúzeum, Pincemúzeum 3, A felszabaduló épületek új feladatokkal 
igen vegyes képet mutatott. való felruházása
Volt új, jó állapotban lévõ épület (konyha), Nem akarjuk értékesíteni a felszabaduló 
közepes állapotúnak találtuk az orvosi épületeket, és ezzel betömni az 

sikerült felújítani az épület belsejét. Idén rendelõt, védõnõ tanácsadó helyiséget és Önkormányzat pénzhiányát illetve a 
õsszel már itt kezdték meg az alsó ebben az épületben található szolgálati döntéshozók zsebeit mint azt sok-sok 
iskolásaink a tanulmányaikat. Közben a lakást. településen teszik.
felsõ iskolát is sikerült fejleszteni. Az Kívül-belül felújításra, korszerûsítésre Az alsó iskolából és az orvosi épületbõl is 
épület külsõ falainak alászigetelésére és szorult az alsó és felsõ iskola, az óvoda önkormányzati bérlakásokat alakítunk ki, 
ablakainak cseréjére került sor. Most már épülete, a mûvelõdési ház, a Fõ utcai mely a Györkönyben letelepülni  
nem esik be az esõ a csukott ablakon… és szolgálati lakás, a ravatalozó, az orvos szándékozóknak adhat átmeneti, de 
a fûtésszámlánk is csökkent.lakás. mégis fontos segítséget.
Az iskolaépületek akadálymentesítésére Romos állapotban találtuk a régi napközi- Személy szerint nekem és családomnak 
pályázatot nyertünk, melyet várhatóan konyha épületét és a Pincemúzeumot. is nagy segítség volt, hogy átmenetileg az 
következõ nyáron fogunk végrehajtani.Mint olvasható, igen sok épületünk van, egyik bérlakásban tudtunk lakni egy fél 
Az iskolai épületek külsõ felújítását kell melyek kihasználtsága nem volt teljes. évet házunk elkészültéig. Azóta már 
még elvégeznünk és erre forrást Az elmúlt három évben több épület többen is igénybe vették a lehetõséget. 
keresnünk. Amennyiben ezt is sikerül részbeni felújítása, korszerûsítése Legutóbb pedig még konfliktust is okozott, 
végrehajtani, akkor a felsõ iskola megtörtént, melyekhez a forrást fõleg hogy melyik családnak adjuk a bérlakást.
épületének 100 éves évfordulóját (1910 pályázatokból sikerült elõteremteni. A bérlakások kialakítása után, reméljük 
épült Község Háza) méltó állapotban A munkát a régi napközi épületének 
tudnánk megünnepelni.
A Falumúzeumra, a Pincemúzeumra, a 
ravatalozóra és a hivatal külsõ felújítására 
pályázatokat adtunk be, melynek 
elbírálásáról a napokban kell hírt 
kapnunk.
A Mûvelõdési Ház felújítására és 
átalakítására a napokban adott be 
pályázatot a Györkönyi Hagyományõrzõ 
Egyesület. Reméljük sikerrel jár a 
pályázatuk.
A Hivatal épületét is sikerült felújítani, 
illetve átalakítani. Közel 100 m2 jutott 
minden hivatali dolgozóra. Ez a mai 

megmentésével felújításával kezdtük idõkben luxus. A Hivatal feladatok sok fiatalnak tudunk még segíteni, ami meg. Az épület eredetileg Koch Mihály ellátására 3 helységet jelöltünk ki és azt Györköny és a vidék túlélésének szem-k o c s m á j a  v o l t  d í s z e s  p o l g á r i  lerekesztettük az épületen belül. A fal és a pontjából nagyon fontos. A fészek-
mennyezet felújítására is sor került. Most rakóknak a fészkek elkészültéig minél 
már nem kell félni, hogy a fejünkre esik a kedvezõbb és megfelelõ lehetõséget kell 
mennyezet egy darabja. Akadály- biztosítanunk.
mentesen  megköze l í the tõ  WC- t  Miután sikerül épületeinket rendbe rakni 
alakítottunk ki. A felszabaduló irodát a jöhet az épületek megközelíthetõségének 
Duna Összeköt Leader Egyesület vette javítása, az utak és járdák felújítása. 
birtokba. Remélem, hamarosan megkezdhetjük ezt 
A Hivatal épületének igen rossz a munkát is, bár az elmúlt években 
állapotban lévõ, részben kihasználatlan minimális támogatást lehetet szerezni az 
hátsó részének is új funkciót szánunk. utak felújítására.
Terveink szerint a jövõben a Hivatal A fenti fejlesztéseket és eredményeket 
épületébe összpontosulna a kötelezõ nem érhettük volna el a lakosság 
önkormányzati feladatok nagy része. segítsége nélkül. Ezúton is köszönöm, 
Építész tervezõvel megvizsgáltattuk az köszönjük mindenki segítségét, és 
épület középsõ részét,  melynek homlokzattal. A település központjában remélem, hogy a továbbiakban is 
eredménye, hogy az orvosi rendelõt és a található, a település múltját mutató épület támogatni fogják munkánkat!
védõnõi tanácsadót fõfalakat nem érintõ felújításával, nem csak a múltunk 

Braun Zoltánátalakítással létre lehet hozni. Az megtartása, hanem az iskola egy helyre 
polgármesterátalakításra a tervek késze állnak. költöztetése is a célunk volt. Két ütemben 

Önkormányzati épületek

LURKÓ 2009. OKTÓBER2

Az alsó tagozat épülete régen

Az alsó tagozat épületének tetõcseréje

A felsõ tagozat épülete régi képen

Falumúzeum



A szorgalmi idõ elsõ tanítási napja: 2009. - õszi szünet: 2009. október 26-30. nap április 7. (szerda).
szeptember 1. (kedd), A szünet elõtti utolsó tanítási nap október A szorgalmi idõ alatt a nevelõtestület a 
utolsó tanítási napja: 2010. június 15. 22. (csütörtök), a szünet utáni elsõ tanítási tanév helyi rendjében meghatározott 
(kedd). nap november 2. (hétfõ). pedagógiai célra az általános iskolában öt 
A tanítási napok száma: 183. A szorgalmi - téli szünet: 2009. december 23.- 31. munkanapot tanítás nélküli munka-
idõszak elsõ féléve 2010. január 15-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap 2009. napként használhat fel, amelybõl egy 
Az iskolák 2010. január 22-ig értesítik a december 22. (kedd), a szünet utáni elsõ tanítás nélküli munkanap programjáról a 
tanulókat, illetõleg a kiskorú tanulók tanítási nap 2010. január 4. (hétfõ). nevelõtestület véleményének kikérésével 
szüleit az elsõ félévben elért tanulmányi - tavaszi szünet: 2010. április 2-6. az iskolai diákönkormányzat jogosult 
eredményekrõl. A szünet elõtti utolsó tanítási nap április 1. dönteni.

KövérnéTanítási szünetek (csütörtök), a szünet utáni elsõ tanítási 

A 2009/2010. tanév legfontosabb idõpontjai

A tanév kezdetével a tantárgyi versenyek nem ért el. Azonban egy Petõfi-vershez molyképzõ olvasóklubjába hatan 
is elkezdõdtek, bár egy hónap elteltével készített rajzával Kövér Bence 5. oszt. jelentkeztek:  Csahóczi Erika  4.o., Nagy 
tényleges  eredmény alig született. tanuló a zsûri különdíját érdemelte. A Sebestyén 5.o., Horváth Cintia 6 o., 
Hagyományosan részt vettünk szept. 28- jelenleg folyamatban lévõ Arany János Schweigert Martin 7.o., Csahóczi Eszter 
án a Sárszentlõrincen megrendezésre anyanyelvi verseny házi fordulóján a 4.-8. 8.o., Panker Beatrix 8.o. Õk a tanév 
kerülõ Petõfi szavalóversenyen, ahol osztályosok közül 11 fõ indult, közülük folyamán öt alkalommal mérik össze 
verssel és versillusztrációval egyaránt Horváth Cintia 6. o. és Schweigert Martin szövegértési tudásukat az ország más 
lehetett nevezni. A 6. osztályosok közül 7. o. tanulók továbbjutottak az iskolák d iák ja iva l .  Az  eredményekrõ l  a  
Horváth Cintia képviselte iskolánkat két közti döntõbe, ami novemberben késõbbiekben tájékoztatom az olvasókat.
szavalattal, sajnos dobogós helyezést várható.Az idén a Jonatán Könyv-

VERSENYLÁZ

Szabó Tamásné

Az idei tanévben is újra indult az felhívják környezetünk védelmére, fontos programokra, hirdetményekre. 
iskolarádió,  melynek mûsorát  a szelektív hulladék gyûjtésre, és az Miután minden friss hír elhallatszott, 
mindenkori nyolcadik osztály két tanulója energiatakarékosságra. A következõ diákjaink az elsõ óra elõtt és egy kis 
konferálja fel, az idén Váczi Renáta és napirendi pont az aktuális hírek bemon- reggeli torna helyett napjaink zenéire 
Micskei Márk. A programok elsõ pontja az dása, ahol sor kerül a jeles napokra, az táncolhatnak a zsibongóban, aminek a 
ÖKO hírek, ahol a diákok figyelmét iskola életében történõ változásokra és a csengõ vet véget.

Gungl Edit

Iskolarádió

Deák Zoltán

Ipari és kereskedelmi hûtõgépszerelõ
Klíma- és háztartásigép-szerelõ

7045 Györköny, Fõ utca 99.

Tel.: 06/30-600-87-43, 
06/30-230-62-88

Vállalom
- Klíma beszerzését, beszerelését, 

karbantartását, 
- Ipari és háztartási hûtõk javítását,

- Autóklímák töltését,
- Háztartási kisgépek javítását,
- Boylerek tisztítását, javítását.

Pénzét másra költse, ne az utcát fûtse!
Tudta, hogy a háza ajtóin, ablakain található rések összege 

egy focilabda méretû lyukat is kiadhat?

Svéd bemarásos hõszigeteléssel:
!  15-20%-kal alacsonyabb lesz a fûtésszámlája,
!  Télen melegebb (2-5°C), nyáron hûvösebb lesz a háza,
!  Jóval csendesebb lesz otthona, mivel az ablakszigetelés 

kiváló hangszigetelõ.
!  Nem engedi be házába többé a port, homokot, 

így lényegesen kevesebbet kell takarítania
!  Nem lesz többé huzatos a lakás.
!  Egy átlagos ház szigetelése 20-40.000 Ft. 

A jelenlegi gázárak mellet kevesebb, mint egy év alatt 
megtérül

!  A beépített anyagra 7 év garanciát vállalunk
!  Festéskor kiszedhetõ
!  Évtizedek óta alkalmazott svéd szilikon technológia

!

Ne az utcát fûtse, házát szigetelje!
Egyeztessen idõpontot MOST!

Érdeklõdni: Nyirádi Ka-fa Bt. 
Tel.: 06/70-40-50-481
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tanítási segédanyagokra összesen 2,5 beszerzését is. Emellett a pedagó-A TÁMOP pályázat kézzelfogható haszna: 
millió forintot, valamint technikai eszkö- gusoknak részt kell venniük az internetes „Innovatív intézmények - A kompetencia 
zökre összesen 1,5 millió forintot. tananyagok hasznosítását segítõ 30 órás alapú oktatás bevezetése Györköny és 
Bizonyára kellemes meglepetés érte az továbbképzésen, és a tanulói laptop Bikács községek nevelési- és oktatási 
iskolás gyerekek szüleit, amikor a program bevezetéséhez szükséges 120 intézményeiben" címmel nyert az 
pályázati támogatás miatt a tankönyv- órás továbbképzésen is az egyéb - Önkormányzat az Új Magyarország 
vásárláskor az elõre megadott ár helyett összesen 150 órás továbbképzés mellett. fejlesztési terv keretébõl 38.171. 415 Ft-
kedvezõbb áron kapták meg csemetéik Ezek eredményeként a tanév végére a ot, melybõl az általános iskola részére 
tankönyveit. pedagógusok is  te l jes  szakmai  megítélt összeg: 24.800.932 Ft, a 
Mivel a kompetencia alapú programok megújuláson mennek keresztül a napi Napsugár óvoda részére megítélt összeg: 
bevezetéséhez szükséges óvónõi-tanári munkájuk mellett, valamint az óvodák és 6.396.602 Ft és a bikácsi óvoda részére 
segédanyagok elektronikus formában az a z  i s k o l a  e s z k ö z á l l o m á n y a  i s  megítélt összeg: 6.973.881 Ft
internetrõl tölthetõk le, - a pályázati kiírás korszerûbbé, teljesebbé válik majd.A szakmai-módszertani megújulást 
tartalmazta a tanárok és az óvónõk biztosító továbbképzéseken kívül jelentõs 

Kövérnérészére személyes használatra kiadott, összegeket tartalmaz a pályázat: 
de az iskola tulajdonát képezõ laptopok szemléltetõ eszközökre, tankönyvekre, 

TÁMOP pályázat

Az új tanév minden eddiginél komolyabb A projekt indulásakor, augusztus utolsó tantermeiben, ahol az egyes kompeten-
kihívások elé állítja intézményünk napjaiban ezzel kapcsolatos intézményi, ciaterületeket érintõ tapasztalataikat, 
pedagógusait. TÁMOP pályázaton szakmai és lakossági (szülõi) tájékoztató javaslataikat osztották meg velünk olyan 
ugyanis 38 millió forintot nyert az iskola és napon  ve t tek  rész t  az  é r in te t t  pedagógusok, akik már évek óta 
a két óvoda intézményi fejlesztési célok pedagógusok, a meghívott elõadók és otthonosan mozognak ezen a számunkra 
megvalósítására. Ez a fejlesztés a vendégek valamint az érdeklõdõ szülõk a még egyelõre ingoványosnak tetszõ 
manapság olyan sokat emlegetett Mûv. Házban, illetve az iskolában. területen.
kompetenciaalapú oktatás bevezetését A délelõtt során elméleti elõadások Reméljük mindannyian, hogy ezzel a 
jelenti Györköny és Bikács nevelési és hangzottak el a kompetencia alapú lehetõséggel élve a mai kor elvárásainak 
oktatási intézményeiben, ami pedig oktatás fejlesztési koncepciójáról, a mindenben megfelelõ, korszerû és 
alapvetõ szemléletváltoztatást és - projekt konkrét tartalmáról, költség- szakmailag, módszertanilag megújuló 
változást ígér a nevelõ-oktató munka vetésérõl, valamint más intézmények intézményben hosszú-hosszú ideig 
t e r é n ,  v a l a m i n t  p e d a g ó g u s - tapasztalatairól a projekt bevezetésével folyhat még a jövõben nevelõ-oktató 
továbbképzéseket, taneszközfejlesztést kapcsolatban. Két elõadás anyaga munka Györkönyben és Bikácson
és szaktanácsadást tesz lehetõvé az in te rneten e lé rhetõ .  Ebéd u tán  

Bock Zsuzsannaelkövetkezendõ egy év során. szekcióülések következtek az iskola 

Projektindító nap

Az elmúlt évhez hasonlóan a Dél- érdeklõdéssel fogadták a programot és Kajdacson az autószerelõ szakmával. 
Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ éltek a lehetõséggel. A gyerekek Minden ellátogató 7. és 8. osztályos 
Paksi Kirendeltsége és a Tolna Megyei megismerkedhettek Lavina pékségnél a tanuló élményekkel gazdagon tért vissza 
Foglalkoztatási Paktum Paksi Kistérségi pék, a szakács munkájával, az Agro- az iskolába és meglepõdve tapasztalták, 
Alfóruma Szakmatúra 2009 elnevezéssel Varga Kft-nél az asztalos szakmával, a hogy mennyi  mindennel foglalkoznak az 
nyílt napokat szervezett a kistérség paksi Polgármesteri Hivatalban dolgozók adott szakmát képviselõk, amikre õk nem 
i s k o l á i v a l  é s  v á l l a l k o z á s a i v a l  munkájával, az MVM Zrt-nél a gépész és a is gondoltak. A túra lehetõsége a 
együttmûködve. Október 5-8-ig a 7. és 8. vegyész szakmákkal, a paksi Szociális pályaválasztás elõtt álló tanulókat 
osztályosoknak lehetõségük nyílt arra, Otthon ápolóinak napi tevékenységével, a segítette abban, hogy minél több 
hogy szakmákat ismerhessenek meg a BAU-Paksnál a kõmûves, lakatos és festõ gyakorlati információval rendelkezzenek 
gyakorlatban, kérdéseket tehessenek fel szakmákkal, a paksi Halász csárdában a a  k ü l ö n b ö z õ  s z a k m á k r ó l  é s  a  
a vállalkozóknak és alkalmazottaknak a pincérkedéssel, a tengelici Hotel pályaválasztás során könnyebben 
munkáról, a tapasztalatokról és a fejlõdési Orchideában a recepciós, pincér, tudjanak döntést hozni.

Gungl Editl ehe tõségek rõ l .  D iák ja ink  nagy  szobalány és szakács mesterségekkel és 

Szakmatúra 2009.
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együttélés fontosságára. Világszerte Az állatok világnapja 1931-ben született 
programokkal viszik közelebb az meg, Magyarországon a rendszerváltás 
elgondolást a gyakorlathoz: kisállat-után vált népszerûvé. Eredetileg a vadon 
örökbefogadást, állatkerti programokat, élõ állatokra hívta fel a figyelmet, ma 
fesztiválokat, nyílt napokat és más inkább a velünk élõ állatok szerepe 
hasonló akciókat szerveznek.dominál az ünnepen. A világnapok 
A mi iskolánkban most már harmadik sorában számtalan, az állatokkal 
alkalommal került megrendezésre ez a 
jeles nap. Reggel a 8. osztályosok 
tartottak egy rövid megemlékezést. Eszter 
egy nagyon szép plakátot készített erre a 
napra.

R a m ó n a ,  é s  P á l m a  r ö g t ö n z ö t t  Pénteken délután tartottuk meg az 
lovasbemutatót is tartott a gyerekeknek, ünnepet.. Az Ökocsoport tagjai, az 
akik nagy tapssal köszönték meg. Honti osztályfõnökök és az öko suli rádiósok 
Roland is elhozta lovát, és bemutatta a hirdették egész hét során a gyerekeknek, 
gyerekeknek. Pacskó Józsi is besegített e hogy milyen teendõik lesznek e nappal 
napra. kapcsolatban.
Világné Rohn Edit gyönyörû lován lehetett Elsõsorban azt szerettük volna tuda-
lovagolni, amit sok gyerek ki is használt. tosítani, hogy a velünk élõ állatok milyen foglalkozó ünnep alakult ki, felmérve a Nagyon szépen köszönjük, Pista fontos szerepet töltenek be a mindennapi „konkurenciaharcot” mindegyik keresi bácsiéknak, és Editnek, hogy vették a éltünk során. Mint ahogyan a jeles nap saját arculatát, amellyel újat és fáradtságot, és megtisztelték ünnepünket elsõdleges célja is ez. Ezért kértük a különlegeset nyújtani. Az állatok részvételükkel. Ezáltal igen nagy örömet gyerekeket, hogy hozzák el otthonról világnapját 1931-ben Olaszországban szereztek az iskola tanulóinak.kedvenc kis állatukat. Igen széleskörû volt hívták életre, a kezdeményezés célja a A délután további része azzal telt el, hogy a skála. Bizony nagyon jó érzés volt látni a vadon élõ ál latok pusztulásának a gyerekek megbeszélték az állattartással gyerekek arcán a büszkeséget, mikor megfékezése volt. Késõbb a kör tágult, járó kötelezettségeiket, és átengedték társaik megsimogatták kedvencüket. minden állat védelmét felvállalta, a egymásnak a kis állatokat.Minden osztály egy vödörnyi élelemmel világnapok szaporodásával párhu- Jó hangulatban, nevetgélve, vidáman telt készült a lovak, és a növényevõ állatok zamosan viszont egyre inkább a velünk el a délután. Majd a buszok indulásával, etetésére. Nagy szeretettel vették körül a élõ állatok kerültek a középpontba. véget vetettünk az ünnepnek.

Eredeti idõpontja október 4-e, Assisi R e m é l j ü k  a z  á l l a t o k  s z e r e t e t e  
Szent Ferenc halálának évfordulója. A mindenkiben megmaradt, és továbbra is 
rendalapító Szent Ferenc az állatok szeretet övezi a velünk élõ állatokat.
védõszentje, aki a legenda szerint Egy idézettel búcsúzunk
nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem 
beszélgetett is velük. A szervezõk a Mondd, szereted az állatokat,
leggyakrabban október elsõ vasárnapjára S figyeled õket néhanap:
szervezik a programokat, hogy még több Hogy mit csinálnak, hogyan élnek,
emberhez eljusson az üzenetük. Az S a maguk nyelvén mit mesélnek?
állatok világnapjának alapelve, hogy az Rónay György
állatok boldogabbá teszik életünket, 
segítõtársként és barátként gazdagítják 

gyerekek Stadler Pista bácsiék lovait, és mindennapjainkat. Az ünnep célja, hogy 
várakozón készültek a sétakocsikázásra az ember és állat közötti barátságot 
az udvaron. Pista bácsi két unokája erõsítse, valamint felhívja a figyelmet az 

Állatok Világnapja

Parrag Bernadet

Köhler Ádámné

gyermek ökocsoport vezetõ

ökocsoport vezetõ 

Átszerveztük a gyermek ökocsoportot. felelõs: Csahóczi Eszter 8. osztályos pályázatok figyelése. Zöld versenyeken 
Vezetõ: Parrag Bernadett 8. osztályos tanuló, Panker Beatrix 8.osztályos tanuló, való részvétel.
tanuló  Váczy Renáta 8.osztályos tanuló. Alsós Nyitott szemmel járnak.
Pályázati figyelõ: Schweigert Martin 7. összekötõk: Böhm Ramóna  3.osztályos Megalakult az ÖKO szakkör!!
osz tá lyos  tanu ló ,  Kövér  Bence  tanuló, Csahóczi Kinga, Pintér Nikolett. Feladatuk szorosan kapcsolódik az 
5.osztályos tanuló. Oklevélkészítõ: Szelektív hulladékgyûjtés felelõs: Parrag Ökocsoporthoz.
Schweigert Martin. Zöldszem õrjárat Bernadett, Koch Ivett. FELHÍVÁS
tagjai: Koch Ivett 7. osztályos tanuló, Ökocsoport feladatai Továbbra is gyûjtjük iskolánkban a 
Binder Alma 6. osztályos tanuló, Binder Tisztasági verseny napi szintû elle- palackokat, aludobozokat!!
Pálma 6. osztályos tanuló, Micskei Dóra 5. nõrzése. Szelektív hulladékgyûjtés Új szlogenünk: Ne tapossa, hozza!!! 
osztályos tanuló, Csahóczi Kinga 4. propagálása, tárolók rendben tartása. Elemgyûjtõnk várja az elemeket.
osztályos tanuló, Pintér Nikolett  4. Jeles napokon kiemelt feladatok végzése. Papírgyûjtés tavasszal. 

Köhler Ádámnéosztályos tanuló. Sportfelelõs: Micskei Plakátok, emblémák készítése. A suli 
ökocsoport vezetõMárk 8. osztályos tanuló. Öko faliújság rádiónak az öko hírek leadása. Zöld 

ÖKO HÍREK
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Szeptemberben 30 óvodás kezdte meg az haza. Ezúton köszönjük a Györkönyi azt a programcsomagot, amely az 
évet óvodánkban. A Tulipán csoportba 18- Német Kisebbségi Önkormányzatnak az elméletet és a gyakorlatot tartalmazza. A 
an, a Nefelejcs csoportba 12-en járnak. A útiköltség térítést.  megismeréshez, a tapasztalatok rögzíté-
csoportmegosztás másként történt, mint Mint arról már egy korábbi híradásból séhez, a jelentések elkészítéséhez, 
az már egy évtizede bevált szokás volt. A értesültek, óvodánk is nyertese volt a vagyis a dokumentációhoz informatikai 
nagyok és a középsõsök vannak többen, „Kompetencia alapú oktatás” pályá- eszközöket is kaptunk. Faxkészülék, 
hogy miért arról még a késõbbiekben zatnak, mely program bevezetését színes lézernyomtató. 2 db hordozható 
szólok. szeptemberben meg is kezdtük. számítógép (laptop). Ez azért fontos, mert 
Szeptember 5-én óvodásaink részt Azért volt szükség pl. arra, hogy a folyamatos kapcsolatot biztosít a 
vállaltak a szüreti mulatság mûsorában. A nagycsoportos gyerekek egy csoportban programban résztvevõk között.
gyerekek nagyon élvezték a lovas legyenek, hogy õket már jövõre a program Nagyon az elején vagyunk a programnak, 
kocsizást, a süteményezést a házaknál, szellemében felkészítve engedhessük az de átnézve és megkezdve a feldolgozását 
és a beöltözött anyukákkal való közös iskolába. nagyon jónak, és hasznosnak tartjuk, mert 
szereplést. A kompetencia nem új fogalom a rengeteg tapasztaláson keresztüli él-
Idén is meghívást kaptunk a medinai pedagógiában, és az óvónõk körében ményhez, tudáshoz juttatja a gyerekeket. 
mesemondó versenyre, de nem volt olyan sem. A kompetencia egy olyan emberi Arra kérem az újságon keresztül a 
gyermekünk, aki elvállalta volna a tulajdonság, amely az élet fennmaradása szülõket, nagyszülõket, hogy a múltbeli és 
szereplést. szempontjából a legfontosabb. Olyan a jelenkori mindennapjait cseleked-
A szü re t i  mu la tságo t  köve tõen  képességek, amelyek segítségével a tetéssel, beszélgetéssel, meséléssel 
Dornröschen tánccsoportunkkal a mözsi bennünk felgyülemlett tudást, ismere- ossza meg gyermekével, unokájával, 
német nemzet iségi  gyermektánc teket, és attitûdbeli (attitûd = magatartás, mert ez a használható tudás alapja, erre 
találkozóra kezdtünk el készülni. Október viselkedés, modor) jellemzõket sikeres tud építeni az óvoda.
8-án 18 gyerekkel indultunk el busszal problémamegoldó cselekvéssé alakítjuk. Tapasztalatainkról, eredményeinkrõl, 
Mözsre. Hét település táncoslábú Magyarul, egyszerûen tapasztalatokon folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. 
gyermekei mutatták be tudományukat a alapuló, használható tudás. Azoknak pedig, akik többet szeretnének 
Mûvelõdési Házban. A mûsor után az Eddig is erre törekedtünk, de mi felnõttek tudni a „Kompetencia alapú oktatásról”, 
óvodában finom süteményekkel, teával sem így nõttünk fel, és nekünk is szüksé- szívesen adunk tájékoztatást, és 
vár tak  bennünket .  Hat fé le  nép i  günk van arra, hogy megtapasztaljuk, és betekintést a mindennapjainkba.
kismesterség közül választhattak a megtanuljuk, hogy hogyan adjuk át ezt a 

Szabó Zoltánnégyermekek. Voltak, akik 3-4 féle tudást gyermekeinknek. óvodavezetõ
t e v é k e n y s é g e t  i s  k i p r ó b á l t a k .  Két óvónõ 150 ill. 180 órás tovább-
Élményekkel tele, fáradtan érkeztünk képzésen vesz részt, hogy megismerje 

Kompetencia az óvodában

Az Evangélikus Egyházközség szeretettel du. 14.00 órakor kezdõdik a ravata- hálaadó istentiszteleten köszönjük meg a 
hívja és várja híveit és az érdeklõdõket a lozónál. gondviselõ Istennek, hogy a föld az idén is 
közelgõ alkalmaira: November 3-án, kedden du. 15.00 órakor meghozta termését. Ezzel zárul az 
Október 31-én, szombaton de. 10.00 tartjuk a rendhagyó bibliaórák következõ egyházi esztendõ. 
órakor reformáció ünnepi istentisztelet alkalmát. Kilenc részbõl álló sorozatunk November 29-én új egyházi évet kezdünk 
lesz a templomban, Bocskorás Bertalan témája egész évben az élet, halál, és meggyújtjuk az elsõ gyertyát az ádventi 
református lelkipásztor igehirdetõi elmúlás, gyász, örök reménység. koszorúinkon.
szolgálatával. Templomunk felszentelésének 213. Isten áldását kérjük alkalmainkra és az 
November 1-én de. 10.00 órakor évfordulóján, november 15-én, vasárnap Olvasók életére!
bûnbánati istentiszteletet tartunk de. 10.00 órakor hálaadó istentiszteletet 

dr Zsednai Józsefnéúrvacsoraosztással. tartunk.
evangélikus lelkipásztorTemetõi istentiszteletünk november 1-én November 22-én de. 10.00 órakor 

Egyházi hírek

Györköny elõkelõ helyen szerepel a A hírhez tartozó kép az egyik györkönyi 
megyei és régiós, de mondhatjuk munkahelyen készült, a ColorFerr Kft 
országos munkanélkü l iség i  rá ta  üzemében. 
tekintetében a gazdasági válság ellenére 
is. Hajrá Györköny! 
A legfrissebb adatok szerint az országos 
érték 8,39 %, a Tolna megyei pedig 9,11 

Braun Zoltán %. Települési szinten az elsõ három 
polgármester legalacsonyabb érték a megyében: Paks 

5,13 %, Závod 5,19 %, Györköny 5,34 %. 

Munkanélküliség megyénkben és Györkönyben 
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Szüretelnek, énekelnek, láttál-e már fedezésére 110.000 Ft-ot  fe l  is „
ennél szebbet?” használtunk. Egyre közeledett a nagy nap 

és kezdetét vették a több napig tartó Takács Gyula Szüreti versének nyitó 
elõkészületek,  amelyeknek a fõ mondata mutat rá a legegyszerûbben a 
mozgatórugója Portelekiné Jutka volt. györkönyi szüreti nap lényegére is: ének, 
Lassan elérkezett a várva várt nap is, a zene, tánc, bor, mulatság, szórakozás, 
szeptember 5-e. A nap tökéletessé vidámság… 
tételéhez a tánccsoport apraja-nagyja A 2007. novemberében megalakult 
hozzájárult, hiszen volt, aki díszeket Gyöngyvirág Tánccsoport feladatául 
készített, fogatokat és hintókat díszített, a kapta a györkönyi szüreti nap megren-
vendégeket fogadta. 14.00 órakor dezését és hagyománnyá tételét. A 
kezdetét vette a felvonulás a faluban.  Az mulatsághoz tartozó anyagi feltételeket a 
éneklésben és táncolásban elfáradt helyi önkormányzat biztosította, amihez 

a fõzés miatt nem vettek részt a táncosokat a fõpárosok (bíró, jegyzõ, az Új Magyarország Vidékfejlesztési 
felvonuláson és a csoportunk mûsorában jäger) házainál vendégül látták, ahol Program vidéki rendezvényeket támogató 
sem, de kárpótolta õket a vacsora sikere.  üdítõt és bort kaptunk, valamint a helyi keretébõl pályázat útján nyert fél millió 
A napot a Schmuck zenekar vezényelte táncosok által készített finomabbnál forintot. Ebbõl az összegbõl a kiadások 
fergeteges, hajnalig tartó bál zárta.f i n o m a b b  s ü t e m é n y e k  k ö z ü l  
Ezúton is szeretnénk még egyszer válogathattunk. A felvonulás ideje alatt az 
megköszönni mindenkinek a szüreti Új Magyarország Vidékfejlesztési 
n a p p a l  k a p c s o l a t o s  p o z i t í v  Program által szervezett meglepetés 
visszajelzéseket, a sok gratulációt és a gyermekmûsor volt a Pincehegyen. Négy 
további jó kívánságokat. Reméljük, hogy órára a csikósokkal és fogatosokkal 
jövõre újult erõvel, az ideinél még megérkeztünk a Május-térre, a táncos 
fergetegesebb szüreti mulatságot tudunk mûsorok helyszínére, ahol a nagydorogi, 
ajándékozni.a kajdacsi és a györkönyi tánccsoportok 

sz ínes  mûsora  szórakoz ta t ta  a  
Berek Szandra

közönséget. Mindeközben a csoportból 
néhány asszony a Gazdák Pincéjében 
készítette a pörköltet a vendégeknek. Õk 

Új rendszerben, új csoportban vágott neki 11-est. Mórágy - Györköny 6-4. Bán. Németkér - Györköny 2-1. A II. 
mindkét  csapatunk a labdarúgó Mórágyon köztudottan „lejtõs” a pálya. félidõre sajnos elfáradtunk. Gól: Hutflesz. 
bajnokság 2009/2010-es idényének. Az Errõl a játékvezetõk gondoskodtak is. Györköny - Bonyhád-Börzsöny 3-2.
ellenfelek lényegesen erõsebbek lettek az Gólok: Porga, Köte, Deák, Száraz Nehezen sikerült kicsikarni a harmadik 3-
eddigieknél, hiszen korábbi „õshonos” Kiállítva: Porga és Bogáncs. Györköny - 2 arányú gyõzelmet. Gólok: Köte (2), 
megyei II. osztályú csapatokkal kerültünk Dunaszentgyörgy 4-2.  Keserves Sövényi. Mórágy - Györköny 1-4. Kicsit 
szembe. Új játékost sajnos nem sikerült gyõzelem volt, a végére 9 fõre nehezen jött össze a gyengébb 
igazolnunk, ezért a régi gárda vette fel a fogyatkozott vendégek ellen. Gólok: Köte képességû vendéglátók legyõzése. 
harcot az ellenfelekkel. Eddig úgy érzem, (2), Erdei (11-esbõl), Miczki. Kiállítva: Gólok: Tamaskó (3), Bán. Györköny - 
hogy tisztességgel helytálltunk, bár a Hajpál (Dszt. györgy). Fadd - Györköny 2- Dunaszentgyörgy 1-0. Szívós és kitartó 
spor tszerûségi  versenyben nem 3. A csapat mindent megtett  a ellenfelet sikerült legyûrnünk a hajrában 
tartozunk az élmezõnyhöz. gyõzelemért és a 90. percben lõtt góllal szerzett góllal. Gól: Micskei. Fadd - 
Lássuk tehát a számszerû eredményeket! megszerezte az áhított 3 pontot. A hazaiak Györköny 4-1. A félidõben még 1-1 re 
Felnõttek: Györköny - Kajdacs 2-0. A 5 kapufát is lõttek! Gólok: Köte, Deák, álltunk, utána kevés volt a „hétvégi” 
nyitány remekül sikerült. Különösen Miczki. Csapatunk a tabella 9. helyét energia! Gól: Tamaskó.
emlékezetes volt Kasza bombagólja. foglalja el 8 mérkõzésbõl 3 gyõzelemmel, Csapatunk a tabella 4. helyén áll. 8 
Gólok: Heidecker, Kasza. Sióagárd - 1 döntetlennel és 4 vereséggel. Eddig 10 mérkõzésbõl 5 alkalommal nyertünk, 
Györköny 4-0. A lényegesen erõsebb és pontot szereztünk, gólarányunk 15-20. háromszor kikaptunk. Gólarányunk 17-
tapasztaltabb ellenfél megérdemelt U 19 (Ifjúságiak): Györköny - Kajdacs 3-2. 15, ami 15 pont megszerzéséhez volt 
gyõzelmet aratott. Györköny - Pálfa 0-2. Ez a mérkõzés Köte Sanyi „gálája” volt! elegendõ. Hátra van még 5 forduló, 
Fájdalmas hazai vereség, súlyos védelmi Gólok: Köte (3). Sióagárd - Györköny 2-1. amelynek során hasonló küzdelmes 
hibákból. Németkér - Györköny 3-1. Hiába A hazaiak megajándékoztak bennünket mérkõzésekre számítunk, hiszen még az 
vezettünk Krausz 11-esbõl lõtt góljával, a egy öngóllal, de nem tudtunk élni a utolsó helyezett csapat ellen sem lehet 
h a z a i a k  a  m á s o d i k  f é l i d õ b e n  lehetõséggel. Kiállítva: Scherczer biztosra menni (Lásd: Mórágy - Kajdacs 0-
felülkerekedtek rajtunk. Györköny - Györköny - Pálfa 3-2. Küzdelmes 2.).

Erdei TamásBonyhád-Börzsöny 1-1. Porga góljával m é r k õ z é s e n  v e r t ü k  m e g  r é g i  
SE Elnökhamar vezetést szereztünk, de a „mumusunkat”.

sorsdöntõ 92. percben Krausz kihagyta a Gólok: Hutflesz, Till, Tamaskó. Kiállítva: 

Fordulóról fordulóra

Szüret
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GÓLYAHÍR
Lackner Zoé
született: 2009. 
július 18. 
3530 gr, 
55 cm.

Gellérthegyi 
Anna

született 2009. 
május 22-én 
Budapesten, 
55 cm-rel és 

3900 grammal

Életkép a szüreti felvonulásról Az óvodások Mözsön

A gyermek ökocsoport tagjaiAz Állatok Világnapján nagy népszerûségnek 
örvendtek a házi kedvencek

Projektindító napA pályázaton nyert laptopok átvétele


