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Felelõs kiadó:

,,Patak mellett mentem, azt súgta egy harcsa
Van e háznál kislány, hogy az Isten
Tartsa
Meglocsolnám rózsavízzel, hogyha elõjönne,
Akkor az a kicsi lány, jaj de nagyot nõne!"
Tagadhatatlanul megérkezett a tavasz kis falunkba is. A mindenki által várt évszak 
melegebb napjai a természet megújulását hozták, s ezzel együtt sok színt az életünkbe. 
A tavasz legnagyobb keresztény ünnepe a Húsvét, amikor Jézus feltámadását 
ünnepeljük. 
Az ünnepet megelõzõ vasárnap, virágvasárnapon arról emlékezik meg az egyház, hogy 
Krisztus pálmaágakat lengetõ tömeg éljenzése közepette vonult be szamárháton 
Jeruzsálembe. A nagycsütörtök Krisztusnak az Olajfák-hegyén történt elfogatását idézi 
emlékezetünkbe. Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének, 
megostorozásának és kereszthalálának a napja. Nagyszombat este körmenetekkel 
emlékezik meg a keresztény világ arról, hogy Jézus - amint azt elõre megmondta - 
harmadnap, azaz Húsvét vasárnapjának hajnalán feltámadt halottaiból.
Számos népszokás is kapcsolódik az ünnephez, egyik ilyen a tojásfestés. A leányok 
vasárnap festették meg a tojásokat. A tojás eredeti jelképe a termékenység, az új élet- 
„Ahogy krisztus áttörte a sír bilincsét, úgy bújik elõ az új élet, a kis csibe is a tojás 
börtönébõl." A tojásfestés módszerei tájegységenként változók. A legegy-szerûbb mód: 
hagymalevél vagy zöld dió levél fõzetébe mártották a tojást, amelyet virágmintákkal 
vagy levélmintákkal borítottak be. A tojásírást viasszal végezték, megolvadt viasszal 
írtak a tojásra, s ha megszáradt, festékbe mártották. A színes tojásról letörték a viaszt, a 
helye sárgásfehér maradt. Nagyobb ügyességet igényelnek a karcolással, vakarással 
díszített tojások. A megfestett tojásokra egy éles tárggyal díszítõ motívumokat 
karcoltak. Napjaink egyik legkedvel-tebb technikája a szalvétás módszer. Húsvéti, 
tavaszi mintájú szalvétákból motívumokat kell kivágni, majd ezeket hobbi ragasztó 
segítségével a tojásokra ragasztani, és már készen is van a színes és vidám tojás.
A fiúk által kedvelt másik népszokás a locsolás. Húsvét hétfõn a legények útra keltek, és 
meglocsolták az eladósorban lévõ leányokat, kútvízzel, szódával, a szerencséseb-
beket finom kölnivel. 
E h h e z  a z  ü n n e p h e z  i s  
kapcsolódik jellegzetes étel, 
mégpedig a húsvéti sonka 
tojással és tormával. Ehhez 
szeretnék ajánlani egy receptet, 
amely a tojást más formában 
kínálja az asztalon, nagyon jól illik 
a sonkához, és roppant egyszerû 
elkészíteni
To jásk rém:  4  f õ t t  t o j ás1  
lilahagyma 1 ek. mustár1 tejföl só, 
bors
(ízlés szerint kerülhet bele egy kis 
citromlé és cukor is)A tojásokat és 
a lilahagymát felaprítjuk, és összekeverjük a többi hozzávalóval. Hûtve kínáljuk.
Jó étvágyat!

Köhler Nóra
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Mielõtt a 2011. évi költségvetést Folytathatnám a munkákkal, mellyel a györkönyieknek, nekik ezúton is 
elemeznénk essen szó az elmúlt lakosság saját környezetének köszönöm munkájukat!
évekrõl. ápolásával ért el, ennek eredménye, A kötelezõ feladatok ellátása során a 
A 2007-es évben a költségvetést az hogy egy messzirõl jött ember Szociális Alapszolgáltatási Központ 
akkori Testület 37 millió hiánnyal szemében is takaros falukép alakult kistérségi szintû lett, a nagydorogi 
fogadta el. A helyzet kilátástalan volt ki. Természetesen messze van még a központú 2 fogorvosi körzetbõl egyet 
és kevés mozgásteret hagyott a vége - és nincs is -, de sokkal tisztább megszüntettünk. Az orvosi tevékeny-
fejlõdésre. Ez évi munkánk nagy a kép! ségben is változás lesz 2011 
része abból állt, miként lehet ezt a Az elmúlt években az iskola óvoda júliusától: a györkönyi körzetbe 
hiányt ledolgozni és a közel 10 millió finanszírozás folyamatosan romlott, beleolvad a pusztahencsei körzet is. 
Ft-os hosszútávú hitelünket csökken- pénzügyi és gazdasági válságon Minden fenti lépésnek a megtaka-
teni. Különbözõ pályázatokon sikerült estünk (avagy tart-e még??) át. A rítás, a fenntarthatóság az oka.
mûködésre támogatást szereznünk, gazdasági környezet nem kedvezett. A 2011-es önkormányzati fejlesztési 
illetve erõsen csökkentettük a Intézményeink fenntartása és lehetõségek is ezt az irányt képvi-
kiadásainkat. Ennek eredménye, kötelezõ feladataink ellátása lassan selik. Szeretnénk az óvoda épületét 
hogy december 31-ére nem változott oda vezet, hogy megbénítja a és a hivatal épületének hátsó felében 
az éven belüli hitelünk, a hosszú távú mûködésünket.  Sok környezõ létrejövõ új orvosi, védõnõi rendelõt 
hitelünk nagy részét kifizettük, a településen ennek következtében szigetelni és fûtését, világítását 
költségvetési hiányt ledolgoztuk és megszûnt az iskola felsõ tagozata, korszerûsíteni. A fejlesztések önere-
már megkezdõdött a régi napközi vagy az egész iskola. A jelenlegi és az jét pedig a energiamegtakarításokból 
felújítása is. elõzõ testület is a 20 éve elhunyt Lückl fedeznénk. A Mûvelõdési Ház 
Azóta is hasonló évek voltak, bár a János egykori tanács elnökünk elvét felújításának nagy részét képezi a 
költségvetési hiányunk évrõl évre vallja: "Az utódnak nem szabad az fenntarthatóság, azaz ebben az 
csökkent 2010-ben még mindig 22 iskolát átengedni a szomszéd esetben a földhõvel történõ fûtés 
millió Ft-os hiánnyal tudtuk elfogadni falunak, mert iskola nélkül megszûnik kialakítása, és az épület szigetelése. 
a költségvetést. Ez volt az elsõ év, a falu létezni." Nehéz is lenne átadni, Miért érdemes küzdeni ebben a 
hogy a hiányt nem sikerült teljes megszüntetni egy olyan iskolát, kilátástalan helyzetben?
mértékben ledolgoznunk. Közel 2 melynek felszereltsége, állapota a !Az óvoda-iskola utánpótlás, azaz 
milliós volt az év végi rövidtávú városi iskolákat is felülmúlja. az újszülöttek száma a 2010 évben 
hitelállomány növekedésünk és most Az elmúlt években nem csak kívülrõl országos átlag másfélszerese volt, 
elõször hosszú távú hitelünk is volt a látszik, de belülrõl is megújult. Ennek ami nagy öröm egy kistelepülésen és 
pályázati önerõk következtében. Az 5 is köszönhetõ, hogy a györkönyi mutatja életképességünket. 
mi l l iós hosszú távú h i te lünk gyerekeken kívül 4 településrõl is !A munkanélküliségi rátánk 2010-
kialakulásában közrejátszott, hogy a érkeznek osztálytársak. ben két hónapban is alacsonyabb 
pályázatok megvalósításához elõ A 2011 költségvetésünk tárgyalásai volt, mint az ország egyik legala-
kellett finanszíroznia az Önkor- során sajnos nem változott a helyzet. csonyabb rátával  rendelkezõ 
mányzatnak a pályázati támogatást Györkönyre jutó állami támogatás városában, Pakson. 
is, melynek kamatkiadásai jelentõs megint csökkent. A tervezett hiány !A bûnözés - bár van - elhanya-
tételt képeztek, illetve az iskola valamelyest csökkent az elõzõ évhez golható más településekhez képest.
akadálymentesítése pályázatunknál k é p e s t  ( 2 1 , 5  m i l l i ó )  m é g i s  !Új üzemcsarnok építésébe fogtak, 
a támogatás 95%-át kaptuk csak veszélyesebb a helyzet, mivel a mely gazdasági helyzetünket tovább 
meg. Összességében a 4 év alatt kiadásaink csökkentésének az elmúlt javítja. 
csökkent a hi te lá l lományunk, 4 év után már nem sok tere maradt. !A Zambelli Colorferr Kft bõvít, mely 
miközben ezekben a szûkös években 2011-tõl már csak 1 fõ dolgozik, aki a gazdasági helyzetünket tovább 
sikerült a középületek jó részét rendért felelõs a faluban és az javítja. 
felújítani: intézményekben is elvégzi a !A Györkönyi Pincehegy újabb 
!az iskola felsõ tagozatának karbantartási munkákat. A közmun- országos elismerést kapott, azzal, 
nyílászáró cseréi, külsõ felújítása, kában a foglalkoztatás a töredéke az hogy a XV. Országos Fõépítészi 
!új alsó tagozat kialakítása, elmúlt évek gyakorlatának. Az elõzõ Konferencia helyszíne lehetett. 
!a konyha épületének bejárati két változás következtében nehezen !A figyelmes olvasó számára 
részének átalakítása, a padlástér tudjuk majd a település közterületeit feltûnhetett, hogy a fejlesztések során 
elérhetõsége és termek kialakítása, rendben tartani. Itt ragadom meg az két épület is felszabadult, felszaba-
!a Hivatal épületének külsõ és belsõ alkalmat, hogy mindenkit megkérjek dulhat a korábbi funkciói alól. Az egyik 
felújítása, arra, hogy ebben a szorult helyzetben a régi alsó. Az elsõdleges funkciója 
!a  F õ  u t c a  e g y  r é s z é n e k  saját lakókörnyezetének ápolásával "fecske lakások" kialakítása lett volna 
aszfaltozása, segítse a településkép megtartását. fiatal Györkönyben letelepülõk 
!új árokrész kiépítése a Fõ utca Sokan vannak, akik a felkérés nélkül számára, de ezt a helyi történetek 
mellett, új buszmegálló kialakítása... eddig is tették a dolgukat, mint rendes átírták.

A 2011. évi költségvetés és elõzményei
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folytatás az elõzõ oldalról letelepedéshez ezzel is biztosítva településünktõl, akkor egy dinami-
Az épület egy részében a kibõvített településünk hosszú távú megtartá- kusan fejlõdõ településen lakhatnánk, 
kistérségünkön mûködõ Duna sát. melyben az utak, árkok, közterületek, 
Összeköt Leader Egyesület végzi !Ybl Miklós Építéstudományi Kar és középületek évrõl-évre látható 
munkáját 2010 óta. Az épület többi a Budapesti Mûszaki Egyetem mértékben változnának. Reméljük 
részében pedig a megváltozott Építészkara valamint a Vidékfejlesz- 2011 õszére számunkra pozitív 
munkaképességûeket foglalkoztató tési Minisztérium is segít céljaink döntéseket fognak hozni az oktatás 
Erfo Kft. munkatársai dolgoznak 2011 elérésében, egy élhetõ település politikával kapcsolatban és egy 
áprilisa óta. A jelenleg orvosi és megtartásában k iszámí tha tó  fe j l õdés  ú t já ra  
védõnõi rendelõ átalakításával Amennyiben a kormány az intézmény léphetünk.
viszont továbbra is a célunk a finanszírozást helyrerakná, miközben 

Braun Zoltánfiataloknak átmeneti segítséget adni a további bevételeket nem vonna el 
polgármester

Kedves györkönyi lakótársaim! iskolás életet szeretnénk bemutatni szeretnénk bedigitalizálni és nagyobb 
Ismét megrendezzük a Falu- és fényképeken. Ehhez kérjük a képként k inyomtatni ,  hogy a 
Nemzetiségi Napokat, melynek segítségüket. Június 30-ig várjuk a kiállításon jobban lehessen látni a 
idõpontja 2011. augusztus 12-14. mûv.házban az 1900-as évek elejétõl képen lévõket. 
Szokásunkhoz hûen a rendezvényt napjainkig készült fotókat, melyek az 
kiállítással szeretnénk megnyitni. A iskola és az óvoda életét mutatják be. Segítségüket elõre is köszönjük! 

Kutinékiállításon a györkönyi óvodás és Azért kérjük ilyen korán, mert 

Felhívás fotógyûjtésre

TELEPÜLÉSÜNK NÉPESSÉGÉNEK STATISZTIKÁJA 2010-BEN

népesség-nyilvántartó

A község lakossága 2011. január 1-én  mutatnak 2010-ben: hátrahagyva.
1011 fõ, 491 férfi és 520 nõ. Györkönyben:- 13 gyermek született, (A 2011-ben a községben 1 
A település állandó lakosainak száma közülük 3 fiú, 10 kislány. kisgyermek született, 1 kislány. Az 
2010. január 1-én 1004 fõ volt, - 8-an (4 pár) kötöttek házasságot. ú j s z ü l ö t t h õ z  g r a t u l á l u n k  j ó  
melybõl 490 férfi,513 nõ. Az elmúlt - 1 házaspár bontotta fel házasságát egészséget, sok örömet, boldogságot 
évben 7 fõvel növekedett a község jogerõs bírói ítélettel. kívánunk a családnak.)
lakossága. - 11 személy halt meg, 8 férfi és 3 nõ 
Ismerkedjünk meg a számokkal, mit (3-an otthonukban), 3 özvegyet 

Településünk korcsoportos megoszlása az alábbiak szerint alakult:
      Korcsoport  (év)       Férfi             Nõ Összesen

0-2   6   16 22
3-5     10   12 22
6-14                 48   45  93
15-18                 26   25 51
19-60               315 277            592
61-75                 68   88            156
76-100                 18   57 75

Összesen:              491 520          1011

Györköny három legidõsebb nõ 
lakosa:.
Wenhardt Jánosné (1919. 07. 09), 
Hoffmann Jánosné (1921. 05. 07.)
Böndör Jánosné (1921. 09. 07.)
Györköny kettõ legidõsebb férfi 
lakosa:.
Brunn János (1920. 03. 05.)
Pámer Ádám (1923. 01. 21.)
Kívánunk mindannyiknak további 
boldog, békés nyugdíjas éveket, erõt, 
egészséget, hogy a 100. születés-
napjukon együtt ünnepelhessünk.

A személyi jövedelemadó 1%-át a Györkönyi Hagyományõrzõ Egyesü- 18862746-1-17; 
következõ györkönyi szervezeteknek let 18853920-1-17; Györkönyi /Jerking/ Evangélikus 
lehet felajánlani: Györkönyért Településfejlesztési Templomért Alapítvány 18853463-1-
Györkönyi Pincehegyért Egyesület Alapítvány 18852929-1-17; 17.
18867851-1-17 Gyermekeink Javára Alapítvány Kérjük, éljenek minél többen törvény 
Fiatalok Egymásért Egyesület: 18857515-1-17; adta jogukkal, és támogassák a 
18860483-1-17; Györkönyi Polgárõr Egyesület györkönyi civil szervezeteket.

Szerk. 

Adó 1%
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Ebben az évben április 30-án minden csoportot külön köszöntünk számháború és kuglibajnokság 
(szombaton) rendezzük meg a az ünnepi színpadról. (elõzetes nevezéssel)
hagyományos települési majálisunkat M inden  csopor t  sa já t  maga  16:00 órától lábtengó verseny 2 fõs 
(mivel május 1-e vasárnap), melyre gondoskodik arról a jármûrõl, mellyel csapatokkal
minden brigádot, csoportot, lakókö- fel szeretne vonulni a faluban és saját 18:00 órától májfa állítás
zösséget, baráti társaságot, civil maga fogja feldíszíteni a jármûvet 20 órától buli, reméljük, hogy jó idõ 
szervezeteket  hívunk és várunk!

lesz, ezt a szabadtéren szeretnénk 
Május tér: megrendezni. 

A program a nosztalgia jegyében fog 
A csapatoknak április 28-ig lehet  zajlani: 8.00 órától brigád, utca... fõzõbaj- je lentkezni   a  mûv.  házban 

8.00 órakor zenés ébresztõ és nokság indítása (mindenki saját személyesen, vagy a 552-000 
gyülekezõ a mûv.ház elõtt, traktorok készítésû étellel nevezhet). Standot telefonszámon.
feldíszítése mindenki  épít magának, mellyel indul 

a Stand szépségversenyen Mindenkit sok szeretettel hívunk és 
9.00 órakor traktorokkal felvonulás a 10.00 órától kézmûves foglalkozás, várunk!
faluba, majd érkezés a Május térre, ott  lufiborotválás, “sör-virsli” verseny, Kuti Imréné

Meghívó majálisra

„A gyermek a miénk is, az enyém, a beszélgetni, be kell csukni a szemet, képessége is fejlõdik. Pl.: Föld, víz, 
tied, mindannyiunké.” csak tapintással lehet keresgélni. levegõ. Mond az ellentettjét! Találd 

(Hermann Alice) - Hely, idõ. Csak a szõnyeg a „ház”, a meg a párját!
Az óvodáskorúak játékának harmadik hunyó csak egy idõ után kezdheti A legtöbb játék esetében fejlõdik a 
csoportját a szabályjátékok alkotják. keresni a társait. figyelem (figyelemösszpontosítás, 
Olyan játékok tartoznak ide, ahol - Magatartás. Hogyan lehet segíteni a figyelemmegosztás), megfigyelõké-
elõre meghatározott szabályokat kell játszótársnak, mi a játékvezetõ pesség.
betartani a gyerekeknek. feladata, hogyan esik ki valaki a A szabályok fejlesztik az önuralmat. 
A szabályjátékoknak két csoportját játékból, mi a vesztesek sorsa. Gyõzelem esetén sikerélményhez 
különböztetjük meg: Szabályjátékokat általában óvodai jutnak, erõsödik az önbizalmuk. 
- mozgásos szabályjátékok: dalos környezetben játszanak a gyerekek. A Alkalmanként át kell élniük kudarco-
népi játékok, körjátékok, szembekö- többi  já tékhoz hasonlóan,  a  kat is, melyeknek elviseléséhez 
tõsdi, labdajátékok, versenyjátékok szabályjátékok is fejlesztõ hatásúak: hozzá kell szokniuk. 
- értelemfejlesztõ szabályjátékok: a A mozgásos játékok során a A dalos népi játékok fejlesztik a 
gyors érzékelést, a megfigyelést, a gyermekek természetes mozgásokat szépérzéket, formálják a gyermekek 
figyelmet, a logikus gondolkodást, az végeznek: ugrálnak, szaladgálnak, zenei ízlését.
ismeretet fejlesztõ játékok labdáznak. Lehetõség van bonyo- Manapság már számos olyan 
A szerepjátéknak és a szabály- lultabb mozgások gyakorlására is: gyermekkiadvány létezik, melyekben 
játéknak sok közös vonása van, de hajítás, labdagurítás, elkapás, az értelmi képességek valamelyik 
egy lényeges különbség van labdapattogtatás. területének (érzékelés, megfigyelés, 
közöttük, a szabály. A játék lényegét a A szabályjátékok nem csak a figyelem, emlékezet, képzelet, 
szabályok adják meg. Aki nem tartja gyermekek mozgását fejlesztik, gondolkodás) fejlesztését szolgáló 
be a szabályokat, az kiesik a játékból. hanem a hallást, tapintást, látást is. játékokat találunk.
A  s z a b á l y o k  t ö b b  d o l o g r a  Pl.: szembekötõsdi, Mi van a Használjuk ki ezeket a lehetõségeket 
vonatkozhatnak: zsákban? Találd ki, hogy ki vagyok! is!

Szabó Zoltánné-  M o z d u l a t r a .  N e m  s z a b a d  Az  i smere tek  f e l i dézésének  

A játéktevékenység fejlõdése óvodáskorban III. 

Az óvoda vezetõje kéréssel fordul maradt-e ott véletlenül lányka táncos felöltöztethetnénk.
mindazon volt óvodás anyukáihoz, ruha, fiú mellény és ing, mivel ezekbõl Továbbá keressük Ralf Zuckowski 
akiknek gyermeke valamikor táncolt hiányoznak. Vogelhochzeit c. videokazettáját. 
az óvodai tánccsoportban, hogy Nagyon megköszönnénk, mert akkor Köszönettel:

Szabó Zoltánnénézzen körül a szekrényében, nem m i n d e n  k i s l á n y t  é s  f i ú t  

Felhívás
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Ha bárki kételkedni merne a fent mindig abba az irányba akart menni, Viszont sem a csapatnak, sem a 
megál lapí tásra kerül t  tényre,  amerre a vezetõje szerette volna. szurkolótábornak ez nem szegte 
miszerint Györköny igenis NAGY, Csapatunk megtermett férfitagjai kedvét. Az elsõ perctõl az utolsóig 
annak szíves figyelmébe ajánlom a (Laci bácsi, Gyuri bácsi, Rómeó) olyan kitartással, lelkesedéssel és 
március 20-án, vasárnap délelõtt, a mondanom se kell, elég viccesen összefogással küzdöttek illetve 
TV2-n adásba került NAGY VAGY festettek és mozogtak a ladikban, buzdítottak, ami példa értékû lehetne 
címû mûsort! Megbizonyosodhat róla viszont a diáksereg és Ildikó néni kis falunk életének egyéb közéleti 
mindenki, hogy elszántságban, fürgén, fitten, ügyesen eveztek a területein is! Mindenki maximálisan 
ügyességben, összefogásban és habokban. Amíg a csapatok teljes o d a t e t t e  m a g á t ,  n a g y o n  j ó  
lelkesedésben bizony igen NAGY is e rõbedobássa l  do lgoz tak ,  a  hangulatban telt a délután, fõleg 
tud egy csöpp falu lenni! Március 5- nézõtéren ülõk hangos buzdítása miután megérkezett vezérszurkolónk, 
én, a tévémûsor felvételének napján kísérte végig a két versenyszámot az Levente Péter! Ha vele kapcsolatba 
ország-világnak mutatta meg egy uszodában. El lehet képzelni, hogy a kerülsz, egy másik bolygón érezheted 
busznyi györkönyi gyerek és felnõtt, hely adottságai révén micsoda magad, annyira elvarázsol a 
hogy nem ijed meg senkitõl és fülsiketítõ élményben volt része személyisége. Versenyzõink kiválóan 
semmitõl! mindenkinek! te l j es í te t tek ,  e r rõ l  m indenk i  
Még az igen korai (hajnali 5 órai) Csapatunk nagyon jó eredménnyel meggyõzõdhetett a fent említett 
indulás sem vette el a résztvevõk zárta a vizes számokat, picit ugyan idõpontban a tévé képernyõjén. Még 
lelkesedését, sõt! Rendkívül jó megnyugodva, de még mindig a ha a játék után néhányan picit 
hangulatban telt az utazás, izgatott versenydrukk hatása alatt állva vártuk csalódottak is voltak a végsõ 
várakozás jellemezte a kis csapatot. a folytatást. sorrendet illetõen, semmi okuk sem 
Budaörs volt a célállomás, a helyi Közben megérkeztek a györkönyiek volt rá: bebizonyítottuk, hogy sok-sok 
sportcsarnok és uszoda komplexuma által benevezett mozzarellás ételek szempontból több elõnyt élvezõ 
adott otthont a versenynek, ill. a is. Ugyanis a verseny egyik feladata településekkel szemben is van 
tévéfelvételnek. a z  v o l t ,  h o g y  k é s z í t s ü n k  bátorságunk felvenni a versenyt, sõt: 
A megérkezés után igencsak mozzarellából minél különlegesebb, egy kicsi, ámde lelkes, összetartó és 
felpörögtek az események, hiszen az nem túl hétköznapi ételeket. Nos, céltudatos közösség is tud csodát 
elsõ hat csapat közé kerültünk be, Hoffmann Péternek köszönhetõen tenni maga körül és igenis van 
azaz velünk kezdõdött a verseny: olyan gasztronómiai csodát tehettünk helyünk a NAGYok között!
regisztráció, átöltözés a vizes a zsûri asztalára, hogy a szemük- Gratulálunk a NAGY CSAPAT 
versenyszámokhoz, a szurkolóhad szájuk elállt a csodálkozástól! tagjainak! Köszönjük Iker László, 
elhelyezése a tribünön. Mindeközben  Köszönjük Péter, Te is NAGY VAGY! Pesztericzné Vincze Ildikó, Schallné 
és persze egész nap folyamatosan - Két és fél órás szünet után Andi, Schweigert György, Bõsz 
szemtanúi lehettünk annak, mennyi elkezdõdtek a szárazföldi megmé- Tímea, Koch Ivett, Kósa Attila, 
ember jól összehangolt munkája kell rettetések, de csak szigorúan egy Tamaskó Patrik, Binder Alma, Kövér 
egy ilyen monumentális tévés nagyon vidámra hangolt bemelegítést Bence, Micskei Dóra, Csikai Rebeka, 
produkció elkészültéhez. követõen. Itt is az elsõ hat csapat Világ Máté, Schweigert Péter és 
No de vissza a versenyhez! között vetélkedtünk, ennek minden Schweigert Luca! És természetesen 
Csapatunk fehér színben állt rajthoz, elõnyével és sajnos mondhatni sok-sok köszönettel tartozunk 
kiegészülve Szentgyörgyi Rómeóval, hátrányával együtt. Nem egyszer Szentgyörgyi Rómeónak is! Valamint 
világ- és Európa-bajnok sportaero- ugyanis játék közben derült ki, hogy a lelkes szurkolócsapatnak!
bikozóval, a Pécsi Sasok trió egyik vagy a szabály volt betarthatatlan, 
t ag jáva l .  A ké t  v i zes  szám i l le tve menet  közben ke l le t t  Hajrá Györköny, NAGY VAGY!
mindegyikében fõszerep jutott egy módosítani azt, vagy pedig az 

Bock Zsuzsannagumicsónaknak, amelyik - mint eszközökkel volt néminemû problé-
felkészítõverseny közben már kiderült - nem ma.

NAGY VAGY, GYÖRKÖNY!

A 8. osztállyal február hónapban, b i r tokukba  ve t ték  a  te rmet .  neki megfelelõ gépet. Változatos, új, 
konditermi testnevelés órákat Kipróbálhattak erejüket, kitartásukat. dolgokat csinálhattak a gyerekek, ami 
tartottunk. Füller Márk és Scherczer Természetesen a fokozatosság elvét feldobta a hétköznapi tornatermi 
László ajánlotta fel segítségét a betartva dolgoztatták különbözõ testnevelés órákat. Köszönet a 
témával  kapcsolatban.  Rövid izmaikat a fiúk és a lányok. fiataloknak, hogy idõt szántak ránk.
ismertetõ után és a biztonsági Mindenkinél nagy tetszést arattak az 

Köhler Ádámnéelõírások ismeretében, a gyerekek órák, hiszen mindenki megtalálta a 
testnevelõ

Tesióra a konditeremben
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2011. március 6-án 14 órai kezdettel a J á n o s :  F e j e z e t e k  G y ö r k ö n y  háborúból. Ezután Braun Zoltán 
györkönyi Mûv. házban Krausz tö r t éne tébõ l  ( 1945 -1985 )  c .  Györköny polgármestere köszönte 
J á n o s n é  G y ö r k ö n y i  N é m e t  tanulmánya. A szerzõ nagyon meg Brunn János munkáját. Ezt 
Önkormányzat elnökének köszöntõje érdekes könyv ismer te tõ jé t  a  követõen a vásárolt könyveket 
után az általános iskolások szép kis megjelent félszáz érdeklõdõ olyan dedikáltatták a szerzõkkel, valamint 
mûsorát - melyre BockZsuzsanna és figyelemmel hallgatta, hogy a légy baráti találkozókra és beszélge-
Hartmann József készítette fel a zümmögését is meg lehetett volna tésekre is sor került a finom frissensült 
diákokat - hallhattuk. Ezt követte Dr. hallani. Ezután Dr. Józan-Jilling fánk mellett, melyet Lückl Erzsi 
D o b o s  Gy u l a  To l n a  M e g y e i  Mihály kedves szavaival méltatta néninek és Lamm Erzsi néninek 
Önkormányzat Levéltárának ny. Brunn János munkáját, valamint köszönünk.
igazgatója, aki bemutatta Tolna érdekességképpen felolvasott egy 

Kuti Imréné Megyei Levéltári Füzetek 13. kötetét. családi levelet, melyet még az Õ 
Ebben a kötetben kapott helyet Brunn édesapja ír t  édesanyjának a 

Könyvbemutató

FÖLD ÓRÁJA Március elején újra hatalmas plakátot készítettek, Lehetõség volt még a foldoraja.hu 
kaptunk a Magyarországi WWWF-tõl természetesen hulladék anyagból. oldalon elektronikus képeslap 
felhívást, hogy a tavalyi évhez Ezen egy felhívást is közzétettek az küldésére is. Több száz emailt 
hasonlóan, idén is megrendezésre osztályok számára. E felhívás a küldtünk el a gyerekkel, barátoknak, 
kerül a Föld Órája akció. Megkezdõ- WWWF-tõl származik, amely arra kéri ismerõsöknek, a Föld Órájával 
dött a visszaszámlálás. a Föld lakóit, így a györkönyi kapcsolatban. Változatos képeslapok 

gyerekeket is, hogy a villanyoltás voltak, nekünk ez tetszett a legjobban.
2007-ben Ausztráliából Sydney-bõl mellett, tegyenek  egy éves, 
indult el ez a kezdeményezés, amely bármilyen parányi fogadalmat, Földünknek óriási kihívásokkal kell 
mára már világméretûvé vált. amellyel hozzájárulnak  bolygónk szembenéznie. De ha valódi  
2010-ben mi is csatlakoztunk a jövõjének megóvásához. A felhívás a közösségi szándékkal próbáljuk 
Lámpással a Földért akcióhoz. Csatlakozz címmel került minden ezeket leküzdeni, akkor tudunk 
Képeink még mindig láthatók a osztályhoz. A kicsik rárajzolták, ami a változtatni a rossz folyamatokon. Az 
foldoraja.hu oldalon. A 2010-es akció fogadalmuk, a nagyok pedig egész világon többszázmillió ember 
hatalmas tömegeket mozgatott meg. aláírásukkal, és fogadalmukkal is segített abban, hogy láthassuk, 
Másfél milliárd ember fejezte ki, hogy megpecsételték a csatlakozást. Ezek minden lehetséges. Most elérkezett 
fontos számára a Föld jövõje. A Föld kikerültek a folyosón a nagy plakátra. az idõ, hogy túllépjünk ezen az egy 
Órája akció fõ látványossága, hogy Reméljük, sikerül megvalósítani, órán, és megmutassuk, mire vagyunk 
m i n d e n  é v  m á r c i u s  u t o l s ó  illetve betartani minden osztálynak a képesek mi, a Föld lakosai.
szombatján, este 20. óra 30 perckor fogadalmát. A gyerekek fogadalma Az öko szakkörösök továbbra is 
idézõ jelbe téve, elsötétül a világ. többnyire a környezetvédelemre, a f i g y e l e m m e l  k í s é r i k  a  Z ö l d  
I n t é z m é n y e k ,  h i d a k ,  h í r e s  szelektív hulladékgyûjtésre, és az felhívásokat. Jelenleg a Tesco zöld 
építmények borulnak sötétbe 1 órára. energiavédelemre irányult. Ezek tanóra pályázatán dolgozunk.
A felhívásra az öko szakkörösök pontosan tükrözik az Ökoiskolai 

Köhler Ádámnéazonnal munkához láttak, és egy személetmódjukat.

A Föld Órája 

Mint már hírt adtunk róla, az Amatõr mérõhálózat kiépítéséhez. legutolsó mérési adatok: hõmér-
Meteorológusok Elsõ Magyarországi Sikeres pályázatunk eredményeként séklet, légnedvesség, légnyomás, 
Közhasznú Egyesülete (A-MET) a telepítettek az iskola területére szél, szélirány, csapadék. 
Norvég Civil Támogatási Alap által meteorológiai állomást. Az online 
támogatott és az Ökotárs Alapítvány állomás 5 percenként tölti fel az A közeljövõben szeretnénk majd az 
által koordinált „Suli-MET  Amatõr adatokat a www.metnet.hu oldalra. iskola és a település honlapján is 
meteoro lógusok az éghaj la t - Ha az egeret a Magyarország megjelentetni az észlelt értékeket.
védelemért" projektje keretében idõjárása jelenleg - címû térképen a 

Kövérné Horváth Szilviah i r d e t e t t  p á l y á z a t o t  i s k o l a i  falu helye fölé visszük, láthatók a 
intézményvezetõ

Mûködik az iskola meteorológiai állomása!!
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Február 11-én tartottuk az iskola gek. Meglepetésünkre szolgált, hogy Pékség Paks, RFC Promotion Kft 
farsangi mulatságát. Ötletes egyéni több nyereményért nem jelentkezett a Szekszárd,  Balzsam Med Bt  
jelmezeseket láthattak a jelenlevõk. gazdája. Ha valakinek még megvan Nagydorog, Zambelli Colorferr Kft, 
Nagy örömünkre szolgált, hogy az be nem váltott sorszáma, az is- Szalay könyvkereskedés, Diego 
iskolásokon kívül a vendégül hívott kolában jelentkezhet a nyereményért. Kereskedelmi Kft. Dabas, Kisvirág 
ovisok is nagy számban beöltöztek. A rendezvény célja a mulatozás virágüzlet Nagydorog, Decsi család, 
F e l v o n u l t a k :  m ú m i a ,  Z o r r ó ,  mellett a Gyermekeink Javára Gerzsei család, Wenhardt Ádámné, 
Pókember,  Hóember,  ind ián,  Alapítvány kasszájának bõvítése. Az Hanol Józsefné, Hahn Jánosné, Lückl 
hercegnõk, spanyol táncos lányok, Alapítvány támogatja az iskolai Csaba, Csurkovits család, Braun 
méhecske, boszorkány, bohóc, kirándulásokat a tanulók részére, család, Csalló Krisztián, Nyerges 
kacsa, varázsló és a többiek. Színes valamint olyan eszközök beszerzését Tamara, Horváth Nóra, Binder család, 
mûsort mutattak be a csoportok: teszi lehetõvé, melyek a fenntartói Schall László, Pámer Rozália, 
láttunk Vaka-vaka afrikai bennszülött költségvetésbõl nem finanszí- Szénási Viktor, Pámer család, Tóth 
táncot a foci VB labdarúgóival rozhatók. Az idei bevételbõl egy Noémi, Binder Pálné, Kolompár 
keveredve, részletet a Valahol asztali számítógépet vásárolunk, és a Krisztina, Szabó Tamásné, Kõmíves 
Európában c.  musica lbõ l  az tanév végi iskolai kirándulást Vivien, Kovács Adrián, Bõsz Judit, 
utcagyerekek elõadásában, Bajor szervezzük meg. Köszönjük a szülõk, Koch Rita, Rodenbücher Mihályné, 
sörhas-táncot, részletet a Hattyúk a vállalkozók támogatását, mely Zsolnai Diána, Uhrspringer család, 
tava balettbõl, mexikói utcazenészek mindezt lehetõvé teszi számunkra! Nagyné Kasos Zsuzsanna, Tricolos 
elõadását, kosárlabda csapatot. A Támogatóink: Kft.

Kövérné Horváth Szilviajelmezesek bemutatkozása után a Füller Titusz, Viro-Oil Kft, Talpas 
int. vez. mulatság diszkóval folytatódott. A Endre, Dunaföldvár és Vidéke 

tombolán 173 nyertes sorszámot Takarékszöve tkeze t ,  Gazdák  
vehettek a szerencséskezû vendé- Szövetkezet, Jerking Farm Kft, Bauer 

i n t e r n e t r e  k a p c s o l ó d n i .  A  Interaktív táblával gazdagodott az 
kompetencia fej lesztés során Általános Iskola. Az informatikai 
gyakran van csoportos és páros normatíva pályázaton nyertük az 
tevékenység, amikor internet eszköz árát. A pedagógusok a 
segítségével kell a gyerekeknek TÁMOP pályázat során már korábban 
feladatot megoldani. megismerkedtek az IKT eszközökkel, 
Az órán készített beszámolókat, magával a tábla szoftverrel is, csak 
p r e z e n t á c i ó k a t  e l õ a d j á k  a z  táblánk nem volt a teljes körû 
osztálynak. A képeken ismerkednek a alkalmazáshoz. Januárban a tábla 
hetedikesek és nyolcadikosok a beüzemelését követõen egy gyors 
táblával, Smart táblaszoftverrel, ismeretfrissítést tartottunk a korábbi 
illetve már az aktív használat látható.trénerrel, és azóta naponta hasz- egyidõben valamennyi  fe lsõs 

náljuk. Elsõsorban a természettu- osztályba felszereltettünk egy-egy 
Kövérné Horváth Szilviadományos tárgyakon alkalmazzuk: projektort, így a tanárok és a tanulók intézményvezetõ 

biológia, fizika, földrajz, kémia. Ezzel laptopokkal  tudnak dolgozni ,  

Az eddigi hagyományokhoz híven Szalagtûzéskor a hetedikesek elfáradva tért haza a diáksereg.
ebben az évben is sor került néhány verssel és bölcs mondással A lebonyolításban résztvevõknek és 
iskolánkban az ünnepélyes szalag- köszöntötték az új útra indulókat, segítõkész szüleiknek köszönöm, 
avatóra február végén. Ebbõl az majd feltûzték a kék szalagot, és egy- hogy hozzájárultak a rendezvény 
alkalomból mindig a 7. osztályosok egy szál virággal is kedveskedtek. A sikeréhez!
kedveskednek a hamarosan ballagó mûsor végeztével kezdõdött a Jövõre  más felállásban  folytatjuk!
nyolcadikosoknak. A nagy napot vigalom. A zenére szendvics, üdítõ és 

Szabó Tamásnélázas készülõdés elõzte meg mindkét finom sütik mellett lehetett ropni a 
részrõl. táncot. Az est végén kellemesen 

Farsangi mulatság az iskolában

Interaktív tábla az iskolában

SZALAGAVATÓ

LURKÓ 2011. ÁPRILIS 7



Március 18-án Pakson rendezték Sajnos az elsõ walkie-tolkies s orán mit vihetnek magukkal az 
meg a városkörnyéki katasztrófa i rány í tós  fe ladatná l  mind jár t  emberek, mégis 4 pontot vesztettünk. 
versenyt. Iskolánk tanulói már több elvesztettünk 1-2 pontot. A puzzlet Így már csak a 4. helyen végeztünk. A 
alkalommal is részt vettek rajta. Nyolc hamar kiraktuk. Az polgári védelmi és mezõny nagyon szoros volt 1-1 pont 
általános iskolai csapat vett részt a tûzoltósági elmélet is hibátlanul különbség volt a helyezettek között. 
ezen a megmérettetésen. Borús idõ ment. Mindenki nagyon ügyes volt az Tapasztalatokkal gazdagodva, jó 
volt, de a verseny idejére kibírta esõ elsõsegélynyújtásnál, ahol egy ájult élménnyel, és egy szép oklevéllel 
nélkül, így a szabadban tartották meg személyt kellett elsõsegélyben tértünk haza. Dicséret a csapat-
a versenyt. Minden csapatnak volt részesíteni. A tûzoltó gyakorlati tagoknak a felkészülésért, és a 
egy fantázia neve. A miénk a résznél különbözõ eszközöket kellett versenyen való eredményes szerepl-
Katasztrókák volt. 8 feladatot felismerni. Sajnos egy eszköz nagyon ésért. Katasztrókák csapata:Koch 
kaptunk, ebbõl 5 feladatot hibátlanul kifogott rajtunk. Mindent elmondott Ivett, Schweigert Martin, Wenter 
oldottunk meg. A legfõbb feladat is Ivett amit tudni kell róla, de a neve Adrienn, Nagy Sebestyén, és Binder 
maximálisra sikeredett. Elméleti és senkinek sem jutott eszébe. Amiben Alma.

Köhler Ádámnégyakorlati verseny volt vegyesen. nagyon biztosak voltunk, a kitelepítés 
felkészítõ

Katasztrófa verseny

A háziversenyek sorát az alsósok arányban gyõztek a negyedikesek 8. osztályos lányokat. Így a felsõs 
kezdték zsinórlabdával. Ez a játék a elleni játékban. Mindkét csapat asztalitenisz házibajnokság végered-
röplabda könnyített változata, ahol a nagyon ügyesen harcolt a gyõzelem ménye:
gyerekeknek lehetõségük van a labda érdekében. 1. Koloh Regina 5. osztályos tanuló
megfogására, és átdobására a háló Sajnos a betegség idõszaka 2. Binder Alma 7. osztályos tanuló
felett. Igen nagy létszámban jelentek visszavetette a további játékokat, így 3. Lamm Tímea 8. osztályos tanuló
meg a gyerekek, sõt még a felsõsök is azok még a felsõben vissza vannak. A fiúk versenye még nem fejezõdött 
nagy érdeklõdést mutattak a kicsik Asztalitenisz osztálybajnokságok be. Ott is várható egy hatodikos 
játéka iránt. Így aztán szurkolásban után lejátszották a gyerekek az iskolai tanuló meglepetés gyõzelme.
nem volt hiány. Meg is illetõdtek a bajnokságot is. Itt nagy meglepetés-

Köhler Ádámné kicsik ettõl a nagy hangzavartól. Majd re egy ötödikes lány, Koloh Regina lett 
testnevelõ

ijedtükben a harmadikosok 2:1 az elsõ. Maga mögé utasította, a 6-7-

Tömegsport órák háziversenye

Március 24-én délután volt Pakson, göröngyös mezõn volt a futás. Mindig lesznek. 
a z  Ü r g e m e z õ n  a  s z o k á s o s  nagy az érdek lõdés ezen a Dicséretet érdemelnek 1,5 km, 2 km, 
városkörnyéki mezei futó verseny. versenyen. 200-300 gyerek indult 4 és 3-km-es futásukért: Világ Máté, 
Csak egyéniben indultunk, ott is kis korosztályban, és külön-külön fiú-lány Csikai Rebeka, Koloh Regina, 
létszámmal. Akik vállalták, és versenyben. Egyéniben nem értünk el Gerzsei Dániel, Stadler Erik, Kósa 
alkalmasak is voltak a megméret- kiemelkedõ eredményt, de mindenki Attila, Tamaskó Patrik.

Köhler Ádámnétetésre, tehetségük szerint futottak. megismerhette a pálya nehézségeit, 
testnevelõE g y,  d i m b e s - d o m b o s ,  k i s s é  így jövõre már rutinos versenyzõk 

Mezei futás Pakson

Mesterségem címere címmel hirdette Binder Alma, Csurkovits István, melynek idõpontja 2011. április 22.
meg pályaválasztási vetélkedõjét a Gerzsei Dániel, Kövér Bence, Micskei 
Paksi kistérség 6-7. osztályos tanulói Dóra, Závodi Bálint. A gyerekek az Felkészítõ tanárok: Bõsz Judit, Hanol 
részére a Baranya Megyei Kormány- elismerõ oklevél mellé értékes Józsefné, Iker László.
hivatal Munkaügyi Központ Paksi könyvjutalmat is kaptak, ezenkívül Gratulálok a verseny minden 
Kirendeltsége. Iskolánk a résztvevõ valamennyi  résztvevõ csapat résztvevõjének!

Kövérné Horváth Szilvia12 csapatból az elõkelõ második egynapos jutalomutazásban részesül 
intézményvezetõhelyezést érte el. A csapat tagjai: Esztergomba a Suzuki gyárba, 

„Mesterségem címere”
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Úgy érzem, az Óvodai Szülõi  tartunk. Ezen a megbeszélésen k idobandó já tékokat ,  va lamint  
Munkaközösség a 2010-2011-es pedagógus nem vesz részt, csak mi, felújítottuk, lefestettük a folyosói 
nevelési évben aktívan részt vett/vesz szülõk beszélgetünk egy-két aktuális szekrényeket, melyek késõbb új 
mind az óvoda, mind a falu kulturális témáról, illetve bárki elmondhatja az függönyt is kaptak. Ebédre paprikás 
életében. Programjaink között több ovival kapcsolatos gondját-baját, mi krumplit készítettünk, melyet jó borral, 
újítás is szerepelt, melyek nagy sikert pedig lehet, hogy kicsit szebben üdítõvel öblítettünk le. 
arattak nemcsak a gyerekek és a megfogalmazva  továbbít juk a Mire ezt az újságot olvassa az Olvasó, 
szülõk, hanem az óvónõk körében is. problémát az óvoda felé. már túl leszünk a Nagy tojásvadászaton 
Remélem, hogy ezek a programok a Õszi nagyobb megmozdulásunk az is. Ez egy mesével egybekötött 
jövõben is megvalósulnak, megkapjuk a Iskolai SZMK-val a tökfaragás volt. A tojáskeresõ délelõtt lesz az óvoda 
pedagógusok, szülõk támogatását. mûvek 1 hétig voltak láthatóak a udvarán. 
Ebben a nevelési évben az SZMK a központban. Képek a honlapon További programjaink: 
következõ személyekbõl áll: Tóthné találhatóak. A Májusfát az apukák állítják fel május 
Balogh Katalin elnök, Lackner Jánosné Decemberben az óvó néniket is elején, melyet majd a ballagáskor 
pénztáros, Máténé Bõsz Piroska és „meglepve” megrendeztük az Óvodás táncolnak ki a gyerekek. Második 
Braunné Bõsz Helga írnok. Karácsonyt a Mûvelõdési Házban, Activity day-ünkön a ballagásra 
2010 szeptemberében elsõként azt melyre nagyon sok szülõ, nagyszülõ, szeretnénk kicsinosítani az óvodát 
határoztuk meg, hogy milyen célok rokon és érdeklõdõ eljött. A gyerekekkel (kerítésfestés, virágok, bokrok ültetése, 
alapján tevékenykedünk. Ezek a együtt mi is nagyon izgultunk, hogy jól kültéri játékok festése). A ballagás 
következõk: menjen a mûsor. Persze alaptalan volt a szervezésében is aktívan részt 
- Olyan színvonalas, tartalmas óvodai f é l e l m ü n k ,  h i s z e n  p r o f i k k a l  veszünk. A gyermeknapi és a 
programok szervezése, melyekben dolgoztunk… A vásáron sok szép pedagógusnapi teendõk megbeszé-
minden résztvevõ (gyermek, szülõ, ajándéktárgy talált gazdára. Az lésére utolsó simításként május végén 
pedagógus, szervezõ) jól érzi magát. anyukák, nagymamák az állófogadásra összehívunk egy újabb fórumot az 
-  Csapatép í tés :  egymás jobb  sok finom süteményt készítettek. Az esti Iskolai SZMK-val közösen. Június 2-án 
megismerése, óvoda-szülõ, szülõ- zenés-táncos összejövetel is nagyon jól köszöntjük a pedagó-gusokat, 4-én 
szülõ közötti kapcsolat mélyítése. sikerült. Az aznapi bevételbõl egy nagy pedig megtöltjük gyerekzsivajjal a 
- A szülõk minél aktívabb bevonása az trambulint vásároltunk a gyerekeknek, Pincehegyet (gyermeknap). Ha minden 
óvoda életébe. valamint ebbõl a pénzbõl csináltattuk jól alakul, 9-én kirándulni megyünk a 
- Aktív(abb) részvétel a falusi meg a folyosói szekrényeket (új gyere-kekkel Budapestre, 16-án pedig 
programokon. karnisok, függönyök). lezárjuk ezt az évet egy évzáró SZMK 
  Az óvoda környezetének megóvása, Márciusban egy régi-új programmal ülés keretében. 
szépítése. jelentkeztünk, ezt régen ovis társadalmi J ö v õ r e  u g y a n i l y e n  t a r t a l m a s  
Szeptembertõl folyamatosan havonta munkának hívták, az új neve jobb híján- programsorozattal jelentkezünk, várunk 
egyszer ülésezünk az óvodában; Activity day lett. Ezen a szombaton minden érdeklõdõt.
valahogy mindig akad megbe- állítottuk fel az új trambulint, új kerítést 

Braunné Bõsz Helgaszélnivaló. húztunk, játszóteret javítottunk, 
SZMKÚj programnak számít az SZMK-szülõi festettünk, kipakoltuk a hátsó raktárat, 

fórum- ezt évente három alkalommal szétválogatva a javítanivaló és 

Az Óvodai Szülõi Munkaközösség beszámolója

E napon (március 12-én) I. Gergely a szokást, ami már csak kevés helyen készítsenek,
pápára emlékezünk, aki iskolát van divatban. A fiúk pápának, püspök- Szabad-e bejönni a Gergely-járóknak?"
alapított. Akkor az volt a szokás, hogy a nek és kiskatonáknak öltöztek. Az Sok szép verssel és énekkel hívtuk 
szegény tanulók adományokat  ünnepi öltözethez papírból készült iskolába a kicsiket, akik nagy 
gyûjtöttek, hogy folytatni tudják a püspöki és szalagokkal díszített érdeklõdéssel figyelték mûsorunkat. 
tanulást. Késõbb már új tanulókat is csúcsos süveg, csákó és fakard Kakast, tojást, szalonnát ugyan nem 
csalogattak az iskolába. Abban az tartozott. A lányok népviseletbe öltözve kaptunk, de a kosaraink megteltek 
idõben ugyanis még nem volt kötelezõ kosarat is vittek magukkal, hogy abba ajándékokkal. A gyerekekkel nagy 
mindenkinek iskolába járni. Hogy minél adományokat gyûjtsenek. Az egész lelkesedéssel és szorgalommal 
többen kedvet kapjanak a tanuláshoz, a falut bejárni nem tudtuk, de az iskolai készültünk a mûsorra, ami elnyerte a 
diákok verseikkel bemutatták az iskolai bemutató után ellátogattunk a bikácsi, közönség tetszését. 
életet, s azt, hogy mi mindent majd a györkönyi óvodába is, ahol az 
tanulhatnak meg tanítójuktól. Ezt a üdvözlõ versike után szívesen fogadtak Remél jük sikerül t  ismét út jára 
szokást nevezték Gergelyjárásnak, bennünket. indítanunk ezt a szép hagyományt.
mert az adomány-gyûjtés napja, a pápa ,,Jó napot kívánunk, meg ne ijedjenek,

Köhler Jánosnéemlékére Gergely napon volt. Iskolánk itt egy kompánia, semmit sem féljenek,
3. osztályos tanulói felelevenítették ezt vagy gyermeket, vagy pénzt nekik 

Gergelyjárás
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kegyes volt hozzánk.A GyPE január 21-i gyûlésének a Pámer János Kékfrankos 2009
BorversenyMûv.ház adott otthont, ahol elsõ Reinhardt Ádám Pinot Noir  2009
Idén 28. alkalommal került megren-körben a borlabor használatának Reinhardt Ádám Cabernet S. 2009
dezésre a Györkönyi Borverseny.bemutatására került sor. Sarok Robi Rónai Konrád Cabernet S. 2009
A rendezvénynek az általános iskola közremûködésével (ahogy a galéria Reinhardt Ádám Merlot 2009
épülete adott otthont.képein is látszik) közel 10-féle bor Sarok Róbert Cuvee 2008
A meghívott 26 borbíra két teremben kénességének vizsgálatát nézhették Sarok Róbert Cabernet S. 2008
minõsítette külön a fehér, külön a meg az érdeklõdõ borosgazdák. A Sarok Róbert Cuvee 2007
vörös borokat.következõkben hagymás-zsíros Braun Zoltán Kékfrankos Rose 2010
32 borosgazda 74 mintát nevezett a kenyér társaságában a Pincefalu Száraz Sándor Kékfrankos 2010
versenyre. A 40 vörös, 19 fehér és15 2011. évi programjainak kialakítását Krämer János Vegyes fehér 2010
rosé a bírálat során arany, ezüst és tárgyaltuk. Cél a györkönyi Pince- Krämer János Schardonnay 2010
bronz minõsítést szerezhetett.hegyhez hasonló pincefalvak Ezüst minõsítés
A bírálatot követõen a "borszakértõ" "feltárása", információ és képes Lang Imréné Vegyes v 2010
vendégek Márton János meghívá-anyagok gyûjtése, kapcsolatok Sarok Róbert  Cuvee  2010
sára pálinkakóstolón vettek részt a építése. Pámer János Kékfrankos 2010
pincehegyen. Ez idõ alatt az Szó volt még többek között a Orbán Mihály Kékfrankos 2010
érdeklõdõk Ulcz Adél és Veszter-garabonci vendéglátóink visszahí- Galambos Ádám Kékfrankos 2010
gombi Csaba elõadását hallgathatták vásáról, az április 9-én megrende- Gellérthegyi László Kékfrankos 2010
meg. A programok végén a várva-várt zésre kerülõ a Györkönyi Borver- Háhn János Kékfrankos 2010
eredményhirdetés következett.senyrõl  és a Pincehegy té l i  Krämer János Merlot 2010
A két elnök - ki a vörös, ki pedig a fehér tereprendezésérõl, fakivágásokról. A Vanya Károly Vegyes v 2009
és rosé borokról - mintánként feladatokból részt vállalóknak kitartó Krämer János Cuvee (Kék cab merl) 

és eredményes munkát 2009
kívánok! Fink Péter Kékfrankos 2009
Pincehegyi fakivágás Gaug László Kékfrankos 2009
2011. február 5-én a Rónai Gábor Kékfrankos 2009
GYPE keretein belül, Tóth Krämer Gáspár Vegyes fehér 2010
Gábor  koo rd iná lása  Gõsi Józsefné Vegyes fehér 2010
mellett favágástól volt Váncsodi János Vegyes fehér 2010
hangos a  P incefa lu  Krämer János Cserszegi fûszeres 
Györkönyben. 2010
A 8 órai gyülekezõt Bronz minõsítés
követõen a kis érdeklõdés Vanya Károly Vegyes v 2010
miatt egy munkacso- Galambos Ádám Cuvee  2010
porttal indult a munka. Cél Braun Zoltán Kékfrankos 2010
a nem biztonságosnak Bõsz Imre Kékfrankos 2010
tartott fák kivágása volt. Gangel Frigyesné Kékfrankos 2010elmondta a bor gyengeségeit, 
Ez idõ alatt a lányok/asszonyok az Kirizs Csaba Cabernet S. 2010erõsségeit és hogy mit lehetne tenni a 
inni és ennivalóról gondoskodtak. Livi Vanya Károly Kékfrankos 2009"hibák" javítása céljából. A boros-
lángosa, Wöci forralt bora, Erás Stiener Ferenc Kékfrankos 2009gazdák összesen 17 aranyérmes, 17 
szendvicsei, Szappanyos Rozi néni Kecskeméti Gyula Cabernet Franc ezüstérmes és 18 bronzérmes 
hamuba sült pogácsája pótolta az 2009oklevelet vehettek át.
elveszített energiákat. Rohn Mátyás Kékfrankos Rose 2010Az eredményhirdetést megszokott 
A két  láncfûrészes akt iv is ta  Pámer János Kékfrankos Rose 2010módon Krämer János (Krämer Gazsi 
(Schweigert György és Lückl Ervin) Krämer Gáspár Kékfrankos Rose bácsi) marhapörköltje követte, mely 
döntötte halomba a fákat. A méterbe 2010egyben a rendhagyó Borász Bál 
vágott rönköket pótkocsis traktorra Kirizs Csaba Kékfrankos Rose 2010megnyitója is volt.
Rohn Mátyás szállította az Önkor- Rohn Mátyás Olasz rizling 2010A bálon hajnalig mulatott idõs és fiatal, 
mányzat udvarára. Kirizs Csaba Irsai Olivér 2010borteremlõ és borszeretõ egyaránt.
A munkát délben szalonnasütéssel Kecskemét i  Gyula Cserszegi  Eredmények név szerint.
zártuk. fûszeres 2010Arany minõsítés:
Köszönjük a segítséget és részvételt Krämer Gáspár Cserszegi fûszeres Száraz Sándor Kékfrankos Rose 
az elõbb említett minden résztve- 20102010
võnek, Braun Zoltánnak, Gellérthegyi Reinhardt Ádám Olaszrizling 2009Gaug László Kékfrankos 2010
Lászlónak, Hoffmann Szilárdnak, Rónai Gábor Cuvee 2009

Kun AlízScherczer Gábornak és nem utolsó Sarok Róbert Cuvee  2009
sorban az idõjárásnak, hogy ilyen Hahn Fülöp Kékfrankos 2009

Györkönyi Pincehegyért Egyesület Hírek 
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Második helyen végzett egy több elsõ tízbe kerülnie, egyetemi felvételt egy esszét is írtam”. Nem csoda hát, 
országban is zajló internetes verseny nyert. Az ELTE-re készül, természe- hogy meglepõdött, amikor kiderült, 
hazai mezõnyében az ESZI tizedikes tesen informatikus, pontosabban második díjat nyert vele.
diákja, Kuti Lívia. Livi a Junior Internet médiainformatikus, szoftverfejlesztõ, Livi szerint az internet fantasztikus 
elnevezésû verseny JuniorText webszerkesztõ szeretne lenni. dolog, lehetõvé teszi a kapcsolat-
kategóriájában kapott második díjat. A számítógép és az internet – mint a tartást, információszerzést, és még 
A feladat az volt, hogy egy esszében legtöbb fiatalnak – neki is hétköznapi megannyi elõnye van. Hátránya 
mutassák be a 18 év alatti fiatalok, dolog. Már kislányként is része volt az viszont – mondja – semmi, õ 
hogy miként alakult az életük, amióta életének, a györkönyi mûvelõdési legalábbis odafigyel arra, hogy ne 
a net belépett a világukba. Bár központban, amelyet édesanyja menjen valós kapcsolatai rovására. 
Magyarországon 2006 óta zajlik ez a vezet, mindig a számítógépek körül Nem csak a computer és net köti le az 
verseny, a Györkönyben élõ diáklány sertepertélt. Általános iskolás idejét, imádja a macskákat – négy van 
elõször nevezett, más – számítás- korában is próbára tette már magát belõle – rajzol és koncertre megy, 
technikával, internet használattal informatika versenyen, a legszebb mert hogy a metál zene rajongója.
kapcsolatos – versenyeken azonban eredmény egy országos harmadik 
többször is megmérette magát. A helyezés volt. Az internetrõl szóló dolgozatát pedig 
Nemes Tihamér Országos Közép- A Junior Internetrõl elmondta, hogy a ezekkel a mondatokkal zárta: „Mióta 
iskolai Tanulmányi Versenyen például webdesing kategóriában is nevezett a az interneten kapcsolatba kerültem 
kétszer is, egyszer éppen az elmúlt honlapjával, de – úgy tûnik – kissé emberekkel a legnagyobb álmaim 
hétvégén. Tavaly az országos döntõn elnézte a kiírást, mert mások válnak valóra. Azóta elbújt a szomorú 
negyvenedik lett, hogy idén hányadik, képekkel neveztek. A pályamunkák kislány, aki sose mosolyog, ha mégis 
azt még nem tudni, de az biztos, hogy beadásának határideje elõtti utolsó visszatér, a barátok mindenben 
õ volt az egyetlen Tolna megyébõl az este lefekvéskor – hogy ne legyen segítenek. Imádom! :) ”
ötven diák közül, akik a finisbe lelkiismeret-furdalása – írt még egy 

Közlés a Paksi Krónika engedélyével.jutottak. Az idei eredmény még rövid fogalmazást, amirõl édes-
annyira nem izgatja a diáklányt, anyjának is csak az eredmény-
jövõre viszont nagy a tét, ha sikerül az hirdetéskor jegyezte meg: „ja, amúgy 

Te lepü lésünk  is  pá lyázot t  a  M e g l e p e t é s  ú j s á g  c s a p a t a  Györkönyben is lesz egy ilyen 
Meglepetés c. újság Virágözön kiválasztotta azt az 5 települést, virágágyás. 

Kutinépályázati kiírására. 111 település ahová gyönyörû virágágyást telepítik. 
jelentkezett. Kiszel Péter kertész és a Csákvár, Epöl, Szentes, Szob mellett 

" A lovakban azokat az értékeinket foglalkozás hatásait használja fel tanulhatnak, természetesen mindig 
látjuk megtestesülni, amelyeket már gyógyításra, fejlesztésre. Több ága szem elõtt tartva a terápiás célt. A ló 
elvesztettünk,- ezért vágyunk van attól függõen, hogy kikkel, mi mindhárom jármódját (lépés, ügetés, 
t á r s a s á g u k r a ,  é r z e l m e i k r e ,  módon és milyen célkitûzéssel vágta) használhatjuk, és egyaránt 
életörömükre. " foglalkozunk: gyógypedagógiai lovagolhatnak szõrén, voltizshe-
A lovasterápia orvosi, pedagógiai, lovaglás és lovastorna, hippoterápia, vederrel és nyeregben. Bekerül a 
pszichológiai indikáció alapján, parasport és a legújabb ág, a ló terápiába a ló gondozása, ápolása, 
terápiás céllal alkalmazott egyéni asszisztált pszichoterápiája. ezáltal a szociális érzék fejlesztése. 
vagy csoportos foglalkozás a ló Most a gyógypedagógiai lovaglást Fejleszthetõk az értelmi fogyaté-
segítségével. Célja a károsodás, szeretném kicsit részletesebben kosok, tanulási, kommunikációs, 
sérülés, fogyatékosság ismeretében bemutatni, hiszen én is ezen a szakon viselkedési és pszichés zavarokkal 
a ló és lovaglás hatásainak felhasz- végeztem. küzdõk (gyermekek és felnõttek 
nálása a minél eredményesebb A gyógypedagógiai lovaglás és egyaránt). A céloknak megfelelõen a 
gyógyu lás ,  á l l apo tmegõrzés ,  lovastorna pedagógiai, pszichológiai segédeszközök széles eszköztárát 
képességfejlesztés, habilitáció és célzatú lovasfoglalkozás, ahol a lehet használni.
rehabilitáció érdekében. A lovas- páciensek (elsõsorban gyermekek) 

folytatás a 13. oldalonterápia a ló, a lovaglás és a lóval való akár lovagolni ,  vol t izsáln i  is  

Meglepetés virágözön
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A lovasterápiáról…

Györkönyi diáklány sikere a Junior Internet versenyen



A Tolnai Lajos Mûvelõdési Házban onnan a legjobb 2-2 helyezett jutott VIII. hely Braun Zoltán
2011. január 8-án reggel 9 órától döntõbe. Mindenkinek gratulálunk és további 
pingpongversennyel indult az év. A A verseny eredménye: sok sikert kívánunk!
múlt évhez hasonlóan idén is I. hely Németh Róbert Köszönet a segítõknek, akik 
nemcsak györkönyiek ütötték a II. hely Bogdán András hozzájárultak a verseny zökkenõ-
l a b d á t ,  h a n e m  a  k ö r n y e z õ  III: hely Szilágyi Péter mentes lebonyolításához: Wurm 
településekrõl is érkeztek résztvevõk. IV. hely Hajdók Imre Tamás, Füller Márk, Scherczer 
A 17 résztvevõt 2 csoportba sorsoltuk V. hely Zámbó János László, Általános Iskola.
ki, az egyes csoportokból az elsõ 4 VI. hely Gellérthegyi László

Füller Márkhelyezett jutott a középdöntõbe, s VII. hely Füller Márk

Pingpongverseny 2011. január 8. 

Aki úgy érzi, hogy a tavasz új társaságban, vidám zenével minden 
lendületet hozott számára, szeretné könnyebb!
jól érezni magát, megmozgatni izmait ,,Nagyobb gonddal ápold tested 
vidám hangulatban, ledolgozni a épségét is, 
felesleget, nyárra szebb formát hogy az méltó lakása legyen 
szeretne, az ne üljön otthon tétlenül! lelkednek
Minden pénteken 18:00-tól, a s könnyebben cselekedhesd a jót!" 
tornateremben alakformáló, erõsítõ (gr. Széchenyi Ferenc, 1817)
zenés torna várja mindazokat, akik 

Köhler Nóraegy kis testmozgással hozzájárulnak 
saját egészségük megõrzéséhez!
Gyere, frissüljünk fel együtt, hiszen jó 

Sportolási lehetõség!

Igen korán, már március 6-án lényegesen acélosabbra sikerült, Zomba ellen. Mindkét mérkõzésen 1-
megkezdõdött a labdarúgó bajnokság mint az õszi, amikor is utolsó helyen 1 lett az eredmény.
tavaszi szezonja. Ezt megelõzõen a fejeztük be a bajnokságot. Az elsõ Csapatunk jelenleg a 12. helyen 
Tolnai Népújság felkészülési tornáján mérkõzésen idegenben kétszer is tanyázik, megelõzve Kajdacs és 
vett részt csapatunk, ahol 4 vezetett ellenünk a Németkér, ennek Tengelic együttesét. Nagydorog 
mérkõzésbõl 2 gyõzelemmel és 2 ellenére bravúros 3-2 arányú gyõzel- mellett a Dunaföldvár STE is 
vereséggel a csoport 3. helyén met arattunk. A Mórágy csapatát még visszalépett.
végeztünk. Jelentõs személyi sohasem sikerült megvernünk, de ez Ifjúsági csapatunk úgy tûnik, hogy 
változások is történtek, hiszen is megtörtént a második fordulóban. beágyazta magát a 11. helyre, mert 
Nagydorog hívó szavára többen Sörös Julianna játékvezetõ  nagyon innen feljebb, vagy lejjebb kerülni 
bejelentették átigazolási szándé- bátran  az elsõ és az utolsó percben is nem nagyon fog tudni. Ehhez persze 
kukat, azonban ebbõl végül nem lett befújta javunkra a jogos 11-est (az még hozni kéne néhány meccset a 
semmi, mert a nagydorogi csapat elsõt Szucskó kihagyta!), de így is 2-1  velünk hasonló kategóriájú csapatok 
megszûnt. re nyertünk. Bonyhád-Börzsönyben ellen. Tavasszal eddig  Mórágyot és 
Mi viszont ijedtünkben alaposan helyzeteink kimaradtak, s egy távoli jó Pálfát sikerült megverniük 5-0, illetve 
belehúztunk és 9 játékost igazoltunk a eltalált lövés lett a vesztünk (0-1). 5-1 arányban. Egy kicsit nagyobb 
távozn i  készü lõk  he lyére .  A Kajdacson óriási balszerencsénk volt, fegyelemre és kitartásra lenne 
következõk érkeztek: Mozsár V. hiszen négyszer csattantak lövéseink szükség a fiúk részérõl.
(Fülöpszállás), Hunti (Izsák), Hajpál a kapufán, de csak egyszer értünk el A szezon felénél nagyjából ezek a 
és Nyárai (Dunaszentgyörgy), Lamm belõlük gólt. Ahogy az ilyenkor lenni hírek a csapat házatáján.
(Dunaföldvár FC), Hanák, Plézer, szokott, az ellenfélnek minden bejött, 

Erdei TamásTakács (mindhárom Pusztahencse), és 4-1-es diadalt ünnepelhettek. 
SE Elnök

Horváth B. (Gyapa). Hazai pályán kétszer is vesztett 
A tavaszi szereplésünk eddig állásból mentettünk pontot, Pálfa és 

Megkezdõdött a tavaszi szezon

LURKÓ 2011. ÁPRILIS12



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

- Klíma beszerzését, beszerelését, karbantartását, 

- Ipari és háztartási hûtõk javítását,

- Autóklímák töltését,

- Háztartási kisgépek javítását,

Vállalom
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folytatás a 11. oldalról A lovaglás tanulása a gyerekek testi megszerettetése a fõ feladatunk!
fejlettségétõl is függ, így 5-6 éves kor 

Világné Rohn Edit(labda, karika, homokzsák, a lovarda elõtt még inkább a terápiában is 
gyógypedagógus, lovasterapeutabetûi stb.). A foglalkozásokat csak használatos módszerek alkalmazása, 

lovasterapeuta végzettségû gyógy- az egyensúly fejlesztése és a lovak 
pedagógus vezetheti.



Tisztelt lakosság

Gyertyaláng Temetkezés Kft. 2010. év elején megnyitotta Györköny 
községben bemutatótermét, ahol helyben megtekinthetõ minden, a 
temetéshez szükséges kellék.

Megkeresésük esetén az összes ügyintézést elvégezzük, a temetéshez 
szükséges kellékek kiválasztásában a gyászolók segítségükre leszünk.
A családok egyre nehezedõ anyagi helyzetére való tekintettel, 
kellékeinket és szolgáltatási árainkat úgy alakítottuk ki, hogy mindenki 
lehetõségeihez mérten, több termék közül tudjon választani és 
családtagját méltóképpen tudja eltemettetni.

Iroda, bemutatóterem:

Györköny Fõ u.15

Helyi megbízott:

Szûsz András

75/352-128

30/905-4871

Ügyelet: 0-24 h-ig 30/9295-609
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Szalagavató Az újonnan kialakított tantermek egyike

Gergelyjárás Óvodás kalózok

Activity Day az óvodában
A “Nagy vagy!” szurkolótábora

Borbírálat
A “Mesterségem címere” résztvevõi


