
Most, hogy közeledik a karácsony, az Most a karácsony közeledtével ne csak 
egyik legszebb, legszentebb ünnepünk házainkat, portáinkat takarítsuk ki, 
szerte a világon, érdemes volna díszítsük fel. A szívünket, lelkünket is 
m indenk inek ,  m indnyá junknak  öltöztessük ünneplőbe, aggassunk rá 
elgondolkodnunk, mit is jelent a szeretet-koszorúkat, fény-virágokat… 
szeretet ünnepe. Az ajándékozás, mint 

A szeretet legyen csillogó-fehér, tiszta. a szeretet megnyilvánulása, nem az 
Nem szabad bemocskolni fekete ajándékok nagyságának és értékének 
ármánykodással. A szeretetet nem függvénye.
lehet zsarolássokkal kikövetelni, a 

Ezen a földön nem élnek tökéletes szeretetet ki kell érdemelni, harcolni kell 
emberek, csak gyarló emberek, és azért hogy szeressenek. A szeretet erő, 
mindenkit úgy kell elfogadni, ahogy van. bizalom, - vágy, kulcs a szívekhez, - 
Az embereket csak akkor lehet jutalom.
megérteni, ha beleéljük magunkat az ő Tegyük  t i sz tába  a  sz ívünke t ,  
helyzetébe, akkor látjuk meg a másik lelkiismeretünket, hogy karácsony 
ember jóságát, szépségét, okosságát. estéjén makulátlanul tisztán álljunk 
Minden ember szeretnivaló. A tárgyakat fenyőfánk köré, fölemelt fej jel, 
meglehet vásárolni drágán, - olcsón. A szeretettel tele. 
szíveket szeretettel, jósággal még Móricz Eszter
olcsóbban.

lurko@gyorkony.hu
www.gyorkony.hu

7045 Györköny,
Fő u. 497.
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A fekete bárányka
Régen történt, nagyon régen, Bet- szokottnál messzebb kalandozott a bárányra nevetett.
lehem városa mellett a réten. fekete bárányka. Váratlanul kü- - Lehet, hogy mégsem vagyok 
Birkák legeltek arra éppen: öt birka, lönös társaság tűnt fel a réten. olyan fekete? - gondolta felbá-
tíz birka, száz birka. Csak úgy fe- Viselős, gyermeket váró asszony torodva a fekete bárányka, s kilé-
hérlett tőlük a táj. A nagy fehérség ült egy öreg, süket csacsi hátán. pett a jászol alól. Az újszülött újból 
közepében egy apró fekete pötty: Mellettük egy férfi ballagott. rámosolygott.
egy fekete bárányka táncolt és ug- Egyenesen arra tartottak ahol a A báránykának ettől olyan jókedve 
rándozott széles jókedvében. De bárányka legelészett. Az asszony kerekedett, hogy táncolni és 
olyan szépen táncolt és olyan szép arcát gond gyötörte: ugrándozni szeretett volna. S úgy is 
vidáman ugrándozott, hogy a rét, - Jaj, Józsefem! Úgy érzem, éj- tett: táncolni és ugrándozni kezdett, 
tél közepén, kivirágzott, mintha ta- szaka meglesz a gyermek, és nincs mint réges-régen, a fehér nyáj 
vasz lett volna. egy zug, ahol meghúzhatnánk közepében.
Sehogyan sem tetszett ez a fehér magunkat! Sugárzó arccal nézte őt az anya, a 
birkáknak. Irigykedve bégettek: A férfi nyugtatta: férfi és a gyermek. A bárányka 
-Bee! Mit keres köztünk ez a fe-kete? - Türelem, Máriám, megsegít az csodálkozva vette észre, hogy az 
Mit táncol, mit ugrál ez itt? Mit zavar isten. Majd csak jut nekünk is fedél. ajtóban pásztorok tolonganak, s 
ez itt? Bee! És körülnézett a kietlen, nagy mögöttük... Mögöttük a szívtelen 
Akárkinek gyereke, nem kellesz te pusztaságban. fehér birkák nyája bégetett!
fekete! Ó, szegények! - szánakozott a - Ugye, most bejönnétek, ha 
És kilökték maguk közül a fekete fekete bárányka. - Kizárta őket is a mernétek! - húzta ki magát a fekete 
báránykát. nyáj. Majd én segítek nekik! - Azzal bárányka. Már nem remegett a lába, 
Olyan hirtelen történt mindez, hogy elébük lépett, és vezetni kezdte hanem táncolt és táncolt, és 
a fekete báránykának még cso- őket, egyenesen az istálló felé. Az ugrándozott és ugrándozott. Olyan 
dálkozni sem maradt ideje. Máris öreg, süket csacsi azonnal a jól érezte magát, hogy azt gondolta:
elvonult a nyáj, és ő ott maradt nyomába szegődött. - Miért ne jönnének be a fehér 
egyedül.Várt egy darabig, hátha - Ki vezet bennünket?- kérdezte az birkák is? Hiszen a testvéreim.
visszajön érte valaki, várt, de nem asszony. És kiszólt nekik: 
jött senki. Akkor lehajtotta a fejét, és - Egy fekete bárányka... - válaszolta - Gyertek beljebb! Gyertek beljebb!
szomorúan elindult, hogy szállást csodálkozva a férfi. S a fehér birkák bégetve betó-
keressen éjszakára. Nem táncolt, Elérkeztek az istálló ajtajához. Ott dultak.
nem ugrándozott. Csak ment, ment, megálltak. Rájuk hunyorgott a félig A fekete bárányka ekkor  vissza-
amerre a szeme látott. El is fáradt a vak tehénke, aztán barátságosan húzódott a jászol alá. 
lába. Már a csillagok is feljöttek, elbődült, és kiintegetett a fülével, A csillogáson át is látta, hogy a 
mikor végre egy elha-gyatott istálló mintha hívogatná a vendéget. gyermek elálmosodott. Erre ő is 
akadt az útjába. A jövevények hálásan beléptek az ásított egyet, bevackolt a jó puha 
Omladozott az istálló fala, a tetején istállóba, s letelepedtek a jászol szalmába és elszenderedett.
befútt a szél, ám az ajtaja sarkig mellé. A csacsit bekötötték a te- Ezer és ezer híres kép, festmények 
tárva. Óvatosan belesett az árva hénkéhez, a jászol mögé. A és szobrok őrzik ennek az éjsza-
fekete bárányka. bárányka elvackolt a szokott he- kának, az első szent karácsony 
Szalmával tele jászol állt az istálló lyén, a jászol alatt. Minden elcsen- éjszakájának a csodáját. Minden 
közepén, mögötte vaksin hu- desedett. képen ott látható a kis Jézus, Mária, 
nyorgó, félig vak tehénke. A te- Éjszaka közepén gyermeksírásra József, a pásztorok, a fehér birkák, 
hénke barátságosan elbődült és riadt a fekete bárányka. Nyitni a tehénke, meg a csacsi. Na de hol 
kiintegetett a fülével, mintha hí- akarta a szemét, ám a napnál is a fekete bárányka? Őt még nem 
vogatná a vendéget. fényesebb fény kápráztatta el. látta soha senki!
Nem kérette magát a bárányka. Remegő lábbal felállt és kidugta a Nem ám, mert egyesegyedül csak ti 
Besurrant az istállóba, s elvackolt a fejét a jászol alól. tudjátok, hogy a jászol alatt is ott 
jászol alá, a félhomályba. Nagy Hát, az istálló fényárban úszott! lapul valaki. Valaki, aki fedél alá 
csöndesen lapult ottan, nem is Ragyogott a félig vak tehénke vezette Máriát és Józsefet, valaki, 
moccant, nem is szusszant. szeme, selymesen pompázott a aki elsőként táncolt és ugrándozott 
Attól kezdve ketten éltek az is- süket csacsi vedlett sörénye. A a kis Jézusnak, valaki, aki a rosszra 
tállóban: a félig vak tehénke meg az jászolban aranyszálként csillogott a jóval válaszolt.
árva fekete bárányka. Nem sokat szalma, rajta csöpp újszülött feküdt, Valaki, aki végre boldogan szu-
beszéltek, így hát jól megfértek. kendőbe bugyolálva. Egye-nesen a szog: 
Egy nap, legelészés közben, a jászol alól kukucskáló fekete a fekete bárányka.
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III. Mikrotérségi Kórustalálkozó

„Aki énekel, kétszeresen imádkozik” 
„Bis orat, qui cantat” Próbák kedden este 17 órától vannak, a Tolnai Lajos 
Luther Márton is használta Szent Ágoston eme Művelődési Otthonban vannak.
szavait.  Bőhmné Beáta
Néhány lelkes, egyházi dallamokat szerető ember 
Füller Mihály lelkész vezetésével 2015. február-
jában összefogott, és énekelni kezdett. 
Nem a tökéletes hangzás, mint inkább a szeretet 
árad a hangjukból. Énekkel köszöntötte a csapat a 
konfirmandusokat, a keresztelt gyermekeket, majd 
az augusztusban érkezett Turbucz Péter lelkészt is. 
Énekeltek Húsvétkor, Pünkösdkor…
Az énekkar a lelkészváltással vezető és gitáros 
nélkül maradt, így nem voltak próbák, fellépések.
Az ima meghallgatásra lelt, és Kató Eszter 
pártfogásába vette a kitartó kicsiny csapatot. 
Advent első hetében újra kezdődnek a heti próbák. 
Először a régi dallamok kerülnek terítékre, aztán 
kezdődhet a tanulás! 
Továbbra is várja az énekkar, az énekelni vágyókat, 
valamint önkéntes gitárost, billentyűst, fúvóst…
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A fekete bárányka
Ebben az évben is megrendezésre kerekerdő c. mese első részét talmas estét.
került a szüreti mulatság a Györ- néztük meg pénteken. Szombaton November 17-én 17 órára hívtunk 
könyi Pincehegyért Egyesület, a 18 órától a Civilek a könyvtárban c. minden énekelni szeretőt a műve-
Gyöngyvirág Tánccsoport és a rendezvényünkön négy csapat lődési házba, hogy - a székes-
művelődési ház szervezésében. mérte össze tudását és ü- fehérvári Vörösmarty Színház 
Fél kettőkor indult a menet, végig gyességét, természetesen a forralt országos felhívásához csat-
járták településünk utcáit, a kisbíró bor, a tea és a lángos sem maradt el. lakozva - a Csárdáskirálynő 100 
felolvasta az egy év rímbe szedett Vasárnap Sáfrány Jánosné Irénke éves jubileumának emléket állít-
történéseit, majd a Pincehegyre óvó néni várta a kéz-műveskedni sunk, és az országban egyszerre 
érve a kocsikról leszállva, gya- vágyókat. E délután hangszereket csendüljön fel a Hajmási Péter c. 
logosan indult egy túrára a fellépő készítettünk. Kö-szönjük Irénke óvó közismert dal. Örülünk, hogy ré-
sereg. Ezt követte a színes szüreti néninek a tartalmas délutánt. szesei lehettünk egy országos 
műsor, majd a szüreti bál, mely Köszönjük az Illyés Gyula Megyei kezdeményezésnek.
hajnalig tartott. Itt szeretnénk Könyvtár támogatását. A programok között a Nemzeti 
megköszönni a sok támogatást Október 15-én - ebben az évben Együttműködési Alap pályázati 
mellyel lehetővé tették, hogy ilyen már negyedszer - vártuk a támogatásának köszönhetően a 
szép színvonalú szüreti bált tudtunk véradókat. Köszönjük az önzetlen Hagyományőrző Egyesület meg-
rendezni. segítséget. Gratulálunk Hahn rendelte és elkészült a színpad 
10. Országos Könyvtári Napokat Jánosnak az 50–szeres, Schwei- teljes lángmentes függönycseréje, 
tartottunk Györkönyben 2015.10.5- gert Györgynek a 40-szeres és amelynek értéke közel egymillió 
től 11-ig. Porteleki Jánosnak a 30-szoros forint.
Első nap Turbucz Péter evan- véradói kitüntetésükhöz, melyet az Elérkeztünk az adventi előkészü-
gélikus lelkipásztorunk, Binder Erzsébet Szállóban vehettek át letekhez, ahol elkészítettük a 
Piroska, Krausz Katalin és Köhler Pakson, a Tolna Megyei Vö- te lepü lésünk  közpon t j ában  
Nóra előadásának, bemutatójának röskereszt  á l ta l  szervezet t  található betlehemet, az adventi 
köszönhetően más oldalról is ünnepségen. koszorút és feldíszítettük a falu 
megismerhettük egészségünket, November 4-én az M1 Kosár című karácsonyfáját. 
valamint Dr. Váli Katalin Virág magazin műsor forgatása zajlott A III. Mikrotérségi Kórustalálkozót 
háziorvosunk és Csótár Tiborné nálunk, ahol Szilágyi Bernadette követően Turbucz Péter evan-
asszisztens segítségével vér- tartott előadást a biztonságosabb gélikus lelkészünk meggyújtotta az 
nyomásunkat és vércukor szin- internethasználatról a györkönyi adventi koszorú első gyertyáját.
tünket is megtudhattuk, a Katona nyugdíjasoknak. Mire ez az újság megjelenik, 
Opt ika  jóvo l tábó l  szemünk Ebben az évben a templom- addigra megrendezésre kerül a falu 
egészségi állapotát is megis- szentelés ünnepének, a búcsúnak karácsony is, melyre sokat 
merhettük. Köszönjük ezt a szerettük volna a régi hangulatát készültünk, hogy méltón ünne-
tartalmas és érdekes hétfő délutánt. visszaidézni, ezért meghívtuk a peljük meg a szeretet ünnepét. 
Következő napunk csütörtök volt, kézműveseket egy vásárra, és a Köszönjük a fellépőknek ezt a sok 
ahol délelőtt az iskolásoknak tartott Kackiás Verklis pedig a jó han- munkát. Az adventi koszorún 
érdekes előadást Incze Zsuzsa, a gulatról gondoskodott. minden gyertya ég, melyet Turbucz 
Csellengők című műsor szülőanyja, Megemlékeztünk búcsú hétfőn a Péter mellett Gyurkó Donát Sámuel 
majd délután Mukli Zoltán őrs- kitelepítés 69. évfordulójáról. és Surányiné Réti Katalin gyújtott 
parancsnok beszélt arról, hogyan A templomi istentisztelet után az meg egy-egy lelki feltöltődést segítő 
védjük meg magunkat és érté- emlékezés koszorúit helyeztük el igei útmutatással. 
keinket. Ezt követte ismét Incze az emléktáblán és a Kitelepítési Köszönjük a szolgálatukat.
Zsuzsa, aki most a felnőtteknek emlékműnél. A megemlékezést December 31-én 24 órára hívunk 
tartott érdekes élménybeszámolót Szauer Ágnes (Oktatási Hivatal - mindenkit a falu karácsonyfájához, 
az eltűnt emberekről. Köszönjük nemzetiségi referens) előadása hogy együtt köszöntsük az új 
nekik is, hogy itt voltak velünk és követett. Kétnyelvű előadásban esztendőt.
rendezvényünk színvonalát e- ismerkedhettünk meg az egykori Mindenkinek áldott ünnepeket és 
melték. németkéri fotográfus, Molnár békés, boldog új esztendőt kívánok: 
A magyar filmkultúra alapvető József 1933-44 között készült 
értékei - az ország 150 kistelepülési felvételeivel, beágyazva egy rövid Kuti Imréné
könyvtárában 2015. október 5-től történelmi visszatekintésbe. Az 
KönyvtárMozi indult, ebből Györ- előadást a Németkéri Nemzetiségi 
köny az egyik. KönyvtárMozi kere- Kórus tagjainak műsora tette még 
tében az ovisokkal a Négyszögletű érdekesebbé. Köszönjük e tar-

„Tolnai Lajos” Művelődési  Otthon és Könyvtár
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„Aki énekel, kétszeresen imádkozik” 

Bemutatkozás

Közép-európa legjobbja
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A fekete báránykaIskolai hírek

Óvoda hírei
A 2015-16-os nevelési évet – a vettünk a szüreti felvonuláson, és Köszönjük szépen Szente Szil-
tavalyi évhez hasonlóan –ismét az azt követő műsoron a Pin- veszternek a közreműködését, aki 
két csoporttal kezdhettük meg.  cehegyen, ahol a gyermekek egy a biciklizni nem tudó gyermekeket 
A Györkönyi Napsugár Óvoda Kin- hagyományőrző jelenetet adtak fuvarozta, vészvillogó hasz-
dergarten jelenleg 37 kis óvo- elő. nálatával kísérte a libasorban 
dással működik, és a létszám a Szeptember-október hónapban tekerő kis bringásokat, nem utolsó 
nevelési év végére 45 főre e- főként a zöldségekkel, gyümöl- sorban az ehető és mérgező 
melkedik majd. Úgy gondolom, csökkel, csonthéjas termésekkel, gombák megkülönböztetésében 
erre –egy ilyen kis településen, gombákkal foglalkoztunk. Sokat is segítségünkre szolgált. 
mint Györköny –igazán büszkék sétáltunk, terveztünk piac- A szokásos szőlőszüretre Bock 
lehetünk. látogatást, amely sajnos két al- Ádám biztosított lehetőséget 
Szeretném most összefoglalni kalommal is az esős időjárás miatt számunkra. Köszönjük, hogy kivitt 
azokat a változatos programokat, meghiúsult. A Tulipán csoportosok bennünket a szőlőjébe, és hogy 
ese-ményeket, amelyek az elmúlt számára szerveztünk egy kerék- segített a szüret utáni munká-
időszakban intézményünkben tör- pártúrát is, melyet gomba- latokban (darálás, préselés).
téntek. Szeptember 5-én részt gyűjtéssel kötöttünk össze.
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A Hidasi család felajánlásával alma- óvodásaink is felvonultak kis lám- december 4-én látogatott hozzánk. 
szüreten is részt vehettünk volna, pásaikkal. Délelőtt a 4. osztályosok Mikulása 
viszont az időjárás ezúttal is kibabrált November 19-én az Alma Együttes osztotta ki a gyermekeknek a cso-
velünk, így az idén a szüret ugyan fergeteges koncertjén intézményünk magokat, délután pedig az SZMK 
elmaradt, de kárpótlásként kaptunk minden tagja jelen lehetett, Pakson a szervezésében találkozhattak a nagy-
egy láda almát, melyből készült Csengey Dénes Kulturális Köz- szakállúval.
sütemény, gyümölcslé és aszalt alma pontban. Az év utolsó „megmérettetése” a 
is. Köszönet érte. Fábián-Komáromi Virág (SZMK elnök) december 13-án megrendezett falu 
Október 2-án a Tulipán csoport tagjai, közbenjárásával támogatást kaptunk a karácsonyon való szereplésünk volt. 
illetve a Nefelejcs csoport „rangidősei” Paksi Atomerőműtől az utazáshoz. Végezetül szeretnék mindenkinek a 
részt vettek a XXI. Medinai Óvodás Buszt biztosítottak számunkra, így a Napsugár Óvoda gyermekei és dol-
Mesetalálkozón. Gudics Vanessza és szülőket csak a koncertjegy költsége gozói nevében áldott, békés ka-
Szabó Zsófia nevezett mesemon- terhelte. Köszönjük szépen Virágnak, rácsonyt és egészségben gazdag, 
dással. Mindketten ügyesen szere- és Dr. Kovács Antalnak, az erőmű boldog új esztendőt kívánni az alábbi 
peltek, Zsófi második helyezést ért el. kommunikációs igazgatójának. idézettel:
A X. Országos Könyvtári Napok Újdonságként említeném meg, hogy 

„Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat.alkalmából gyermekeink Lázár Ervin: A november elején jelent meg OVI 
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénkNégyszögletű Kerek Erdő című ÚJSÁG kiadványunk első száma, 

törékeny játékunkat, a reményt!”művének mesejáték feldolgozását melyben összeszedtük azon gyer-
(Babits Mihály)tekinthették meg a Művelődési Házban, mekdalokat, verseket, mondókákat, 

október 8-án. amiket tanultunk az őszi hónapokban. 
Hencz DóraA Szülői Munkaközösség által szer- Elsősorban azt a célt szeretnénk ezzel 

óvodapedagógusvezett tökfaragásra október 30-án szolgálni, hogy az irodalmi, zenei 
került sor, ahol idén a szülők különféle, anyagot a szülők is tudják otthon 
f inomabbnál- f inomabb, sütőtök gyakorolni gyermekeikkel. Az új-

Wir möchten uns recht herzlich an felhasználásával készült süte- ságban kifestők is találhatók, két-
Fritz-Hildegard Mann bedanken für ményekkel kedveskedtek gye- három havonta fog megjelenni, és 
ihre Unterstüzung!rekeknek, felnőtteknek egyaránt. bárki számára megvásárolható az 
Die Kinder und Kindergarten team Köszönjük szépen aktivitásukat, óvodában. Az első kiadás nyom-
haben sich sehr Gefreut!kreativitásukat. tatását, Vigan Gyula segítségével, a 

A Györkönyi Általános Iskola által Duna Összeköt Egyesületnek kö-
szervezett, immár X. alkalommal szönhetjük.
megrendezésre kerülő Márton napon A gyermekek által nagyon várt Mikulás 

Gácsérok és  Újborok 

Nekem jutott a megtiszteltetés, hogy soltunk néhány tombolatárgyat mind- K Ö S Z Ö N Ö M ! ! !  Ú g y  h i s z e m ,  
beszámolhatok a Györkönyi Pin- három helyszínen, majd táncolhatott mindezért kárpótol bennünket a ritkán 
cehegyért Egyesület (GYPE) 2015. mindenki, ameddig bírta. látott kedves arcok ránk mosolygó 
november 28-án megtartott Gácsérok E program tervezésének, szerve- látványa, a puszik, a szuszt kiszorító 
és Újborok elnevezésű rendez- zésének és kivitelezésének fele- ölelések, a tudat, hogy másnap sokan 
vényéről. A szervezés kezdetekor lőseként tudom, hogy a megvalósítás sajnálják, hogy vége, és már nagyon 
kicsit aggódtunk, hogy érdemes-e a mekkora erőfeszítést igényelt. Sze- várják a következőt. Ez azért jó érzés! 
létszámot bővíteni a tavalyihoz képest, rencsémre vannak emberek, akik Szeretném megköszönni a vendé-
de az érdeklődés felülmúlta a legalább annyira lelkesek, mint én, és geinknek is a részvételüket, hogy 
várakozásainkat. A jegyek 80%-a az időt, erőt, energiát nem kímélve segí- elkapkodták a jegyeket, és ezzel 
első napon elkelt. tettek a lebonyolításban. Terveznek, kedvet és erőt adtak nekünk a 
Az idén három helyszínen (Sarok Robi összehozzák a csapatot, besze- munkálatokhoz. Ha valahol hiba 
borházban, a BB pincészet Wein & reznek, jegyet árulnak, agyalnak a csúszott az gépezetbe, azért elnézést 
Speiz borházban és a GYPE szék- kivitelezés részletein, ezer tele- kérünk, legközelebb igyekszünk az 
házban) 209 főt tudtunk  vendégül fonbeszélgetést bonyolítanak le, esetleges hiányosságokat elkerülni.
látni. A program a bátrabbaknak - akik kacsahúst sóznak, sütnek, a forró Abban a reményben fejezem be a 
bevállalták, hogy dacolnak a széllel, húsgőzben tágítják a pórusaikat, beszámolómat, hogy a 2016. évi  
esővel, maligánnal - felkínált bortúrán rögzítik a frizurájukat, rotyogó zsír Gácsérok és Újborok rendezvény 
való részvétel lehetőségével kez- fröccsen a kezükre,  arcukra,  alkalmával újra találkozunk.
dődött, mely során  a finom borok cipekednek, fuvaroznak, tálalnak, 
kóstolgatása elősegítette az esti leszednek és teszik mindezt jó Pámer Jánosné
jókedvet. A tervezett időre elkészült a hangulatban, minimális fizetségért. Györkönyi Pincehegyért Egyesület
vacsora, ami a visszajelzések alapján Ezúton  járulék- és adómentesen most 
ízlett a vendégeknek. Ezután kisor- honorálnám nekik:
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A fekete báránykaÍjász híradó
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Önkormányzati hírek
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A fekete báránykaA Györkönyi Twirling Csoport hírei

A Györkönyi Tenisz Klub hírei
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Hogyan is kezdődött? fellépő ruhákat varratniuk. arany minősítést kapott.
Györkönyben 1994 óta működik Az iskoláskorúak körében is létrejött 2005 augusztusában megje-
német nemzetiségi önkormányzat, egy tánccsoport, ők német és lentettük a györkönyi népviseletet 
mely a megalakulásakor célul tűzte magyar táncokat is tanultak. bemutató kiadványunkat. „Györ-
ki a német hagyományok felele- 1996 decemberében megalakult a könyi viseletek” címmel. Felnőtt 
venítését, a nyelvoktatás és a német nemzetiségi ifjúsági tánc- tánccsoportunk beleolvadt az 
kulturális élet támogatását. A kö- csoport, 1997 februárban pedig ifjúsági tánccsoportba.
vetkező évben a Györkönyi Nem- elkezdte próbáit a vegyes kórus. 2007 őszén megalakult a Gyöngy-
zetiségi Napok szervezését a A különböző csoportok fellépő virág magyar tánccsoport, mely 
német önkormányzat vállalt. A folk- ruháit folyamatosan, az anyagi szintén az egyesület keretein belül 
lórprogram összeállítása kapcsán forrásaink függvényében tudtuk működik.
több tánccsoport vezetőjével is megvarratni. 2009 óta pedig az általános is-
beszéltem arról, hogy ők milyen 1997 november 1-jén került sor a kolások körében is újraindult a 
formában működtetik csoportjaikat. Györköny-Eckartsweier part- táncoktatás. Német nemzetiségi és 
Szinte mindenki azt tanácsolta, nerkapcsolat hivatalos meg- magyar tánccsoport is működik. 
hogy hozzunk létre valamilyen civil kötésére. Ettől kezdve az egyesület Kórusunk két alkalommal mérette 
szervezetet, pl. egyesületet, u- is be-kapcsolódott a két település meg magát minősítő versenyen, 
gyanis egy egyesületnek több közöt t i  rendezvények szer- arany és ezüst minősítést kaptak.
lehetősége van akár pályázat akár vezésébe, a csoportjaink azóta 2012-ben a Györkönyi Hagyo-
egyéb támogatások révén anyagi rendszeres fellépői a közös mányőrző Egyesület elnyerte az „Év 
forrásokhoz jutni. programoknak, és nagyon jó Tolna megyei civil szervezete” 
Ezt követően beszéltem néhány kapcsolat alakult ki a két település kitüntetést.
emberrel, hogy mit szólnának egy egyesületei között. 2014-ben újra kiadásra került a 
egyesület alapításához. Itt szeretném megemlíteni Annette györkönyi szakácskönyv. 
Miután az ötletet többen is tá- Leidiger aszonyt, aki nagyon sokat Az elmúlt 20 évben egyesületünk 
mogatták, így került sor 1995. dec. segített a partnerkapcsolat lét- csoport ja i  nagyon sok ren-
12-én a Györkönyi Hagyományőrző rehozásában, a civil közösségek dezvényen vállaltak fellépést, 
Egyesület alakuló ülésére. szervezésében és a hagyományok ezeket hosszú lenne most fel-
Az alapító tagok a következők gyűjtésében. sorolni.
voltak: Binder Gáspárné, Budainé Az egyesület sikeresen pályázott Rendszeresen fellépnek a környező 
Kántor Éva, Köhler Jánosné, Teleház létrehozására, melynek települések rendezvényein: pl. 
Krausz Jánosné, Kuti Imre, Kuti hivatalos megnyitására 1998 május falunapok, pünkösdi fesztiválok, 
Imréné, Martini Éva, Pergerné Iker 7-én került sor. A Teleház azóta is kórustalálkozók, nemzetiségi 
Ibolya, Rodenbücher Mihályné, nagy segítség számunkra a óvodák találkozója.
Rohn Mátyás, Rohn Mátyásné, rendezvények szervezésében, Ezen kívül bemutatkoztak Ma-
Straub Károlyné, Szabó Zoltánné. meghívók, szóróanyagok ké- gyarország számos városában és 
Sajnos hárman közülük már szítésében, és annak vezetője, Európa több országában is.  
nincsenek közöttünk, és nincs Kutiné Lívia számos sikeres pá- Az egyesület szervezésében szá-
közöttünk Lückl Fülöpné sem, aki a lyázatot írt az egyesületnek, melyek mos egyéb program is zajlott az 
hagyományőrzés lelkes képviselője révén jelentős anyagi forrásokhoz elmúlt években, csak néhányat 
volt. jutottunk. szeretnék megemlíteni: kézműves 
A cégbírósági bejegyzésre 1996. 1998 augusztusban megjelentettük klub, kézimunka szakkör, tánc-
febr. 21-én került sor. Ezt követően a györkönyi ételrecepteket tar- táborok, kiállítások, őseink életét 
a legfontosabb feladat a különböző talmazó kétnyelvű szakácskönyvet, bemutató foglalkozások, györkönyi 
csoportok szervezése lett. Tánc- ami igen sikeres, azóta már fonó. 
csoport falunkban már korábban is többször került utánnyomásra. Végezetül pedig szeretném meg-
több alkalommal szerveződött, és Novemberben elkezdte próbáit egy köszönni minden egyesületi tag 
jó l  működő kórusa  is  vo l t  felnőttekből álló tánccsoport. munkáját, mellyel hozzájárult az 
Györkönynek a 70-es és 80-as 1998 dec. 2-ai hatállyal kiemel- elmúlt 20 év sikereihez.
években. kedően közhasznú szervezet lett 
Az egyesület alapításakor azonban egyesületünk. Krausz Jánosné
nem volt működő kultúrcsoport, 2002 októberében elkezdődött az 
kivéve az óvoda 1995 őszén egyesület keretein belül a zene-
létrehozott „Dornröschen” tánc- oktatás, és alakult egy iskolásokból 
csoportját. Ők csatlakoztak az álló fúvószenekar. Sajnos a zene-
egyesülethez. Nekik sikerült először oktatás nem volt hosszú életű.
96 tavaszán pályázati pénzből 2004-ben ifjúsági tánccsoportunk 
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