
4. évfolyam 3. szám 

 

Május 01-02., Párkány: 

 

Nagy létszámmal vettünk részt e túrán. 1-én délelőtt indultunk Budapestről. Esztergomba érve a Mária 
Terézia hídon keresztül közelítettük meg Szlovákiát, Párkányt. Átérve először is ettünk és ittunk. A 
délutánt a csapat egy része a Duna partján töltötte, a többiek rövid városnézésre adták fejüket. Késő 
délután elfoglaltuk szállásunkat. Este vacsoráztunk, majd 11 óra körül már nyugovóra is tértünk. Azért 
a nap folyamán előjöttek érdekes témák is, mint például tágul-e a világegyetem, és mi van azon kívül.  

2-án délelőtt vásárlás céljából körbenéztünk a városban. Délután rohanva ugyan, de elértük a vonatot, 
majd hazautaztunk. 

Úgy tervezzük, jövőre ismét bevesszük Szlovákiát! 

 

Május 03., szemétszedés: 

 

Sokan voltunk, összesen huszonnyolcan. E programunkon a képviselő testület tagjai és az iskola is képviseltette 
magát. Végigmentünk a falu utcáin, és összeszedtük a közterületen lévő szemetet. Mint tavaly, most is voltak 
tiszta területek és kevésbé tiszták. A tavalyi falun belüli szemétmennyiségnél idén kevesebb volt! Remélhetőleg 
a következő évben még többen, még jobban odafigyelnek falunk tisztántartására. Idén a Pusztahencse felé ve-

zető út melletti szemetet is összeszedtük. Ez nagyon kemény munka volt! Egy kérdés: Mi értelme van kivinni a szemetet a 
határba, és ott kiönteni, mikor a ház elől is elviszik, mint például most, lomtalanításkor is? 

Most pedig következzék a résztvevők névsora, akik tettükkel is bizonyították, hogy fontos számukra a tiszta, rendezett környe-
zet: Bock Anita, Bősz Péter, Braunné Bősz Helga, Braun Zoltán, Gellérthegyi László, Gősi József, Hadi Alexandra, Honti Ro-
land, Koch Ivettt, Koch Petra, Kövérné Horváth Szilvia, Bence, Zsófi, Krausz Anikó, Krausz Éva, Krausz Jánosné, Krausz Eri-
ka, Krausz Éva, Krämer Róbert, Kuti Livia, Livi, Müller Patrícia, Rohn Mátyás, Scherczer József, Szabó Judit, Vigan Gyula, 
Wenhardt Judit, Wenhardt Tamás. 

KÖSZÖNJÜK! 

 

Június 21., bicajtúra: 

A biciklitúra érdeklődés hiányában elmaradt. Most már tudjuk, hogy ilyen jellegű programot a jövőben nem kell szerveznünk. 
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És ez lesz még a nyáron: 

Június 28- augusztus 03.- vándortábor a Bakonyban: 

Június 19.- Funky feeling: 

 

Erről a már hagyománnyá vált programról azt hiszem, nem kell sokat írnom. 
Jó, ha van: strand, strandruha, szalmakalap, naptej, egy versenyképes csapat, 
jókedv és sok pénz, mert koktélok megint lesznek! 

Ha lubickolni szeretnél, délelőtt hozd ki, és töltsd fel a medencédet (vagy amit 
hozol). Gyülekező délután 1 óra körül, ekkor nevezhetnek be a 6 fős csapatok 
a versenyre (2 óráig!). A vetélkedő a legnagyobb hőségben, 3 órakor kezdődik. 
Muszáj ilyen korán elkezdeni, mert különben a habfürdőzés közben az orrun-
kig sem fogunk látni. Na nem azért, mert addigra már sok koktélt megittunk, 
hanem azért, mert ránk esteledik. Természetesen a bár már 1 órától a rendel-

2003. július 28., hétfő: 

A reggeli órákban vonattal indulunk útnak 
Nagydorog vasútállomásáról. Várhatóan koradél-
után érünk Vinyére, ahol elfoglaljuk szálláshe-
lyünket. Délután ellátogatunk Fenyőfőre és meg-
tekintjük az Ősfegyvest. Visszatérve Vinyével is-

2003. július 29., kedd: 

Reggel vonattal Porva - Csesznek vasútállomásig 
utazunk a Cuha - völgyön keresztül. Innen 
Károlyháza, Gézaháza érintésével megközelítjük 
az Ördög - árkot. Utunkat folytatva Csesznekre 
érünk, ahol megtekintjük a falu nevezetességeit 
(vár, római katolikus templom, falumúzeum, Kő-
mosó - hegy). Ezután a Rómer Flóris túristaúton 

2003. július 30., szerda: 

Ezen a napon utunkat a Magas - Bakony irányá-
ba folytatjuk. Gyalog indulunk a porva - cseszneki 
vasútállomásig. Innen a Rómer Flóris túristaúton 
Porvára, majd Ménesjáráspusztát, 
Újszépalmapusztát, Kisszépalmapusztát érintve 
Bakonybélbe. A szálláshelyünk elfoglalása után 

2003. július 31., csütörtök: 

Terveink szerint ezen a napon a Bakony legma-
gasabb pontjára (Kőris - hegy) látogatunk. Utunk 
során megtekintünk néhány természeti értéket 
(Vörös János - séd, Odvas - kő - barlang, 
Boroszlán - tanösvény, Gerence - völgy).A napot 

2003. augusztus 2., szombat: 

Reggel a Csollányos - völgyön keresztül Úrkútra 
indulunk. Itt megtekintjük a katolikus templomot, a 
falumúzeumot, majd a csárda - hegyi őskarsztot. 
Folytatva utunkat a Kab - hegyhez érünk (Kinizsi 

2003. augusztus 1., péntek: 

Elhagyva a Magas - bakonyi tájvédelmi körzetet 
az országos kéktúra egyik szakaszán folytatjuk 
vándorlásunkat. Érintjük Németbányát (Krisztus - 
kereszt, harangláb), a régi Városlőd - Királykapu - 
Franciavágás vasútvonalat, Hölgykő várát, majd 
utunk végéhez, Városlődre érünk, ahol a szállás-
hely elfoglalása után a településsel ismerkedünk 

2003. augusztus 3., vasárnap: 

Ezen a napon vándortáborunk befejeződik, a reg-
geli órákban visszaindulunk Nagydorog vasútállo-
másra, majd Györkönybe. 

EGYESÜLETI HÍREK 



EGYESÜLETI ÜLÉS — 2003.06.27. 

Nemzetiségi napok programja 

Dr. Kovács László  körorvos Uri községben született 1808-ban. 

Középiskolai tanulmányait, a váci piarista főgimnáziumban és Budapesten, 

egyetemi tanulmányait pedig a budapesti Pázmány Péter tudományos egyetemen 

végezte. 

Hadi szolgálatra 1916-ban vonult be a budapesti császári és királyi 32. gyalog- 

ezredhez, majd az ötödik közös gyalogezredhez került Szatmárra és a román, 

az olasz, valamint a francia harctereken szerzett kitüntetést. 

Az összeomlás után mint zászlós szerelt le. 

MÚLTUNK ARCAI 

 

 Néhányan—az aktív tagok közül—úgy érezzük, hogy meg kellene beszélnünk a FEE to-
vábbi működésének kérdéseit. Erre az ülésre minél előbb sort szeretnénk keríteni, ezért úgy dön-
töttünk, hogy egy gyors -1 óránál nem hosszabb!- megbeszélést tartanánk 27-én, pénteken 19.00 
órától a Menedékházban.  

 Ha egyesületi tag vagy, gyere el, hallgass meg minket, mondd el a véleményedet, ötlete-
det, esetleg ha programszervező vagy (pl. funky party, teke, foci), számolj be az eddigi tevékeny-
kedésedről, tervedről. Ha nem vagy FEE-tag, akkor is szívesen várunk, hiszen Te objektívebben 
látod munkánkat, tanácsokat adhatnál nekünk, hogy minél eredményesebben működhessünk. 



A Lurkót készítette: Helga, Kövér Gyula, Zoli 

Terjesztett példányszám: 400 db 

Kiadja és terjeszti: Fiatalok Egymásért Egyesület 

Kiadványunk a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatásával jött létre 

borverseny 2003 

FEHÉR BOROK 

 

ARANY ÉRMES:   

Tolna Borház Kft 2002 olaszrizling 

 

EZÜST ÉRMESEK:  

Reményi Tibor 2002 rizling 

Papp Sándor 2001 vegyes fehér 

Tolna Borház Kft 2001 irsai olivér 

 

BRONZ ÉRMESEK:  

Rónai Konrád 2002 zöldveltelini 

VÖRÖS BOROK 

 

ARANY ÉRMESEK: Rónai Konrád 2002 kékfrankos 

   Száraz Sándor 2002 kékfrankos 

   Galambos Zoltán 2001 kékfrankos 

   Lepp Frigyes 2002 kékfrankos 

   Lepp Frigyes 2000 kékfrankos 

   Rohn Mátyás 2002 kékfrankos 

   Rohn Mátyás  2002 cabernet sauvignon 

   Köhler János 2000 kékfrankos 

   Krämer Gáspár 2002 vegyes 

   Tolna Borház Kft 2002 cuvee 

   Iker Sándor 2001 kékfrankos 

   Krämer János 2002 kékfrankos 

EZÜST ÉRMESEK: Száraz Sándor 2001 kékfrankos 

   Fink Péter 2002 kékfrankos 

   Gszellmann Zsuzsanna 2002 kékfrankos 

   Köhler János 2002 merlot-cabernet cuvee 

   Braun Zoltán 2002 kékfrankos 

   Krämer Gáspár 2002 kékfrankos 

   Iker Sándor 2002 kékfrankos 

   Kondor Károly 2002 vegyes 

   Krämer János 2002 cabernet 

BRONZ ÉRMESEK: Tancsa József 2002 kékfrankos 

   Krausz Mátyás 2001 zweigelt 

   Krausz Mátyás 2001 kékfrankos 

ROSE BOROK 

 

ARANY ÉRMES: 

Rónai Konrád 2002 kékfrankos rose  

 

BRONZ ÉRMESEK: 

A hegyközségi versenyen jól szerepelt borok benevezhettek a Tolnai Borvidék 5. borversenyére, 
melyet Kölesden rendeztek meg. Összesen 130 mintával neveztek a bortermelők, melyek között 
-természetesen– györkönyi borok is szerepeltek. Kis községünk a következő díjakkal büszkélked-
het: egy-egy aranyéremmel tért haza Rónai Konrád 2002-es kékfrankosa és 2002-es kékfrankos 
rose-ja. Gratulálunk a díjakhoz! 


