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Épül-szépül a köztér

Hogy is kezdõdött?  Még tél végén volt egy megbeszélés, melyen közel 
50, virágot és szép környezetet kedvelõ gyûlt össze a Mûvelõdési 
Házban. Ettõl kezdve elindult a folyamat. Annyi minden történt az elmúlt 
néhány hónapban, hogy már nem tudom követni. Egyre-másra 
bukkannak ki a szebbnél szebb elõkertek és köztéri virágok. Most kell 
nagyon vigyáznom, hogy ki ne hagyjak valakit. Minden szépítés nem fér 
be az újságba, de Györköny internetes oldalán nyár közepén egy 
összefoglaló anyagot jelentetünk meg, amibõl nem marad ki senki.
Egy helyrõl mégis írok, ez pedig a Libaváros. Itt volt tapasztalható a 
legnagyobb változás, összefogás és persze természet nyújtotta 
adottság.
Libaváros felé menet az elmúlt hetekben mindig valami változás történt. 
Az ott lakók a patak mellett egy régebben már kitisztított területet raktak 
rendbe, és a munkálatokat folytatták: korlátfestés, patak meder 
tisztítása, tó kialakítása, tó partoldalának rendezése, díszbéka 
telepítése, növények ültetése. A közterület tuskós, gödrös részét 
erõgéppel sikerült egyengetni, majd ezt követte a füvesítés. A  munka 
ünnepén közel 30-an dolgoztak a Tasi úti keresztezõdésnél. Ennek 
eredménye egy kulturált, szép terület. Munkájuk során felfedezték a régi 
járdát és  megtisztították, kialakítottak új járdaszakaszt, terepet 
rendeztek virágosítottak, füvesítettek. 
Szépül a Bocskai utca vége, a Fõ utca több helyen, a Kossuth Lajos utca, 
a Paksi utca, az Alkotmány, Arany, Baross, Barcsai, Eötvös, Kisfaludy, 
Magyar, Petõfi, Rákóczi, Szabadság, Széchenyi, Szõlõ, Tolnai, Újváros: 
azaz az összes utca. A következõ újságban újabb beszámolók!!

(Braun Zoltán)

KEDVES OLVASÓ!

Mint ahogyan a falu utcái, újságunk is megszépült. Akik már felkeresték 
Györköny honlapját (www.gyorkony.hu), ugyanezzel a desige-val (dizájnnal, 
díszítéssel) találkoztak, ezzel is jelezve a két médiatermék szoros összetartozását, 
hiszen kiegészítik egymást- a honlapon több, részletesebb  információkat talál.  

Természetesen nem feledjük gyökereinket sem, így megtartottuk a már több 
mint 60 éves(!!) Lurkó logót is, igaz, kicsit szerényebb méretben, mint elõtte volt. De 
haladni kell a korral, mindig újítania kell az embernek. Furcsa keveredése ez a 
múltnak és jelennek... 

No, de ne filozofáljunk, inkább kényelmesen dõljenek hátra, és olvassák a 
Lurkót. Kellemes idõtöltést!

(Braunné Bõsz Helga)
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Ó  V  O  D  A  I    H  Í  R  E  K

Óvodásaink április 24-én láccsal, teával, tejjel vártak gítségével, hogy mit tudnak.
Nagydorogon vendégeskedtek. bennünket. Az óvodavezetõ és a Ebédre gulyásleves, pala-
Mint arról már egy korábbi cikk- polgármester köszöntõje után csinta, sütemények, alma lakatta 
ben beszámoltam, a hét szom- megkezdõdött a hat akadály jól a gyerekeket. Két órától Mu-
széd település óvodái Dél- leküzdése. Itt különbözõ fela- zsikus Gabi zenés összeállítása - 
mezõföldi Óvodák Szakmai datokat kellett a gyerekeknek mely szintén a levegõ- és a 
Társulás névvel egy szakmai megoldaniuk (különbözõ anya- széltémát dolgozta fel - szóra-
közösséget hoztak létre. Ennek a gok szaglása, légi közlekedési koztatta a gyerekeket. Az 
közösségnek két évig Györ-köny eszközök kiválogatása, megne- udvaron a hét település gyerekei 
volt a házigazdája. A 2006/2007- vezése, ugráló labda pumpá- által készített papírsárkányokat 
es nevelési évtõl ezt a feladatot a lása, lufifújás, puzzle kép lengette az erõs áprilisi szél.
nagydorogi óvoda vette át. Két összerakása, levegõvel kap- Ajándékba mindenki ka-
évig õ szervezi a programokat. csolatos dalos játékok, repülõ pott egy nyakba akasztható a-

Az idei évben a „levegõ hajtogatása), amiért egy-egy gyag plakettet, melyen a projekt 
munkacsoport” segítségével matricát kaptak. A matricákat egy emblémája látható. Ezt az 
kidolgozták a Levegõ projektet. könyvecskében gyûjtöttük. Mi- emblémát a mi nyugdíjas Irén óvó 
Ez a sorban a harmadik. Elsõ volt után megoldották a feladatokat, nénink tervezte, és az õ 
a Föld Sárszentlõrincen, má- felszabadultan játszottak az segítségével készítették a leve-
sodik a Víz Pálfán, és ezt követte óvoda udvarán. gõ csapat tagjai.
az idei Levegõ projekt. A Nagy sikere volt a mo- Délután fáradtan, de él-
hagyományokhoz ragaszkodva dellezõ repülõk bemutatójának, ményekben gazdagon érkez-
csak a nagy gyerekek vesznek ahol pici helikopter- és 1-1,5 tünk haza.
részt ezen a napon. méteres repülõmodellek mu- (Szabó Zoltánné óv.vez.)

 Busszal utaztunk, ka- tatták be Kövecses Gábor se-

Élménybeszámoló a Levegõ projekt záró foglalkozásáról

Óvodai programok, idõpontok:

Nevelés nélküli munkanap (zárva lesz az óvoda) május 18.
Szülõi értekezlet május 21., 16.30 óra
Évzáró, májusfa kitáncolás, ballagás június 1., 16 óra
Tánctalálkozó (Mözs) június 8.
Takarítási szünet július 16-aug. 11-ig
Nemzetiségi napi mûsor aug. 12.
Próba a mûsorra aug. 10.

A Györkönyi Evangélikus 
Egyházközség  2007-ben is 
szeretettel hívja és várja a 
május 27-én, vasárnap 10 ó-
rakor kezdõdõ pünkösdi 
istentiszteletre az 5, 10, 20, 
25, 30, 40, 50, 60, 70 évvel 
ezelõtti konfirmandusait. 
Mindazok, akik erre az ünnepi 
a l k a l o m r a  e l f o g a d j á k  
meghívásunkat, újra együtt 
járulhatnak az úrvacsorai 
oltárhoz, felidézve emlékét az 
e g y k o r i  k ö z ö s s é g n e k ,  
áldásnak és hitvallásnak.

A 2007. évi evangélikus hittanverseny Kaposszekcsõn megrendezett 
megyei fordulóján gyülekezetünk ismét mind a négy korosztályban indított 
csapatot. Versenyzõink ebben az évben sem vallottak szégyent.

Május 12-én, Budapesten, az országos döntõn három györkönyi 
csapat képviseli majd a Tolna-Baranyai Egyházmegyét: az 1-2. osztályosok 
(Csurkovics István, Gerzsei Dániel, Koloh Regina, Kövér Bence), a 3-4. 
osztályosok (Binder Alma, Horvát Cintia, Schweigert Martin, Zsednai György), 
és a 7-8. osztályosok (Csahóczi Márton, Csurkovics Bernadett, Krausz 
Katalin). Az 5-6. osztályos csapatunk a versenyben végig vezetett, csak az 
utolsó fordulóban engedte át az elõnyt a sárszentlõrincieknek, így egyetlen 
ponttal lemaradt a továbbjutást jelentõ 1. helyezésrõl. A csapat tagjai: 
Csahóczi Eszter, Panker Beatrix, Panker Petra, Zsednai Csaba.

Nekik és a gyõzteseknek is gratulálunk!

(Zsednai Józsefné ev. lelkész)

E  G  Y  H  Á  Z  I    H  Í  R  E  K

PÜNKÖSDI TALÁLKOZÓHITTANVERSENY
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I  S  K  O  L  A  I    H  Í  R  E  K

Iskolánk pályázni szeretne a több minisztérium által együttesen létrehozott 
Ökoiskolai Címre. A cím azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, 
melyek átgondoltan, intézményesítetten, rendszerûen foglalkoznak a 
pályázatban leírtakkal, iskolafejlesztési, pedagógiai munkájukban magas 
színvonalon képviselik a környezeti nevelés pedagógiájának értékeit.
A pályázatban közel kilencven, az iskolai élet teljességét felölelõ kritérium 
van. Nem kell az összeset teljesíteni, de minimum 25 kritériumot igen. A többit 
hosszú távú célként kell megjelölni.

„Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvõ generációnak 
meggyõzõdéseket közvetítsünk.
Hozzá kell segíteni, hogy saját ítélõerejét, a saját 
felfogóképességét használja.
Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. A mi 
vélekedéseink és meggyõzõdéseink csak a mi 
számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk õket, hogy 
ezt mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek meg most 
már ti is, milyennek mutatja magát nektek.
Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyõzõdéseket 
közvetítsünk.
Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi 
személyiségünkben.
Azt vegyék észre a felnövekvõk, hogy mi keresõk 
vagyunk. És õket is a keresõk útjára kell vezetnünk.”

(Rudolf Steiner)

Általunk megvalósítható gyakorlati feltételek:
- használt elemek gyûjtése
- szelektív hulladékgyûjtés 
- téli madáretetés, madárvédelem
- iskola környékének szépítése
- komposztáló, esõvízgyûjtõ létrehozása
- szabadtéri foglalkozások, sportrendezvények 
  szervezése
- zöld felületek gondozása
- öko faliújság készítése
- diákok, szülõk bevonása
- közösségi klub
- idegen nyelvet beszélõ tanár
- iskola környezetkímélõ mûködtetése
- az ökoiskola munkaterve illeszkedik a település-
  fejlesztési koncepcióhoz, és a fenntartó támogatja az 
  iskolát céljai elérésében
- DADA- programban való részvétel
- a település védõnõjével napi élõ kapcsolat
- részt veszünk a „Gólyales” programban

Országos pályázatok a témában:
- elemgyûjtés, használt mobiltelefon gyûjtés
- energiatakarékosság rajzpályázat

Iskolai szintû pályázatok:
- természetfotózás
- Ökoiskola embléma rajzpályázat
- Föld napja rajzpályázat
- kirándulásokból rajzpályázat

Megalakult 5 fõvel a diák ökocsoport.
Feladatuk:
- osztályok tisztaságának értékelése, havi értékelés
- környezetvédelmi õrjárat
- folyamatosan fotózzák a fõbb tevékenységeket
- segítenek a faliújság szerkesztésében
- tájékoztatják a Diákönkormányzatot tevékenységükrõl
- folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a felnõtt ökocso-
  porttal (Bock Zsuzsanna, Bõsz Tímea, Köhler Ádámné,
  Lukács Istvánné)

Szabaduljunk meg együtt a szeméttõl!

Gyûjtsük össze az eldobható PET palackokat 
(minden vissza nem váltható élelmiszeres, üdítõs, 
desztilláltvizes és mûanyag palackot), mindenféle 
mûanyag kupakot, alumínium sörös vagy üdítõs 
dobozt! 
Ezzel nemcsak környezetünket kíméljük, hanem az 
összegyûjtött mennyiség után kilogrammonként:

PET palack 10 Ft/kg
kupak 30 Ft/kg
alumínium doboz 100-150 Ft/kg

is illeti az iskolát, melyet az eszközállomány (pl.: 
sportszerek, játékok) bõvítésére fordíthatunk.

Kérjük, a háztartásban keletkezõ, a felsorolásban 
szereplõ hulladékokat gyûjtsék össze, és adják át az 
iskola tanulóinak!

Köszönettel: ÖKO csoport

ÖKOISKOLA

A gyermekbarát iskola kialakításán dolgozunk, elsõként 
az alsó tagozatos épület belsõ megújítását kezdtük el. 
Színesítettük a zsibongót, otthonosabb berendezési 
tárgyakat szereztünk be. Köszönet a szponzoroknak: 
Dániel Bikács; Diego Magyarország Kft. Dabas.
 

A felsõ tagozatban informatikai eszköz-fejlesztéseket 
végeztünk: projektort, érintõképernyõs monitort, laptopot 
vásároltunk. Elvi lehetõsége van még egy projektor 
beszerzésének, a már elnyert pályázati pénzekre várunk. 
Az új eszközök használatával hatékonyabb a gyerekek 
tanórai tanulása. Nemcsak a tanárok, a gyerekek is 
kedvet kaptak prezentáció készítésére, Kuti Lívia, Schall 
Roland készítettek már nagyon jól használható 
anyagokat.
 

A német nyelvi órákon rendszeressé vált az internet 
használata, nyelvtani, szövegértelmezési feladatokat 
oldanak meg a tanulók.
http://www.aufgaben.schubert-verlag.de
http://www.iik.com/uebungen/uebungsseite/menue.html
http://ospitiweb.indire.it/ictavagnacco/deutsch/index.htm
http://www.sulinet.hu/nyelvek/?nyelv=nemet
http://www.passwort-deutsch.de/lernen/index.htm
 

Iskolánkba új tanuló érkezett, Sánta Bálintnak hívják, 
Vajtán lakik, az 5. osztályba jár.
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Kirándultunk... ügyeltünk arra is, hová lépünk, és pálfai dombokra. Mindenrõl sok 
ne zavarjuk az erdõ csendjét. fotót készítettünk, amit utólag 

Április 22-ét, a Föld nap- Körülöttünk lepkék szálldostak, elemeztünk.
ját mindenki kedve szerint ünne- legyek és méhek döngicséltek, és A kirándulás alkalmával 
pelheti. Már az is valami, ha ez szebbnél szebb mezei virá-gok, ügyeltünk arra, hogy ne tapos-
alkalomból kicsit többet teszünk bokrok illatoztak. Melegen sütött sunk össze semmit, ne szedjük le 
közvetlen környezetünkért, job- a  nap,  és  ke l lemes ma- a virágokat, és ne szemetel-jünk. 
ban figyelünk udvarunk, közte- dárcsicsergés kísért bennünket. A hosszú séta a természet-ben jól 
rületeink tisztaságára, gondos- Találtunk róka- és borz- elfárasztott mindenkit, de ez 
kodunk az állatok, növények lyukakat, állati csontokat, madár- jólesõ fáradtság volt, mert a tiszta 
megfelelõ ellátásáról. fészket, tücsköt, bogarakat. levegõ, a mozgás hozzá-járult 

Mi iskolások - tanulók és Megnéztük az itt honos növé- egészségünkhöz. Jól érez-tük 
nevelõk - elhatároztuk, hogy nyeket, így a virágzó galagonyát, magunkat, és sok tapaszta-lattal 
szebbé varázsoljuk „munkahe- kakukkfüvet,  csipkerózsát,  gazdagodtunk.
lyünket”, és jobban figyelünk a kökényt. Gyönyörködtünk a Hisszük, hogy ezzel a túrával 
természet elvárásaira. Egyes fenyõk, bokrok közt megbúvó mindannyian tettünk a Földért 
osztályok vállalták, hogy folya- pacsirtafû, felfutó iszalag, valamit!
matos felügyelettel gondozzák az gamandor, veronika és kék len (Szabó Tamásné)
udvaron lévõ támfal növényeit, színpompás virágaiban vagy 
mások az épület elõtti cserjékre illatában. Láttunk a tó felett 
f igyelnek, megszün-tetik a repülni  szürke gémet,  és 
szemetelést. megijesztett bennünket egy 

Elhatározásunkat helyi közelünkben kiugró õzike. 
túrázással tetéztük. Bejártuk a Megfigyeltük az állatok nyomát, a 
környéket, voltunk a Nagy- vadcsapásokat. A magassági 
hegyen, Kopasz-hegyen, a Pás- pontnál körbenéztük a vidéket, 
komban, a halastónál, a Pince- csodás rálátás nyílt a falura, a 
hegyen. Utunk során megfi- porzó szántóföldekre és a 
gyeltük a növény- és állatvilágot, távolabbi szekszárdi, borjádi, 

VERSENYEREDMÉNYEK Csótár Nóra, Csahóczi Márton, Lõrincz Klaudia, 
Március 24., informatikaverseny területi fordulója Horváth Renáta, Nagy Kristóf.
Kaposváron

RENDEZVÉNYEKIskolánkat képviselték: Nagy Kristóf, Zsednai Csaba 
Március 26.: A 7. és 8. osztályosoknak a Holokausztról (5. o.), illetve Kuti Lívia, Panker Petra (6. o.). Az 
tartott órát László Boldizsárné nyugdíjas pedagógus, aki országos versenyre nem jutottak tovább. 
egy pályázati program keretében kereste fel iskolánkat. Március 28., országos matematikaverseny területi 
A pályázat zárásaként a programban részt vevõ iskolák fordulója Nagydorogon
két-két tanulóját budapesti kirándulásra viszi.Iskolánkat képviselték: Schweigert Martin (4. o.) - 3. 
Áprilisban megalakult a Gyermek Ökocsoport: Koch hely, Nagy Kristóf - 1. hely, Zsednai Csaba - 2. hely, 
Ivett, Micskei Márk, Kuti Lívia, Nagy Dorottya, Papp Csurkovics Bettina (7. o.) - 1. hely, Nagy Dorottya (7. 
Tamás.o.) - 3. hely, Csahóczi Márton (8. o.) - 4. hely. A verseny 
Április 11-12., iskolai beiratkozás: a következõ tanévre 9 következõ fordulója Marcaliban lesz, továbbjutott Nagy 
gyermeket írattak be az elsõ évfolyamra.Kristóf.
A Föld Napja alkalmából minden osztály kiránduláson Március 29., német népismereti verseny Gyönkön
vett részt. Feladatuk volt az állatok, növények Iskolánkat képviselte: Zsednai Csaba - 5. hely.
megfigyelése, alsósoknak rajzos beszámoló, Március 30., Bendegúz nyelvészverseny megyei 
felsõsöknek fényképes beszámoló készítése.fordulója Szekszárdon

Iskolánkat képviselték: Kuti Lívia, Csurkovics Bettina, 
Nagy Dorottya. Nem jutottak tovább. TERVEINK
A Paks Városi Mûvelõdési Kht. húsvéti rajzpályázatot írt -  Május 18. Tanítás nélküli munkanap, a tanárok, 
ki. A rajzpályázatra az alsó tagozatosok neveztek,    dolgozók „tanulmányi kirándulása”
küldtek rajzokat. Az április 6-i eredményhirdetésre, mint -  Június 2. Gyermeknap a SZMK rendezésében
helyezett Hevesi Tamás (1. o.) tanuló kapott meghívást. -  Június 11-12. Erdei iskola Cseresznyéspusztán
Április 19., német fordítási verseny Szekszárdon -  Június 16. 10 óra Ballagás
Iskolánkat képviselte: Nagy Dorottya. Csak az 1-3. -  Június 17. 17 óra Évzáró ünnepély
helyezettet nevezték meg, Dorottya nem volt köztük. -  Június 18.-22., és 25.-29. Napközis tábor az iskolában
A Jonatán Könyvmolyképzõ tagjai folyamatosan kapják 
és teljesítik az irodalmi feladatokat: (Káldi Margit)
Zsednai György, Zsednai Csaba, Schweigert Martin, 
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További képek a kirándulásról

Az Önkormányzat ügyes kezû dolgozóinak jóvoltából 
praktikus és szép kerti padokat kapott az alsó és a felsõ 
tagozat. A gyerekek szívesen üldögélnek rajtuk, sõt, ha 
jó idõ van, tanórákat is tartunk az udvaron. Köszönjük!

Úgy érzem, ezzel tartozom azoknak az 
embereknek akik drukkoltak, szorítottak nekem, 
pötyögték az sms-eket. Nem utolsó sorban pedig az is 
vezérelt, hogy felhívjam a jövõ nemzedék, a mostani 
fiatalok figyelmét arra, hogy igenis lehet érvényesülni 
kicsiny falunk, Györköny lakójaként is! Akik pedig 
lemaradtak errõl, még meghallgathatják a 
produkciókat, megnézhetik a képeket a rádió 
honlapján (www.fortunaradio.hu).

Sokan kérdezik, hogyan csöppentem ebbe a 
versenybe. Kezdjük az elején! Egy alkalommal, mikor 
rákattintottam a Fortuna rádió honlapjára, egy 
Hangfesztivál nevû felhívásra lettem figyelmes. Mint 
kiderült, ez egy verseny, ahol érdekes, színes 
hangokat keresnek. Hangsúlyozom, nem Megasztár 
jellegû, nem pacsirták, hanem szép orgánumú hangok 
után kutattak. Gondoltam, próba szerencse, és 
jelentkeztem. Hamarosan behívtak próba-felvételre, 
ahol három feladatot kellett megoldanunk. Egy hét 
múlva hívtak telefonon a rádióból, közölték, hogy 
bejutottam a legjobb öt közé, és holnap fél háromkor 
további feladatokat kell teljesítenem. Ezek pedig egy 
hír felolvasása és egy interjú voltak. Utólag derült ki 
minden versenyzõ számára, így számomra is, hogy 
egy kitalált személlyel készítettünk interjút. A hír pedig 
egy halandzsa volt, mert egy értelmes mondatot sem 
tartalmazott.

Következõ héten került sor az igazi kihívásra, 
minden versenyzõnek egy órás élõ adásban volt 
lehetõsége megcsillogtatni hangját. Sorsunkat pedig a 
hallgatók sms-ei pecsételték meg. Az én napom a 
szerda volt, ekkor 315 szavazat érkezett a Fortuna 
rádió mobilszámára, amikkel sikerült megnyernem a 
versenyt. Így lettem az év hangja a Fortuna rádióban, 
és egy nagyképernyõs, színes televízió boldog 
tulajdonosa.

AZ ÉV HANGJA

Sok embernek nem lesz 
új amirõl írok, hiszen 
rengetegen támogattak a 
megmérettetés alatt ,  
ezért is döntöttem úgy, 
hogy írok egy cikket a 
Lurkónak. 

Nem a TV okozta a legnagyobb örömöt 
számomra, hanem az a tudat, hogy ennyien szeretnek. 
Itt megragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem 
mindenkinek, aki támogatott, segített, lelket öntött 
belém, rengeteg önbizalmat adott a megmérettetés 
alatt. Legszívesebben név szerint köszönném meg 
mindenkinek, de annyian vagytok akiknek hálával 
tartozom, hogy szûk lenne itt a hely a felsorolásra!

(Köhler Nóra)

2007. március 30-án megszületett 
Olasz Adrienn. A pici lány még a 
szekszárdi kórházban erõsödik, elõre 
láthatóan 1 hónap múlva jöhet haza. 
Gratulálunk!

Ifikuckó avató

Március 31-én átadásra került az Ifikuckó névre 
keresztelt klubhelység a Mûv. ház hátsó részében. Az 
avató köszöntõkkel, majd mûsorral kezdõdött. 
Díszvendégünk, Józan-Jilling Mihály Braun Zoltán 
polgármesterrel együtt adta át a kuckót, melyet az ifjak 
egybõl birtokba is vettek. Egy kis játék és eszmecsere 
után pedig következett a jól megérdemelt ebéd.

(Braunné Bõsz Helga)
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Ö  N  K  O  R  M  Á  N  Y  Z  A  T  I    H  Í  R  E  K

PÁLYÁZTUNK nyújtottunk be pályázatot a könyi Hagyományõrzõ Egyesület 
Pincehegyrõl. 200.000,- Ft támogatást.

A FOKA közalapítványhoz Az Oktatási és Kultúrális A Dél-Dunántúli Régiós 
benyújtottuk az Önkormányzati Minisztériumhoz adtunk be a pályázat lényege az önkormány-
Hivatal akadálymentesítésének falumúzeum felújítására pályá- zati fejlesztések támogatása terü-
pályázatát. Sajnos nem nyertünk. zatot, ahol 1.109.335,- Ft támo- leti kötöttség nélkül. A régi napközi 

A Nemzeti Civil Alaphoz a gatást kértünk. épületének felújítására kértünk 
Fiatalok Egymásért Egyesület A Pro Renovanda Cultura 1.629.539,-Ft támogatást.
nevében pályáztunk az iskolának Hungarie Karácsony Sándor szak- A Wienerberger cégnél a 
egy laptopra és egy kivetítõre. alapítványhoz a Györkönyi régi napközihez építõanyagra 
100.000,-Ft támogatást kaptunk. Hagyományõrzõ Egyesület kért adtunk be pályázatot, ennek érté-

A Györkönyi  Hagyo- 150.000,- Ft-ot “Az eredet” c. ke 2. 732.551,- Ft.
mányõrzõ Egyesület az Ország- kiadványának támogatásához. A Tolna Megyei Önkor-
gyûléshez pályázott támogatásra. A Magyarországi Nemzeti mányzattól a Györkönyi Hagyo-
Még nincs eredmény. és Etnikai Kisebbségekért Köza- mányõrzõ Egyesület mûködésre 

A Nemzeti Kultúrális Alap- lapítványtól a Nemzetiségi Napok- kért 50.000,- Ft támogatást.
programhoz nyújtottunk be ra kértünk 200.000,- Ft támo- A Tolna Megyei Önkor-
pályázatot egy kistérségi „Világra gatást. mányzathoz az Önkormányzat 
szóló forgatag” c. két napos ren- A Magyarországi Nemzeti pályázik a Nemzetiségi napok 
dezvény támogatására, amelyre és Etnikai Kisebbségekért Köza- programjainak támogatására 
1.008.000,- Ft-ot kértünk. lapítványtól a helyi kézmûves ha- 150.000,- Ft nagyságban.

A Helyi Építészeti Örökség gyományok ápolására kért a Györ- (Kuti Imréné)
2007. évi Nívódíj pályázatára 

Majális (persze nem a halászt fõzték), mellett lehetõség nyílt csocsózni, 
jófajta pörköltek, grillek, süte- focizni, röplabdázni, sakkozni, 

Április 30-án tartottuk meg mények. Összesen 18-féle ételbõl pingpongozni és kézmûveskedni 
a Majálist Györkönyben, a Pince- kellett kiválasztani a három leg- Irén nénivel.
hegyen. Az idõ nekünk kedvezett jobbat. Nehéz dolga volt a zsûri- Reméljük jövõre is hason-
(nem a mezõgazdaságnak), kelle- nek, de megküzdött a feladattal. ló hangulatban fog eltelni „május 
mesen sütött a nap, és már a A fõzõverseny és némi elsõ napja”!
reggeli órákban kezdtek megje- szieszta után indult a háború: 
lenni a bográcsok és grillrácsok. közel negyven fõ számháborúzott. 

Délelõtt a fõzések mellett A résztvevõk pincérõl-pincére Panasz érkezett a májfát 
megrendezésre került a családi nyomultak, hogy megszerezzék állító fiatalokra. A Hegy utcában a 
vetélkedõ, melyen nagy küzdel- az ellenfél zászlaját. (Ez elsõ házak elõtt az ápolt virágágyást 
mek árán szoros végeredmény körben cirka 20 perc alatt sikerült sikerült tönkretenni az egyik májfát 
született: egyforma eredménnyel is.) A végeredmény döntetlen lett. állító csapatnak. 
végzett mindegyik csapat. A nap végén a Május tér Mindenkinek rosszul esik, 

Délben 4 tagból álló zsûri közepére egy hatalmas májfát állí- ha a munkáját tönkreteszik. 
kóstolta végig a szabadban ké- tott a majálisozó társaság. Figyeljünk egymásra!
szült ételeket. Volt ott halászlé A szervezett programok 

www.gyorkony.hu

Mûködik Györköny weboldala. Rendszeresen jelennek meg már a faluval kapcsolatos hírek, programok. A 
testületi határozatok októberig visszamenõleg megtalálhatóak az érvényben lévõ rendeletek jó részével 
együtt. Mûködik a fórum, melyet már Pleinfeldben is megtaláltak, és írtak is (üdvözölnek mindenkit, 
örülnének, ha németül is olvasható lenne az oldal, és egyébként augusztusban jönnek).
A weboldal alkalmas a kétnyelvûségre, viszont ahhoz több ember bevonására van szükség. A magyarul 
megjelent híreket, programokat (ezek általában rövid, néhány mondatos szövegek) megfelelõ fordító 
kapacitás esetén megjelentethetnénk a weboldalon. Ezúttal várjuk azok jelentkezését, akik szívesen 
fordítanának!
(Lehet akár angol is, ha valaki azt tanulja!)
Jelentkezni a Mûvelõdési házban vagy a web@gyorkony.hu e-mail címen lehet.
A weboldalt készítõ csapat: Lückl Roland, Wurm Tamás, Straub Károly, ex csapattag Galambos György, 
tesztelõ: Böndör Tibor.

(Braun Zoltán)
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Nyitott pincék- 2007-05-28 

A “Nyitott pincék” országos programjában részt vesznek a györkönyi bortermelõk is. 2 pince lesz nyitva 3 napig 
Pünkösd hétvégéjén.

A    P  I  N  C  E  H  E  G  Y  É  R  T    E  G  Y  E  S  Ü  L  E  T    J  E  L  E  N  T  I

A BORVERSENY EREDMÉNYEI
Vörösbor

Arany:
Bauer Mátyás Kékfrankos 2006
Galambos Zoltán Kékfrankos 2006
Gerzsei József Vegyes 2006
Gerzsei József Cabernet 2006
Gerzsei József Merlot 2006
Krämer Gáspár Vegyes 2006
Krämer János Merlot 2006
Krämer János Cuvée 2006
Rohn Mátyás Kékfrankos 2006
Rohn Mátyás Cabernet 2006
Sarok Róbert Kékfrankos 2005
Sarok Róbert Cuvée 2006
Sarok Róbert Kékfrankos 2004
Világ Gábor Cuvée 2006

Ezüst:
Bõsz Imre Kékfrankos 2006
Braun Zoltán Kékfrankos 2006
Galambos Ádám Kékfrankos 2006
Galambos Ádám Vegyes 2006
Galambos Zoltán Kékfrankos 2005
Gerzsei József Kékfrankos 2006
Hahn János Cabernet 2006
Juhász István Vegyes 2006
Koch Fülöp Vegyes 2006
Köhler János Pinot 2006
Krämer János Kékfrankos 2006
Krämer János Cabernet sav. 2006
Lang Imréné Cabernet sav. 2006
Lang Imréné Cuvée 2006
Lang Imréné Zweigelt 2006
Rónai Konrád Kékfrankos 2006
Rónai Konrád Cabernet 2006
Vanya Károly Cuvée 2006

Bronz:
Baán János Vegyes 2006
Dévényi János Cuvée 2006
Fink Péter Kékfrankos 2006
Galambos Zoltán Kékfrankos 2001
Gangel Frigyes Kékfrankos 2006
Hahn János Kékfrankos 2006
Krämer Róbert Kékfrankos 2005
Krämer Róbert Kékfrankos 2006
Nyírádi József Kékfrankos 2006
Pámer János Kékfrankos 2006
Sarok Róbert Kékfrankos 2006
Scherczer Mihály Kékfrankos 2006
Száraz Sándor Kékfrankos bar. 2004
Wenhardt Mátyás Kékfrankos 2006

Fehérbor

Arany:
Galambos Zoltán Vegyesfehér 2006
Köhler János Olaszrizling 2006
Sarok Róbert Chardonnay 2006
Világ Gábor Olaszrizling 2006

Ezüst:
Dévényi János Cserszegi 2006
Dévényi János Saszla 2006
Krämer Gáspár Cserszegi 2006
Krämer János Olaszrizling 2006
Krämer János Cserszegi 2006
Rohn Mátyás Olaszrizling 2006
Sarok Róbert Chardonnay 2005

Bronz:
Baán János Vegyesfehér 2006
Bodahelyi Tibor Vegyesfehér 2006
Bõsz Gottlieb Vegyesfehér 2006
Gaug László Vegyesfehér 2006
Hahn János Olaszrizling 2006
Rónai Konrád Vegyesfehér 2006

Rosebor

Arany:
Sarok Róbert Kékfrankos 2006

Ezüst:
Pámer János Kékfrankos 2006

Bronz:
Dévényi János Kékfrankos 2006
Galambos Zoltán Kékfrankos 2006
Juhász István Kékfrankos 2006
Köhler János Pinot 2006
Krämer Gáspár Kékfrankos 2006
Lang Imréné Kékfrankos 2006
Rohn Mátyás Cabernet 2006
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Tetõ alatt a kuglipálya
Hosszú évek után teljesen tetõ 
alá került a kuglipálya. Az idõ 
során eltört és hiányzó cserepek 
pótlása is megtörtént. Mindez 
köszönhetõ a Color-Ferr Kft-nek.
A kuglipálya modernizálása 
folytatódik. Új támogató jelent 
meg, aki a kuglipálya világí-
tásához ad eszközöket. Hamaro-
san éjszakai játékot is lehet ren-
dezni!
Köszönet a munkáért:

Braun Zoltán

Elhantolt hantok
A temetõ alatti terület is ren-
dezésre került. Néhány teher-
autónyi föld odahordásával, és 
elterítésével sikerült a talajt kie-
gyengetni, ezáltal elõkészíteni 
további hasznosítására.

Új padok
A Május tér szélére újabb asztal és 
pad került kihelyezésre. Sarok 
Róbertnek köszönhetjük.

Padrenoválás
A Május téren elhelyezkedõ két 
régi asztalt és padjait Gellért-
hegyi László és Tóth Gábor újí-
tották fel. Darabjaira szedték, le-
csiszolták, lefestették, a korhadt 
részeket kicserélték.

Információs pont
Május 6-a óta egy 11260 literes 
hordó áll a Május téren, melyet a 
Pincehegyért Egyesület sok lelkes 
önkéntessel rakott össze. A 
viszonylag gyors kádármunka 
után már csak a hordó lekezelése 
és bebútorozása van hátra.

Régiségek
Schweigert György kezdeménye-
zésére és a Tûzoltó egyesület 
tagjainak bevonásával felújításra 
került két régi tûzoltó szerkezet, 
melyek kihelyezése is megtörtént. 
Egy régi lajtkocsi és egy pumpálos 
szerkezet festését, felújítását 
végezték el az elmúlt hetekben. A 
lajtkocsi - egyelõre - a Hivatal 
udvarában tartozkodik, a pum-
pálos szerkezet pedig a fiatalok ál-
tal kialakított park (volt tejcsarnok) 
közepére érkezett meg.

Majális 2007
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