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TARTALOM

Egyházi hírek
Konfirmáció
Szép ünnepe volt az evangélikus
gyülekezetnek április 20-án. A szombati
sikeres vizsgát követõen vasárnap 6
konfirmandus állhatott az oltár elé, ahol
megvallották hitüket, személyre szóló

áldást kaptak és úrvacsorát vehettek.
Megkonfirmált új egyháztagjaink: Boldis
Alex (Bikács), Kuti Lívia, Molnár Dóra
Gabriella, Pacskó József Balázs, Panker
Petra, Papp Máté. Legyen rajtuk Isten
áldása - saját épülésükre, szeretteik
örömére és gyülekezetünk
gyarapodására!

Pünkösdi találkozó
A Györkönyi Evangélikus Gyülekezet
ebben az esztendõben is megrendezi a
hagyományossá vált pünkösdi
találkozóját, melyre ezúton is szeretettel
hívja az 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70,
75 évvel ezelõtt konfirmáltakat! A május
11 - é n , d e . 1 0 ó r a k o r k e z d õ d õ
istentiszteleten az évfordulót ünneplõ
konfirmandusok egykori társaikkal,
évfolyamonként járulhatnak majd az
úrvacsorai oltárhoz. Ünnepeljünk,
emlékezzünk együtt, éljük át újra a
testvéri közösséget és Isten közelségét
ezen a szép ünnepen!
Meghívó
2008. május 17-én, szombaton 16 órakor
a Fóti Evangélikus Kántorképzõ Intézet
40 fõs kórusa ad hangversenyt
templomunkban. Szeretettel hívunk
minden érdeklõdõt erre a nívós zenei
alkalomra! Hallgassuk együtt az Istent
dicsérõ éneket és az ige üzenetét!
A kórustagok vendégül látásához
szállásadók jelentkezését kérjük és
várjuk a lelkészi hivatalban!
dr. Zsednai Józsefné
Lelkész
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Ebben az évben benyújtott pályázatok
Pályázat
benyújtója

Pályázat kiírója

Pályázat címe

Pályázott összeg

Györkönyi Hagy.
Egy.

Országgyûlés

Egyesület
támogatása

2.200.000,-

Önkormányzat

Magyarországi
Nemzeti és
Etnikai
Kisebbségekért
Közalapítvány

Nemzetiségi nap

Györkönyi H.E.

Önkormányzat

Györkönyi H.E.

Önkormányzat

Emberek
emberekért

Fölmûvelésügyi
és
Vidékfejlesztési
Minisztérium
Oktatási
Minisztérium
Országos
Foglalkoztatási
Közalapítvány

Önkormányzat

Oktatási
Minisztérium

Önkormányzat

Oktatási
Minisztérium

Györkönyi H.E.

Nemzeti Civil Alap

200.000,-

Önkormányzat –
civil kapcsolat

Eszmei díj

Fûkasza vásárlás

250.000,-

Kézmûves ház
tetõzete
Szociális
Szövetkezet
létrehozása
Múzeum
tárgyainak
restaurálása,
digitalizálása
Hagyományok
ápolása
Egyesület
mûködése

Eredmény

Különdíjat
kaptunk

5.000.000,-

500.000,-

990.000,-

600.000,1.248.000

Fiatalok
Egymásért
Egyesület

Nemzeti Civil Alap

Egyesület
mûködés

350.000,-

Önkormányzat

Tolan Megyei
Önkormányzat

Nemzetiségi
Napok

50.000,-

Önkormányzat

UNITED
CONSULT K2Kft

Buszmegálló,
iskola kerítése,
Libavárosi árok

1.500.000,.-

1.500.000,-

Emberekrõl az Emberekkel díj a helyi demokráciáért és a példaértékû civil együttmûködésért
A Celodin Kht. elsõ ízben pályázatot
hirdetett
az önkormányzatok,
önkormányzati többcélú társulások,
kistérségi szövetségek számára,
közösségi részvételen alapuló és
non-profit szervezetek bevonásával
megvalósuló sikeres partnerségi
projektek bemutatására.
Önkormányzatunkat
a Györkönyi
Hagyományõrzõ Egyesület
terjesztette elõ e díjra.
Díjkiosztó Nemzeti Konferenciának a
Hotel Bara adott otthont. Az elsõ öt
pályázó közé került településünk.
Elsõ helyezett lett: Barcsi Gyógyfürdõ

és Rekreációs Park megvalósítása.
Öné is.
Második helyezett lett: Civilek a Ezúton is szeretnénk kérni a további
civilekért, Budapest VII. kerület segítségét, támogatását.)
(Erzsébetváros) Önkormányzata.
Kuti Imréné
Harmadik helyezett: Tiszafüredi
Kistérségi Társulás: Közösségi
részvétel erõsítése.
Különdíjat kapott Györköny Község
Önkormányzata és a Mezõkövesdi
Önkormányzat.
Ezt a díjat azért kapta a Györköny,
mert Önök munkájukkal segítettek,
támogattak minket, fejlesztették
településünket. Ez a díj nemcsak az
önkormányzaté, hanem mindenkié,
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NYERJÜNK JÁTSZÓTERET!
Ugye mindenki szeretné, ha lenne a
falunknak egy EU-s elvárásoknak
megfelelõ játszótere? Pénzünk nincs
rá, tehát nyerni kell!!! Hogyan? Közös
összefogással. Amit tenni kell érte az,
hogy vásárolunk családonként
legalább 1kg (kevesebbet is szívesen
fogadunk) DELIKÁT 8 ételízesítõt, és
a vonalkódját, vagy az üres tasakját

leadjuk a Teleházban. Onnan mi
továbbítjuk a játékba. A szervezõk
(Unilever Magyarország Ker. Kft) 7
játszóteret sorsolnak ki az országban,
a 8. játszóteret ott építik fel (minimum
nettó 5 millió Ft értékben), ahonnan a
legtöbb pályázatot küldték be a
település lélekszámával arányosan.
Nagyon sok pályázat érkezett már be

(több mint 1100). A sorsoláshoz nagy
szerencse kell, de ahhoz, hogy a
legtöbbet a mi falunk küldje be, össze
kell fogni, és vásárolni kell Delikát 8at! Jelenleg a 66. helyen állunk, 51 kg
Delikát 8 vonalkódot küldtünk be.
Rajta, igyekezzünk!
Július végéig várjuk a vonalkódokat!
Gangel Frigyesné

Gewinnen wir einen Spielplatz!
Wir wollen doch alle in unserem Dorf
einen Spielplatz, der den EUVorschriften entspricht, nicht wahr?
Geld dafür haben wir leider nicht,
deshalb sollen wir mal einen
gewinnen!!! Aber wie? Mit
Schulterschluss. Jede Familie sollte
mindestens 1 Kilogramm (aber wir
nehmen auch weniger gerne an)
DELIKÁT 8 Speisegewürz kaufen,
und die leere Tüte oder den Barcode

i m Te l e h a u s a b g e b e n . D i e
Organisatoren (Unilever Hungary
GmbH.) losen 7 Spielplätze, der 8.
Spielplatz wird aber in dem Gemeinde
gebaut (mindestens in 5 Millionen
HUF wert), woher die meisten
Bewerbungen geschickt wurden.
Sehr viele Bewerbungen (mehr als
1100) sind schon angekommen. Um
gewinnen zu können, brauchen wir
viel Glück, aber um die meisten

Barcode zu sammeln, brauchen wir
Schulterschluss. So sollten wir
DELIKÁT 8 kaufen.
Wir stehen zurzeit auf dem 66. Platz,
mit den Barcoden von 51 Kilogramm
Delikát8. Los! Bemühen wir uns mal
ein bisschen!
Bis Ende Juli erwarten wir die
Barcode!
Fr. Gangel

A Fiatalok Egymásért Egyesület 2008. évi tervezett programja
Egyesületünk a 2008. évi programját
az elõzõ évek programjai és a 2008
márciusában tartott gyûlésen
megbeszéltek alapján állította össze.
Az idei évben kevesebb, de reményeink szerint - annál
színvonalasabb rendezvénnyel,
programmal és a nyomtatott
kiadványunkkal, a Lurkóval
képviseltetjük magunkat a falu
életében. A programok helyszíne
Györköny Pincehegy, kivéve, ha a
program megnevezésében mást
jelöltünk.
Április
A Lurkó elsõ száma

Május
Gemenci kirándulás (kisvasút,
tanösvények, paprikáskrumpli)
Június
Június 30 - július 5.: Vándortábor
(Pilis, Visegrádi-hg.)
Július
Július 12.: Funky Feeling” (bálamedence, sorverseny, koktélok, hab,
lazulás)
Augusztus
Augusztus 9.: Kispályás focikupa a
Nemzetiségi- és Falunapok szombatján
Lurkó második száma
Szeptember
Kirándulás a németkéri természet-

védelmi területen (Látó hegy)
November
November 8. Búcsú Buli (zenéstáncos mulatság)
December
A Lurkó harmadik száma
(2009. január 2. Pingpong Bajnokság)
Az Ifi-kuckó folyamatosan mûködik a
megszokott rendszer és rend szerint.
Az egyesület programjainak
alakulása hamarosan nyomon
követhetõ lesz községünk honlapján,
a www. gyorkony.hu-n, a „Programok”
menüpont alatt.
Bock Anita

EBTARTÁS
Tisztelt Lakótársaink!
Felhívjuk figyelmüket az ebtartás
szabályainak betartására, tekintettel
arra, hogy az utóbbi idõben
megszaporodtak a közterületen
kóborló kutyák és az általuk elkövetett

támadások, valamint a közlekedés
veszélyeztetése.
Konkrét esetekben az ebtulajdonos, a
" Ve s z é l y e z t e t é s k u t y á v a l "
szabálysértést követi el, amelyért
30.000 Ft-ig terjedõ szabálysértési

pénzbírság szabható ki.
To v á b b i a k b a n m i n d e n e s e t e t
kivizsgálunk és a maximális szigorral
járunk el.
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Erdei Tamás
Körjegyzõ
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Új buszmegálló, kerítés, árok
Egy érdekes és - nem utolsó sorban sikeres pályázat során lehetõség
nyílik a falu központjában álló régi
buszmegálló cseréjére, környezetének rendezésére. Egy világcég és
magyar munkatársai segítenek a
buszmegálló anyagi forrásának
megteremtésében és a kivitelezésben. A buszmegállón kívül még
másik két fejlesztéséhez kapunk

segítséget: az iskola kerítésének,
labdafogó hálójának elkészítésehez,
javításához több mint 200 méter
hosszan, valamint egy közel 100 mes árok kikövezéséhez a
Libavárosban. Várhatóan június 6-án
ifnormatikusok, szoftverfejlesztõk
lepik el a fent említett területeket és
kezdik meg a munkálatokat. A
világcég munkatársai szeretnék, ha a

falu lakosságával együtt végezhetnék
karitatív munkájukat. Aki úgy
gondolja, hogy értékes fejlesztésekrõl
van szó, és a munkájával tud segíteni
június 6-án, illetve az azt megelõzõ
napokban, kérem jelezze a
Mûvelõdési Házban, illetve a
Hivatalban.
Braun Zoltán
Polgármester

A 25. jubileumi györkönyi borbírálat eredményei
A bírálatra összesen 99 borminta
érkezett.
27 Arany minõsítés
Vörös
Bõsz Imre - Kékfrankos 2007.,
Gerzsei József - Kékfrankos 2007.,
Gerzsei József - Cuvee 2007.,
Gerzsei József - Merlot 2007.,
Hahn János - Kékfrankos 2007.,
Hahn János - Cuvee 2007.,
Iker Sándor - Kékfrankos 2007.,
Koch Ádám - Zweigelt 2006.,
Koch Ádám - Cuvee 2006.,
Krämer János - Cuvee 2007.,
Krämer János - Cuvee 2006.,
Lang Imréné - Cabernet s. 2007.,
Rohn Mátyás - Cabernet s. 2007.,
Rónai Konrád - Kékfrankos 2007.,
Világ Gábor - Kékfrankos 2007.
Siller
Rohn Mátyás - Kékfr. siller 2007.
Rosé
Krämer János - Kékfr. rosé 2007.,
Pámer János - Kékfr. rosé 2007.,
Rohn Mátyás - Kékfr.-C. s. r. 2007.
Fehér
Forgács János Zöld veltelini 2007.,
Galambos Zoltán - V. fehér 2007.,
Hahn János - Vegyes fehér 2007.,
Koch Ádám Zöld veltelini 2006.,
Krämer János - Olaszrizling 2007.,
Lang Imréné - Vegyes fehér 2007.,
Rohn Mátyás - Olaszrizling 2007.,
Scherczer Mihály - V. fehér 2007.

28 Ezüst minõsítés
Vörös
Buják Emil - Vegyes vörös 2006.,
Galambos Ádám - Kékfr. 2007.,
Galambos Zoltán - Kékfr. 2007.,
Galambos Zoltán - Kékfr. 2007.,
Galambos Zoltán - Kékfr. 2006.,
Hahn János - Cuvee 2007.,
Iker Sándor - Kékfrankos 2006.,
Kirizs Csaba - Kékfrankos 2007.,
Krämer Gáspár - Cuvee 2007.,
Krämer János - Merlot 2007.,
Krausz Mátyás - V. vörös 2007.,
Magyar János - Kékfrankos 2007.,
Pámer János - Kékfrankos 2007.,
Schweigert György - Kékfr. 2007.,
Száraz Sándor - Kékfrankos 2007.,
Wenhardt Mátyás - Cuvee 2007.
Rosé
Galambos Ádám - Kékfr. 2007.,
Gerzsei József - Kékfr. rosé 2007.,
Háhn János - Kékf. rosé 2007.,
Kirizs Csaba - Kékfr. rosé 2007.,
Száraz Sándor - Kékfr. rosé 2007.,
Fehér
Bock Ádám - Saszla 2007.,
Gerzsei József - V. fehér 2007.,
Krämer Gáspár - V. fehér 2007.,
Krämer János - Cserszegi f 2007.,
Lückl Fülöpné - Olaszrizling 2007.,
Scherczer Mihály - V. fehér 2006.,
Száraz Sándor - V. fehér 2007.,

Meghívó majálisra
Mindenkit sok szeretettel várunk
május 1-én a Györkönyi Majálison
Helye: Györkönyi Pincehegy
9 órától:
Kispályás foci bajnokság
Pingpong bajnokság
Csocsó bajnokság

Családi akadályverseny
Számháború (minden versenyre a
helyszínen lehet nevezni.)
Fõzõverseny: nevezési feltétel: a
kész ételeket 12 órára a zsûri
asztalához kell vinni.
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24 Bronz minõsítés
Vörös
Braun Zoltán - Kékfrankos 2007.,
Dévényi János - Cuvee 2007.,
Fink Péter - Kékfrankos 2007.,
Galambos Ádám - V. vörös 2007.,
Gaug László - Kékfrankos 2007.,
Gerzsei József - Cabernet s. 2007.,
Koch Fülöp - Vegyes vörös 2007.,
Lang Imréné - Cuvee 2007.,
Rónai Konrád - Cabernet s 2006.,
Rónai Konrád - Cabernet s 2007.,
Scherczer Mihály - Kékfr. 2007.,
Vanya Károly - Vegyes vörös 2007.,
Wenhardt Mátyás - Cab. f 2007.,
Rosé
Bauer Mátyás - Kékfr. rosé 2007.,
Dévényi János - Kékfr. rosé 2007.
Kirizs Csaba - Kékfr. rosé 2006.,
Magyar János - Kékfr. rosé 2007.,
Fehér
Bodahelyi Tibor - V. fehér 2007.,
Dévényi János - Cserszegi f. 2007.,
Diósi László - Olaszrizling 2007.,
Fink Péter - Vegyes fehér 2007.,
Gaug László - Vegyes fehér 2007.,
Köhler Péter - Cserszegi f. 2007.,
Krämer Gáspár - Cserszegi f. 2007.
Gratulálunk az elért eredményekhez,
és további jó munkát, finom borokat
kívánunk minden szõlõsgazdának!
Kuti Imréné
szervezõ

Orvosunk bemutatkozik
Szûcs Ildikó vagyok, 2008 május 5 -tõl
én látom el a háziorvosi teendõket
Györkönyben (és Sárszentlõrincen
is.)
Néhány szó magamról:
Tolnai születésû vagyok, gyermekkoromat ott töltöttem. Közép és felsõfokú iskoláimat Szegeden végeztem,
kezdõ orvosként a szekszárdi Balassa János Kórházban helyezkedtem
el. A IV. Belgyógyászati Osztályon
dolgoztam, itt tumoros és vérképzõszervi betegeket láttunk el. 2003ban belgyógyászatból szakvizsgáztam. Ezt követõen születtek
gyermekeim (2 és 4 évesek).
Gyerekek születése után döntöttem
úgy, hogy szeretnék háziorvos lenni talán kötetlenebb a munkaidõ és
kisebb a megterhelés. GYED alatt
licence vizsgát tettem, 2 év gyakorlat
után lehetek háziorvos szakorvos.
Korábban nem dolgoztam háziorvosként, így számos adminisztratív
dolog kezdetben valószínûleg lassabban történik majd, mely miatt megértésüket és türelmüket kérem.
A rendelési idõ:
Hétfõ: 8 - 12 óráig,
Kedd: 13.30 - 15,30-ig,
Szerda: 8 - 12óráig,

Csütörtök: 13,30 -15,30-ig,
Péntek: 8 l-11óráig.
Készenléti idõ: hétfõtõl péntekig 8-16
óráig.
A rendelés során szeretnénk
bevezetni az elõjegyzéses rendszert,
mely úgy gondolom, a betegeknek és
a dolgozóknak is kényelmesebb. A
rendelés elsõ órájában elõjegyzés
nélkül fogadjuk a sürgõsségi
betegeket. Elõjegyzés kérhetõ:
75/352-209, ill. 75/532-079
telefonszámokon.
Csecsemõ és terhestanácsadás:
szerda délelõtt.
Az asszisztencia személye változik.
Terveim szerint 2 asszisztensnõvel
dolgoztam volna, de sajnos a
Györkönyben eddig körzeti ápolónõi
feladatokat ellátó hölggyel nem
sikerült egyezségre jutnunk. Egyelõre
a Sárszentlõrincen dolgozó
asszisztensnõ (Szabóné Horváth
Katalin) fog átjárni. Õ végzi a
rendelési idõ alatt az adminisztratív
teendõket. A beteg körüli teendõk
ellátásában (injekciók beadása,
kötözések) a helyi gondozónõ Csótárné Edit - lesz a segítségem.
Szerda reggel 8-9 óráig vérvételi
lehetõséget biztosítunk a rendelõben.

Helyettesítés:
H e l y e t t e s e m D r. E r d õ s J u d i t
Szekszárdon dolgozó doktornõ.
Nagyon rutinos, már 8 éve szakorvos,
korábban vegyes körzetben
dolgozott. Sajnos a nagy távolság, ill.
a több ellátandó körzet (Szekszárd,
Sárszentlõrinc, Györköny) miatt a
helyettesítések alatt nem lesz minden
nap rendelés. A helyettesítés elõtt
igyekszünk minnél korábban és
minnél több helyütt a rendelési idõt
nyilvánosságra hozni. Ilyenkor idõbeli
csúszások is elõfordulhatnak.
Néhány hete sikerült Regõs György
doktorral megállapodást kötnöm,
miszerint õ is részt vesz a helyettesítésben.
Sajnos úgy alakult, hogy munkába
lépésem elsõ hetében már helyettesítek, így a rendelési idõ módosul
2008.05.05.-tõl 2008.05.10-.ig
Hétfõ: 15,30-17,30
Szerda:15,30-17,30
Péntek: 15,30-17,30
Kérjük, hogy csak azok a betegek
jelentkezzenek a rendelésre, akik
problémája a következõ héten nem
oldható meg!!!! Az elsõ héten
vérvétel sem lesz!
Dr. Szûcs Ildikó
háziorvos

Az új óvónéni bemutatkozása
Hencz Dóra vagyok, 1984-ben
születtem Szekszárdon. Kajdacson
élek a szüleimmel, és a bátyámmal.
Általános iskolai tanulmányaimat
Kajdacson végeztem, majd
Szekszárdon az I. Béla Gimnáziumban érettségiztem. A Pécsi
Tudományegyetem Illyés Gyula
Fõiskolai Karán diplomáztam
óvodapedagógus szakon 2006-ban.
Fõiskolai tanulmányaim után a
szakmámban nem sikerült elhelyezkednem, ezért 3 hónapot Németországban töltöttem, ahol egy magyarnémet család 3 gyermekének
nevelésében segédkeztem.
Már kezdtem feladni a reményt, hogy
óvónõként munkát találok, amikor
tudomást szereztem arról, hogy
Györkönyben óvónõi állást hirdettek
meg.
Egyrészt örültem a munkalehetõségnek, másrészt jó érzéssel töltött
el az is, hogy ott dolgozhatom, ahol

nagyapám élt, és édesanyám (Muck
Katalin) nevelkedett.
Kihívást jelent számomra, hogy
abban az óvodában kaptam álláslehetõséget, amelyben nagymamám
vezetõ óvónõként tevékenykedett.
Remélem, méltó utódja leszek.
Szabadidõmben szeretek zenét
hallgatni, táncolni (néhány évet
jártam zeneiskolába, és több mint 10
éve néptáncolok).
Társalgási szinten beszélek angolul,
és második idegen nyelvként németet
tanultam a gimnáziumban.
Január 1-je óta dolgozom a Napsugár
Óvodában, ahol barátságos,
segítõkész munkatársak fogadtak. A
gyermekek és a szülõk kedves
érdeklõdéssel fordulnak felém.
Jól érzem magam, mert családias a
légkör, jó hangulatban telnek a napok.
Remélem, munkámmal elégedettek
lesznek a kollegáim, a falu elöljárói,
és az óvodások szülei egyaránt.
LURKÓ 2008. ÁPRILIS
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Sport
A focitavasz 12 pillanata
Felemás eredményekkel vette
kezdetét a focibajnokság tavaszi
s z e z o n j a . Te n g e l i c e n m i n d k é t
csapatunk súlyos vereséget
szenvedett. Ebben szerepet játszott
saját fegyelmezetlenségünk és a két
játékvezetõ is. Az ifjúsági csapat nem
bírta elviselni a tét nagyságát és 4-1 es vereséget szenvedett. Egyetlen
gólunkat Nyúl Péter szerezte. Ezen a
mérkõzésen Erdei Zsoltot állította ki a
játékvezetõ.
A felnõtt mérkõzés nagyon rosszul
kezdõdött, hamar 2 gólos vezetésre
tett szert a hazai csapat. Hiába
játszottunk hosszú ideig
emberelõnyben, a lehetõséggel nem
tudtunk élni.
A 2. félidõt Sörös
Julianna játékvezetõ ámokfutása tette
felejthetetlenné. Három tizenegyest
ítélt ellenünk és indokolatlanul
kiállította kapusunkat, Fink Pétert.
Súlyos vereség, 6-2 lett a
végeredmény. A mieink közül Bogáncs
Attila és Orosz Lajos volt eredményes.
A népszavazás napján igazi
szomszédvári összecsapásra került
sor.
Az ifik -Scherzcer László sérülése
után- 10 emberrel játszottak, s ennek
ellenére 4-1 arányban legyõzték
Nagydorogot. Nyúl Péter 3 gólt,
Hutflesz Márk pedig egyet szerzett.
Most sajnálhattuk igazán az elõzõ heti
vereséget, mert a Tengelicet 3-0 -ára
elpáholta Fadd csapata.
A felnõtt mérkõzésen sokáig hadilábon
álltunk a szerencsével. Nagydorog
már két góllal is vezetett és úgy tûnt,
hogy a "mi hajónk már elment". Aztán
az utolsó 10 percben minden
megváltozott. A 80. percben Köte
Sándor, a 90. percben pedig Balassa
József is gólt szerzett, így kialakult a
reális végeredmény: 2-2.
Mostoha idõjárási és öltözõi viszonyok
fogadtak bennünket Izményben.
Orkánszerû szél, hideg öltözõ és
garantáltan hideg víz a
tisztálkodáshoz. Ráadásul az ifjúsági
mérkõzésre a játékvezetõk sem
érkeztek meg. Így aztán hosszas
várakozás után szükség-játékvezetõk
irányították a mérkõzést. Szucskó és e
sorok írójának partjelzése mellett egy
helybeli „spori” vezette a meccset. A
széltõl támogatva 3 gólos vezetéssel
fordultunk és a második félidõben még
eggyel növeltük góljaink számát.

Ifjúsági csapatunk 4-0-ás gyõzelme
azt jelentette, hogy a bajnokság végsõ
sorrendje csak Húsvét vasárnapján
dõl el. Gólszerzõk: Nyúl Péter (3) és
Horváth Károly.
A felnõttek álomszerûen kezdtek,
hiszen 6 perc alatt lõttek egy gólt és két
hatalmas kapufát. A gólszerzõ Köte
Sanyi még kihagyta az évszázad
helyzetét és elfogyott a góllövõ
tudományunk. A hazaiak a 35. percben
egyenlítettek és ez maradt a
végeredmény is.
Az alapszakasz utolsó fordulójában U
19-es csapatunk meggyõzõ játékkal,
nagy fölényben játszva tartotta itthon a
3 pontot, ami a 2. hely megszerzéséhez volt elegendõ. A végeredmény:
Györköny - Gyönk 4-1. Góljainkat Nyúl
Péter (mesterhármas) és Erdei Zsolt
(1) szerezték.
A bajnoki címet Tengelic csapata
hódította el, egyetlen ponttal elõzve
meg bennünket. Jöhet a rájátszás,
már csak 5 csapattal és mindenki
tiszta lappal, pont nélkül indul.
Az újabb éremhez csak gratulálni
lehet, szép volt fiúk!
Felnõtt csapatunk továbbra sem tudott
kilábalni a gödörbõl, tavasszal még
csak 2 pontot gyûjtöttek be. Most is a
lehetõ legrosszabbul kezdtünk,
Kleithál Sanyi öngólja a 6. percben
vezetéshez juttatta a vendégeket.
Szerencsére Szucskó a 12. percben
egyenlített. Már-már úgy tûnt, hogy
döntetlen lesz a félidõ eredménye, de
az utolsó percben les-gyanús
helyzetbõl gólt lõtt a Gyönk. A II.
félidõben küzdöttünk az egyenlítésért,
de a góllövés ezúttal sem sikerült. A
vége tehát 2-1 -es vereség lett.
A bajnokság április hatodikai
fordulójában ugyanaz volt a párosítás,
mint 2 héttel elõtte. Gyönk - Györköny,
csak kicsit más szereposztásban. A 2
mérkõzés is kísértetiesen hasonlított a
múltkorihoz.
Az U 19-es csapatból 4 meghatározó
játékos hiányzott, de ez nem látszott
meg a teljesítményen. Szûsz Viktor
irányításával a következõ csapat
lépett pályára:
Oláh - Bodahelyi, Füller, Till, KöteHorváth, Tamaskó, Bán- Hutflesz,
Honti. A "zongoracipelõk" tudatos és
lelkes játékkal már a félidõben 3 góllal
vezettek. A 2. félidõben hamar
berámolták a negyediket is, majd a
végén kicsit elfáradva kaptak egyet.
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Idegenben a 4-1 -es gyõzelem kiváló
eredmény. Góllövõk: Honti Roland (3)
és Hutflesz Márk.
A felnõtt mérkõzés is hasonlóan
alakult, mint a legutóbbi találkozó. A
védelmünk megingásait a gyönkiek
kihasználták és hamar 2 góllal
elhúztak. Szerencsénkre a Szucskó
b u k t a t á s á é r t m e g í t é l t 11 - e s t
Heidecker Péter értékesítette. A félidõ
vége elõtt még Váncsodi volt
eredményes, egy egyéni akcióból. A
félidei eredmény tehát 2-2 lett.
Fordulás után, leginkább a fura
felfogásban bíráskodó játékvezetõ
ítéletei borzolták a kedélyeket.
Nyilvánvaló ütésért sem állította ki a
hazaiak német származású játékosát.
Sajnos a védelmünk újra kihagyott és
a gyönkiek gólt lõttek. Újra szoros
csatában veszítettünk 3-2-re.
A legfrissebb történések április 13-án
voltak. A 13-as szám egyik
csapatunknak sem hozott szerencsét.
Az U 19-es gárda újra erõsen
tartalékosan lépett pályára, ennek
ellenére sokáig tartotta a döntetlen
eredményt. A végére elfáradtak fiaink
és megadásra kényszerítette õket az
egységesebb kölesdi csapat. A 3-1-es
vendégsikert hozó mérkõzésen
Tamaskó István szerzett gólt 11-esbõl.
A felnõttek ellenfele a feljutásra is
pályázik, ezért nehéz csata elé
néztünk. A 13. percben Bernard
megszerezte a vezetést számunkra,
de elõnyünk csak 10 percig tartott.
Sajnos a helyzetek kihasználásával
most gondjaink voltak. A 66. percben
Szucskó kapásból lõtt bombagóljával
újra vezettünk. Örömünk azonban
csak 2 percig tartott, mert a
középkezdés után Lubastyik
játékvezetõ 11-essel ajándékozta meg
a vendégeket. A 11-est természetesen
belõtték és a 70. percben egy jól
eltalált szabadrúgással vezetést
szereztek a kölesdiek. A mérkõzés
hátralévõ része parázs hangulatban
zajlott le. Harmadszor veszítettünk
zsinórban egyetlen góllal. Tavasszal
tehát a felnõtteknek még nem sikerült
gyõztesen elhagyni a pályát.
A folytatás sem ígérkezik könnyûnek,
hiszen a rájátszásban már csak erõs
ellenfelek vannak.
Erdei Tamás
SE Elnök

Pályázat iskola névre
alapján az iskola nevére és
emblémájára.
Pályázatot adhat be az iskola
valamennyi tanulója, dolgozója, a
település bármely lakója, az iskolával
bármilyen kapcsolatban álló személy.
Egyéni és csoportos megoldásokat
egyaránt elfogadunk.
A beadás feltételei:
A logo készülhet a pályázó által kitalált
iskolanévhez, de lehet attól független is.
A) Az iskola elnevezése tükrözze, hogy
iskolánk:
- német nemzetiségi iskola
- környezettudatos szemléletmódú
- falusi kisiskola.
Az iskolanév ötlet mellé - röviden,
maximum fél A/4 oldalban írja le, miért
ezt a nevet választotta.

A Györköny-Bikács Általános Iskola és
Óvoda Pályázatot ír ki:
A ) iskolanév választására,
B ) és az iskola emblémájának,
logojának tervezésére.
A pályázatok beadási ideje 2008. május
15., a beadás helye: Általános Iskola
Iskolatitkári irodája, Györköny, Fõ u. 48.
7045. Pályázni személyesen és postai
úton egyaránt lehet.
Információ személyesen, vagy
telefonon (352-455) az intézményvezetõnél kérhetõ.
A beérkezett pályamûveket kiállítjuk. Az
iskola tanulói, tanárai, dolgozói, a Szülõi B) Az embléma terv
A terv 15x15 cm-es alapra
Munkaközösség tagjai tesznek
készüljön,
tetszõleges alaprajzú lehet.
javaslatot a beérkezett alkotások

Informatika verseny
Az Informatika-Számítástechnika
Ta n á r o k E g y e s ü l e t e i d é n i s
megszervezte a Kozma László VI.
Országos Informatika Alkalmazói
Tanulmányi versenyt.
Iskolánk adott helyet március 29-én
szombaton 10 órakor a verseny déldunántúli regionális fordulójának.
A versenyre a házi fordulóból 6 tanulónk
jutott tovább: Kuti Lívia 7.; Nagy Kristóf,

Ünnepi mûsor
Iskolánkban minden évben
megemlékezünk 1848. március 15-rõl.
Az idén ünnepeltük a forradalom 160
éves évfordulóját, melyre a negyedik
osztályosok készítettek mûsort.
Már február közepén elkezdtük a
próbákat, melyet nagy komolysággal és
kitartással végzett a 9 fõs lelkes csapat.
Az irodalmi összeállítást tavaszi
versekkel kezdtük, melyhez Vivaldi: A
négy évszak címû mûvébõl a Tavasz I.

Zsednai Csaba 6.o.; Lamm Tímea,
Schweigert Martin 5. o. Rajtuk kívül
Komlóról Tóth Vivien, Izsó Nikolett 7.o.
a Gagarin Általános Iskolából; Lelovics
Vanessza 6.o. a Gagarin Általános
Iskola Ifjúság utcai Tagiskolájából; és
Kaposvárról Ludmány Balázs 8.o. a
Kodály Zoltán Ének-zenei Ált. Isk.ból
érkezett.
Az 5-6. osztályos kategória 90 percet, a
7-8. osztályos kategória 120 percet
dolgozhatott. A versenyzõk egyhangú-

Káldi Margit Ig. helyettes

Kövérné Horváth Szilvia
igazgató

an nehéznek minõsítették a feladatsorokat, többüknek kevésnek bizonyult a
teljes megoldáshoz a rendelkezésre
álló idõ.
Míg a gyerekek Edina néni felügyeletével elmélyülten dolgoztak,mi a kísérõ
pedagógusokkal egy kis tízórai után a
gyönyörû tavaszi idõben a Pincehegyen tettünk rövid sétát, bemutatva a
falu egyik nevezetességét.
Kövérné Horváth Szilvia
igazgató

tételét választottuk zenei aláfestésnek.
Ezzel vezettük be az 1848-as
eseményekrõl megemlékezõ mûsort,
melyet versekkel, dalokkal
színesítettünk.
A zenei betéteket a Kormorán együttes
Kelj fel Petõfi! címû CD-jérõl
választottuk, amely a Zúgjatok
harangok! elnevezésû rockoperából
készült. Zászlókkal, mozgással
színesítettük, tettük újszerûvé a
mûsort, melyet a diákok és a tanárok is
érdeklõdéssel hallgattak.

Apró hírek az iskolából
Az országos alapmûveleti matematika
verseny nagydorogi Széchényi Sándor
Általános Iskolában megrendezett
területi fordulójában az alábbi
eredményt érték el tanulóink:
5. o.: 1. Schweigert Martin, 5.
Uhspringer Gergõ, 6. o.:1. Zsednai
Csaba, 2. Nagy Kristóf, 8. o. 1.
Csurkovics Bettina, 2. Nagy Dorottya

A pályázat tartalmazzon egy színes
megoldást, és egy fekete-fehér vonalas
rajzú változatot is, amely majd az iskolai
iratok fejlécére, borítékokra kerül.
Egy pályázó maximum 3 tervet
adhat be logora.
A pályázatokat jeligével kérjük. A
pályázó mellékelje zárt borítékban
adatait:
Nevét
Címét (postai vagy email)
életkorát.
A pályamunkákat a www.gyorkony.hu
oldalon is közzétesszük. Szavazni
indoklással az iskolában elhelyezett
gyûjtõládában, vagy az
iskola@gyorkony.hu email címen lehet.
A pályázat nyertesének díja, hogy az õ
munkáját lehet látni majd az iskola
valamennyi dokumentumán,
egyenruháján, levélpapírján.

"Éljen a falusi iskola!" élõlánc a
kisiskolákért mozgalomban az
Önkormányzat nevében beadott
pályázaton az általános iskola mûködéséhez, fejlesztéséhez igényeltünk
480.000 Ft-ot. A Gyermekeink Javára
Alapítvány mûködési költségeire
kértünk az NCA-tól 480 000 Ft-ot.
Kövérné Horváth Szilvia igazgató

Köhler Jánosné
osztályfõnök
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zünk. Kérjük, jelezzék, ha nagyobb
mennyiséggel rendelkeznek, házhoz
megyünk a teherautóval, a kisebb
mennyiséget a gyerekek eltalicskázzák. A befolyt összeget szintén a
kirándulásokra tartalékoljuk.
Április 22-én, a Föld Napján
nagyszabású akadályversenyt
rendezünk a Pincehegyen.

Az osztályok megkezdték tavaszi
túráikat, ami tanév végéig folyamatos.
Szépen hajtanak az õsszel ültetett
cserjék az iskola elõtt, ami 1-2 év
múlva lesz mutatós.
Szép tavaszi színekbe öltöztek az
iskola ablakai, és osztálytermei.
Képek a györköny honlapon
(www.gyorkony.hu) találhatók .

Területi katasztrófavédelmi verseny

Az eredményhirdetésre várva kutyás
bemutató szórakoztatta a résztvevõket, nagy sikert aratva közöttük.
Ezután még megvendégelték a
résztvevõket egy finom ebédre.
Mindenki lázas izgalommal leste, hogy
végre mikor jelennek meg az ajtóban a
zsûritagok az eredménnyel. Erre nem
is kellett sokat várni. A rendezõk nem
hagyták, hogy bárki is üres kézzel
távozzon a megméret-tetésrõl. A
györkönyi csapat 6. helyezéssel zárta
az élményekben gazdag, kellemesen
fárasztó napot. Rengeteg tapasztalattal gazdagabban, jövõre újra
kipróbálhatják tudásukat diákjaink
ezen a sok felkészülést igénylõ
versenyen.
Sok sikert kívánunk nekik!

Ökoiskolai programok
Folyamatos a mûanyag palackok és
aludobozok gyûjtése. Köszönjük a
falu lakosságának, hogy behozzák
iskolánkba, és a gyûjtõhelyhez teszik.
Az elszállítás kissé akadozik, de azért
folyamatos. Április hónapban
nagyarányú papírgyûjtést szerve-

Április 11-én rendezték meg Pakson a
területi Katasztrófavédelmi és
Elsõsegélynyújtó Ifjúsági Versenyt 14
csapat részvételével. Iskolánkat 6
tanuló képviselte; Csurkovits Bence,
Koch Ivett, Kocsis Milán, Micskei
Márk, Nagy Dorottya és Venter
Adrienn.
A megnyitó után érdekes programok
vártak a résztvevõkre. Meg lehetett
tekinteni két jól felszerelt tûzoltóautó
berendezését, valamint új
katasztrófaelhárítási ismeretekkel is
bõvíthették tudásukat a résztvevõk. A
verseny témájában három részterületet ölelt fel: polgári védelem,
egészségügy és tûzvédelem. A
versenyzõk 10 állomáson
bizonyíthatták tudásukat:

SPORT

1. túlélõcsomag összeállítás,
2. kéziszirénával vészjel leadása,
3. elsõsegély szellemi totó,
4.elsõsegély gyakorlat I.: Egy vérzõ
fejû „hisztérikát” kellett elsõsegélyben
részesíteni.
5. elsõsegély gyakorlat II.:
eszméletlen motorbalesetesnek
elsõsegélynyújtás,
6. polgári védelmi totó,
7. labirintus,
8. puzzle,
9. tûzvédelmi elméleti totó,
10. tûzvédelmi gyakorlat; tûzoltásnál
használt eszközök felismerése.
Az elméleti tesztek kiváló, 93%-os
kitöltése után a gyakorlati feladatok
végrehajtásánál megmutatkozott az
újoncok rutintalansága.

Köhler Ádámné

Nagy Dorottya, Peresztegi László

segítségével beutaztunk Paksra, és a
Deák iskola hatodikasaival
játszottunk barátságos meccseket.
Ebben a hónapban volt még a mezei
futóverseny Pakson, ahol már régóta
nem voltunk. Csapatunk helyezést
nem ért el, de a verseny az újdonság
erejével hatott. Múlt héten tartották
meg a városkörnyéki kézilabda
versenyt, ahol a szokásos 3 csapat

szerepelt. Paks Deák, Dunaföldvár,
és Györköny. Kemény csatában,
hõsies harcban, harmadik helyezést
értünk el, a két nagy iskola mögött.
Májusban körzeti atlétika versenyek
lesznek, ahol remélhetõleg 2
csapattal is indulni tudunk

Környezet-projekt az óvodában

jelzéseit. A Wosinsky Múzeumban nagy
érdeklõdéssel néztük meg õseink
kezdetleges szerszámait, harci
eszközeit, ékszereit, ruháit, jármûveit
(velocipéd). A gyerekek nagy
rácsodálkozással figyelték a mamut
csontvázát, és a Gemenci erdõ növényés állatvilágát megelevenítõ sarko
A vonat indulásáig fagyizással,
városnézéssel töltöttük el a fennmaradó
idõt
A KÖZLEKEDÉS-PROJEKT
zárásaként a környezõ települések
óvodásaival április 16-án Kajdacsra
utaztunk. Ott játékos verseny keretein
belül számot adnak tudásukról, a
közlekedésben szerzett jártasságukról.
Reméljük, jó hangulatban telik majd, és
sikeresen állnak helyt gyerekeink.

Március hónapban több eseményre is
sor került. Megrendezték a körzeti
kispályás foci második fordulóját, ahol tehetségükhöz mérten, jól szerepeltek az 5-6-as fiúk.
Mivel a körzetben nem volt ellenfél az
5-6 kézilabda csapatnak, így a
városkörnyéki elõtt, két kedves szülõ

Az óvodai környezeti nevelés egyik fõ
témája a közlekedés. Április hónapban
e téma köré csoportosítjuk
tevékenységeinket. A gyermekek
jármûismerete jó, alkalmazzák a
gyalogos közlekedés szabályait az
óvodába járás közben, azonban a
tömegközlekedésben kevésbé
jártasak. A falusi közlekedésben nem
nyílik túl sok lehetõség, hogy
szabálytudatuk, veszélyérzetük
kialakuljon, kevés jelzõtáblával
találkoznak, jelzõlámpával, kijelölt
gyalogos átkelõhellyel pedig egyáltalán
nem. A városban való közlekedés
gyakorlása érdekében április 2-án
elutaztunk Szekszárdra. Menet közben
a tömegközlekedési eszközökhöz
kapcsolódó szokásokat,

magatartásformákat gyakorolhatták a
gyerekek. Többen elsõ alkalommal
utaztak vonattal. A városban valóságos
forgalomban tapasztalhatták meg a
veszélyhelyzetet, gyakorolhatták az
úttesten való biztonságos átkelést,
figyelték a jelzõtáblák, jelzõlámpák
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Köhler Ádámné
Testnevelõ

Hencz Dóra
óvónõ

Egészségnap
Március hónapban hagyományteremtõ
szándékkal, egészségnapot tartottunk.
A felsõsök és az alsós gyerekek külön
helyszíneken dolgoztak. A gyerekek
már elõre készültek osztályfõnökeik
segítségével. Csapatokat alakítottak,
plakátot, étlapot készítettek, és
megtervezték az egész napos
tevékenységüket. A program maga az
igazgató asszony prezentációs
elõadásával kezdõdött, az egészséges
táplálkozással kapcsolatban. Majd a
védõnõ elõadása következett, a
túlsúlyos gyermekek egészségi
problémáiról, valamint azok
súlyosságáról felnõtt korban. Több
helyszínen folyt a feladatmegoldás.
Igyekeztünk változatossá, szemléle-

tessé tenni a különbözõ feladatokat. A
gyerekek igen nagy érdeklõdéssel,
igyekezettel, és nagy fegyelemmel
dolgoztak. Rendkívül kreatívan,
ízlésesen készítették el a különbözõ
hidegtálakat, szendvicseket, és
gyümölcssalátákat. Fantasztikus
dolgokat alkottak az ételszobrászat
terén. Plakátjaik ötletesek, tartalmasak
voltak. Ezek díszítik folyosóink falát.
Tudásukat latba vetve oldották meg a
szellemi feladatokat, a totót, és a
keresztrejtvényt. Érzékszerveiket
alaposan próbára tette az egyes ételek
felismerése.
Több helyszínen folyt a sport, ami ugye
az egészséges életmód része. Volt
tájékozódási futás, folyamatos foci

A felsõ tagozatosok versei az Pirosló külsõd,
Egészségnapról
Szinte csak ragyog,
Mint egy nyári napsugárzás.
Ó gyümölcsök és zöldségek
Szememben istenítelek,
A földmûves beveti a kertet,
Ha meglátlak, tudom, hogy
Hogy teremjen neki jó zöldséget.
megeszlek,
Ó gyümölcsök, hova lennénk Mert ízed elvisz a menyországba.
Mosolygó Almák
nélkületek,
(6. osztály)
A szép színetek, a jó ízetek
Rabul ejtik szívünket.
Szüret Óda
Ha ti nem lennétek,
Nem étkeznénk egészségesen
Egész nyáron azon gondolkodám,
nélkületek.
Mikor fog megérni a vitaminban dús
Édes, mézes ízetek
almám.
Csábít engem felétek.
Guruló Borsószemek Õsszel érik a szõlõ a barackkal
(5. osztály) együtt,
S mi alig várjuk, hogy szüreteljünk.
Óda az almához
Ó fenséges szõlõ,
Te oly szép alma,
Mily drága kincs vagy te nékem!
Te pirosló fényesség,
Az Isten áldjon meg téged,
Szép fehér belsõd,
Mert olyan kincs vagy te nékem!
Kecses alkatod szinte ékesít.
2008. március 19-én az alsó
tagozatosokkal is megtartottuk az elsõ
„Egészségnapot.” A délután elsõ
részében új, - a dákok számára
ismeretlen - szabadtéri játékokat
játszottunk. Játékainkat dallal, tánccal
kísértük.
Ezt követõen elõadásokat hallgathattak meg a kicsik, melyekre társaik
készültek fel korábban.
A nap további részében vegyes életkorú
csoportokban folyt a munka. A feladatok
rendkívül változatosak voltak: pl
névválasztás, plakátké-szítés, versírás,
találós kérdések megfejtése,
rejtvényfejtés, növény-felismerés stb.
A napot közös gyümölcssaláta készítésével, s annak elfogyasztásával

zártuk.
A sok nevetés és vidámság mellett sok
hasznos információt is magukkal
vihettek a tanulók az egészséges
életmóddal kapcsolatban.
Tanítók

meccsek, és ping-pong. Az aerobik
terem volt a legforgalmasabb, ahol
különbözõ DVD-kre lehetett mozogni,
tornázni.
A nap csúcsa, a megterített asztalnál,
az általuk készített mûremekek
pillanatok alatti elfogyasztása volt.
Ebbõl is látszott, hogy a sok zöldség, és
gyümölcs étek ízlett a gyerekeknek.
Pontoztunk ugyan, de a dicsõség
egyforma volt, minden osztály egy Livi
által készített szép, színes emléklapot
kapott.
Ez a sikeres program nem jöhetett volna
létre a gyerekek, és tanáraik, közös,
összehangolt tevékenysége nélkül.
Köszönet mindenkinek.

Szõkék szedik a szõlõt,
A barnákkal együtt,
Este összegyûlnek,
És megvitatják elõre,
Hogy jó lesz e a lõre!
Eperszívecskék
(7. osztály)

A trópusok dícsérete
Ó te drága ananász,
Tudom mindig csak rám vársz.
Színed, ízed, mint a méz,
Minden napon megígéz.
Rabul ejt a gyönyörûség,
Sokkal jobb mint a gyönyörûség,
Sokkal jobb mint a zöldség.
Minden nap vennélek,
Csak téged ennélek.
Fejeden a zöld koronád,
Egy csapásra tovaszáll,
Számban ízed mennyei étek.
Vackor
(8. osztály)

ZÖLDSÉG ZITA csapat
Zöldség Ziták vagyunk,
az erõtõl duzzadunk,
a zöldséget megesszük,
a betegséget legyõzzük.

VITAMIN BOMBA csapat
Az Egészségnapon az alsós gyerekek a Vitamin bombák vagyunk,
az egészségtõl duzzadunk,
következõ versikéket írták:
ha megeszel minket,
nagyon egészséges leszel.
GYÜMÖLCS GYURI csapat
Csak fontos, hogy mindig
Gyümölcsöt szeretjük, naponta
zöldséget és gyümölcsöt fogyassz!
megesszük,
Almát, szõlõt, körtét, szilvát,
ERÕ EGON csapat
Mellõzzük a csipszet, kólát.
Egészséges Erõ Egon vagyok,
Az egészség drága kincs,
mindig sokat sportolok.
Baj, ha belõle elég nincs.
Ha sok zöldséget, gyümölcsöt eszek,
mindig fitt és vidám leszek.
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Felnõtt focicsapat

Óvodások a szekszárdi múzeum elõtt

Informatika verseny

Vacsora elõtt a borversenyen

Ifi focicsapat

Egészségnap az iskolában

Katasztrófavédelmi verseny

Dr. Töttõs Gábor versekkel szórakoztatta a nagyérdemût

