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Cinke szemérõl foszlik az álom;
csenget a csengõ: itt a karácsony!
( S a r k a d y S á n d o r )

Minden kedves Olvasónknak szeretetben teljes,
békés ünnepeket kívánunk! S bízunk abban, hogy a
2009-es esztendõ sokkal boldogabb, könnyebb
napokat hoz mindnyájunknak, mint az idei évben!
Végezetül pedig egy karácsonyi
IDÉZET:
„Gyermekkorunkban e hónap elsõ napján árkus papírra, kék és zöld ceruzával, karácsonyfát
rajzoltunk, karácsonyfát, harmincegy ággal. Minden reggel, dobogó szívvel, megjelöltük,
mintegy letörtük e jelképes fa egyik ágát. Így közeledtünk az ünnep felé. E módszerrel
sikerült a várakozás izgalmát csaknem elviselhetetlenné fokozni. A hónap közepe felé, amint
közeledett az ünnep, már állandóan lázas voltam, esténként félrebeszéltem, hideglelõs
dadogással meséltem dajkámnak vágyaimról. Mit is akartam? Gõzvasutat és jegylyukasztót,
igazi színházat, páholyokkal, színésznõkkel, rivaldafénnyel, sõt valószínûleg kritikusokkal és
azokkal a szabónõkkel is, akik megjelennek a fõpróbákon, és rosszakat mondanak a darabról.
Ezenfelül lengyel kabátkát akartam, továbbá Indiát, Amerikát, Ausztráliát és a Marsot.
Mindezt persze selyempapírban, angyalhajjal tetézve. Egyáltalán, gyermekkoromban mindig
a világegyetemet akartam, az életet, amely egyszerre volt bicikli, kirándulás a Tátrába,
anyám zongorázása a sötét társalgóban, bécsi szelet, almás rétes és diadal összes
ellenségeim fölött.” (Márai Sándor)
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Helyi természeti és épített értékek a köz(ös)ségfejlesztésért
2008. november 21-én és 22-én
Sepsiszentgyörgyön (Erdély) a ''Civil
Napok 2008 / Helyi természeti és épített
értékek a köz(ös)ségfejlesztésért''
rendezvényre Palkonya és Závod mellett
Györköny kapott meghívást. Példaként
állítottak, hogy miként és milyen
eredménnyel lehet és kell az építészeti
hagyományokat megõrizni. Erdélyben
sok az olyan település, ahol még
menthetõ lenne építészeti hagyomány, de
már erõteljes jelei vannak ezek

elvesztésének. Több településen folyik
különbözõ támogatásokkal az épületek
megmentése. Sok épületet éveken
keresztül nem ápoltak félve a buldózerek
jövetelétõl még a Ceaucescu idõkben.
A rendezvényen Györköny helyzetét és
építészetét, annak hagyományainak
megõrzésére tett lépéseket mutattam be
sok-sok képpel a háromszor díjazott
Pincehegyünkrõl és a település régi
polgári és paraszti épületeirõl.
A szakemberek (építészek,

mûvészettörténészek) gyönyörûnek látják
Pincehegyünk építészetét, annak
megõrzését. Mi is lássuk gyönyörûnek,
õrizzük meg úgy, ahogy ránk hagyták.
Fejlesztéseknél, felújításoknál az
építészeti hagyományokat tiszteljük és
azzal összhangban dolgozzunk!
2009-évben a pincehegyi közterület
karbantartására is nagyobb hangsúlyt
fektetünk, melyben a helyi civil
szervezetek segítségére is számítunk.
Braun Zoltán

Szélerõmû
Horvátországban Senj városa mellett, a
tengerparttól néhány km-re mostanában
széltornyok nõnek ki a kõbõl. Az építtetõ
ugyanaz a vállalkozás, mint Györkönyben: a Wallenborn Projektentwicklung
GmbH.
Hermann Wallenborn úr bemutatta
horvátországi szélerõmû parkját, melynek
elõkészítése a györkönyi szélerõmû
parkkal egy idõben kezdõdött, de ott már
az építkezésnél tartanak. A györkönyi
szélparkkal kapcsolatosan is új fejezet
zárult le az elmúlt hetekben: a szélpark a
magasfeszültségû csatlakozási engedélyt
szerezte meg. Következõ és egyben az
építés elõtti utolsó nagy feladat az energia
átvételérõl szóló szerzõdés megkötése.
Reméljük jó szelek segítik a munkát!
Braun Zoltán

Pályázat
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy az EMVA III. tengely 4
jogcímében benyújtható
támogatási kérelmek beadási
határideje módosult 2009.
január 10-re. Itt lehet
benyújtani a vállalkozások,
valamint a turizmussal

foglalkozni kívánó személyek pályázatait.
Errõl már többször volt Györkönyben
tájékoztató. Az érdeklõdõknek bõvebb
felvilágosítással a Duna Összeköt
Egyesület munkaszervezete szolgál.
Címe: 7045 Györköny, Fõ u. 53-55.
(Önkormányzati hivatal épületében),
valamint érdeklõdni a
75/675-202

telefonszámon, vagy e-mailben:
dunaosszekot@tolna.net címen lehet.
Békés, áldott karácsonyi ünnepeket
kívánok egyesületünk nevében:
Kuti Imréné
elnök

A Falutévé próbaadásai az interneten
Lelkes csapat kezdte meg nyáron a
felvételek készítését a falu eseményeirõl.
Nagy kérdés, hogy megvágott,
elõkészített felvételek, hol és mikor
jelenjenek meg a nagyközönség elõtt.
Mindenestre, a végleges kialakításig a

weboldalunkon jelennek meg a híradós
anyagok, de hamarosan a TV-ben is
megtalálhatóak leszünk.
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Braun Zoltán

Az idei évben a személyi jövedelemadóból a Fiatalok Egymásért Egyesület
számára felajánlott 1% összege 96.521,Ft volt. Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani minden támogatónak (Isten
tartsa meg jó szokásukat)!
A 2008-ban elnyert pályázati támogatások:
· 100.000 Ft mûködési költségekre
(Nemzeti Civil Alapprogram)
· 250.000 Ft az Alkotmány utcában
található gémeskút felújítására és
környezetének rendezésére (DunaMecsek Területfejlesztési Alapítvány,
Paksi Atomerõmû ZRt.)
· 500.000 Ft a vidéki klubélet,
klubkoncertek támogatására (Program a
Nemzeti Kortárs Könnyûzenei Kultúráért PANKKK)
· 600.000 Ft vidéki klubok infrastrukturális
támogatására (hang- és fénytechnikai
fejlesztésekre) (PANKKK)
Egyesületi programok a 2009. év elsõ
hónapjaiban:
· január 2. 9.00 óra - Pingpong bajnokság
(Mûv. Ház)
január 24. - PANKKK 5. koncert Fellépõk: Cool Head Klan (www.myspace.
com/coolheadklan), Crossholder

(www.myspace.com/crossholderband )
(Mûv. Ház)
· február 21. - PANKKK 6. koncert
(Farsangi Buli) - Fellépõk: szervezés alatt
(Mûv. Ház)
· március 14. - PANKKK 7. koncert Fellépõk: szervezés alatt (Mûv. Ház)
· április 11. - PANKKK 8. koncert - Fellépõ:
Ozon Mama (www.myspace.com/
ozonemama) (Mûv. Ház)
· május 9. - PANKKK 9. koncert - Fellépõk:
szervezés alatt (Mûv. Ház)

tása
A támogatási idõszak 2008 szeptemberétõl 2009 májusáig tart. Ebben az
idõszakban (9 hónap) legalább 9
alkalommal kell élõzenei klubkoncertet
szerveznünk. A támogatást a fellépõk
gázsijára, reklámköltségekre, ill. hang- és
fénytechnikai berendezésekre használjuk
fel.
Wiganné Bock Anita

Mi is az a PANKKK?
A "PANKKK - Program a Nemzeti Kortárs
Könnyûzenei Kultúráért" az Oktatási és
Kulturális Minisztérium célzott fejlesztési
intézkedéseit tartalmazza. Két fontos
pontja van: a "könnyûzene" (pop, rock,
metal, elektro, world, folk ill. jazz
irányzatok és ezek tetszés szerinti
keverékei) és az élõzene (fõként élõ
produkciókat támogat).
A programnak fejlesztési irányai közül
egyesületünk az alábbi kettõre szerzett
pályázat útján támogatást:
·vidéki klubkoncertek zenei programjának
támogatása
·vidéki klubok infrastrukturális támoga-

PANKKK
Szeptemberben a Solarscream és a TSZ
zenekarok koncertjével indult az a 9
alkalomból álló programsorozat, melyre
500.000 Ft klubkoncert és 600.000 Ft
infrastruktúrafejlesztési támogatást nyert
a Fiatalok Egymásért Egyesület.
A jövõ év májusáig tartó klubkoncertsorozatban havonta egy élõzenei
koncerten vehetnek részt a györkönyi
Mûvelõdési Házba látogatók. A

támogatást PANKKK pályázat útján
nyerte az egyesület - Tolna megyében
egyedüliként. A "PANKKK - Program a
Nemzeti Kortárs Könnyûzenei Kultúráért"
az Oktatási és Kulturális Minisztérium
célzott fejlesztési intézkedéseit
tartalmazza.

2008. január 24. C o o l H e a d K l a n ,
Crossholder
2008.február 14

Yellowspots

2009. március 7. Bábel,

???

2009. április 11.

Ozone Mama ???

2009. május 9.

Blues Company

Programtervezet:
2008. december 20.:: Turbo, Blokád

Fiatalok Egymásért Egyesület

Felújítás elõtt a gémeskút
A mázsaház melletti gémeskút igen rossz
állapotban van, életveszélyes a kút
közvetlen környezete és elhanyagolt a
környéke. A következõ, a faluképen
remélhetõleg jelentõs javulást hozó
munkálat ennek a területnek a rendezése
lesz. A Fiatalok Egymásért Egyesületnek

sikerült támogatást nyernie a felújításhoz
a Duna-Mecsek Területfejlesztési
Alapítványtól. A terepet rendezni fogjuk,
fûnyíróval kezelhetõvé tesszük. A
jóformán használaton kívüli, elhanyagolt
állapotú állatmérleg épületét elbontjuk.
Fák ültetésével, padok kihelyezésével és

nem utolsó sorban a Tûzoltó Egyesület
által tavaly felújított régi tûzoltó kocsik
kihelyezésével egy kellemes látványt
nyújtó tér jön létre.
Fiatalok Egymásért Egyesület

AJÁNDÉKÖTLET
„Karácsonyi ajándék ötleteim: az ellenségednek megbocsátás, az ellenfelednek türelem, a barátodnak szeretet, a partnerednek
szívesség, mindenkinek jóindulat, minden gyermeknek egy jó példa, magadnak tisztelet.”
(Oren Arnold)
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Ökoiskola
2 éve mûködik iskolánkban az ökocsoport,
akik irányítják a szelektív
hulladékgyûjtést, az osztályok tisztasági
versenyét, a jeles napok megtartását.

Sokat tesznek a feladatok pontos
elvégzéséért: Kuti Lívia, Micskei Márk,
Koch Ivett, Binder Alma.
Tavasszal pályázhatunk az Ökoiskola

címre, mert csak néhány dolog hiányzik a
pályázati anyaghoz, amelyek hamarosan
elkészülnek, mint az iskolarádió és a
fedett kerékpártároló.
Köhler Ádámné

Állatok Világnapja 2008.
Hagyományteremtõ szándékkal
rendeztük meg tavaly az Állatok
Világnapját elõször az iskolánkban. Az
idei tanévben is október elején került
megrendezésre ez a jeles nap.
A gyerekek elhozták otthonról a kedvenc
állataikat, hogy megosszák társaikkal az
állatok szeretetét. A kisbékától kezdve a
Bankiva tyúkig, volt ott mindenféle állat.
Kiskosárban, dobozban, hozták, vitték a
gyerekek a kedvenceiket, még meg nem
érkeztek Bezzegpusztáról Stadler Pista
bácsiék a pónikkal. Majd kezdetét vette a
lovaskocsikázás az udvarban. A pihenõk
során a gyerekek tenyerükbõl almával
etették a lovakat jutalmul. Kellemesen
eltöltött, szép délután volt.

ÕSZ SZELE ZÜMMÖG…
A 2008/2009-es nevelési évet 34 óvodás
gyermekkel kezdtük. A létszámra való
tekintettel mindkét csoportnak
megmaradt az elõzõ évhez hasonlóan az
óvó nénije és a dajka nénije.
Terveink szerint sok olyan változást
szeretnénk megvalósítani az idén,
amelyek elõsegítik a gyerekek
beilleszkedését. Ehhez jó ötleteket láttunk
Németországban, de sok általunk
megfogalmazott változást is bevezettünk.
Ez elsõsorban a gyerekek közös
tevékenykedtetése volt. Megszûnt a
folyamatos tízórai és uzsonna. Együtt
megyünk a mosdóba, az udvarra, segítve,
megvárva egymást. Nagy hangsúlyt
fektetünk az odafigyelésre, egymás
segítésére, egymás meghallgatására,
kivárásra, és a legfontosabbra, az
együttjátszásra, tevékenykedtetésre.
Változásunk, fejlõdésünk lassú, de már
érezhetõ.
Nevelési terveinket projektekben
fogalmazzuk meg, és ezeket a
HIRDETÕTÁBLÁNKON bemutatjuk a
szülõknek. A tanult versekbõl bárki
kedvére vihet, és otthon gyakorolhat
gyermekével.
Gyermekeinkkel részt vettünk a szüreti

felvonuláson. A nagycsoportosok
Medinán vendégeskedtek a Mesemondó
versenyen, ahol Schweigert Lucánk, mint
a legtermészetesebb mesemondó, külön
oklevelet kapott.
Az õszi szünetben minden tanító néni egy
napot eltöltött az óvodában, hogy jobban
megismerjék munkánkat, és a
gyerekeket, ezzel is segítve az óvodaiskola átmenetét.
A Márton-napi felvonulás nagyon jó
hangulatban telt. Óvodásaink élvezték a
késõ délutánba nyúló színes programot.
Mind a négy óvónõ meglátogatta az elsõ
osztályos „volt óvodásokat”. Nagyon
örültek nekünk, és kifáradásig mutattákmondták, hogy mit tanultak az iskolában.
Úgy láttuk, hogy az óvoda kötetlensége
után, amitõl a tanító nénik nagyon félnek,
komoly fejlõdésen mentek keresztül.
Közös szakmai munkánk kiemelt feladata
az óvoda-iskola átmenetének megkönynyítése, ami csak akkor lesz eredményes,
ha mélyrehatóan megismerjük egymás
munkáját.
Iker Ibolya közremûködésével az egész
óvoda látogatást tett a paksi Atomerõmûben. A gyerekek élvezték a látványt, és
örömmel fogadták a kapott ajándékokat.
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Az óvoda Szülõi Munkaközössége
december 5-én ismét megszervezte az
óvodai Mikulás ünnepséget, melyen a falu
gyermekeit szeretettel látta. A Mikulás
külön ajándéka a nagycsoportosoknak
egy paksi gyermekszínház elõadása volt.
Most az Advent idõszakában arra
törekszünk, hogy tartalommal töltsük meg
a várakozás - Krisztus születéséig tartó napjait. Sokat beszélgetünk, énekelünk,
verselünk, barkácsolunk, díszítünk,
ajándékot készítünk, sütünk, fõzünk, és
azt szeretnénk, hogy:
„Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen,
S ne csak így decemberben.”
(Juhász Gyula: Karácsony felé)
Áldott, békés, boldog karácsonyt kívánok
mindenkinek a györkönyi óvoda
gyermekei és dolgozói nevében.
Szabó Zoltánné
Óvodavezetõ

Az iskoláról
A tanévet szép, új tanteremben kezdhette
a 4. és az 5. osztály. A felújítás-átépítés
azóta is tart, reményeink szerint a jövõ
tanévre már a teljes alsótagozat
átköltözhet a Fõ utca 48-ba.
Az iskolai élet színesítésére, a tantermek
szebbé tételére és az eszközeink
bõvítésére több sikeres pályázatot adtunk
be:
- Integrációs és képesség-kibontakoztató
felkészítésre 1.045.500.- Ft (Önkormányzat, Szûszné G. Erika)

- Tehetséggondozásra - német szakkör
99.000.- Ft (Bock Zsuzsanna)
- Németországi utazásra 700.000.- Ft
(Bock Zsuzsanna, Gungl Edit, Kövérné
Horváth Szilvia)
- Egynapos kirándulásra Simontornya,
Ozora várainak, történelmi emlékhelyeinek megismerésére 93.000.-Ft (Káldi
Margit, Gungl Edit)
- A nem szakrendszerû oktatás bevezetéséhez tanár-továbbképzésre 100.000.- Ft
(Kövérné Horváth Szilvia)

Eredményre várunk még két témában:
-A természettudományi tantárgyak
eszközeinek bõvítésére 200.000.- Ft
(Kövérné Horváth Szilvia)
- Az iskola összes tanulójának (106 fõ) a
Szélkiáltó együttes hangversenyére szóló
belépõre és útiköltségre 103.000.- Ft
(Káldi Margit)
Kövérné Horváth Szilvia

Felújított termekben az iskola két osztálya
A 2007-ben megkezdõdött iskolaépület
megmentésének elsõ szakasza, így két
szépen felújított osztállyal indulhatott a
tanév. Sokat segített, hogy az Önkormányzati Minisztérium pályázatán
nyertünk támogatást, mely önrészének
50%-át a Duna-Mecsek Alapítványtól
kapt(j)uk meg támogatásként. A pályázat
keretében a Felsõ iskola és a volt Napközi
épületének utólagos vízszigetelését,
nyílászáró cseréinek jó részét sikerült

megoldanunk. A munkálatok még nem
zárultak le. A Napközi felújítása során
rengeteg problémával és nem várt
feladattal találkoztunk, de végre újra van
tetõszerkezet.
Végeredményként egy olyan épületegyüttese lesz településünknek, melyben
egy helyen található meg az alsó és felsõ
tagozat, a konyha és reményeink szerint
a Kézmûves Ház és az EU követelményeknek megfelelõ játszótér (lassan

kötelezõ lesz).
Köszönjük mindenkinek, akik segítettek a
középületeink felújításában, megmentésében, és várunk továbbra is mindenkit,
akik hisznek abban, hogy az õseink által
ránk hagyott épületeket meg kell menteni,
õrizni.
Braun Zoltán

TANULMÁNYI VERSENYEK
Ebben a tanévben elõször Sárszentlõrincen vettünk részt a Petõfi Sándor
szavalóversenyen.
Itt két tanulónk képviselte iskolánkat:
Koloh Regina 3. o. és Horváth Cintia 5. o.
Kettõjük közül Koloh Regina a zsûri
különdíját kapta.
(felkészítõk: Sáray-Szabóné Dóczi
Krisztina, Szabó Tamásné)
Az Arany János Anyanyelvi verseny
válogatóján 18 tanuló indult a 4-8.
osztályból (Nagy Sebestyén, Micskei
Dóra, Gerzsei Dániel, Binder Alma,
Horváth Cintia, Lamm Tímea, Schwigert
Martin, Zsednai György, Tamaskó Patrik,
Koch Ivett, Zsolnai Diána, Nagy Kristóf,
Micskei Márk, Csahóczi Eszter, Panker
Beatrix, Kuti Lívia, Kóta Ramóna, Panker
Petra), közülük 4-en jutottak a megyei
szintû fordulóba: Horváth Cintia 5.o.,

Lamm Tímea, Schweigert Martin,
Tamaskó Patrik 6.o. Nagy örömünkre
Marcinak sikerült bejutni az országos
megmérettetésre, erre december
közepén kerül sor. Drukkolunk!
(felkészítõ: Szabó Tamásné)
Gyermekeink nagy lendülettel készülnek
még többféle versenyre, melyek folyamatban vannak, vagy ezután lesznek.
Matematikából: 3 fõ ötödikes (Binder
Alma, Fazekas Kristóf, Kolompár
Krisztina), 5 fõ hatodikos (Bondor
Hajnalka, Gangel Dávid, Schweigert
Martin, Tamaskó Patrik, Uhrspringer
Gergõ), 3 fõ hetedikes (Csahóczi Eszter,
Nagy Kristóf, Panker Beatrix), és 1 fõ
nyolcadikos (Kuti Lívia)
Kémiából: 1 fõ hetedikes, (Nagy Kristóf)
Informatikából: 3 fõ hatodikos (Bondor
Hajnalka, Schweigert Martin, Uhrspringer

Gergõ), 2 fõ hetedikes (Micskei Márk,
Nagy Kristóf), 1 fõ nyolcadikos (Kuti Lívia)
Történelembõl: 3 fõ hetedikes tanuló
próbálkozik. (Micskei Márk, Nagy Kristóf,
Zombori Gábor)
(felkészítõk: Gungl Edit, Bõsz Judit, Káldi
Margit)
A paksi Regélõ mesemondó versenyre a
3. és 5. osztályból 1-1 diákunk nevez be.
(Koloh Regina, Horváth Cintia)
(felkészítõk: Sáray-Szabóné Dóczi
Krisztina, Szabó Tamásné)
Az 5 fordulós Jonatán olvasói klubba 7-en
jelentkeztek: Horváth Cintia 5.o.,
Schweigert Martin, Zsednai György 6.o.,
Csahóczi Eszter, Panker Beatrix 7.o.,
Kóta Ramóna, Udvardi Lúcia 8.o.
Szabó Tamásné

Sport
Lezajlottak az õszi körzeti versenyek
Nagydorogon. Labdarúgásban vettünk
részt 3 korcsoportban. A 3-4.osztályos
gyerekek ügyesen, nagyon jól
szerepeltek, õk még szokják a csarnokot.
Az 5-6. már rutinosan játszott, õk szép
gyõzelmet arattak Nagydorog felett. A 7-8

osztályosok viszont a termetes
Nagydoroggal szemben igencsak
alulmaradtak.
Kézilabdában is indultunk 2 korcsoportban, de Nagydorognak nincs fiú
csapata, így nincs kivel játszani. Ezért
majd a tavasszal beutazunk újra Paksra,

Poór tanár úr csapataihoz, egy-egy
barátságos mérkõzésre a városi verseny
elõtt.
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RÉGI VÉGZÕSÖK A WEBOLDALON
A http://www.gyorkony.hu/onk/regi.html internetes oldalon megpróbáljuk összegyûjteni 1930-tól napjainkig az iskolában az
egykoron végzettek képeit. Az elmúlt hetek-hónapok alatt sok-sok képet kaptunk már! Volt, aki Kanadában böngészett az
oldalunkon és megtalálta önmagát az egyik képen, és ezzel kellemes élményt szereztünk neki. Viszont van még jó néhány
évfolyam, amirõl nincs anyagunk. Akinek van, kérjük adja át az alábbi elérhetõségek egyikén. Köszönjük, és kellemes idõtöltést a
képek, nevek, emberek, emlékek böngészéséhez!
Levélcím:
Polgármesteri Hivatal
7045 Györköny, Fõ utca 53-55
Fax: 75-352-410; E-mail: web@gyorkony.hu;
A meglévõ évfolyamokat aláhúzással jelöltük (melyekre a weboldalon kattintva megnézheti az adott évfolyamról összegyûjtött
képeket):
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000

1931
1941
1951
1961
1971
1981
1991
2001

1932
1942
1952
1962
1972
1982
1992
2002

1933
1943
1953
1963
1973
1983
1993
2003

1934
1944
1954
1964
1974
1984
1994
2004

1935
1945
1955
1965
1975
1985
1995
2005

1936
1946
1956
1966
1976
1986
1996
2006

1937
1947
1957
1967
1977
1987
1997
2007

1938
1948
1958
1968
1978
1988
1998
2008

1939
1949
1959
1969
1979
1989
1999

Egy példa: 1952-es évfolyam végzõsei és tanárai.

Tanárok: Leidal János, Lencz Henrik, Kántor György, Balogh Pál, Krekkó Imre, Binder Gáspár, Harag Izabella, Lencz Henrikné
lányok: Gszellmann Mária, Remler Erzsébet, Kakstedter Katalin, Keszthelyi Márta, Hádinger Zsuzsanna, Pánczél Erzsébet, Verli
Erzsébet, Szûcs Márta, Galambos Magda, Lamm Erzsébet, Erdei Irén, Krämer Erzsébet
fiúk: Demeter Pál, Cseh József, Szabó Károly, Jilling Ádám, Rohn Pál, Koch Fülöp
Braun Zoltán

Eszterlánc
Eszterlánc csapatnévvel beneveztünk a Lámpaoltás címû Klímaõrjárat, szintén internetes vetélkedõjébe. Nagyon érdekes
feladatok megoldása vár a gyerekekre. Az elsõ egy rajzpályázat, amely az energiatakarékosságról szól. Már vannak ötletek a
megvalósításra. Csapattagok: Csahóczi Eszter, Parrag Bettina, Panker Beatrix, Váczy Renáta és Schweigert Martin.
Köhler Ádámné
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Pintyõkék
Pintyõkék néven neveztünk a National
Geographic által kiírt környezetvédelmi
vetélkedõre. Ez egy internetes verseny,
ahol havonta küldik a feladatokat.
Elsõ feladatként az ökológiai lábnyomot
kellett kiszámolni, és az ehhez kapcso-

lódó projektet elkészíteni. Majd örökbe
fogadtunk egy fát az iskola udvarán, és
ennek a fának az életét követjük nyomon.
Az erre kapott pontok alapján növekszik
majd egy virtuális fánk az interneten.
Lelkes kis csapat tagjai, akik a környezet-

védelemért sokat tehetnek, szóval, és
tettel: Koloh Regina, Koloh Marci, Binder
Alma, Binder Pálma, Schweigert Martin,
Koch Ivett és Kövér Bence.
Köhler Ádámné

MEGHÍVÓ
MEGHÍVÓ
A Györkönyi Hagyományõrzõ Egyesület
és a helyi Nyugdíjas klub közösen pályázott a Szociális és Családügyi
Minisztériumhoz Györkönyi fonók címû
pályázatával, melyet jónak és támogathatónak ítéltek meg. E programmal a régi

szokásokat, hagyományokat szeretnénk
feleleveníteni. E sorozatot március végéig
terveztük, melyeket mindig csütörtökön
17 órakor tartanánk. Negyedik foglalkozásunk január 8-án (csütörtökön) 17
órakor lesz (mûv. ház Györköny )

Várunk mindenkit: gyermekeket, szülõket,
nagyszülõket, családokat
rendezvényeinkre.
Kuti Imréné
Programfelelõs

Ünnepi alkalmak az evangélikus gyülekezetben
Dec. 17-én, szerdán 14.00 órakor
szeretetvendégséggel egybekötött
évzáró bibliaórát tartunk Krausz Mártonék
vendéglõjében. Meghívott elõadó: Kákay
István, az Országos Egyházi Iroda
igazgatója, aki szóban, versben és
énekben beszél hitérõl és munkájáról.
Dec. 21-én, vasárnap 15.00 órakor
kezdõdik a templomban a gyermekek
karácsonya a hitoktatásban résztvevõk
mûsorával.
Dec. 24-én, szerdán 17.00 órakor szentesti istentisztelet lesz a templomban.
Dec. 25-én de. 10.00 órakor karácsonyi
istentiszteletet tartunk, úrvacsoraosztással.
Dec. 26-án de. 10.00 órakor karácsonyi
istentisztelet lesz a templomban.
Dec. 28-án de. 10.00 órakor vasárnapi
istentiszteletet tartunk.

Dec. 31-én 18.00 órakor óév esti
istentiszteleten adunk hálát az elmúló
évben kapott áldásért és erõért.
Jan. 1-én de. 10.00 órakor, újév napján,
Jézus nevében kezdjük az esztendõt,
úrvacsorai istentiszteletettel.
Jan. 4-én de. 10.00 órakor vasárnapi
istentisztelet,
Jan. 6-án, kedden de. 10.00 órakor
vízkereszt ünnepi istentisztelet lesz a
gyülekezeti teremben.
Ádventi vásárunk szerdán 16.00-17.00
óráig, pénteken 15.00-16.30-ig tart nyitva
a gyülekezeti teremben.
Alkalmainkra - és a vásárba is - mindenkit
szeretettel hívunk és várunk!

Dr. Zsednai Józsefné

Karácsonyi recept
Diós almával sült bébi pulyka, három pürével

Hozzávalók: 1 bébi pulyka (kb. 3 kg), 10
dkg füstölt szalonna, 4 darab alma, 10 dkg
dió, 20 dkg vegyes zöldség, 5 dkg
vöröshagyma, 25 dkg burgonya, 25 dkg
brokkoli, 25 dkg sárgarépa, 5 dkg vaj , 2 dl
tej, só, fokhagyma, cukor, citrom.
Elkészítés: A megtisztított pulykát kívülbelül megsózzuk, a hasüregébe almát
teszünk, egy tepsibe zöldségágyra
helyezzük. A mellet vékony szalonna
szeletekkel befedjük, és gyakran
locsolgatva közepes tûzön lassan sütjük,
ha szükséges, kevés vizet öntünk alá.
Közben elkészítjük a köretet. A sárgarépát
sós, cukros, citromos vízben megfõzzük,

forralt tejjel habosra keverjük. A brokkolit
sóval, fokhagymával ízesített vízben
leforrázzuk, leszûrjük leturmixoljuk.
Ha a pulyka megpuhult, a szalonnát
eltávolítjuk és erõs tûzön a pulykát
pirosra, ropogósra sütjük. Az almát
cikkekre vágjuk, a diót serpenyõben
megpörköljük, hozzáadjuk az almát és
megpirítjuk. A pulykát a sütõbõl kivéve pár
percig pihentetjük, hasüregébõl az almát
eltávolítjuk, és feldaraboljuk. Tálaláskor a
tányérra helyezzük a répa-, a burgonyaleszárítjuk és összeturmixoljuk. A és a brokkolipürét, megformázzuk, mellé
megtisztított, sós vízben megfõtt rakjuk a pulyka sültet, és a tetejére
burgonyát áttörjük, olvasztott vajjal és teszünk pár szem diós almát.
Braunné Bõsz Helga
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Furcsa bajnokság, furcsa eredmények
A Tolna megyei III. osztályú labdarúgó
bajnokság 2008/2009. évi õszi idénye sok
furcsaságot hozott.
Furcsán kezdõdött a szezon, mert sokáig
nem lehetett tudni, hogy melyek azok a
csapatok, akik ifjúsági (U 19-es
korosztály) gárdát tudnak indítani. Végül
maradt a csoportban 10
település, közülük egyedül
Újireg kisebb lélekszámú
Györkönynél.
Ellenfeleink nagy része igen
távoli település lett tõlünk:
Újireg, Iregszemcse, Szakály,
Hõgyész, Csikóstöttõs, Döbrököz, Fadd, Tengelic, Gyönk.
Utazási távolságban tehát nem
volt hiány.
A bajnokság vége is furcsa lesz,
mivel még nyitott kérdés a
lebonyolítás rendje. Õsszel
lejátszottunk 13 mérkõzést,
plusz egy kupameccset.
Tavaszra maradt 5 bajnoki és a
kupa folytatása; a többit
egyelõre nem tudjuk.
Sikerült furcsa eredményeket is produkálnunk. Ebben különösen a felnõtt
csapat szerzett elévülhetetlen érdemeket.
13 mérkõzésen 13 gólt szereztek, 13
mérkõzésbõl 5 alkalommal nyertek.
Háromszor nyertünk 1-0-ra, amolyan
„olasz” módon és hatszor nem lõttünk gól,
amolyan „györkönyi” módon.
Ennek megfelelõen a felnõttek
góllövõlistáját Miczki Márton vezeti 3
góllal.

A Magyar Kupában szintén furcsa Döbrököz ellen.
mérkõzést játszottunk. Regölyben 4-4 volt Az ifiknél a góllövõ lista élcsoportja:
az eredmény a rendes játékidõben, aztán
12 gólos
Erdei Zsolt
a 2x15 perces hosszabbításban újabb 4
6 gólos
Köte Sándor
gólt rámoltunk be a hazaiak hálójába. A
5 gólos
Kocsis Milán.
végeredmény tehát 8-4 lett, amolyan
vízilabda eredmény.
Tavasszal a felnõttek a 7. helyrõl, az
ifjúságiak a 4. helyrõl folytatják
a bajnoki pontvadászatot.
Essék még néhány szó
szponzorainkról. Csahóczi
Lajos 60.000,-Ft-ot és 10 db
labdát adott a csapatnak. Bese
Attila 40.000,-Ft-tal, Hadobás
Zoltán pedig 30.000,-Ft-tal
támogatta mûködésünket. A
kisbusz bérletének költségeit
dr. Potoczky Iván paksi ügyvéd
f i z e t t e . B ö n d ö r Ti b o r a
zuhanyzók burkolásához
taposólapokat és csempéket
vásárolt. Imre Sándor 30 db
pólóingrõl és 20 db törölközõrõl
gondoskodott. Az üdítõket és a
szódát a TRICOLOS Kft. és
Hahn János szikvízkészítõ vállalkozó
Az ifjúságiaknál derûsebb a helyzet. 13 biztosította. Köszönjük a segítséget.
mérkõzésen hétszer sikerült gyõztesen
elhagyni a pályát. Sok „nagy mellényû” Márciusban újra útjára indul a labda. Mi ott
védõ furcsán nézett 2 személyes „mini” leszünk. Legyenek ott Önök is!
csatársorunkra. Aztán azt furcsállották,
hogy ezek a „mini” emberkék bohócot Valamennyi játékosunknak, kedves
szurkolóinknak Békés Karácsonyi
csináltak belõlük.
Kocsis Milán és Micskei Márk 7 gólt lõtt a Ünnepeket és Boldog Új Esztendõt
csapat 42 góljából. Kár, hogy Csikóstöttõs kívánok:
Erdei Tamás
ellen kétszer is „eltoltuk”a gyõzelemre álló
SE Elnök
mérkõzést és hazai pályán veszítettünk

… részlet a Tánccsoport naplójából
Nagy izgalommal és sok elõkészülettel
készültünk az egy éves születésnapunkra. A buli helyszínéül a Mûvelõdési
Ház nagytermét választottuk ki. A
meghívókat elküldtük a vendégeknek,
akik nagyon örültek a meghívásnak. A buli
kellékeit már megvásároltuk és a
születésnapi torta is már meg volt
rendelve. A buli elõtti táncpróbán
megbeszéltük, hogy ki milyen
finomságokat és milyen italokat hoz.
Elérkezet a nagy nap. A vendégsereget
nagy-nagy szeretettel és szépen
megterített asztalokkal vártuk, amiken
finomabbnál finomabb étkek és az
ilyenkor szokásos italok roskadoztak, de
ez mellett a díszítésre is nagy hangsúlyt
fektettünk. Az ünnepi köszöntõk, az
ajándékosztás után kezdetét vette az
evés-ivás és a hajnalig tartó mulatozás,
hisz' a sarokban álló zenei berendezésbõl
a '80-as, '90-es évek és a napjaink

slágerei szóltak magyar, illetve külföldi
elõadók közremûködésével, amikre
igazán jól lehetett táncolni. Apropó tánc!
Az est folyamán a magyar kontra német
tánccsoportmérkõzésre is sor került,
persze a szó vicces értelmében. Az
érthetõség kedvéért: a német tánccsoport
férfi tagjai úgy döntöttek, hogy elégtételt
vesznek a magyar tánccsoport mene-
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dzserén és jól elverik õt a már jól ismert
watchen plattler táncban, amiért a táncos
cipõt lecserélte a magyar csizmára.
Persze a hölgyek ezt nem hagyva, a
német tánccsoport lányait is jól
megtáncoltatták, mégpedig egy Sárközi
karikázóval. Az eredmény 1:1 lett. Persze,
akadt olyan is, aki szamba, limbó,
lambada és görög, illetve egyéb
táncokban is remekelt. Az i-re a pontot a
Születésnapi torta tette fel, amit egy pohár
pezsgõ mellett közösen fogyasztottunk el.
Telt-múlt az idõ, a vendégsereg pedig
hazafelé vette az irányt. Ez persze csak
annak tehetõ be, hogy az étel és ital
mennyisége igen csak fogyatkozott. De ez
jó, mert ezek szerint mindenki jól érezte
magát a Gyöngyvirág Tánccsoport elsõ
Születésnapi Partiján. Folytatjuk…
(css)

Márton nap
Az idén harmadik alkalommal került sor
iskolánkban a Márton napi ünnepség
megrendezésére. Mint minden évben, az
idén is vásári forgatag várta az
érdeklõdõket, és diákjainkkal a faluban
lampionos felvonuláson vehettek részt.
Ebben az évben azonban intézményünk
kis diákserege egy igazi meglepetéssel
várta a hozzánk látogatókat. Az 1-3.
osztály, a 4-5. osztály és a 6-8.
osztályosok lámpásaikkal látványos, igen
újszerû lampionos táncot adtak elõ. Az
estét nyitó fényjátékok bemutatására a
sportpályán került sor, mindezt a
felvonulás követte. Az iskolába
visszaérkezõ felvonulókat vásár, sokféle
finom házi sütemény, meleg tea és forralt
bor várta. Kézmûves vásárunk áruit
szorgalmas kisdiákjaink készítették
délutánonként tanáraik segítségével. Az
ünnepséget máglyagyújtás zárta, mely a
hiedelem szerint elûzi a gonosz
szellemeket, de szimbolizálja az õsz

végét és mindenki számára meghitt,
kellemes látványt nyújtott. Az
elkövetkezendõ esztendõben is
szeretnénk megemlékezni Szent
Mártonra és jótettére, igyekszünk akkor is
valami újat, valami látványosat nyújtani a
hozzánk látogatóknak.
A program megszervezését,
lebonyolítását és finanszírozását nagyon
sokan segítették. Ezúton szeretném az
intézmény nevében megköszönni a
támogatást a Német Önkormányzatnak, a
Reál Boltnak, a Beanett Bt-nek, a Fiatalok
Egymásért Egyesületnek, a Pincehegyért
Egyesületnek, az Önkéntes Tûzoltó
Egyesületnek a szülõknek és
kollegáimnak.
Remélem, mindenkinek sikerült egy
kellemes estét eltölteni.
Köszönjük az érdeklõdést és mindenkit
sok szeretettel várunk a jövõ évi
rendezvényünkre is.
Gungl Edit

Hirdetés

Vállalom
- Klíma beszerzését, beszerelését, karbantartását,
- Ipari és háztartási hûtõk javítását,
- Autóklímák töltését,
- Háztartási kisgépek javítását,

Deák Zoltán
Ipari és kereskedelmi hûtõgépszerelõ
Klíma- és háztartásigép-szerelõ
7045 Györköny, Fõ utca 99.
Tel.: 06/30-600-87-43,
06/30-230-62-88
18
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A Gyöngyvirág Tánccsoport 1. születésnapja

A Márton-napi dekorációk egyike

Állatmustra az Állatok Világnapján

Részlet a PANKK sorozat egyik koncertjérõl

Oviscsoport az Atomerõmû látogatóközpontjában

Schneider Léna
született: 2008. június 26.

Az öregfiú és felnõtt focicsapatunk

GÓLYAHÍR

Lukács Mihály László
született: 2008. augusztus 26.

