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GÓLYAHÍR

Ismét eltelt egy év, újra meghatott és izguló diákokkal, szülõkkel, vendégekkel telt meg 
az iskola zsibongója. A környéken, de talán még a megyében is egyedülálló módon 
tartja magát Györkönyben az a hagyomány, hogy februárban a hetedik osztályosok 
szalagtûzõ mûsorral, azt követõen pedig hideg büfével és zenés-táncos mulatsággal 
kedveskednek a nyolcadikosoknak. 
Az alkalomhoz illõen, vidáman feldíszített zsibongóban és osztálytermekben kellemes 
estét tölthettek együtt a résztvevõk. A kedves, versekkel és zenével tarkított ünnepség 
keretén belül kerültek feltûzésre a halványkék szalagok, amelyek az intézményben 
töltött nyolc évre hivatottak emlékeztetni viselõiket. A hideg téli estébe pedig egy-egy 
szál gyönyörû írisszel csempésztek leheletnyi tavaszt hetedikes társaink. 
Az ünnepség izgalmát a büfé finom szendvicsei, süteményei és üdítõitalai oldották, 
valamint az a családias, jó hangulatú beszélgetés, amely a szülõtársak és a 
pedagógusok között zajlott, miközben a gyerekek tûkön ülve már csak azt várták, hogy 
mikor lépnek le végre az „õsök”. 
A tánchoz a talpalávalót és a klassz fényeffektusokat igazi, profi DJ-k szolgáltatták, 
remek hangulatot varázsolva a hétköznap bizony más hangokhoz és látványhoz 
szokott zsibongóban. Az igazi bulihangulat átjárta nemcsak a teljes gyereksereg, de 
még jó néhány szülõ és pedagógus testét-lelkét is. Így aztán együtt táncolt nyolcadikos, 
hetedikes, szülõ, testvér és tanár az olyan jól ismert dallamokra, mint pl. „Santa Maria”, 
„Casino Twist” stb. 
Jó volt látni a sok kipirult gyerekarcot és még jobb volt érezni azt, hogy kilépve a tanítás-
tanulás hétköznapi bûvkörébõl tanár és diák tudott felhõtlenül és felszabadultan együtt 
kikapcsolódni. Köszönjük a rendezõknek, Köhler tanár néninek és hetedikes 
osztályának a szép estét! Reméljük, a ballagási bankett is hasonlóan jól sikerül majd!

A 8. osztály nevében
Bock Zsuzsanna of.
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2007 és 2008 után kedvezõbb fejlesztését és belsõ tereinek változ- Folytatódik az önkormányzati épüle-
költségvetési helyzettel indul az idei tatását. Az intézmények állagmegó- tek felhasználásnak észszerûsítése 
év. 2007-ben 37 milliós költségvetési vására, a közterület karbantartására Befejezzük a régi napközi felújítását 
hiánnyal kezdtük, 2008-at 31 milliós volt még forrásunk. Nagy változás és szeptembertõl egy szépen 
hiánnyal indítottuk, idén pedig 20 ebben az évben Pusztahencse felújított, átalakított épületben 
milliós hiánnyal. 2007-2008-ban a kiválása az iskola-óvoda társulásból kezdhetik meg alsós iskolásaink a 
hosszú távú hiteleinket is sikerült és a Libaváros és a falu több tanulást. 
visszafizetnünk, miközben újat nem utcájának megújulása, a temetõ alatti A konyha épületének bejáratát 
vettünk fel. A folyószámla hitelál- és fölötti területének rendezése. átalakítjuk, melynek során a konyha 
lományunkat is sikerült valamelyest A 2008-as évben már a lecsökkentett korábban tervezett folytatást egy 
csökkenteni. kiadásokkal indultunk, ebbõl már kisebb résszel lezárjuk, melynek 
Az idei évi 20 milliós hiányunk azt lefaragni nem igazán tudtunk, sõt az során a padlástér megközelíthetõ 
jelenti, hogy a tervezhetõ kiadásunk energiaár (monopol kapitalizmus) lesz, illetve a konyhai a vendégek 
15%-kal több mint a tervezhetõ növekedése, a hidegebb idõjárás számára vizesblokkot alakítunk ki.
bevételünk. A kiadások legnagyobb megnövelte a rezsi költségeket. A pá- Folytatjuk a kézmûves házat, a cél, 
hányada az önkormányzati kötelezõ- lyázati lehetõségek ebben az évben hogy még az idén tetõ alá kerüljön az 
en ellátandó feladatok finanszírozá- jobbak voltak, amit ki is használtunk: épület.
sára fordítjuk. Emellett a pályázati ld. mellékelt táblázatunkat. A Hivatal épületének felújítását 
önerõkre tartalékolunk pénzeket. 2008-ban folytattuk a régi napközi folytatjuk.
Miként lehet a hiányt csökkenteni? felújítását, megkezdõdött a kézmû- Az ivóvíz probléma megoldását 
Mondhatják, hogy úgy, mint otthon: ves ház építése, a sport pályán az felkutatjuk, a problémák és veszélyek 
egyrészt próbáljuk a bevételeket öltözõ kívülrõl-belülrõl megújult, új elhárítását megkezdjük
növelni, illetve a kiadásokat csökken- buszmegálló épült, a hivatal épületé- A hidak felújítását kell elvégeznünk.
teni. Igen, a fõ irányok ezek, csak az nek belsõ felújítása is megkezdõdött. Az utak javítását meg kell kezdenünk.
ország költségvetési törvénye és N a g y  v á l t o z á s  e g y r é s z t  a z  A Pincehegy minél nagyobb területét 
egyéb jogszabályok igen beszûkítik a egészségügyben történt: új orvos, kell rendben tartanunk.
mozgásteret. helyettesítéssel látja el körzetünket, Azokat a fejlesztéseket, feladatokat 
A csökkenthetõ (nem kötelezõ, illetve másrészt a Hivatal épületében az végezzük el, amelyekre forrást tu-
spórolással megoldható) kiadások jó önkormányzati rész leszûkült, de dunk szerezni és egyben célunkat 
részét már a 2007-es költségvetésbõl megújult, a felszabadult helyre pedig szolgálja: Györköny minél kelleme-
kiemeltük, illetve sikerült mûködésre a kibõvített kistérségünk Leader sebb, élhetõbb falu legyen.
(bér, fûtés, villany, stb.) pályázatokon csoportja költözött be, és dolgozik. Mindezen feladatok elvégzéséhez 
pénzt nyerni. A település fejlesztésére Mit teszünk idén (amit most látni kell egy ország, ami kiszámíthatóan 
csak minimális pályázati lehetõsé- vélünk)? biztosítja a hátteret és a megélhetés 
günk volt. Ekkor kezdtük el a régi nap- Pályázunk, és a pályázatokat feltételeit.

Braun Zoltánközi felújítását, az iskola informatikai megvalósítjuk 
Polgármester

Mi volt és mi lesz?

Pályázó Pályázatok száma  Pályázott összeg  Nincs döntés Nyert összeg
Önkormányzat 19         102 314 188        38 171 415     40 671 197    
Iskola                  11        4 642 500                   -      2 305 500    
Végösszeg               30     106 956 688         38 171 415     42 976 697    

Pályázataink megoszlása és összege

Györköny lakónépessége 2009. január 1-én 1015 fõ, 469 férfi és 519 nõ.
Ismerkedjünk meg a számokkal mit is mutatnak 2008-ban: 

- 5 gyermek született, közülük 2 fiú, 3 lány.
 - 6-an kötöttek házasságot.

- 13-an haltak meg (7-en otthonukban), 4 özvegyet hátrahagyva. 
Településünk korcsoportos megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Tisztelettel:

      Korcsoport  (év)       Férfi            Nõ Összesen
0-2   3    10    13
3-5     12        8    20
6-14                 49  49    98
15-18                 30    24    54
19-60               309               275  584
61-75                 70    84  154
76-100                 23   69    92

Összesen:                     496                519               1015

TELEPÜLÉSÜNK NÉPESSÉGÉNEK STATISZTIKÁJA 2008-BAN

Hadiné Száraz Mária
népesség-nyilvántartó

BORVERSENY
2009. április 3-án, pénteken 
rendezzük hagyományos borver-
senyünket.
Minden temelõ a saját borával 
nevezhet 2009. április 1-én 17.00 
óráig a mûvelõdési házban.
Nevezési díj: 100 Ft/üveg.
A borversenyt vacsora követi, 
melynek díja versenyzõknek 
1000.- Ft, vendégeknek 2000.- Ft.

Mindenkit szeretettel várnak a 
rendezõk!
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mindezeken a hagyományokon versnek neveznek. Ehhez a közön-"Rendhagyó irodalomóra" hirdette a 
nevelkedve, hogyan próbálják õk ma - ség soraiból hívtak vendég-zenész plakát a koncert  programját,  
sok más társukkal együtt - életben segítséget. Nagy meglepetésünkre a amelynek keretében azt próbálta 
tartani ezt a mûfajt, amelyet énekelt 6. osztályos Tamaskó Patrikot hívták bemutatni az együttes, hogy miként 

fel a színpadra. A „Nyissz-nyassz” alakult a hajdan egymás nélkül, 
címû számot adták elõ három ollóra, külön-külön nem is létezõ két 
egy gitárra és egy mandolinra mûvészeti ág együttélése, majd 
hangszerelve.szétválása a különbözõ kultúrákban.
Tolna Megyei Közoktatás-fejlesztési E h h e z  s e g í t s é g ü l  h í v t á k  a  
Közalapítvány nyertes pályázata tette népdalokat, Tinódi Lantos Sebestyén 
lehetõvé, hogy ingyenesen mehetett históriás énekeit, Balassi Bálint, 
koncertre az egész iskola, és a Csokonai Vitéz Mihály, Petõfi Sándor, 
hiányzók helyén a nagycsoportos Arany János, József Attila és mások 
ovisok. A pályázatot Káldi Margit verseit, sõt megpróbáltak a nézõkkel 
készítette. Köszönjük Margit néni! közösen énekelni.

A mûsor utolsó harmadában pedig 
Kövérné Horváth Szilviaigyekeztek megmutatni ,  hogy 

VERS ÉS DALLAM  A Szélkiáltó együttes koncertjén 

A városkörnyéki döntõt Madocsán Mivel õk a paksiaknál is magasabbak döntõ. Az Pakson lesz március 25-én, 
rendezték, ahol évek óta bennt voltak, így azért több esélyük volt. remélem jó hírekkel szolgálhatok 
vagyunk, és felváltva hozzuk el a 2., Igazi kézilabdát játszottunk viszont majd.
vagy a 3. Helyet. Három körzet Bölcskével, ahol már érvényesít- Sajnos az idõ sem kedvezett, hogy 
továbbjutói: Paks Deák, Bölcske és hettük tudásunkat. Még mindig legalább 1-2 alkalommal kint 
Györköny. Elsõ meccs a Deák- megviseli a gyerekeket a csarnok játsszunk. Mindenki tudja, hogy 
Györköny volt, ahol is csúnya közege. Hiába, kevés az évi 1-2 abban a csöppnyi tornaszobában 
vereséget szenvedtünk. Egy egész alkalom ahhoz, hogy hozzászok- nem lehet kézilabdázni. Így a felké-
pályát átfogó területvédekezési janak. Egész végig vezettünk, úgy szülésünk az õsszel befejezõdött. 
módszert játszottak a nálunk átlag 20 nézett ki, hogy miénk a 2. hely. Õk Sajnos a k is isko láknak nem 
cm-rel magasabb fiúk. Inkább focihoz jobban hajráztak, míg 2 góllal kedvezõek a téli versenyek. Ugyanezt 
hasonlított, ami nekünk ebben a kikaptunk a végén. Külön dicséretet kinti pályán másképp éltük volna meg. 
variációban nem ment. Elhalászták érdemel Kovács Márk 8. osztáloys Bizakodó vagyok, hátha egyszer 
az öszes labdánkat. De ez nem tanuló, aki fantasztikusan jól védett. nekünk is lesz csarnokunk.
szegte kedvét a fiúknak. A Deák- Ha lett volna a legjobb kapus cím, 
Bölcske ugyanebben a felállásban akkor õ nyerhette volna el.
ment, ahol a madocsaiak is kikaptak. Vissza van még az 5-6 városkörnyéki 

Kézilabda hírek!

Köhler Ádámné

A Györkönyi Vegyeskar 1996-ban a kórustalálkozókon és a testvérfalunk- Hartmann Klára, Huszár Lászlóné, 
Hagyományõrzõ Egyesület kórusa- ban, Eckartsweierben is vendéges- Köhler Jánosné, Krausz János, 
ként alakult meg. Két évig Károlyi kedtünk kétszer. Lamm Ádám, Lamm Ádámné, Lukács 
Ágnes volt a karnagyunk. Ezután A legnagyobb sikert 2007-ben a Istvánné, Magdics Jánosné, Pámer 
vette át a kórus vezetését Hartmann Magyarországi Német Kórusok Zsuzsanna, Pánczél Éva, Rohn 
József és azóta, immár 10 éve az õ országos minõsítõjén értünk el: arany Mátyás, Rohn Mátyásné, Sztányi 
vezetésével mûködik kórusunk. fokozattal értékelték tevékenysé- Jánosné, Takács László, Takács 
Köszönjük Hartmann József 10 éves günket. Lászlóné, Udvardiné Ambrózi 
kitartó munkáját, fáradozását! Az eddigi munkánkból válogatva Erzsébet, Wenhardt Ádámné, Zámbó 
M u n k á s s á g u n k k a l  e d d i g  i s  jubileumi hangversenyt rendezünk, Emilné.
megismerkedhetett az érdeklõdõ melyre szeretettel meghívunk és A hangverseny idõpontja: 2009. 03. 
közönség, mivel rendszeresen várunk minden kedves érdeklõdõt. 13., 18 óra.
fel léptünk községünk minden Kórustagok: Ambrózi Imréné Bock Helye: Györkönyi Mûvelõdési Ház
rangosabb kulturális rendezvényén. Ádámné, Bõsz Tímea, Forgács A Györkönyi Vegyeskar nevében

Rohn MátyásnéTöbb alkalommal szerepeltünk J á n o s ,  G a l a m b o s  Á d á m n é ,  

Györkönyi Vegyeskar
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Nem t i tko l t  cé l ja  a farsangi  Az idén a szponzori támogatásokból, Sándorné ;  Ba lzsam-Med B t .  
jótékonysági rendezvényeinknek az belépõk árából, tombolából, szeren- Nagydorog; Color-Ferr Kft; Viro-oil 
anyagi támogatás szerzése a csesütikbõl és a büfé bevételébõl Kft; Diego Kereskedelmi Kft. Dabas; 
gyerekeknek. A befolyt összegekbõl összesen 155.000 Ft volt a bevétel. Bauer Kft Paks. 
visszük diákjainkat minden tavasszal Támogatóink, akik anyagilag, vagy Szerencsesüti-sütõk: Káldi Margit; 
kirándulni, és a költségvetésbõl nem tombolatárgyakkal járultak az est Bõsz Tímea, Gungl Edit; Bock 
finanszírozható eszközöket vásárol- sikeréhez: Zsuzsanna; Bõsz Judit; Kövérné 
juk meg. Vásároltunk a technika Binder Mátyás; Hadiné Száraz Mária; Horváth Szilvia; 
tanításához gofrisütõt, ragasztópisz- Bõsz Judit; Gungl Edit; Uhrspringerné tortasütõk: Nagyné Kasos Zsuzsan-
tolyokat, dekorációs anyagokat, Schmauzer Erika; Kuti Imréné; Hidasi na; Gungl Edit; Kövérné Horváth 
valamint a felújított részbe csináltatott György; Schall Lászlóné; Kövér Szilvia voltak.
beépített szekrényeket és a folyosó Gyula; Kolompár Krisztina; Vanya Ezúton szeretné megköszönni az 
bútorait fizettük ebbõl a bevételbõl. A Lajosné; Lamm Tiborné; Pámer Intézmény minden kedves szülõnek 
tavalyi budapesti kirándulás forrása is Rozália; Sümegi Zita; Mészáros és támogatónak a segítséget!

Kövérné Horváth Szilviaa farsangi bevétel volt. Julianna; Csurkovits István; Csahóczi 

Jótékony farsang

Iskolánk 2009. február 13-án farsangi míg a második osztály igazi az elsõ osztály szerezte meg, 
mulatságot rendezett a kultúrházban. vadnyugati hangulatot teremtett. A jutalmuk egy-egy torta volt. Az est 
A hagyományhoz híven a tavalyi báli harmadik osztályosok a nagysikerû során tombolával, és különbözõ 
mulatságot az idén egy szolidabb Grease zenére rokizva fokozták a szerencsesütikkel kísérthették meg a 
rendezvény követte. Mindennek hangulatot és a negyedikesek egy vendégek Fortunát és a vendégek 
ellenére nagy volt az érdeklõdés. igazi népmesét, Az aranyszõrû játékos vetélkedõkön vehettek részt. 
Mind a diákok, mind a tanárok bárány és híveit játszottak el. Az A rendezvény elsõdleges célja volt, 
lázasan készülõdtek a nagy napra, ötödik osztály egy kis csoport hogy mindenki jól érezze magát és 
ezt tükrözték az elõadások is. Igen ápolónõvel lepte meg a közönséget, bulizzon egy nagyot. 
érdekes volt, hogy az egyéni míg a hatodikosok egy vidám Reméljük jövõre egy legalább ilyen jó 
jelmezesek száma az idén csak tíz nyugdíjasklubbot alakítottak. A hangulatú bálnak lehet minden 
volt, ezzel ellentétben azonban szinte hetedik osztály Olimpia para néven kedves érdeklõdõ részese.
miden osztály készült egy vidám kis indult, jól éreztetve a játékosok 

Gungl Editelõadással. Az elsõsök Hupikék versenydrukkját. Az elsõ helyet a 6., a 
törpikék világába vezették a nézõket, másodikat a 2., és a harmadik helyet 

Farsangi mulatság

Az idei évtõl két új tag csatlakozott a már láthatóak lesznek.  Április szívesen fogadunk és készülünk 
tánccsoporthoz, mégpedig Csikai hónapban Táncházat szervezünk,  a azokra, valamint várjuk a táncolni 
Katalin és Kovács Istvánné 'Kati' részletekrõl a tánccsoport honlapján: vágyó fiúk, férfiak, lányok és 
személyében. A tánccsoport folya- www.tanc-csoport.fw.hu illetve majd a asszonyok jelentkezését is. 
matosan bõvíti repertoárját, jelenleg k ihe lyezet t  p laká tokon lehet  

Csurkovits Sándoraz új táncok tanulása folyik, ezek informálódni. Továbbra is érkeznek a 
reményeink szerint a nyár folyamán felkérések fellépésekre, melyeket 

A Gyöngyvirág Tánccsoport háza tájáról

Hamarosan el kell készíteni a 2008. évi  azzal, hogy közöljük a leggyakrabban Fiatalok Egymásért Egyesület: 
jövedelembevallásunkat. A beval- választott egyházak technikai számát: 18860483-1-17, Györkönyi Hagyo-
lással egy idõben lehetõségünk van Magyarországi Evangélikus Egyház mányõrzõ Egyesület: 18853920-1-17,
arra, hogy a befizetett személyi jöve- 0035; Magyarországi Baptista Egyház Györkönyi Településfejlesztési Alapít-
delemadó 1%-át az egyházaknak, 1%- 0286; Magyarországi Református vány: 18852929-1-17; Gyermekeink 
át pedig civil szervezeteknek ajánljuk Egyház 0066; Római Katolikus Egyház Javára Alapítvány: 18857515-1-17.

A szervezetek nevében köszönjük a fel. 0011. A Györkönyben mûködõ civil 
Ehhez kívánunk segítséget nyújtani szervezetek adószámai:  felajánlásokat!

Rendelkezzünk adónk 1+1 százalékáról!
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„Farsang napja ma vagyon, csoportszobába, amit a gyerekek Ez az idén: A mesék farsangja.
Tyúkot üssenek agyon. szívesen öltenek magukra, és Ké t  mesé t  do lgozunk  fe l  a  
Bor legyen az asztalon, örömmel „bújnak bele” az idõs bácsi, gyerekekkel és dramatizálják el ki-ki 
hogy a vendég ihasson. a királylány vagy éppen a kalóz kiválasztva egy szerepet a mesébõl. A 
Tyúk ide húsos, bõrébe. dramatizálást megelõzte az óvónõk 
Kalács ide fonatos Vidám, mókás farsangi dalokat (Itt a és a dajka nénik szereplése is, ezt a 
Rétes ide mákos, farsang, áll a bál; Brumm-brumm, gyerekek örömmel vették, és így egy-
Garas ide páros.” Brúnó), verseket (Vidor Miklós: egy ötletet, kifejezést, mozdulatot 
Az óvodai élet hagyományához híven Bolond-bál; Tarbay Ede: Farsangi átvihettek a saját játékukba.
szülõkkel együtt ünnepeljük meg a maskarák) és kikiáltókat tanulunk a A délelõtt folyamán saját ötletük és 
farsangot az óvodában. gyerekekkel. kedvük szerint öltözhetnek fel a 
A farsangi idõszak jó alkalom arra is, Mi felnõttek, óvónõk és dajka nénik, gyerekek. Tréfás vetélkedõkkel, 
hogy a megszokott mindennapi akik a gyerekek óvodai életének játékkal, tánccal „múlatjuk” majd az 
óvodai életbe még több vidámságot, része vagyunk, fontos feladatunknak idõt.
j á t é k o t ,  t r é f á t  é s  j ó k e d v e t  tartjuk, hogy a népi hagyományokat, Remélem, minél több eredeti ötlet, és 
csempésszünk. jeles napokat, ünnepekhez, ünnepkö- saját készítésû jelmez lesz látható, 
Már hetekkel a mulatság elõtt rökhöz tartozó népszokásokat melyben a szülõknek is jelentõs 
készülõdésbe fogunk. Februárban átörökítsük gyermekeinknek. Ezért az szerep jut, ami a ruha elkészítését 
szinte ez határozza meg tevékeny- óvodai fánksütés, tél elûzése a illeti. A sütemények és italok 
ségeinket. Meghívókat küldünk a kiszeégetéssel elmaradhatatlan beszerzése is szülõi vállalással 
szülõknek, díszeket barkácsolunk a része az óvodai farsangnak. valósul meg, amit elõre is köszönünk 
csoportszoba falára, álarcokat és Az ide i  évben a gyermekek nekik.
s z e m ü v e g e k e t  k é s z í t ü n k  a  érdeklõdését szem elõtt tartva Sok szeretettel várjuk a szülõket és 
gyerekekkel, amit aztán heteken közösen választottunk ki egy témát, nagyszülõket!

Pálmay Istvánnékeresztül szívesen hordanak. ami köré az egész farsangi  
Klári óvó néniIlyenkor farsang hetében mindenféle készülõdés és farsangi mulatság 

jelmezt, ruhát, kelléket viszünk be a szervezõdik.

Farsangi készülõdés az óvodában

Lehetõséget kaptam, hogy eltöltsek Az én véleményem is teljesen kapják tõlük.
pár napot az óvodában. Nagy megváltozott az ott eltöltött kilenc nap Ezúton szeretnék mindenkinek 
lelkesedéssel fogadtam, alig vártam, alatt. köszönetet mondani, aki lehetõvé 
hogy az elsõ nap bemenjek, mint A falak mögött nem ráérõs óvónõk tette számomra, hogy betekinthettem 
helyettes dada. Mindenki kedvesen ülnek, és beszélgetnek, hanem a az óvoda életébe. 
és segítõkészen fogadott. dolgukat értõ pedagógusok. Nem is 
Nekem is, mint minden szülõnek, gondolná az ember, milyen nehéz Az óvónõknek és dadáknak sok erõt 
voltak elképzeléseim az óvoda feladat egy (vagy több) gyermeket és egészséget kívánok.
mûködésérõl és az óvónõk egy-egy rávenni észérvekkel arra, hogy leüljön 

Lackner Jánosnénapjáról. Persze az ember kívülrõl egy csoportfoglalkozásra. De az 
Binder Tímeasok mindent gondol, de nem látja a óvónõk mindent megtesznek, hogy 

szülõvalóságot. gyermekeink a legjobb nevelést 

Két hét az óvodában szülõi szemmel

Kiránduló falubeliek találták ezt az 
érdekes jelenséget a volt szarvasmarha 
telepi hidroglóbusznál. Valószínûleg a 
szokatlanul hosszú ideig tartó erõs 
lehûlés következtében a glóbusz 
megsérült, a belõle kifolyó víz az alatta 
növõ fákra fagyva alkotta ezt az érdekes 
j é g s z o b r o t .  M o l n á r  B a l á z s  
kezdeményezésére a harmadikosok Timi 
tanár nénivel elsétáltak a telepre és 
lefotózták a ritkaságot.

Érdekes természeti jelenség Györkönyben
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Az ökosuli rádió felavatása madáretetõ hozzánk enni, fõleg cinkék, tengelicék, és igen nehéz, az energiatatakarékossággal 
versenyre való felhívással indult télapó verebek. Az etetés folyamatos, így nem éri kapcsolatos feladatokat tartalmaztak. Volt 
napján. Lehetett csapat és egyéni indulás. csalódás a madarakat. A versenyre a rajzos feladat, és az iskola széndioxid 
10 csapat és 8 egyéni indult a felsõben, és gyerekek oklevelet kaptak. lábnyomának a kiszámítása.
2 csapat valamint 8 egyéni induló volt az Két ökojellegû csapata van az iskolának Áprilisig tartanak a feladatok, és értékes 
alsó tagozatban. 28 madáretetõt jelenleg. Az egyik a Pintyõkék csapata, nyereményeket lehet nyerni.
készítettek a gyerekek. A felsõ tagozatban akik a Zöldkids internetes versenyén Folyamatos a szelektív hulladékgyûjtés is. 
a fákra kerültek az etetõk, az alsósok vesznek részt .  Havonta kapnak Minden hónapban értékeljük a tiszta-
hazavitték, és otthon helyezték ki a fákra. feladatokat, melyekért tatut lehet ságot, és a szelektív hulladékgyûjtést 
Bõsz Pétertõl kaptunk egy zsák szerezni. Havonta pedig a jól megoldott osztályonként.
napraforgót, és az iskolában termett kvíz feladatokért ajándékot küldenek. Már Megtartjuk a jeles napokat havonta. Most 
dióval, valamint a kapott napraforgóval 3x nyertünk. a Víz világnapja következik.
etetjük a madarakat. A 6.-as gyerekek A másik csapat az Eszterkelánc csapat, Majd márciusban egészséghónapot 
technika órán készítettek madárpogácsát, akik a Klímaõrjáratban vesznek részt. tartunk.

Köhler Ádámnéamit felraktunk a fákra. Sok kismadár jár Eddig 2 fordulón vagyunk túl, amelyek 

Ökohírek

L e z a j l o t t a k  a  r ö p l a b d a  varázsoltak ezekre a délutánokra. címet Micskei Márk kapta, a legjobb 
háziversenyek. Újfent nem az Volt olyan szurkolás, hogy bármely szurkoló címet pedig Schall László 6-
erdemények a dominálók, hanem az NB-I-es csapat megirigyelhette volna. as tanuló .
a nagy létszám, amellyel a gyerekek Igazi jó hangulatban, jó verseny- A következõ házibajnokság ping-
é rdek lõdésüke t  fe jez i k  k i  a  szellemben zajlott le háziverseny. pong lesz.
tömegsport iránt. 2 héten keresztül Eredmények:  a  4-5 .  osz tá ly  Készülünk a tavaszi kézilabda 
30-40 gyerektõl volt hangos a kis versenyében a 4. osztály, az 5-6. városkörnyéki döntõjére, 5-6. osztály 
tornaszobánk. Mivel ritkán jut minden osztály versenyében a 6. osztály, a 7- és 7-8. osztály fiú csapatával.
gyerek olyan helyzetbe, hogy az 8. osztály versenyében a 7.osztály, 6- A verseny Pakson és Madocsán lesz. 
iskola mezét magára húzhassa, ezért 7-8 osztály versenyében a 7. osztály Hamarosan folytadódik a körzeti foci 
ilyenkor kiadom a mezeket. A lett a gyõztes. is.
gyerekek pedig boldogan húzzák Kuti Livi által gyártott oklevél volt a 

Köhler Ádámnémagukra. Igazi meccshangulatot jutalom. A legjobb mezõnyjátékos 
Testnevelõ

SPORTHÍREK

December 16-án hatalmas meglepetést 
kézbesített a posta. Egy már nyeretlennek 
vélt, szeptemberben próba-szerencse 
alapon beadott pályázat sikerérõl 
értesített bennünket az Államkincstár. A 
pályázatban az informatika tanterem 
elavult gépparkja lecserélésére kértünk - 
és kaptunk - támogatást 1.471.000. Ft 
összegben. Összesen 13 db korszerû 
számítógépet és 15 db 19'-os síkmonitort 
tudtunk beszerezni a pénzbõl. A téli 
szünet után már az új gépek várták a 
gyerekeket az informatika órákon. 
Ezzel együtt új rendszabályokat vezettünk 
be, minden tanulónak jelszóval védett 
saját felhasználói fiókja van. Így már nem 
fordulhat elõ, hogy véletlenül kitörölik 
egymás munkáját, valamint figyelemmel 
kísérhetõ minden tanuló, hogy melyik 
internetes oldalt keresi fel az órán. 
A feleslegessé vált öreg gépeket, monito-
rokat az iskola tanulói megvásárolhatják. 
Érdeklõdni az intézmény vezetõjénél 
lehet, munkanapokon 8.00-15.30-ig.

Kövérné Horváth Szilvia
igazgató

Karácsonyi meglepetés az általános iskolának
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Gyorsan elõrebocsátom, mielõtt a neveit. Lehetséges, hogy nem jutott el szebb gondolatot. Kérem, engedjék 
kedves olvasó arra a következtetésre valamennyiükhöz felhívásunk, ezért szabadjára fantáziájukat, amivel 
jutna a cím láttán, hogy talán a most kedvenc lapunkon keresztül is nagymértékben segítenék terveinket.
„ láng le lkû”  kö l tõnk  nyomába javaslatokat kérünk a pincehegyi Ha névadási tevékenységünk sikeres 
szegõdünk, egészen prózai dolgokról közterületek elnevezésével kapcso- lesz, és találkozik a terület „lakóinak” 
lesz szó. Bizonyára emlékeznek, latban. egyetértésével, valamint megvalósul 
ezen újság legutóbbi számában már Az elképzelés szerint a nevek a tényleges  név használatba vétel -, 
kerülgettem a témát a pincehegyen kapcsolódhatnának például a régi, jól táblákkal kijelölve -, javasolni fogom 
lévõ - úgymond - utcák, terek, közök, csengõ dûlõ nevekhez, határrész egyesületünkben a legsikeresebb, 
stb. Elnevezésérõl a szalonnasütõ  elnevezésekhez, vagy bor, illetve legötletesebb, legjobban csengõ 
tûzrakóhely elkészülte kapcsán. szõlõfajták neveihez, ami segítené a nevek kiötlõinek megjutalmazását 
Azóta egyesületünk több össze- terület „rendeltetési feladatait„ egy közösségi ünnepen.
jövetelén kitárgyaltuk a felmerülõ bemutatni. Remélem, sikerült felkelteni érdeklõ-
lehetõségeket. Próbáltunk testü- A magam részérõl igyekeztem désüket a téma iránt, megértették 
letileg is, de jómagam személyesen is javaslatot tenni,  melyek már szándékainkat. Várjuk javaslataikat!
segítséget, ötleteket kérni Önöktõl, a megjelentek a Tolnai Népújság hírei Nem kevésbé várunk továbbá minél 
lakosságtól, a présháztulajdo- között is, de ha netán nem olvasták, több jelentkezõt az egyesület tagjai 
nosoktól  több fórumon, fõleg a á l l j o n  i t t ,  g o n d o l a t é b r e s z t õ  sorába, ahol a sok feladat mellett 
község honlapján keresztül is, hogy szándékkal: Aligvár tér, Aligvár-tal, különbözõ programokon, elõadá-
javaslataikat juttassák el egyesü- Herswald csapás, Pörösi dûlõ, sokon való részvételre is van 
letünkhöz. Sajnálatos, de ezidáig Bortúra körönd, Ivótúrák útja, lehetõség.
nem érkezett egyetlen javaslat sem Kármentõ köz, Akalacsi sétány, Ivó Te v é k e n y k e d j ü n k  e g y ü t t ,  
terveinket segítendõen. Pedig ha az kútja útja. Avagy a szõlõ-bor vonalán: mindannyiunk örömére.
e l k é p z e l é s  m e g v a l ó s u l ,  a  Kékfrankos út, Otelló köz, Vörös-

Bock Ádámfolyamatosan szépülõ, megújuló Ö r ö m  u t c a ,  s t b .  s t b .  E z e n  
AGYPE.tagja

Pincehegyünk még évtizedekig elnevezések mellé és mintájára 
viselni fogja tevékenységünk nyomát, várunk Önöktõl, kedves olvasók, 
vagyis az „utcák,  terek,  közök”, stb. számtalan jobbnál-jobb, szebbnél-

MINEK NEVEZZELEK…

meglepetést készített vendégeinek; faluban több házhoz, mint ahogy A kender feldolgozásának is voltak 
pogácsát, morzsolt fõtt kukoricát, sült régen is tették és havi egy alkalommal hagyományai Györkönyben, mivel 
tököt, aszalt gyümölcsöt, vagy ahol találkoztunk volna a mûv.házban. minden háznál termesztettek kendert. 

Örülünk, hogy ezt így nem tudtuk A beérett kendert kinyûtték és elvitték 
megvalósítani, mert olyan sok fiatal a kenderáztatóba, ahol 10-12 napig 
és gyermek érdeklõdõje van a áztatták. Kimosták, majd kévébe 
programnak, hogy a házaknál nem állogatva szárították. Otthon tilolták, 
fértünk volna el. Úgy döntöttünk, hogy gerebenezték. A gerebenezés 
akkor két este találkozunk. mellékterméke a kóc volt, ebbõl 
Szerdán esténként házakhoz ment a készítették a zsákot. A megmaradt 
felnõtt és ifjúsági korosztály, ott r é s z t  r o k k á v a l  m e g f o n t á k ,  
kézimunkáztunk, majd csütörtökön hamulúggal puhították és fehérítet-
pedig a mûv. házban találkoztunk, ték. Ebbõl a felgombolyított fonálból 
ahová  mindenk i  e l j ö t t ,  aho l  készült a vászon, melyet helyben 
kényelmesen elfértünk.már volt disznóvágás, dinsztelt vagy Nagyszékelyben szövettek.
Nagy örömünkre szolgál, hogy sok káposztát és kolbászt. Így teltek el a A vásznat nyáron fehérítették: tûzõ 
iskolás korú gyermek megtanult kötni, hosszú téli estékn a p r a  t e t t é k  é s  2 - 3 - s z o r  
horgolni, hímezni. Az elkészült Ezt a hagyományt szerettük volna megöntözték. Csak ezután dolgozták 
tárgyakból kiállítást készítünk.feleleveníteni a Györkönyi fonók fel lepedõnek, vánkoshuzatnak stb. 
Nagy örömünkre  és épülésünkre címmel.Télen a hosszú téli estéken fontak, és 
szolgált, hogy a Györkönyi fonók A Szociális és Munkaügyi Miniszté-kötöttek. Ekkor készültek el  a tutyik 
programot  megtarthattuk és részesei riumtól kaptunk pályázati támogatást, és a kapcák. Ezeken az estéken a 
lehettünk.hogy meg tudjuk valósítani terveinket.szomszéd asszonyok összejártak, 

Kuti ImrénéNovemberben a búcsú után indítottuk minden nap másik háznál fontak este 
programunkat és március 5-én zárjuk.10-11 óráig. Így takarékoskodtak a 
Eredetileg úgy terveztük, hogy fûtéssel és a petróleummal és közben 
rotációs rendszerben megyünk a beszélgettek. A soros háziasszony 

A kender feldolgozása
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Gyorsan elõrebocsátom, mielõtt a neveit. Lehetséges, hogy nem jutott el szebb gondolatot. Kérem, engedjék 
kedves olvasó arra a következtetésre valamennyiükhöz felhívásunk, ezért szabadjára fantáziájukat, amivel 
jutna a cím láttán, hogy talán a most kedvenc lapunkon keresztül is nagymértékben segítenék terveinket.
„ láng le lkû”  kö l tõnk  nyomába javaslatokat kérünk a pincehegyi Ha névadási tevékenységünk sikeres 
szegõdünk, egészen prózai dolgokról közterületek elnevezésével kapcso- lesz, és találkozik a terület „lakóinak” 
lesz szó. Bizonyára emlékeznek, latban. egyetértésével, valamint megvalósul 
ezen újság legutóbbi számában már Az elképzelés szerint a nevek a tényleges  név használatba vétel -, 
kerülgettem a témát a pincehegyen kapcsolódhatnának például a régi, jól táblákkal kijelölve -, javasolni fogom 
lévõ - úgymond - utcák, terek, közök, csengõ dûlõ nevekhez, határrész egyesületünkben a legsikeresebb, 
stb. Elnevezésérõl a szalonnasütõ  elnevezésekhez, vagy bor, illetve legötletesebb, legjobban csengõ 
tûzrakóhely elkészülte kapcsán. szõlõfajták neveihez, ami segítené a nevek kiötlõinek megjutalmazását 
Azóta egyesületünk több össze- terület „rendeltetési feladatait„ egy közösségi ünnepen.
jövetelén kitárgyaltuk a felmerülõ bemutatni. Remélem, sikerült felkelteni érdeklõ-
lehetõségeket. Próbáltunk testü- A magam részérõl igyekeztem désüket a téma iránt, megértették 
letileg is, de jómagam személyesen is javaslatot tenni,  melyek már szándékainkat. Várjuk javaslataikat!
segítséget, ötleteket kérni Önöktõl, a megjelentek a Tolnai Népújság hírei Nem kevésbé várunk továbbá minél 
lakosságtól, a présháztulajdo- között is, de ha netán nem olvasták, több jelentkezõt az egyesület tagjai 
nosoktól  több fórumon, fõleg a á l l j o n  i t t ,  g o n d o l a t é b r e s z t õ  sorába, ahol a sok feladat mellett 
község honlapján keresztül is, hogy szándékkal: Aligvár tér, Aligvár-tal, különbözõ programokon, elõadá-
javaslataikat juttassák el egyesü- Herswald csapás, Pörösi dûlõ, sokon való részvételre is van 
letünkhöz. Sajnálatos, de ezidáig Bortúra körönd, Ivótúrák útja, lehetõség.
nem érkezett egyetlen javaslat sem Kármentõ köz, Akalacsi sétány, Ivó Te v é k e n y k e d j ü n k  e g y ü t t ,  
terveinket segítendõen. Pedig ha az kútja útja. Avagy a szõlõ-bor vonalán: mindannyiunk örömére.
e l k é p z e l é s  m e g v a l ó s u l ,  a  Kékfrankos út, Otelló köz, Vörös-

Bock Ádámfolyamatosan szépülõ, megújuló Ö r ö m  u t c a ,  s t b .  s t b .  E z e n  
AGYPE.tagja

Pincehegyünk még évtizedekig elnevezések mellé és mintájára 
viselni fogja tevékenységünk nyomát, várunk Önöktõl, kedves olvasók, 
vagyis az „utcák,  terek,  közök”, stb. számtalan jobbnál-jobb, szebbnél-

MINEK NEVEZZELEK…

meglepetést készített vendégeinek; faluban több házhoz, mint ahogy A kender feldolgozásának is voltak 
pogácsát, morzsolt fõtt kukoricát, sült régen is tették és havi egy alkalommal hagyományai Györkönyben, mivel 
tököt, aszalt gyümölcsöt, vagy ahol találkoztunk volna a mûv.házban. minden háznál termesztettek kendert. 

Örülünk, hogy ezt így nem tudtuk A beérett kendert kinyûtték és elvitték 
megvalósítani, mert olyan sok fiatal a kenderáztatóba, ahol 10-12 napig 
és gyermek érdeklõdõje van a áztatták. Kimosták, majd kévébe 
programnak, hogy a házaknál nem állogatva szárították. Otthon tilolták, 
fértünk volna el. Úgy döntöttünk, hogy gerebenezték. A gerebenezés 
akkor két este találkozunk. mellékterméke a kóc volt, ebbõl 
Szerdán esténként házakhoz ment a készítették a zsákot. A megmaradt 
felnõtt és ifjúsági korosztály, ott r é s z t  r o k k á v a l  m e g f o n t á k ,  
kézimunkáztunk, majd csütörtökön hamulúggal puhították és fehérítet-
pedig a mûv. házban találkoztunk, ték. Ebbõl a felgombolyított fonálból 
ahová  mindenk i  e l j ö t t ,  aho l  készült a vászon, melyet helyben 
kényelmesen elfértünk.már volt disznóvágás, dinsztelt vagy Nagyszékelyben szövettek.
Nagy örömünkre szolgál, hogy sok káposztát és kolbászt. Így teltek el a A vásznat nyáron fehérítették: tûzõ 
iskolás korú gyermek megtanult kötni, hosszú téli estékn a p r a  t e t t é k  é s  2 - 3 - s z o r  
horgolni, hímezni. Az elkészült Ezt a hagyományt szerettük volna megöntözték. Csak ezután dolgozták 
tárgyakból kiállítást készítünk.feleleveníteni a Györkönyi fonók fel lepedõnek, vánkoshuzatnak stb. 
Nagy örömünkre  és épülésünkre címmel.Télen a hosszú téli estéken fontak, és 
szolgált, hogy a Györkönyi fonók A Szociális és Munkaügyi Miniszté-kötöttek. Ekkor készültek el  a tutyik 
programot  megtarthattuk és részesei riumtól kaptunk pályázati támogatást, és a kapcák. Ezeken az estéken a 
lehettünk.hogy meg tudjuk valósítani terveinket.szomszéd asszonyok összejártak, 

Kuti ImrénéNovemberben a búcsú után indítottuk minden nap másik háznál fontak este 
programunkat és március 5-én zárjuk.10-11 óráig. Így takarékoskodtak a 
Eredetileg úgy terveztük, hogy fûtéssel és a petróleummal és közben 
rotációs rendszerben megyünk a beszélgettek. A soros háziasszony 

A kender feldolgozása
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Úgy gondolom klubunkat különö- avagy Györkönyben. két alkalommal találkozunk, egyszer 
sebben bemutatni már nem kell, Részt veszünk  a helyi rendezvé- a régi szokásoknak megfelelõen egy - 
hiszen több mint 12 évi  mûködésünk nyeken, erõnkhöz, tudásunkhoz egy résztvevõ lakásán, csak a 
alatt mindenki hallott rólunk. mérten szívesen segítünk ott ahol felnõttek (6-7 fõ), majd másnap a 
Igen, novemberben volt 12 éve, hogy erre igényt tartanak (óvodai, iskolai, gyerekekkel együtt a mûvelõdési 
kis közösségünk megalakult, és azóta községi rendezvényeken). házban. Az elkészült munkákat 
hétrõl-hétre találkozunk klubhelysé- Szívesen foglalkozunk a fiatalokkal,  március elején egy kiállítás keretén 
günkben és eltöltünk egy-egy bemutatjuk és mesélünk a régi idõk belü l  szeretnénk megmutatni   
kellemes délutánt. szokásairól, hagyományairól. Ennek közönségnek, s talán több embernek 
Fõ célkitûzéseink nem változtak. érdekében különbözõ pályázatokhoz megjön a kedve, hogy jövõre részt 
Létrehoztunk az érdeklõdõ nyugdí- szívesen adjuk nevünket.  Két évvel  vegyen egy ilyen programban.
jasokkal egy olyan közösséget, ahol ezelõtt egy sikeres pályázatnak Az elkövetkezendõ idõben szeret-
jól érezzük magunkat, tudunk egymás köszönhetõen  hetenként népes kis nénk népszerûsíteni a nyugdíjasok 
örömeirõl, bánatairól. Együtt sírunk, közönséggel találkoztunk ahol a régi körében a számítógép használatát, 
együtt nevetünk. Megemlékezünk idõk játékait, szokásait, régi ételek /pl. ennek megismertetésében a fiatalok 
egymás születés- és névnapjáról. rétes nyújtás/ készítését mutattuk be segítségére is számítunk.
Nem feledkezünk meg a hagyomá- nagy sikerrel. Sajnos taglétszámunk évrõl évre 
nyokról, pl. farsang táján a farsangi Ezen a télen pedig a régi téli esték csökken, jelenleg 24 fõ, ezért 
fánk sütésrõl vagy a szilveszteri meghitt hangulatát szeretnénk szívesen várjuk az új tagokat.
halászléfõzésrõl. felidézni és megismertetni az Beszámolóm végén szeretnék 
Kirándulásaink az utóbbi években érdeklõdõkkel. Szeretnénk az mindenkinek köszönetet mondani, aki 
ugyan megcsappantak, de az elmúlt embereket, ismerõsöket közelebb így vagy úgy (anyagilag,  munkával, 
évben így is 3 alkalommal felkerestük hozni egymáshoz, ahogy az régen jó tanáccsal, mûsorral)  támogatta  
a közeli dunaföldvári illetve tengelici volt. Egy-egy estét Tv nélkül  eltölteni, szervezetünket és a továbbiakban is 
termál fürdõt. egymásra jobban odafigyelni,  s z í v e s e n  f o g a d u n k  m i n d e n  
Mint eddig minden évben, az elmúlt egymás magányát kissé oldani. Esti segítséget.
évben is voltunk a Pécsi Nemzeti kézimunkázás mellett békésen 
Színházban. elbeszélgetni. Kívánok mindenkinek tartalmas 
Szoros kapcsolatot tartunk a Sajnos az érdeklõdés a felnõttek idõtöltést és jó egészséget.
nagydorogi nyugdíjas klubbal, részérõl kisebb volt a vártnál, de 
évenkénti találkozásaink alkalmával  annál nagyobb öröm a gyerekek 

Lückl Fülöpnéjó barátokként üdvözöljük egymást és le lkesedése és érdek lõdése.  
Klubvezetõvidáman töltjük el a találkozások Hetenként nõ a létszámuk és öröm, 

napját, legyen az Nagydorogon, ahogy megtanultak kötni, varrni. Heti 

Rövid beszámoló a  helyi nyugdíjas klub tevékenységérõl

Györkönyi Hagyományõrzõ Egye- Egyesület 2008. évi tevékenységérõl 5.:  Egyebek
s ü l e t  2 0 0 9 .   m á r c i u s  9 - é n  2.: A Györkönyi Hagyományõrzõ Aki még a 2008. évi tagdíját nem 
(hétfõn)17.00 órai kezdettel tartja Egyesület  2008. évi pénzügyi rendezte, a taggyûlés elõtt megteheti, 
éves közgyûlését a „Tolnai Lajos” beszámolója valamint a 2009. I. félévi tagdíj 
Mûvelõdési Otthonban, melyre 3 . :  A 2 0 0 9 .  é v i  m u n k a t e r v  befizetésére is van lehetõség.
szeretettel várjuk. összeállítása

Krausz JánosnéNapirendek: 1.: Beszámolója a 4.: A 2009. évi költségvetés 
ElnökG y ö r k ö n y i  H a g y o m á n y õ r z õ  összeállítása

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

A GYÖRKÖNYI HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYESÜLET GYÖRKÖNYI FONÓK 
C. PROGRAMJÁNAK ELKÉSZÜLT TÁRGYAIBÓL KIÁLLÍTÁST RENDEZ. 

A KIÁLLÍTÁS HELYE: MÛV.HÁZ GYÖRKÖNY;

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÁSA: 2009. MÁRCIUS 9-ÉN 16 ÓRA

KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA: BODÓ KATALIN KISTÉRSÉGI 
KÖZMÛVELÕDÉSI-MÚZEUMI REFERENS

SZERETETTEL VÁRNAK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT A SZERVEZÕK.
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azonos.) 18. Gáspár József, 19. Mészáros Györkönyi Károlynak Az utolsó 
Visszatérve a toborzásokhoz, tudjuk, György, 20. Szafenauer György, 21. dézsma c. novellájában az öreg tanító 
hogy a kezdeti elszórt ellenállás Koch Imre, 22. Svarcz /Schwarz/ a következõket meséli a fõszereplõ 
megszûnt késõbb. A megye központi Jakab, 23. Németh János, 24. ifjú Zátonyi Sándornak az ozorai 
választmánya 1848. július 16-án Esztergombi József, 25. Grünwald népfölkeléssel kapcsolatban: Megjött 
rendelkezett a népesség arányához Ádám /Leb András helyett/ a népfölkelésre a parancs. Duzzogva, 
képest igazságos kivetésrõl. Ennek A kötelezõen kiállítandókon kívül volt lesütött fõvel verõdtek össze a 
értelmében Györkönynek 25 újoncot még három önkéntes is: Forster Béni községházára, keserû haragban. 
kellett állítania. A létszámot lehetõleg (Forster Benedek fia, aki késõbb Nem parancsol nekik senki, a földesúr 
az önként jelentkezõkbõl igyekeztek fõhadnagyságig vitte), Tassy Béla és sem... Aztán amikor együtt volt a 
elérni, ahol azonban ez nem ment, ott (S)alamon Lajos. Mindhárman a lázongó tömeg, vágtatva jött õ!... 
az alkalmas egyéneket összeírták, és Györkönyben lévõ közbirtokosok fiai. ragyogott a honvédtiszti egyenruha 
sorshúzás útján állították ki a Késõbb további hat fõvel megemelték aranyja-bíbora. Majd az õ lelkesítõ 
községre kiszabott nemzetõröket." a kiállítandók számát. Közülük szavai hatására dalolva, kurjongatva, 
Elõször a 18-40-es korosztályból kettõrõl az áll, hogy "vándorlában" a síró asszonyokat a házukba 
válogattak, de ha ez kevés volt, akkor vannak. Ezek Keller János és Pámer visszakergetve, kaszával fejszével, 
50 éves korig is elmentek. György. Négy további emberrõl egy doronggal indult ez a gatyás nép 
(Vö: Horváth Á.:  A Tolna-megyei másik összeírásban az szerepel, Ozora alá... Milyen idõk voltak azok! 
1848 -as  szabadságharcosok  hogy "meg nem jelentek": Smid Milyen idõk!
nyomában). A kisorsoltak maguk /Schmidt/ János, Lahm György, Lepp A leírt jelenet elsõ részét, mármint a 
helyett fizetett embert is állíthattak, Konrád, Szaib Lõrincz.g y ö r k ö n y i e k  ó d z k o d á s á t  a z  
ezzel a györkönyiek egy része is élt. Külön kell megemlékeznünk Forster eseményekben való részvételtõl, egy 
A huszönöt györkönyi nemzetõr Antalról (Forster Benedek másik fia), korabeli levélrészlet hitelesíti. Forster 
névsora a következõ: aki nem szerepel ezeken a listákon. A Antal alezredes, a nemzetõrség 

magyarázat az lehet, hogy a elrendezõ elnöke 1848 június 1-én 
toborzásokkor még nem töltötte be a panaszos levelet ír Augusz Antalnak, 
18. évét, és csak késõbb jelentkezett amelyben arról számol be, hogy a 
önkéntesnek. A halálakor állított megyében többhelyütt ellenszenvvel 
sírkõre felesége nyilván nem viseltetnek a toborzásokkal szemben. 
véletlenül vésette rá, hogy férje 1848-„Györköny még magát beíratni is 
49-es honvéd volt. ellenzi, és azt mondja, hogy õnéki 
1885-ben ezzel ismét nyíltan és mindegy akár õtet a török akár a 
öntudatosan lehetett büszkélkedni. muszka kormányozza.”
A nemzetõrnek toborzott legényeket a Ebben a mondatban benne van az a 
szabadságharc során honvédekké keserûség, amely az idetelepült 
avatták, és részt vettek a történe-németekben alakult ki a korábbi 
lembõl már ismert csatákban. Azt évtizedek nacionalista, nemzetiség-
azonban már nem tudjuk ki merre ellenes magyar politika hatására.
harcolt. Annyit tudunk még, hogy A jelenet második szakaszában 
1850-ben a volt honvédek közül hét történtekrõl nincs bizonyító adatunk, 
györkönyit soroztak be a császári de azon az alapon, hogy az állítás 
seregbe. Alkalmatlanság miatt elsõ fele reálisnak bizonyult, feltéte-
négyen nem kerültek be a császári-lezhetjük a folytatás hitelességét is. 1. Szabados Ferenc, 2. Bálint Mihály 
akhoz, és "hazabocsájtattak". Nem tudjuk bizonyosan, hogy a (Huber Pál helyett), 3. Paur András, 4. 
Közülük az egyik a fent említett györkönyiek ott voltak-e Ozoránál. A Hackstock Ádám, 5. Mészáros János, 
Forster Antal, akinek a "jobb karja „gatyás népet” odavezetõ honvédtiszt 6. Fauszt Pál, 7. Mutz János, 8. Jaksa 
csonttörés következtében elferdült."lehetett Meszlényi Károly õrnagy is, János, 9. Szisz /Szüsz/ Jakab, 10. 
Szekszárd, 1989.március akinek hõsi helytállását Perczel Mór is Kolonits István, 11. Stiner Pál, 12. 

Brunn Jánoskiemelte a Roth lefegyverzésérõl Pintér András, 13. Maixner András, Megjelenéshez segítséget adottszóló beszámolójában. (A novellában 14. Nepp Péter, 15. Fogel János, 16. Kövér Gyulaszereplõ Zátonyi név a Meszlényivel Kirschner Konrád, 17. Blatner György, 

Györkönyiek az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban

Február 12-én tartotta a Györkönyi Több napirendi pont is tárgyalásra a lakosság meg is tekintheti majd. 
Csurkovits SándorTelevízió az idei elsõ szerkesztõségi került. A Tv honlapja hamarosan 

fõszerkesztõülését a Polgármesteri Hivatalban. elkészül, ahol a korábbi eseményeket 

Szerkesztõségi ülés volt Györkönyben

1848-as honvédzászló

LURKÓ 2009. MÁRCIUS10



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

Vállalom

- Klíma beszerzését, beszerelését, karbantartását, 

- Ipari és háztartási hûtõk javítását,

- Autóklímák töltését,

Használja ki a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet
KOMBI HITEL ajánlatát

akár devizahitel kiváltására is!

500.000.- Ft szabad felhasználású hitel 3 évre történõ felvétele 
esetén a törlesztõrészlet akár havi 17.600.- Ft lehet.

THM 17,73%.

Bõvebb információkért kérjük forduljon kirendeltségeinkhez.

Jelen tájékoztatás nem minõsül nyilvános ajánlattételnek! 
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Madáretetõk kihelyezése
Farsangi fánk sütés Az ovisok télûzõ menete

A röplabda bajnokság résztvevõi

Farsangi jelmezek I. Farsangi jelmezek II.

Munkában a böllérek a falu disznótorán A Fonó résztvevõinek apraja-nagyja
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