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Konfirmáció, konfirmandus találkozó
Május 17-én -sikeres vizsga után- öt
konfirmandus állt templomunk oltára elé,
hogy hitérõl vallást tegyen az ünneplõ
gyülekezet elõtt. Az új, konfirmált
egyháztagjainkat szeretettel köszöntjük
név szerint is: Csahóczi Eszter, Gaug
Dalma, Leimszieder Ákos, Panker Beatrix,
Zombori Gábor.
Isten áldja meg és segítse õket, hogy a
hitben megállhassanak mindvégig - a
maguk javára, sokunk örömére és Isten
dicsõségére!
Május 31-én, Pünkösd vasárnapján immár
5. alkalommal rendezzük meg a kerek
évfordulót ünneplõ konfirmandusok
találkozóját. Szeretettel hívjuk és várjuk az
5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 75 évvel

ezelõtt konfirmáltakat templomunkba az
ige hallgatására és az egymással való
örömteli találkozásra! Ünnepi istentiszteletünk keretében az egykori
évfolyamok tagjai újra együtt járulhatnak az
úrvacsorai oltárhoz.
Név szerint is tisztelettel és szeretettel
köszöntjük Pámer Mihály kedves
Testvérünket, aki idén ünnepli konfirmációjának 80. évfordulóját! Köszönjük a
templomunk és gyülekezetünk iránti
töretlen, hûséges szeretetét!
Kísérje a gondviselõ Isten áldása életének
minden napján, szeretteivel együtt!

GÓLYAHÍR
Koch Jázmin Anna
Született: 2009. április 12.

Dr. Zsednai Józsefné
evangélikus lelkész
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A Föld Napja története
A Föld Napja története1970-ben
kezdõdött.
Az elsõ Föld napján, Denis Hayes
amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-én 25 millió
amerikai emelte fel szavát a
természetért. Ez a történelmi
jelentõségû esemény az Egyesült
Államokban és az ország határain túl
is fontos változásokat hozott: az USAban szigorú törvények születtek a
levegõ és a vizek védelmére, új
környezetvédõ szervezetek alakultak,
és több millió ember tért át ökológiailag
érzékenyebb életvitelre.
1990-ben világmozgalommá vált.
Húsz évvel késõbb Denis Hayes és
barátai, az ökológiai válság jeleit a
bioszféra pusztulását, az ipari
szennyezést, az õserdõk irtását, a
sivatagok terjeszkedését, az
üvegházhatást, az ózonlyukakat, a
veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esõt, az óceánok
szennyezettségét stb.
látva
kezdeményezték, hogy az 1990-es
évek a környezet évtizedeként a közös

felelõsségre hívják fel a figyelmet.
Magyarország az elsõk között
csatlakozott.
A felhívásra Magyarországon a

környezetvédõk 1990-ben
megalapították a Föld Napja
Alapítványt, és hírközpontot is
létrehoztak az elsõ magyar Föld napja
eseményeinek koordinálására.
Felhívásukra kis falvakban és

nagyvárosokban egyaránt sokan
jelentkeztek.
A Föld Napja Alapítvány a helyi
kezdeményezéseket - külön hangsúlyozva az iskolák és természetesen a
pedagógusok szerepét - környezeti
könyvek kiadásával, vetélkedõk
összeállításával támogatja.
Ki mondta, hogy nem tudod
megváltoztatni a világot? Így hangzik a
Föld napja mozgalom egyik
jelmondata. 1990 óta Magyarországon évrõl évre egyre többen érzik
úgy, legalább megpróbálják és
legalább a Föld napján, április 22-én
tesznek valamit ennek érdekében: fát
ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek,
környezeti vetélkedõt, patak- és
falutakarítást szerveznek, valamelyik
zöld szervezethez csatlakoznak, vagy
saját szervezetet alapítanak. És ez a
Föld napja mozgalom legnagyobb
sikere: hogy helyi igény szerint, helyi
kezdeményezésre szervezõdnek a
Föld napi programok, és ma már nem
csak a Föld napján.
Kövérné Horváth Szilvia

Betörõt fogott a lakosság
Az Önkormányzat konyhájának
ablakán keresztül élelmiszert loptak
2009. május 10-én vasárnap.
Hála az éber lakosságnak, hamar híre
ment a bûntettnek, és a betõröt a
helyszínen sikerült utolérni, majd a

rendõrséget is riasztottuk. A
feltételezett tettest bilincsbe verve az
õrsre vitték és ott kihallgatták a
nyomozók.
Reméljük megkapja méltó büntetését
és a továbbiakban visszariad a

hasonló tevékenységtõl. Legyen ez
intõ példa másoknak is. A györkönyiek
odafigyelnek, és ez sok mindenre
elegendõ!
Braun Zoltán

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Az ÚMVP Irányító Hatóságának
tájékozótatójából kiderül, hogy
a
"Vidéki rendezvények, falunapok
szervezésére" 2009. évben kiírt
pályázat nyertesei között Györköny
Község Önkormányzata is szerepel.

Ez azt jelenti, hogy 2009. szeptember
5-én a "Civil szüretre" felállítanak egy
nagy sátrat színpaddal, asztalokkal,
padokkal, hangosítással, fénytechnikával valamint egy ÚMVP
sátort, melyben információt

kaphatunk a Duna Összeköt
Egyesület tagjairól, valamint az
ÚMVP-s pályázatokról.
Lesz mesejáték a kicsiknek és
trambulin a nagyobbaknak. Este
tüzijáték
Kuti Imréné

KIHOP
A Miniszterelnöki Hivatal KIHOP2008. kódszámú, közösségi Internet
hozzáférési pontok támogatására
meghirdetett pályázata lezárult. Ez
azt jelenti, hogy településünk
Önkormányzata 1.000.000,- Ft

mûködési támogatásban részesül.
Ennek feltétele, hogy az
eMagyarország Pontnak rendelkezni
kell honlappal, valamint minimum 100
fõnek meg kell mutatni, hogy a
számítógépet és az internetet mire és
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hogyan tudja használni.
Tehát hamarosan keressük Önöket,
hogy vegyenek részt rövid tanfolyamainkon, tájékoztatóinkon.
Kuti Imréné

2008-ban is kaptak 1%-ot a györkönyi civilek!
A személyi jövedelemadó 1%-ának a
civil kedvezményezettek részére
történõ felajánlásáról önálló
menüpontban találunk részletes
tájékoztatást az Adó és Pénzügyi
Ellenõrzõ Hivatal (APEH) honlapján.
Az itt közzétett közlemények között
elérhetõ a jogszabályi feltételeknek
megfelelõ, ténylegesen támogatásban részesült civil kedvezményezettek nevérõl, adószámáról,

székhelyérõl, a 2008. évi állampolgári
rendelkezések együttes összegérõl,
valamint az érvényesen rendelkezõk
számáról szóló tájékoztatás.
Györkönyi civil szervezetek
támogatása:
Györkönyért Településfejlesztési
Alapítvány 154.729,- Ft, Györkönyi
Hagyományõrzõ Egyesület 267.671,Ft, Györkönyi Polgárõr Egyesület
25.955,- Ft, Gyermekeink Javára

Alapítvány 128.011,-Ft, Györkönyi
Evangélikus Templomért Alapítvány
33.587,- Ft, Fiatalok Egymásért
Egyesület 96.521,- Ft. Összesen:
806.474,- Ft. Tehát 806.474,- Ft-ot
kaptak a civil szervezeteink, melyet
117 magánszemély ajánlott fel.
Köszönjük a támogatásukat, várjuk
ebben az évben is a felajánlásokat!
Kuti Imréné

Megszépült az „Ökörkút”
A Duna-Mecsek Területfejlesztési
Alapítvány, Adam Koch és Györköny
Község Önkormányzatának hathatós
támogatásával végre kezd
megszépülni a címben is említett helyi
érték.
A területre kihelyezett padokat,
asztalt, kútkávát lelkes amatõrök, és
nem kevésbé lelkes szakemberek
készítették idõt, fáradtságot és
egymást sem kímélve. Itt lesznek
(illetve kb. már vannak is) elhelyezve
a Tûzoltó Egyesület muzeális értékû

kiskocsijai. A parkosítás is
megkezdõdött a terület elegyengetésével, illetve néhány facsemete
kiültetésével. A fû is el lett vetve, de az
égi áldás eddigi hiánya miatt
növekedési üteme megközelíti a
magyar gazdaságét (amire szintén
ráférne az égi áldás, de ez nem
politikai lap).
Itt szeretném megköszönni minden
résztvevõ munkáját.
Vigan Gyula
A FEE elnöke

Hírek a Gyöngyvirág Tánccsoport háza tájáról
Április 25-én, szombaton, táncházba
várták az érdeklõdõket a helyi magyar
néptánccsoport tagjai. A vendégsereget étellel és itallal várták, a
talpalávalót pedig egész este a
Bartina Zenekar húzta. Elsõként a
Pálfai néptánccsoport gyermek tagjai
adtak színvonalas mûsort, majd ezt
követõen a vendég gyerekekkel
együtt körjátékokat játszottak és
tanultak meg Iker Ibolya táncház
vezetõtõl. Néhány szusszanásnyi idõ
után kezdetét vette a tánctanulás, és
két csoportra osztva mindenki
megismerkedett lépésrõl-lépésre a

Sárköz tájegységének tánclépéseivel. A szünetben hangszerbemutatóra is sor került kicsik és nagyok
örömére egyaránt. A táncház
befejezéseként a már elõzõleg
megtanult lépéseket összekötve és
egy két lépéssel kiegészítve egy
összefüggõ táncot tanultak meg.
A rendezvény létrejöttéhez szükséges pénz egy részét a Fiatalok
Egymásért Egyesülete biztosította. A
továbbiakban pedig hagyományteremtõ céllal szeretnék folytatni a
táncházat. - tette hozzá Iker Ibolya, a
tánccsoport vezetõje.
Csurkovics Sándor

Névadó
Tisztelt Pincehegy Kedvelõ!
2009. június 1-én 14 órai kezdettel a
Pincehegyet fogjuk bejárni, és az út
során a korábbi felvetések és új

ötletek alapján nevet adunk a a bejáráson.
dûlõknek, utaknak, ösvényeknek, Találkozunk a Pincehegyen a Nagy
tereknek, köröndöknek, sétányoknak. Hordónál.
Braun Zoltán
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk
LURKÓ 2009. MÁJUS
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Az alsó tagozatosok Föld Napja
Április 22-én iskolánkban a „Földre”
emlékeztünk. Reggeltõl délutánig
játékos feladványokon keresztül
ismerkedhettek a gyerekek a
Földünkkel kapcsolatos témákkal.
Projektnapot dolgoztunk ki, a
gyerekek csapatokban dolgoztak
egész nap.
Az elõkészületben vegyes csapatokat
alakítottunk az alsó tagozatos
diákokból. Mindenkinek a Föld
színeibe kellett öltöznie: sárgába,
zöldbe, barnába vagy kékbe. Ez a
négy szín lett a négy csapat
megkülönböztetõ színe is. A „Föld
napján” elsõ feladatként nevet kellett
választaniuk a gyerekeknek a húzott
szín alapján. Így alakult meg a négy

csapat: „Sivatagi rókák”, „Zöld békák”,
„Kék óceán”, „Szirti sas”.
A nap helyszíne a Pincehegy volt. Itt a
négy alsós tanító négy különbözõ
feladvánnyal várta a csapatokat.
Egyik helyen furfangos teszteket
kellett megoldaniuk, míg egy másik
állomáson állatok-növények
ismereteibõl „vizsgázhattak”. A
harmadik feladat rajzos volt: két képet
kellett közösen rajzolniuk a
diákoknak. Az egyiken a környezetszennyezésre hívták fel a figyelmet, a
másikon pedig a Föld jövõjét kellett
megálmodniuk. Majd a területen
található természeti anyagokból
képet ragasztottak papírra. Igen szép
munkák születtek! A negyedik

állomáson homokból felszíni formákat
építettek a gyerekek. Nagyon jó volt
látni, hogy a kisebbek milyen
szívesen dolgoznak a nagyobbakkal,
s a nagyok milyen türelemmel
fordulnak a picik felé.
A feladatok végeztével minden csapat
„kincset” kereshetett! A kincs a nap
mottója volt, amit minden csapat
részére elõzõleg egy papírosra írva
elrejtettünk:
A kincs te vagy, meg a Föld, amelyen
élsz!!!”
Ezen a napon mindenki nagyon jól
érezte magát!
Pesztericzné Vincze Ildikó

ÉBRESZTÕ ÉGHAJLATRIADÓ
Nagyon szerencsésnek mondhatjuk
magunkat, hiszen iskolánkban négy
olyan csapat mûködik, amelyek
hosszú ideje kampányolnak a
Mentsük meg a Földet szlogennel.
Ehhez kapcsolódott az Eszterkelánc
csapatának szlogenje:
EGYÜTT KÉZENFOGVA
VIGYÁZUNK RÁD FÖLD.
A negyedik forduló feladatai
számunkra összesítést jelentettek az
elmúlt két év feladataiból.
Két éve elhatározta iskolánk, hogy
Ökoiskola szeretnénk lenni.
Megalakítottuk a gyermek és a felnõtt
ökocsoportokat, majd késõbb a
Zöldszem õrjáratot.
Tavaly õsszel pedig két új csapattal
bõvült iskolánk. A National
Geographic szervezésében, a Zöld
Kids környezetvédelmi versenyt
hirdetett, amelybe Pintyõkék
csapattal neveztünk be.
Ugyanakkor indult az Éghajlatriadó,
Klímaõrjárat versenye, ahova az
Eszterkelánc csapattal neveztünk be.
Így már 5 környezetvédelmi csapat
mûködött iskolánkban. Együtt, kézen
fogva, egymást segítve, a tanáraink
segítségével.
Az ébresztõ nálunk már tudatosan két
éve tart, de vannak elõzményei is,
hiszen akkor nem mertünk volna
belevágni az Ökoiskolai programba.
Az elsõ ébresztõ a szelektív
hulladékgyûjtés megszervezése volt.
Szlogenünk - a Tapossa laposra! -

osztatlan sikert aratott a falu
lakossága körében, mert csak úgy
özönlöttek a palackok, aludobozok az
iskolába. Gyûjtjük az elemeket,
akkumulátorokat. Felállítottuk a
palackfát. Komposztálót készítettünk.
Támfalat virágosítottunk. Cserjéket
ültettünk, védnökséget vállaltunk
felettük.
Újjászerveztük a tisztasági versenyt,
melyet a gyermek ökocsoport végez,
azóta is kitartó munkával. Havonta
értékeljük az osztályok tisztaságát,
valamint a palackgyûjtést. A Kidsesek
kiszámolták a csapat ökológiai
lábnyomát, mi pedig a széndioxid
lábnyomot. Meghatároztuk az ide
kapcsolódó feladatokat. Az ökosuli
iskolarádió minden héten egy
alkalommal tájékoztatja a diákokat az
ökohírekrõl, a tennivalókról, a
feladatok elvégzésérõl.
Falusi iskola lévén, nálunk minden
helybeli gyerek gyalog vagy biciklivel
jön az iskolába sõt a tanárok közül is
többen, a bejáró tanulókat pedig
iskolabusz szállítja. Versenyekre az
önkormányzat kilenc személyes
kisbuszával utazunk. Nagyon sok
kirándulást szervezünk osztály
szinten a közeli természetvédelmi
területekre, valamint falunk határába.
Iskolai szinten pedig minden évben
ellátogatunk valamely lakóhelyünktõl
távol esõ vidékre. A nyári osztálykirándulások pedig többnyire Nemzeti
Parkokat céloznak meg.
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Bevezettük a zöldpont versenyt az
osztályoknak, amelyeket félévkor és
év végén oklevéllel jutalmazunk az
addig végzett feladataikért. A
testnevelésórákat valamint minden
délutáni foglalkozást a szabadban
tartunk. A tél örömeit is maximálisan
kihasználjuk. Minden osztály
túratervet készít.
Osztályszépségversenyt hirdetünk
évszakonként. Megtartjuk a jeles
napokat. Ózon világnapja, Állatok
világnapja, Télapó, Karácsony,
Földünkért világnap, Vizes élõhelyek
napja, Energiatakarékossági
világnap, Föld Napja, Madarak és fák
napja. Egészségnapot is tartunk.
Hagyományápolás a 3 éve
megrendezésre kerülõ Márton nap.
Megszerveztük a madáretetõ építõ
versenyt, és egész télen etettük a
madarakat. Az ökofaliújság pedig
rendszeresen tájékoztatja a
gyerekeket az eseményekrõl. A
faliújság készítésében igen nagy
szerepet vállal minden csoport.
Az egész iskola és a falu összefogásának végeredménye lett, hogy
iskolánk elnyerte az Ökoiskola címet.
A továbbiakban is számítunk
mindenki segítségére, hogy jól
mûködhessünk, és megtartathassuk
3 év múlva is ezt a megtisztelõ címet
Köhler Ádámné

Országos versenyen a Klímaõrjárat csapata
435 induló csapatból bejutottunk az
Éghajlatriadó versenyének legjobb 12
csapatába. Így meghívást kaptunk a
Természettudományi Múzeumban
tartott országos vetélkedõre. Egy
kampánytervet kellett készíteni,
valamint egy tesztet kitölteni. Sajnos
nem sikerült olyan jól, ahogy
számítottunk rá, így a 9. helyezést
értük el országos szinten. A vitt
pontszámunk magasabb volt, mint az
elsõ helyezett csapaté, így akármi is
lehetett volna. De szép volt, jó volt,

sokat tanultunk ezen a versenyen is. A
verseny végén megtekintettük a
múzeumot. Hazafele pedig Szilvi néni
jutalmul bevitte a kis csapatot
Sukoróra az ingó kövekhez.
A csapat tagjai: Csahóczi Eszter,
Parrag Bernadett, Panker Beatrix,
Váczy Renáta, Schweigert Martin.
Köszönet Bõsz Juditnak és Kövérné
Horváth Szilviának a felkészítés
során nyújtott segítségért.
Köhler Ádámné

Nemzetiségi projektnap Baján
Általános iskolánk is meghívást
kapott arra a rangos megmérettetésre, amelyet a Magyarországi
Németek Általános Mûvelõdési
Központja rendezett április 3-án,
pénteken Baján. A német nemzetiségi
projektnap keretén belül 11 meghívott
iskola diákjai mutathatták meg,
mennyire jártasak nemzetiségi
népismeretben. A felhívás német
vagy nemzetiségi tájnyelven elõadott
tízperces projektek megvalósítására
szólt.
Az iskolánk hatodikosai által alkotott
kis csapat (kiegészülve a két tanárnénivel) györkönyi nyelvjárásban
elõadott "Ein Winterabend" címû
jelenetével óriási sikert aratott. A
projektbemutatók után kézmûves
foglalkozásokon és a táncházban is

megcsillogtathatták a gyerekek a felkészülési idõszakban, mind az
tehetségüket.
elõadás alatt lelkesen, örömmel és
szívbõl játszottak! Köszönet és
dicséret az aktív közremûködésért és
az iskola hírnevének öregbítéséért a
hatodikos résztvevõknek: Koch
Ivettnek, Lamm Tímeának, Nagy
Márknak, Schweigert Martinnak,
Uhrspringer Gergõnek, Venter
Adriennek és Zsolnai Diánának.
Köszönjük az óvodának és a
Teleháznak is a kellékek beszerzéséhez nyújtott segítséget! Amint
lehetõség kínálkozik rá, természeA jól sikerült felkészülés, a színes tesen az elõadást Györkönyben is
p r o g r a m o k é s a s z í v é l y e s szeretnénk színre vinni!
vendéglátás még sokáig emlékezetes
Bock Zsuzsanna, Gungl Edit
marad számunkra. Ami nekünk,
felkészítõ tanároknak külön örömet
szerzett, az az, hogy a gyerekek mind

1. Dél-Dunántúli Regionális Környezetvédelmi Verseny Kaposvár
Május 8-án iskolánk 4 fõs csapata
egyedüli nevezõként képviselte a
Paksi Kistérséget Kaposváron az 1.
Dél-Dunántúli Regionális Környezetvédelmi versenyen KaposvárToponáron. Rendkívül szoros
versenyben 62 ponttal hetedik helyen
végeztünk (az 1. helyen álló 72 pontot
ért el). A versenytársak Mohácsról (2

csapat), Szentbalázsról, Nagybajomból, Kaposvárról (2 csapat),
Top o n á r r ó l , H o s s z ú h e t é n y b õ l ,
Mágocsról érkeztek.
Csapatunk tagjai: Kuti Lívia, Micskei
Márk, Nagy Kristóf, Panker Beáta.
Gratulálunk!!

A Föld napja alkalmából az iskolában
veszélyes hulladékok gyûjtését
szerveztük meg. Használhatatlan
akkumulátorokat, számítógépeket
gyûjtöttünk, összesen 800 kg
akkumulátor gyûlt össze, melyért
32.000 Ft-ot fizet a szállító. A kapott

pénzbõl az új ablakokra vásárolunk
majd függönyöket. Az akkumulátor
gyûjtését megfelelõ tárolóedény
beszerzésével folyamatossá
szeretnénk tenni, így ha valakinek
idõközben lemerül az akkumulátora,
kérjük, hozza be az iskolába.

Kövérné Horváth Szilvia

A PET palackokat, aludobozokat is
folyamatosan gyûjtjük, de kérjük,
hogy ne tapossák össze õket, mert
egy speciális gép préseli majd össze
azokat. Köszönjük a behozott
hulladékot!
Kövérné Horváth Szilvia
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Ökoiskola címet nyert az Általános Iskola
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium
és a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium megbízásából az
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet

ÖKOISKOLA cím elnyerését célzó
pályázati felhívására beérkezett
pályamûvek értékelése megtörtént.
Örömmel értesültünk róla, hogy a

Györköny-Bikács Általános Iskola és
Óvoda is a támogatottak között
szerepel!
Az "Ökoiskola" cím elnyerése az
iskolák számára a következõ
elõnyökkel jár: a nemzet-közi
kritériumokkal összhangban
kialakított magyar "Ökoiskola"
kritériumrendszer az iskola
megkülönböztetõ minõségjelzõje,
mely vonzóvá teszi az iskolát a szülõk
számára, és pozitív külsõ
visszajelzést jelent az iskola
munkájáról a fenntartó számára.
Az állami kezdeményezésre létrejövõ
hálózat iskolái nagyobb eséllyel
vesznek részt a környezeti nevelési, a
fenntarthatóság pedagógiájával

kapcsolatos pályázatokon. A cím
elnyerõje az Ökoiskolák Hálózatának
tagja lesz, hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszere bõvül, a Hálózat
programjai segítik szakmai fejlõdését.
A címet elnyerõ iskola tanulói részt
vehetnek a Környezet-védelmi és
Vízügyi Minisztérium Ökoiskoláknak
szervezett környezet- és természetvédelmi tárgyú programjain,
rendezvényein, pályázatain.
A címátadó ünnepségre 2009. június
6-án kerül sor a Városmajori
Gimnáziumban a Magyarországi
Ökoiskolák VII. Országos Találkozója
keretében.
Kövérné Horváth Szilvia

Gyógynövényes teadélután az iskolában
A Zöldkidses Pintyõkék csapata
gyógynövényekkel kapcsolatos
teadélutánt tartott az iskolában.
Az internetes verseny márciusi feladata
a gyógynövények megismertetése az
iskola tanulóival és tanáraival. Ebbõl az
alkalomból találtuk ki ezt a teadélutánt.
Ez az elsõ része volt a projektnek, amit
még 3 alkalommal veszünk elõ, mint
témát. A következõ az Egészségnap,
majd a Föld Napja, végül pedig a
Madarak és fák napja alkalmából.
Koloh Regina Szabó Ernõ Pitypang c.
versét szavalta el kezdésnek, nagyon
szépen.

Gyümölcsteák sokasága, valamint
zöldtea variációk várták a kóstolni
vágyókat.
Teázás közben pedig tájékoztatást
kaptak a résztvevõk a különbözõ
gyógynövényekrõl. Ha még el is
olvasták a nagy plakátokat, és
válaszolni tudtak a feltett 3 kérdésre,
akkor fûszerzacskót készíthettek
maguknak. Ha pedig felsoroltak néhány
közismert zöldség, gyom és mezei
virágot, mint gyógynövényt, akkor
birssajt falatkákat kaphattak. A kicsik a
feladatok megoldásában, a nagyok
pedig a teakészítésben jeleskedtek.

Volt 2 fajta méz, amit Koloh Marcell
hozott méztermelõ papájától. A
gyerekek zöme szívesen itta a teát
mézzel.
Közben kellemes zene szólt a
teremben, amit Schweigert Martin
szolgáltatott. A mesesarokban pedig
Edit néni és Adrienn meséltek Bodza
anyókáról a kicsiknek. Nagyon sok
könyv is került az asztalra a témával
kapcsolatban, amit a felnõttek is
szívesen olvasgattak.
Kellemes beszélgetõs, teázós délután
volt.
Köhler Ádámné

A Föld napja
Iskolánk kiemelt feladatai közé
tartoznak a környezetvédelmi jeles
napokra való megemlékezések (Állatok
világnapja, Föld napja, Madarak és fák
napja stb) megtartása. Többéves
hagyomány a Föld napja megünneplése, amikor nem tanteremben
tanulunk, hanem a szabadban, az élõ
környezetben szerzünk ismereteket.
Idén az EON is hozzájárult a környezetkárosító hatások mérsékléséhez, mivel
ezen a napon tartotta januárban
elmaradt karbantartási munkálatait,
ezért áramszünet volt az egész faluban.
Ettõl csak izgalmasabb lett a program,
hiszen már reggel kiköltöztünk a
Pincehegyre. A konyhát Móni néni
képviselte, õ két üstben készítette el

segédei -Pámer Rozi néni, Doroginé
Julika néni és néhány ügyes gyermekközremûködésével a csülkös-paprikás
krumplit az iskolásoknak és az
óvodásoknak. Alsósok-felsõsök külön
tematika szerint dolgoztak délelõtt.
Mindenhol vegyes csapatokban folyt a
munka. A felsõben 8 féle feladatból
választhatott a 8 csapat, minden
csapatnak 4 féle tevékenységet kellett
elvégezni. Választható foglalkozások:
1. „Ki mondta, hogy nem tudod
megváltoztatni a világot?”
2. Szituációs gyakorlatok a Föld napjára
környezetvédelmi témákban
3. Országok és nevezetességeik
4. Fokozottan védett állatok (Vörös
Könyv)
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5. A természet kincsestára
6.Irodalmi BORZasztóságok
7.Hogyan tanuljunk meg könnyen,
gyorsan tájolni, tájékozódni?
8. Mintafalu.
Délben ebédeltünk Finom - volt Móni
néni!- majd egy izgalmas akadályverseny következett, szintén vegyes
csapatokkal, alsósok, felsõsök
részvételével. Az akadályversenyen
kúszófolyosó, lajhármászás, szlalom
futás, célba szemetelés, célbalövés
lufira, mocsárjárás, szerepelt.
A verseny végeztével számháborúval
zártuk a napot.
Kövérné Horváth Szilvia

Május utolsó vasárnapján a gyermekeket
ünnepeljük. Gyermeknap alkalmából
köszöntjük õket e kis versikével:

A pedagógusoknak Somlyó György soraival
kívánunk munkájukhoz, magánéletükhöz sok
sikert, boldogságot és boldogulást:

Egy esõs gyermeknapon

"Mérnök hidat, házat, hajót, falat a kõmûves,
Postás váratlan kapcsolatokat távollévõk között,
Titokzatos új tervezõk emberpótló gépezetet,
Zajból csendet a muzsikus, költõ papírból
költeményt,
De csak az ember épít életbõl életet.”

Millió évnek tûnik a múltban
Elveszõ megszökõ hangulatom
Az ajándék csokiért félénken nyúltam
Egy májusi utolsó vasárnapon
Most gyermekem arcán az örömet látva
Újra megélem a pillanatot
Édesség helyett a kacagást várva
Örvendem én is a gyermeknapot
Százával jönnek a csöppnyi emberkék
Szemükben szikrázó õszinte báj
Eshet az esõ és fúj a hideg szél
Pirosló arcoktól színes a táj
Holnap már ismét a dolgukat végzik
Iskola óvoda négy fala vár
Millió év múlva lesz ki emlékszik
Ha gyermeke akkor a nyomába' jár
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Györköny Községi Önkormányzata alkotói pályázata
A pályázat fõ célja, hogy Györkönyt bemutassuk legkülönfélébb eszközökkel és szemszögbõl. A
pályázaton az alábbi kategóriákban lehet indulni:
- Fotó
- Festmény, rajz
- Kézmûves alkotás
- Multimédiás anyag (diaporáma, prezentáció, animáció, film, videófilm)
Egy pályázó legfeljebb 5 mûvel pályázhat.
Fotó kategóriában 3 db képbõl álló sorozat tekinthetõ 1 db pályamûnek. A fotókat
fotóminõségben, 15 cm x 20 cm-es méretben kinyomtatva vagy elõhívatva kell beküldeni.
A multimédia anyag hossza maximum 5 perc, amit digitális adathordozón (CD, DVD, pendrive)
kell leadni.
A mûvek mellé be kell csatolni egy kísérõlevelet az alábbi adatokkal:
- a mû címe,
- a készítõ neve,
- címe,
- telefonszáma,
- e-mait címe (ha van).
A hiányos adatokkal beérkezõ mûvek nem kerülnek a zsûri elé.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ: 2009.11.30.
A pályázatra kizárólag saját készítésû mûvekkel lehet pályázni, amelyek szerzõi jogával a pályázó
rendelkezik. A pályázaton való részvétellel az alkotó hozzájárul, hegy a mûveket, illetve az azokról
készült másolatot Györköny Község Önkormányzata térítésmentesen felhasználja a szerzõ
megjelölésével további rendezvényein, valamint nyomtatott és elektronikus kiadványaiban.
A beküldött mûvek értékelését a Györköny Községi Önkormányzata által felkért szakmai zsûri
végzi. Kategóriánként az elsõ három helyezettet díjátadó ünnepség keretében jutalmazzuk. A
díjazottakat levélben értesítjük. A mûvekböl kiállítást szervezünk.
Mûvek díjazása kategóriánként:
- Elsõ helyezett:
- Második helyezett:
- Harmadik helyezett:

15.000 Ft értékben
10.000 Ft értékben
5.000 Ft értékben

A felhívással kapcsolatban további információ kérhetõ Kuti Imréné alpolgármestertõl: Tel.: 75552 000; kulturhaz@gyorkony.hu; www.gyorkony.hu
Györköny, 2009. április 27.
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Braun Zoltán
Polgármester

Húsvéti meglepetés az iskolában
A Karácsonyhoz hasonlóan a Húsvét
is meglepetésekkel telt el az iskolások
részére. Egy kedves - magát
megnevezni nem kívánó - falubeli
háztulajdonos sportszereket
adományozott az iskolának: egy pár
kézilabdakaput hálóval (a régi kapu
már veszélyesen elhasználódott),
kézilabdákat, az alsósok nagy
örömére hullahopp karikákat és a
sorversenyekhez bólyákat kaptunk.
Az ajándékokat köszönjük,
adományozónknak és családjának jó
egészséget, munkájához sok sikert, a
faluban töltött idejükhöz sok
boldogságot kívánunk!
Kövérné Horváth Szilvia
intézményvezetõ

Virágzó óvoda
Április hónapban sok jó dolog történt
óvodánkban.
Jó volt készülõdni a Húsvétra.
Örültünk a jó idõnek és sokat
tartózkodtunk a szabadban. Leendõ
1. osztályosaink nyílt napon
kóstolgatták az iskolát. Az
iskolásokkal együtt vidám
napot töltöttünk el a
Pincehegyen a Föld
világnapja alkalmából.
Pámer Melanie és szülei két
tele autóval érkeztek.
Ruhát, cipõt, játékokat
hoztak az óvodásoknak. Az
eladott ruhák árát összegyûjtjük, és egy Számiskola
nevû németországi
programot szeretnénk
belõle vásárolni. Azért
gondoltuk közösen, hogy
ezt a programot beépítjük a
mindennapjainkba, mert
nagyon összetett, és
sokoldalú, következetes
fejlesztést és nevelést nyújt
a gyerekeknek.
Értékes játékokkal is
bõvültek csoportszobáink és
udvarunk.
Györköny és Eckartsweier 10 éves
kapcsolatának ünneplésekor a
testvérfalu polgármestere meglátogatta óvodánkat. Csúszdánk éppen
akkor ment tönkre. Ezt látva

felajánlotta, hogy a pénzbõl, amit ez
alkalomra adott, jusson egy
csúszdára.
A csúszda megérkezett a gyerekek
nagy örömére. Kicsi-nagy felváltva
csúszik órákon át.

Dömpereket, kisautókat, puzzle-t, és
fejlesztõ játékokat vásároltunk abból
a pénzbõl, amit egy nagyon kedves
adományozó ajánlott fel óvodánk
részére. Ezúton szeretném
megköszönni neki és családjának a
támogatást. Nagy örömet szerzett

vele gyermekeinknek.
Apukák segítségével májusfát
állítottak a fiúk a lányainknak, amit az
évzáró ünnepélyünkön fogunk
kitáncolni. Köszönjük apukák!
Közeledik óvodánkban a nevelési év
vége. Ilyenkor már gyermek,
felnõtt egyaránt elfárad, és
várja a nyarat, a megérdemelt vakációt.
Kívánok minden óvodásunknak és szüleiknek jó
pihenést, kikapcsolódást,
felfrissülést!
Emlékeztetõül a soron
következõ programjaink:
május 25.16-30-kor Nevelési
évet záró szülõi értekezlet
május 29. 16-00-kor Évzáró,
ballagás, májfa kitáncolás
június 3. 8-30-kor
Gyermeknap Kölesden a
nagycsoportos óvodásokkal
j ú n i u s 5 . To l l a s b á l a z
óvodában (nagycsoportosok
itt alszanak az óvodában,
másnap közös reggeli a
szülõkkel együtt)
június 12.16-00-kor Apák napja
júl. 6.- aug. 1.TAKARÍTÁSI SZÜNET
augusztus 9.Nemzetiségi nap
(Tánccsoport fellépése)
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óvodavezetõ
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Borverseny 2009.
Április 3-án 26. alkalommal rendezte
meg a Györkönyi Pincehegyért
Egyesület és a helyi önkormányzat a
györkönyi borversenyt.
Összesen 111 db minta érkezett be
helyi és környékbeli bortermelõktõl. A
bírálat 14 órakor kezdõdött a
Mûvelõdési Házban Módos Ernõ
(vörösborok) és Keller János (fehér-,
és rosé borok) elnökletével.
Az eredményhirdetésre a Kuti
Pincében került sor, melyet immár
hagyományosan marhapörköltvacsora (Krämer Gáspár és János
üstjébõl) követett.
Mindenkinek köszönjük a részvételt
és további eredményes borászkodást
kívánunk!
ARANY minõsítést szereztek
Világ Gábor cabernet franc 2007.,
Dévényi János kékfrankos 2008,
Sarok Róbert cuvée 2006, Kishonti
János kékfrankos 2008.
Rohn Mátyás cabernet sauvignon
2008, Koch Ádám
cabernet
sauvignon, franc cuvée 2008, Sarok
Róbert kékfrankos válogatás 2008,
Koch Ádám cuvée 2008, Schweigert
György kékfrankos 2007, Sarok
Róbert cuvée 2008, Rónai Konrád
kékfrankos 2008, Hahn János
kékfrankos 2008.
EZÜST minõsítést szereztek
Krausz Mátyás zweigelt 2008, Iker
Sándor kékfrankos 2008, Rohn
Mátyás cabernet franc 2008,
Galambos Zoltán kékfrankos 2007,
Galambos Ádám kékfrankos 2008,
Bõsz Imre kékfrankos 2008, Sarok
Róbert cuvée 2007, Világ Gábor
kékfrankos 2007, Krämer Gáspár
cabernet sauvignon 2008, Sarok

Róbert kékfrankos 2008, Rónai
Konrád cabernet sauvignon 2008,
Rohn Mátyás kékfrankos 2008.
Galambos Ádám kékfrankos 2007,
Wenhardt Mátyás cuvée 2008, Hahn
János cuvée 2008, Száraz Sándor
kékfrankos 2008, Lang Imréné
cabernet sauvignon 2008, Sarok
Róbert cabernet sauvignon 2008,
Scherczer Mihály kékfrankos 2008,
Forgács Mihály kadarka 2008, Vanya
Károly vegyes vörös 2008, Gaug
László kékfrankos 2008, Gerzsei
József vegyes vörös 2008, Krämer
János merlot 2007.
BRONZ minõsítést szereztek
Krämer Gáspár cuvée 2008, Krausz
Mátyás kékfrankos 2008, Pámer
János kékfrankos 2008, Galambos
Zoltán kékfrankos 2008, Krämer
János cuvée 2008, HáhnJános
kékfrankos 2006, Krausz Mátyás
vegyes vörös 2007, Gellérthegyi
László blauburger 2007, Gerzsei
József cabernet sauvignon 2008,
Galambos Zoltán kékfrankos 2007,
Juhász István vegyes vörös 2008,
Iker Sándor vegyes vörös 2008, Lang
Imréné cabernet sauvignon 2007,
Gerzsei József kékfrankos 2008,
Krausz Mátyás vegyes vörös 2008,
Köhler Péter vegyes vörös 1995,
Galambos Ádám vegyes vörös 2008,
Uhrspriger István kékfrankos 2008.
Fehér ARANY minõsítést szereztek
Krämer János vegyes fehér 2008,
Száraz Sándor vegyes fehér 2008,
Rohn Mátyás olaszrizling 2008, Rónai
Konrád olaszrizling 2008.
EZÜST minõsítést szereztek
Lang Imréné vegyes fehér 2008,
Sarok Róbert szürkebarát 2007,

Galambos Zoltán vegyes fehér 2008,
Világ Gábor olaszrizling 2007,
Dévényi János vegyes fehér 2008,
Krämer Gáspár cserszegi fûszeres
2008, Pámer Dávid olaszrizling 2008,
Krämer János cserszegi fûszeres
2008, Dévényi János cserszegi
fûszeres 2008, Papp Sándor vegyes
fehér 2008, Koch Ádám cuvée 2008.
BRONZ minõsítést szereztek
Scherczer Mihály egyes fehér 2008,
Gaug László vegyes fehér 2008,
Gerzsei József vegyes fehér 2008,
Krämer János olaszrizling 2006,
Dévényi János bianka 2008, Fink
Péter vegyes fehér 2008, Kishonti
János rizlingszilváni 2008, Bock
Ádám saszla 2008, Hahn János
vegyes fehér 2008.
Rose ARANY minõsítést szereztek
Kirizs Csaba kékfrankos 2008, Pámer
János kékfrankos 2008.
EZÜST minõsítést szereztek
Dévényi János kékfrankos, oportó
2008, Gerzsei József kékfrankos,
cabernet 2008, Iker Sándor
kékfrankos 2008, Rohn Mátyás
cabernet, kékfrankos 2008.
BRONZ minõsítést szereztek
Száraz Sándor kékfrankos 2008,
Koch Ádám 2008. Galambos Zoltán
kékfrankos 2008, Kirizs Csaba
kékfrankos 2007.
Siller BRONZ minõsítést szerzett
Háhn Fülöp 2008.
Bock Anita
A borversenyrõl képes beszámolót találnak a
www.gyorkony.hu/galéria oldalon.

A Györkönyi Pincehegyért Egyesület hírei
A Györkönyi Pincehegyért Egyesület április 18-án egy nagyobb
területet takarított ki, rakott rendbe a Pincehegyen. A fûnyírók,
motoros fûrészek, traktor és még a tûzoltó autó is egész délelõtt
rontották a levegõt, de az eredményért megérte. A továbbiakban a
terület gödreinek feltöltésére is sor kerül, e mûveleteknek
köszönhetõen a további "rendben tartás" egyszerûbbé és
gyorsabbá válik. Így a 11 hektáros területû Pincehegy képe
gondozottabbnak fog tûnni.
A program szervezõje Tóth Gábor volt.
A munkálatokról készültek képek, melyek megtekinthetõek a
web oldalon a galériában.
Köszönet a résztvevõknek és a szervezõnek.
Folytatás következik...
Braun Zoltán
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PANKKK Koncertsorozat
Program A Nemzeti Kortárs
Könnyûzenei Kultúráért
„Az Oktatási és Kulturális
Minisztérium a vidékfejlesztés
keretében az élõzenei koncerteket
szervezõ és befogadó vidéki ifjúsági
klubokat kívánja támogatni. A
program célja, hogy bõvítse a vidéken
élõ fiatal korosztályoknak szánt
kulturális programkínálatot, s ezzel
együtt új, hangsúlyozottan élõ
koncertezési lehetõségeket nyújtson
az amatõr és kevésbé populáris hazai
könnyûzenei produkciók számára.”
Ezekkel a sorokkal kezdõdött a
pályázati kiírás, melyre felfigyeltünk
tavaly nyáron, úgy gondoltuk ezt a
lehetõséget meg kell ragadni! A
Fiatalok Egymásért Egyesület 500
ezer forintot nyert koncertszervezésre és 600 ezer forintot hang- és
fénytechnika felszerelések
vásárlására! 2008. szeptembertõl
kezdõdõen minden hónapban
élõzene várta az érdeklõdõket. Sok
kisebb-nagyobb zenekar lépett fel az
ország több pontjáról érkezve.
Felléptek nálunk olyan zenekarok,
melyeket már a rádiókban is
hallhatunk, ilyenek voltak például a
Soffi, a Turbo vagy az Ozone Mama.

A zenei kínálat igen széleskörû volt.
Voltak félreértések is a PANKKK
névbõl adódóan, de közel sem arról
volt szó hogy punk zene lett volna
hallható minden hónapban. Néhány
fontosabb zenei stílust megemlítenék. Volt nálunk rocky, rock and roll,
hard rock, heavy metál, blues, punk,
pszichedellic rock és ezek valamilyen
egyvelegei is feltûntek.
Az emberek többsége általában csak
a nagy nevekre kíváncsi, a legnépszerûbb fellépõk a Cool Head Klan és
a Blues Company voltak.
(Természetesen ebben a mondatban
benne volt az elfogultságom ezen
zenekarok iránt! :D)
Az eddig említetteken kívül fellépett
nálunk a mohácsi Solar Scream, a
székesfehérvári Sárga Taxi, a
budapesti Crossholder, a dombóvári
Gladers és a szintén dombóvári
Hátsó Ajtó, a budapesti Yellow Spots ,
a Voodoo Allen és a szekszárdi Force
Feedback zenekarok.
Természetesen kis falunkban is
vannak aktív zenei csoportosulások.
A koncertsorozat alkalmain többször
fellépett a TSZ és a Bábel zenekar,
valamint a novemberi alkalmon a My

Rock-ot is újra hallhattuk (reméljük
nem utoljára)!
Amíg zajlottak a koncertek, bõvült a
hangtechnikai berendezések száma
is. Szerencsésnek mondhatjuk
magunkat, hogy meg tudtuk oldani
házon belül a hangosítás kérdését,
mert egy ilyen minõségû hangtechnikát elég drága bérelni egy
estére. A vásárolt hang- és
fénytechnika segítségével egy
minõségi látvány és hangzás fogadja
a résztvevõket ezek után is a FEE
rendezvényein!
Ha visszatekintünk a koncertsorozatra, jó érzések töltenek el
bennünket, sok jó bulit sikerült
megszervezni, sok embert érdekelt
az élõ zene. Megkaptuk a pozitív és a
negatív (de építõ jellegû) kritikákat, és
úgy gondoljuk, hogy ha elörõl
kezdenénk, akkor jobban csinálnánk.
Ezért a következõ körben ismét
beadjuk a pályázatot, hogy
rendszeres elõzenei programot
tudjunk szervezni Györkönyben!
Scherczer József
Fiatalok Egymásért Egyesület

A Virtus zenekar!
A TSZ zenekar mostanában néhány
koncertet kivéve nem nagyon hallatott
magáról, most azonban annál több az
információ. Az oly régóta tervezett
névváltoztatás megtörtént, a zenekar
új neve Virtus, ezek után ezen a
néven fogunk fellépni. Tudjuk, hogy
vegyes érzelmek vannak/lesznek az
új névvel kapcsolatban, de bízunk
benne, hogy idõvel megszereti majd
mindenki az új nevet.
Új weboldal, myspace oldal van
készülõben, de a legfontosabb hogy
felvettünk 4 saját szerzeményt! Május
9-én és 10-én a györkönyi mûvelõdési
ház hátsó termeiben és a színpadon
hangfelvétel zajlott. A felvétel a
Meloman Hangstúdió Szolgáltató Bt.
készítette, de talán egyszerûbb, ha
azt írom hogy Gerzsó (Gerzsei-Boros
Gábor) valamint egy jó barátja és
munkatársa készítette a felvételeket!
Szombat délutántól vasárnap

hajnalig, majd vasárnap reggeltõl
hétfõ hajnalig tevékenykedtünk. A
profi hangtechnika kicsit ijesztõ volt
számunkra, mivel még soha nem
láttunk ilyen technikát közelrõl. De túl
a kezdeti esetlenségen, szépen
haladtak a felvételek. A zenérõl,
hangszerekrõl sok apró, de mégis
fontos dolgot megtudtunk technikusoktól, akik rengeteget segíttek, hogy
minél jobban sikerüljön a felvétel.
Persze a zene mellet a jó hangulat is
adott volt, és halászlé is jutott nekünk
Sztányi János jóvoltából! Ahogy telt
az idõ, egyre jobb hangulat lett,
persze nem a munka rovására!
Magáról a számokról nem szeretnék
nyilatkozni, majd mindenki
meghallgathatja. Pár hét múlva végre
fel tudunk mutatni egy hanganyagot,
mellyel megpróbálunk „utat törni
magunk elõtt” és minél több helyre
eljutni a zene segítségével!

Megragadom az alkalmat hogy
reklámozzam leendõ koncertjeinket
is! Reméljük, hogy találkozunk a
koncerteken!
Virtus koncertek:
Június 19. Biritó: Beatrice, P.Mobil,
Tûzkerék,
Június 20. Nagydorog: Junkies,
Nowember
Augusztus 6. Lengyel: Pollen
Rockfesztivál
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Scherczer József
Virtus zenekar
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Sport
A györkönyi diákok javuló eredményei a katasztrófavédelem területén
Április 17-én Pakson rendezték a
körzeti döntõt, melyen a Csahóczi
Eszter, Koch Ivett, Micskei Márk és
Schweigert Martin összetételû csapat
a 2. helyezett Dunaszentgyörgytõl
csak 4 ponttal elmaradva, 143 pontot
gyûjtve az 5. helyen végzett. Az elmúlt
évhez képest a gyakorlati feladatok
megoldásában fejlõdtek sokat
fiataljaink, kis szerencsével a dobogó
is elérhetõ lett volna…

Kispályás foci
Május 5-én Pálfán a Lázár Ervin
Emléktornán szerepelt a Kövér
Bence, Kolompár Sándor, Potári
Kristóf, Kósa Attila, Stadler Erik,
Csurkovits Bence, Micskei Márk,
Boldis Alex összeállítású csapat. A
tavalyi nagy vereségek után kicsit
megilletõdve kezdtek, de önfeláldozó
védekezésükkel, mely kitartott a torna
végéig, sikerült megszerezni a 3.
helyet.

Eredmények: Györköny - Pálfa 0:0,
Kajdacs - Györköny 0:0, Györköny Simontornya 1:0.
A focikupa legjobb kapusának kapott
gól nélkül
Csurkovits Bence
bizonyult.
A gólhelyzetek kihasználásának
javításával a jövõben nagyobb
sikereket érhetnek el sportolóink…
P.L.

Javában tart a labdarúgó szezon
Az alapszakasz már végéhez ért a
Megyei III. osztályú labdarúgó
bajnokságban, de a Sió és Sárvíz
Kupák küzdelmeibõl még 6
mérkõzésünk hátravan.
Felnõtt csapatunk a 6. helyen,
az U 19-es gárda a 4. helyen
zárta az alapszakaszt. Elég sok
bajunk volt a végén a
játékvezetõkkel, hiszen
zsinórban háromszor ítéltek
„furcsa” 11-est ellenünk és (1
kivétellel) jogosan állítottak ki
tõlünk játékost. Vannak, akik
még most is eltiltásukat töltik.
A bajnokság végén a következõ
eredmények születtek:
Felnõttek U 19: Fadd - Györköny
1-2, U 19 0-3, Györköny - Újireg
18-1 (!)
U19 3-0, Döbrököz Györköny 4-3 U19 5-3, Györköny Tengelic 3-1, U19 0-0, Szakály Györköny 3-2, U19 2-1.
Elmondhatjuk, hogy szoros

mérkõzéseket veszítettünk, sehol U19 6-1, Tengelic - Györköny 5-1 U19
sem adtuk „olcsón a bõrünket”. A 1-4, Györköny - Fadd 5-0 U19 7-1.
területi alapon szervezett Sió - Sárvíz A kupák sorsa még nem lefutott, jó
hajrával és hazai sikerekkel
odaérhetünk a mezõnyök élére.
Örömteli, hogy Miczki Márton
eddig 5 gólt, míg Erdei Zsolt 8
gólt lõtt, így versenyben vannak
a gólkirályi címért.
Szponzori segítséggel 2 db
komplett szereléshez jutottunk
és 9,5 millió forintos
nagyságrendben adtunk be
pályázatot az öltözõ, illetve a
pálya kerítésének felújítására
az Önkor-mányzati
Minisztériumhoz.
Mérkõzéseinkrõl továbbra is
rendszeresen olvashatnak a
Kupában 5 csapat játszik (Tengelic, www.gyorkony.hu honlapon, ahol
Hõgyész, Gyönk, Fadd és Györköny). h a m a r o s a n ú j a b b f o t ó k i s
Mi eddig háromszor léptünk pályára megjelennek majd.
és felemás eredményeket
Erdei Tamás
SE Elnök
produkáltunk: Hõgyész Györköny 0-0

Programajánló
Június 5. Györkönyi Pincehegyért
Egyesület összejövetele
Ezen alkalmunkra a paksi borászokat,
borkedvelõket hívjuk meg egy ismerkedési, barátkozási estre.
A program a Pincehegyen (Kuti oder
Krämer pincében) kerül megrendezésre.
Jelentkezés: a gype@gyorkony.hu címre
írt emailel, vagy a 75/552001 számon,
illetve a Mûvelõdési Házban Bock
Anitánál.

iskolában tartjuk a tanévzáró ünnepséget.

Június 29 - július 5. Vándotábor a Tiszatónál. Szervezõ Bock Anita: 75-552000.

Június 15-én (hétfõn) 17 órakor az

Július 18. Funky Feeling - Village Beach

Június 26. Györkönyi Pincehegyért
Egyesület összejövetele
Az aktuális ügyeken kívül - egy borfajtát
kóstolunk, hasonlítunk, értékelünk.
Júniusban a rosé borokat vizsgáljuk.
Helyszín pontosítás alatt.
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Újra Funky Hangulat a Pincehegyen!
E napra kínált koktélunk elkészítése: végy
sok négyzetméter fekete nylont, amivel
csomagolj be szalmabálákat. Az így
kialakult gyerek és felnõtt (???)
medencéket töltsd fel elõzõ nap vízzel.
Egy napig hagyd érni a napon.
Nagy hõség esetén - ha az orvos
másképp nem rendeli - célszerû 2
óránként egy pincébe betérni - kizárólag
egészségügyi okok miatt.
Fiatalok Egymásért Egyesület
Minden Jog(ász) Eltartva
Szerk.

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

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

Régi ajtók és ablakok hõ- és hangszigetelése svéd bemarásos
ablakszigeteléssel!
Elõnyei:
-Régi ajtók, ablakok bontás nélküli szigetelése, mely lényegesen kisebb költséggel
jár, mint a nyílászárócsere.
-15-20%-kal alacsonyabb lesz a fûtésszámlája,
- Télen melegebb (2-5°C), nyáron hûvösebb lesz a háza,
- Jóval csendesebb lesz otthona, mivel az ablakszigetelés
kiváló hangszigetelõ.
- Emellett nem engedi be házába többé a port, homokot,
így lényegesen kevesebbet kell takarítania
-Nem lesz többé huzatos a lakás.
-A jelenlegi gázárak mellet kevesebb, mint egy év alatt megtérül
-A beépített anyagra 7 év garanciát vállalunk
-Festéskor kiszedhetõ
-Évtizedek óta alkalmazott svéd szilikon technológia

Érd.: Nyirádi Ka-fa Bt.
06/70-40-50-481
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A Gyöngyvirág tánccsoport által szervezett táncházat hangszerbemutató és közös tánctanulás tette teljessé

Föld Napja a Pincehegyen - reggeli eligazítás

A györkönyi csapat elõadása Baján, a projektnapon
A teljesség igénye nélkül a PANKKK koncertekrõl

A Klímaõrjárat csapata az Ingó köveknél Sukorón

A györkönyi ificsapat az új szerelésben. Hajrá fiúk!
Ajándékot kaptak az óvodások

