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Képek a hírekhez 

A Német Kisebbségi Önkormányzat minden évben Karácsonykor vendégül 
látja a györkönyi nyugdíjasokat. Így történt ebben az évben is, a szervezõk 
mûsorral is kedvesketek a megjelenteknek: a kórus és az általános iskolás 
gyerekek szórakoztatták az idõseket. 
A színvonalas program után vendéglátás tette teljessé a kellemes délutánt. 
Köszönjük a szervezõk minkáját, reméljük, hogy a késõbbiekben is folytatják 
ezt a kedves hagyományt.

Szerk.

Minden györkönyi lakosnak 
békés, szeretetteljes karácsonyi 

ünnepeket és sikerekben 
gazdag, boldog Újévet kíván a 
polgármester, a polgármesteri 
hivatal dolgozói és a Fiatalok 
Egymásért Egyesület tagjai.

Nyugdíjas karácsony

Vidám hangulatban telt a nyugdíjas karácsony



Szeretettel meghívunk minden Molnár Árpád, katolikus plébános. 17.45: Köszönetnyilvánítás a falu 
kedves györkönyi lakost a 2009. 17.00: Falu Karácsony megnyitója a önkéntes segítõinek és támoga-
december 20-án, vasárnap megren- Mûvelõdési Házban tóinak.
dezésre kerülõ Falu Karácsonyra. 17.10: Mi történt Györkönyben a 18.00: Alkotói pályázat eredményhir-
A rendezvény programja:16.30: A 2009-es évben? detése
negyedik adventi gyertya meggyúj- 17.30: A györkönyi gyermekkórus, 18.15: Az iskolai rajzpályázat ered-
tása Györköny központjában. valamint a Gyöngyvirág tánccsoport ményhirdetése; 18.30: Teaház 

Kuti ImrénéA gyertyát meggyújtja: Sebestyén- karácsonyi mûsora

Falu Karácsony

Egyesületünk 2007-ben Pályakezdõ 2010. augusztus 31-ig foglalkoz- t e r m é k e k  k i d o l g o z á s a ,  P R  
diplomás fiatalok a régió fejlõdéséért tassunk 1 fõ diplomás pályakezdõ tevékenység, a györkönyi honlap friss 
címmel 1 fõ pályakezdõ diplomás fiatalt. A Dél-Dunántúli Munkaügyi információval való ellátása, pályázat- 
f iatal foglalkozatásához nyert Központ Paksi kirendeltségén egy fõ írás…
támogatást 3 évre. Így került hozzánk regisztrált györkönyi lakost találtunk,  Szeretnénk megköszönni 2009-
Bock Anita, aki, mint tudják, anyai Danka Imrét. Így 2009. november 11- évben is a sok segítséget, támoga-
örömök elé néz (mire ez a cikk tõl õ látja el Bock Anita helyett a tást. 

Kuti Imrénémegjelenik, addigra már édesanya). A pályázatban vállalt feladatokat: 
pályázat kötelez minket arra, hogy turizmus fejlesztése, turisztikai 

HÍREK a Györkönyi Hagyományõrzõ Egyesület háza tájáról

December 20-án, vasárnap du. 3 óra- 25-én 10.00 órakor karácsonyi istentisztelet.
kor adják elõ hittanos gyermekeink a i s t e n t i s z t e l e t e t  t a r t u n k ,  Minden alkalmunkra szeretettel 
karácsonyi mûsorukat. A versek és úrvacsoraosztással. hívunk és várunk mindenkit, hogy 
jelenetek a jól ismert bibliai történet 26-án karácsonyi, 27-én vasárnapi testvéri közösségben köszönthessük 
felelevenítésén túl mindig hordoznak istentisztelet lesz, de. 10.00 órakor. az ünnepet, átélhessük Jézus áldott 
aktuális üzenetet is, segítve az 31-én 18.00 órakor óév esti  közelségét, hallhassuk az életet 
ádventi elcsendesedést, az ünnepre istentisztelet lesz a templomban. f o r m á l ó  e v a n g é l i u m o t  é s  
való lelki felkészülést - családban és Január 1-én, 10.00 órakor újévi meríthessünk Isten számunkra 
gyülekezetben egyaránt. istentiszteletet tartunk úrvacsoraosz- elkészített  lelki  ajándékaiból!
December 24-én 17.00 órakor tással. Áldott karácsonyt!

Dr. Zsednai Józsefnékezdõdik szentesti istentiszteletünk a 3-án, vasárnap és 6-án, vízkereszt 
ev. lelkésztemplomban. ünnepén is de. 10.00 órakor lesz 

Ünnepi alkalmak az Evangélikus Gyülekezetben

A Duna Összeköt Egyesület irodája új jogcím maradvány kerete összesen: November 16-ig lehetett benyújtani a 
helyre költözött. Az Egyesület új címe: 50.307.980,- pályázható maximális térségi igényekhez és sajátosságok-
7045 Györköny, Fõ u. 60. összeg nagysága: 10.000.000,- hoz igazodó LEADER- pályázatokat. 
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Vidéki Örökség megõrzésére irányuló Támogatást a Duna Összeköt 
Program Irányító Hatósága ismét fejlesztés jogcím maradvány kerete Egyesület HPME katalógusában 
megnyitotta a III. tengely 4 jogcímére összesen: 43.390.256,- pályázható foglaltaknak megfelelõen az alábbi 
vonatkozó pályázati lehetõségeket. A max imá l i s  összeg  nagysága :  jogcímek keretében kihirdetett 
Duna Összeköt Egyesület döntés- 10.000.000,- célterületeken megvalósuló fejlesz-
hozó testületének (elnökségének) Falufejlesztés falumegújítás jogcím tésekre lehetett igényelni:
döntéseit figyelembe véve egyes m a r a d v á n y k e r e t e  ö s s z e s e n :  Kulturális és hagyományõrzõ prog-
jogcímek esetén az alábbi források 81.532.577,- pályázható maximális ramok támogatása, szakmai képzé-
állnak rendelkezésre: összeg nagysága: 10.000.000,- sek támogatása, helyi termékek 
Mikrovállalkozás létrehozása és Kérjük és kértük a tisztelt Pályá- feldolgozásának és piacra jutásának 
fejlesztése jogcím maradvány kerete zóinkat, hogy esetleges pályázataik támogatása. A Duna Összeköt 
összesen: 135.491.564,- Pályázható benyújtásakor a fentieket figyelembe Egyesület Akciócsoport területérõl 
max imá l i s  összeg  nagysága :  venni szíveskedjenek. A pályázat összesen 25 db pályázat érkezett be, 
25.000.000,- . benyújtásának határideje 2009. 20.790.020 Ft támogatási igénnyel.

Erdei Tamásné Turisztikai tevékenység ösztönzése december 16.

A Duna Összeköt LEADER Egyesület hírei
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Ismét nagy sikert könyvelhetett el az valamint a szintén koromfekete majd a várva várt TÛZ is!
iskola egyik legnépszerûbb, legtöbb sportpályán lámpás táncot lejteni. A vásári sátorban akadt elég 
érdeklõdõt vonzó programja, a Nagy izgalommal készülõdtek az nézegetni- és vásárolnivaló: a 
Márton napi lámpás felvonulás. ünnepséget megelõzõ hetekben, csilingelõ szélcsengõk, sógyurma 
Jókora izgalom elõzte meg, hiszen az napokban. A közönséget saját koszorúk és figurák, gyöngycsodák, 
idén elég késõn, november 14-én véleménye szerint is lenyûgözte a fûszerolajok és jópofa, hajuk 
került megrendezésre a program, így bemutató: a sok együtt mozduló kinövésére váró, kopasz fûemberkék 
nagy esélyünk volt arra, hogy essen, lámpás látványa és az azt kísérõ, mind-mind diákjaink, tanáraink és egy 
fújjon, fagyjon, netán havazzon is! Az kissé meditatív melódia párosítása jó lelkes anyuka színes fantáziáját és 
égiek azonban kegyesek voltak választás volt. ügyes kezét dicsérték. Szépen el is 
hozzánk, így fantasztikusan kellemes Az idén a felvonulás a Libaváros felé fogytak sorban, az ellenértékükkel 
idõben találkozhatott diák, szülõ, vette az irányt. Visszafelé már-már pedig a gyerekek javát szolgálják 
pedagógus és minden kedves alig lehetett a felpörgött lurkókat majd a jövõben.   
érdeklõdõ vendég abból a célból, kordában tartani, hiszen tudva tudták, Reméljük, igyekezetünk elérte célját, 
hogy együtt, egymással töltsön egy hogy a visszaérkezés után finom tea hogy egy kis melegséget és fényt 
kis idõt a hétköznapi mókuskerékbõl és a sok ügyes kezû édesanya, nagy- vigyen ne csak a sötét, hideg 
k i lépve.  Gyerekeink részérõ l  mama által sütött isteni sütemény- novemberi éjszakába, hanem egy 
nagyszerû élmény volt a sötét költemények várják a „megfáradt” kicsi közösség életébe és a 
iskolaudvaron árnyjátékot elõadni, felvonulókat, és hát persze ott lesz résztvevõk szívébe is!

Márton nap negyedszer

A ha l l oween  az  ango lszász  filmekbõl ezt a szokást, de a cukrot. Hatan indultunk, végül 
országokban a boszorkányok, kísér- barátomtól, Benedektõl fantasztikus tizenegyen jártuk Györköny utcáit. 
tetek és egyéb szellemek ünnepe. élménybeszámolót hallottunk, így Reméljük jövõre több gyerek 
Halloweenkor az ajtó elõtt jelmezbe szomorkodtunk az öcsivel, hogy csatlakozik hozzánk, és több 
öltözött gyerekek jelennek meg, akik október végén mi már itthon leszünk. csoportban szerezhetünk örömet 
Trick or treat! szabadon fordítva: Aztán láttuk, hogy a kultúrban lesz idõseknek és fiataloknak egyaránt, az 
„Cukor vagy bot!” („Cukrot vagy Halloween bál. Innen jött az ötlet, amúgy nem túl vidám napon. Jó érzés 
csínyt!”) kiáltással felszólítva a hogy akkor az utcabeliekkel és volt, hogy sikerült nagyon beteg 
lakókat a döntésre. barátokkal összefogva, beöltözve embereket is felvidítani! 
 Barátainktól kaptunk egy fantasztikus megismertetjük ezt a hagyományt a Készülj Györköny, jövõre folytatjuk!!! 
utazást Írországba, ahol már szep- Györkönyiekkel. Jobban fogadtak „TRICK OR TREAT!” 
temberben üzletek sora erre az minket a falu lakói, mint gondoltuk. 

Bõhm Ramónaünnepre készül különleges maska- Sok helyen kaptunk édességet, ahol 
3.osztályrákkal. Mi még nem ismertük, csak nem, ott mi adtunk egy-egy szem 

Halloween Györkönyben

A hagyományokhoz hûen idén is December 7-én hétfõn reggel újabb a  ka rácsony i  ünnepé l yek re .  
ellátogatott hozzánk a piros ruhás meglepetésben részesültek a kis December 17-én a Nyugdíjas Klub 
ajándékosztó. lurkók. Ezúttal az iskolás Mikulás tagjainak kedveskedünk a karácsonyi 
Több ízben is! toppant be hozzánk krampuszaival. mûsorunkkal, majd az óvodában is 
A sort a modern Mikulások kezdték Miután néhány gyermeket az ölébe megtartjuk a karácsonyi ünnepséget, 
december 4-én délelõtt, akik szán ültetett, és megígértette mindenkivel, melyre december 22-én 14 órára 
helyett szokatlan módon motoron hogy a következõ évben is jó várjuk a szülõket.
é rkez tek .  Dé lu tán  az  SZMK gyerekek lesznek,  k iosztot ta  Az ünnepi készülõdést színesíti még 
szervezésében látogatott el hozzánk ajándékait. Az idei Mikulás-lázat egy a december 21-i színházlátogatás 
az öreg õsz szakállú. Versekkel, dunai hajókirándulás zárta. Decem- Paksra, ahol A suszter és a 
dalokkal üdvözöltük, majd mindenki ber 9-én az iskolásokkal együtt egy karácsonyi manók címû zenés 
átvehette a csomagját. kellemes délutánt töltöttünk el Pakson mesejátékot fogjuk megtekinteni.
Sajnos kicsit szomorúan távozott a a Mikuláshajón. Érdekes progra- Az óvodások és az óvoda dolgozói 
Mikulás tõlünk, ugyanis mire az utolsó mokkal vártak bennünket. Pl. a nevében kívánok a falu lakóinak 
pár gyermeket hívta zsákjához, a már Nagycirkusz mûvészeinek 40 perces áldott karácsonyi ünnepeket, és 
elsõk közt megajándékozottak és mûsora, a Madártani Egyesület sikerekben gazdag új esztendõt!

Hencz Dóraszüleik hazamentek, így nem tudott természetvédõ oktatóprogramja.
óvónõmindenkitõl elköszönni. Mindeközben izgatottan készülõdünk 

Mikulás dömping az óvodában

Bock Zsuzsanna
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Ezzel a címmel 1 hetes projektet a verseny az osztályok között, és fokot hazánkban. Ezért iskolás 
v a l ó s í t o t t a k  m e g  a z  Ö k o  egyre kevesebb a szemét a korban kell elkezdeni a felvilágosítást, 
szakkörösök. Szendvicsgyerekek kukákban. Minden osztályban van játékos, figyelemkeltõ formában. 
járták az iskola udvarát, osztályait, és egy papírdoboz, papír felirattal, ahova Márton napra is sok el nem dobott 
a  s z e l e k t í v  h u l l a d é k g y û j t é s  a napközben keletkezett papír- dolgot használtak fel a gyerekek.
fontosságára hívták fel a figyelmet. hulladékot teszik a gyerekek. A Csahóczi Eszter által elkészített 
Gyûjtsd, tedd el, jó lesz még valamire, Hétvégén ped ig  a  hu l ladék-  plakát is csupa használt dologból 
ne dobd el szavak voltak láthatók a kommandósok egy zsákba gyûjtik készült. 
plakátokon. Közben beszéltek is a össze. Ezzel a heti programmal A szakkörösökön kívül mások is 
gyerekeknek a szelektív hulladék- indítottuk útjára a hulladékból szobor, jelentkeztek, és szívesen sétáltak a 
gyûjtés fontosságáról. kiállításunkat is. Azt szeretnénk plakáttal. Napi szlogenünk volt, hogy 
Gumikesztyûket osztottak szét, és propagálni, hogy figyeljünk oda, mit kis dolgok viszik elõre a világot.
szünetekben, megtisztítottuk iskolánk dobunk ki, mert sok hasznos dolgot 

Köhler Ádámnéudvarát. A tisztasági verseny lehet a szemétbõl is készíteni. Az újra- 
ökocsoport vezetõeredményeképpen egyre szorosabb hasznosítás még nem érte el a kívánt 

MENTSÜK MEG A FÖLDET

szimbóluma, úgy kívánunk a A magyarországi WWF felhívására 
vezetõknek a lámpásokkal sok lámpásokat készített iskolánk 105 
szerencsét a megfelelõ döntés tanulója.
meghozatalához, hogy Földünk Az elkészített lámpásokra minden 
hosszú életû legyen.gyerek írt valamilyen üzenetet, hogy õ 
A Koppenhágai ENSZ klímacsúcs miért szereti a Földet. Majd le is 
cé l ja ,  hogy  a  v i l ág  veze tõ i  rajzolták azt.
megállapodjanak a kibocsátás-Ezeket elküldtük Budapestre, 
csökkentési  cél ja ikban,  hogy ahonnan továbbítják Koppenhágába. 
elkerüljük a klímaváltozás okozta December 16-án a klímatörvény 
katasztrofális változásokat.tárgyalásakor, elsötétült a város, és mit szeretne a jövõ generációja, a 

több tízezer ember világított a világ bolygó örökösei, a Föld megóvása 
Köhler Ádámnéminden részébõl érkezett lámpá- érdekében. Ahogy a lampion, a ökocsoport vezetõ

sokkal. Így hívják fel a figyelmet, hogy hosszú élet  és a szerencse 

Szavazz a Földre lámpással!!

Október hónapban, egészségnapot ami híres magyar termék. A nap Hidasi Peti szüleitõl kaptunk egy láda 
tartottunk, Csutka vizit néven. végén  az  Öko  szakkö rösök  almát, valamint 5 literes üdítõt az elsõ 
M i n d e n  o s z t á l y  h o z o t t  s o k  megszámlálták a csutkákat, és ez helyezetteknek.
gyümölcsöt, és azt fogyasztották a alapján dõltek el a helyezések, Mindenki bõségesen eleget tett az 
nap során. A hatodikosok nagy valamint a készített rajzok is bele alma evésnek. Sok csutka került a 
szerepet vállaltak az elõkészítésben. számí to t t ak .  Az  ok leve leke t  komposztra.

Köhler ÁdámnéA cél, hogy népszerûsítsük a Schweigert Marci készítette, a plakát 
ökocsoport vezetõgyümölcsöket, azon belül az almát, pedig Csahóczi Eszter mûve volt.

Csutka vizit

2009.  október  22-én ünnepi  rádióval, és sok gyertyával zajlott a n y o l c a d i k o s o k ,  a  N e m z e t i  
megemlékezést tartott a 8. osztály a megemlékezés. Sikerült eredeti Ünnepünkre.
Teleházban.    rádióbeszédeket is lejátszanunk  
Egy koruknak megfelelõ mûsort A Kormorán együttes zenéi méltó Jutalmuk egy osztályfõnöki dicséret.
dolgoztunk fel, amely érdekessége aláfestései voltak a mûsornak. Ide illõ 

Köhler Ádámnémellett, érthetõ is volt kicsik és nagyok szép verseket szavaltak a gyerekek.
 osztályfõnökszámára egyaránt. Korhû ruházat- Sok próbával, gyakorlással, és 

ban, sok zászlóval, barikáddal, régi l e l k e s e d é s s e l  k é s z ü l t e k  a  

Október 23-i megemlékezés
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Hétfõ 12.30-14.00-ig az iskolai 18.00- 19.00-ig Kondicionáló torna 13.00-17.00- ig ;
énekkar próbája Péntek: 8.00-12.00-ig Falugazdász Kedd: 8.00-12.00; 13.00-17.00-ig ;
18.00-19.30-ig Kóruspróba fogadóórája Szerda: 8.00-12.00; 13.00-17.00- ig ;
Kedd: 12.30- 13.30-ig az iskolai 12.30-13.30- ig iskolai  Német Csütörtök:8.00-12.00; 13.00-17.00- 
Német Nemzetiségi Tánccsoport Nemzetiségi Tánccsoport próbája ig ;
próbája Szombat:13.00-16.00- ig Német Péntek:8.00-12.00; 13.00-16.00- ig ;
18.00- 19.00-ig  Kondicionáló torna Nemzetiségi Tánccsoport próbája
Szerda:16.30-18.00-ig Iskolás korúak Könyvtár, a FIP Pont, a Rehabiltációs Mindenkit szeretettel várunk és 
Magyar Tánccsoportjának próbája Szolgálat, a Turisztikai Információs hívunk rendezvényeinkre, kívánunk 
1 8 . 0 0 - 1 9 . 3 0 - i g  G y ö n g y v i r á g  Pont, az Ifjúsági Információs Pont, mindenkinek áldott karácsonyi 
Tánccsoport próbája Teleház, eMagyarország Pont, ünnepeket és békés boldog új 
Csütörtök: 13.00-17.00-ig Nyugdíjas Mûv.ház: esztendõt: Kuti Imréné, Gangel 
Klub foglalkozása Nyitvatartás: Hétfõ: 8.00-12.00; Frigyesné, Danka Imre

TOLNAI LAJOS MÛVELÕDÉSI OTTHON ÁLLANDÓ PROGRAMJAI

2009 . dec. 26. Karácsonyi Retro Disco 
2010. január 1.  Activity Helyszín: Mûvelõdési Ház-Ifi kuckó 
2010. január 2.  Fiatalok Egymásért Egyesülete ismételten megrendezi hagyományos Pingpong Bajnokságát 
a Tolnai Lajos Mûvelõdési Otthonban. Idõpontja: 2010. január 2. (Szombat) 9 óra. 
Nevezni 8 órától lehet, nevezési díj 100 ,- Ft. Minden pingpongozni szeretõ játékos kedvû egyéneket várunk
2010. január 16. Játék a betûkkel&Disco Helyszín: Mûvelõdési Ház 
2010. január 22. Magyar Filmek Klubja Helyszín: Mûvelõdési Ház. A belépés díjtalan. 
2010. január 23. Farsang& Legyen Ön is milliomos Helyszín: Mûvelõdési Ház 
2010. február 6.  Iskolai Farsangi Bál 
2010. február 13.  Svábbál 
2010. február 20.  Koncert a Fiatalok Egymásért Egyesület és a Virtus zenekar szervezésében. 

Helyszín: Mûvelõdési Ház. 

PROGRAMOK AZ ÓÉV VÉGÉN, AZ ÚJÉV ELEJÉN

A Pincehegyért Egyesület hírei
Egyesületünk életében a Az  egyesü le t  tag ja i  
k ö z e l m ú l t b a n  k é t  e l látogat tak a paksi  
jelentõsebb esemény S á r g ö d ö r  t é r i  
történt. borosgazdákhoz. Ezzel a 
Márton nap alkalmából új látogatással a paksi 
b o r  k ó s t o l á s t  é s  társaink korábbi györkönyi 
libasütést rendeztünk. látogatását viszonoztuk. A 
P á m e r n é  E r i k a  é s  t a l á l k o z ó  f o l y a m á n  
Budainé Kántor Éva sült megvi tat tuk a Paksi  
l ibát  és ludaskását  Hegyközség folyamatban 
készített egyesületünk levõ ügyeit (Györköny is 
tagjainak. A bortermelõk ehhez a hegyközséghez 
e lhoz ták  ú jbora ika t  t a r t o z i k ) ,  m a j d  
bemutatn i .  A borok t e r m é s z e t e s e n  
bírálatát az egyesület vendéglátóink borainak 
tagjai Márkvárt János kóstolása, értékelése sem 
szekszárdi borbíráló maradhatott el. 
vezetésével végezték. A jó hangulatú este után 
M i n d e n  t a g t á r s u n k  b a r á t s á - g u n k a t  

között. önállóan értékelte a s z o r o s a b b r a  f û z v e  
Köszönjük Budainé Kántor Évának és borokat, és meglepetésünkre kiderült, vettünk búcsút egymástól. 
Budai Károlynak a helyszín rendel-hogy nem sok különbség volt a tagok, 

Böndör Tiborkezésre bocsátását.illetve a hivatásos bíráló véleménye 
egyesületi tag
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Pénzét másra költse, ne az utcát fûtse!
Tudta, hogy a háza ajtóin, ablakain található rések összege egy focilabda 

méretû lyukat is kiadhat?
Svéd bemarásos hõszigeteléssel:
! 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.
! Nem engedi be házába többé a port, homokot, 

így lényegesen kevesebbet kell takarítania
! Nem lesz többé huzatos a lakás.
! Egy átlagos ház szigetelése 20-40.000 Ft. 

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

Ne az utcát fûtse, házát szigetelje!
Egyeztessen idõpontot MOST!

Érdeklõdni: Nyirádi Ka-fa Bt. 06/70-40-50-

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

- Klíma beszerzését, beszerelését, karbantartását, 

- Ipari és háztartási hûtõk javítását,

- Autóklímák töltését,

- Háztartási kisgépek javítását,

Vállalom
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Kísértetiesen hasonló eredménnyel gól: Köte
zárták az õszi szezont csapataink, hi- Felnõttek: Vert helyzetbõl álltunk talpra és a 
szen egyformán 24-24 gólt lõttek és 10. Györköny    13 meccs 5 végén kezünkben volt a gyõzelem 
pontjaik száma is egy híján azonos. gyõzelem 3 döntetlen 5 lehetõsége, de a remeklõ vendég-
Ifjúságiak: vereség 18 pont (24-26). kapus megakadályozott ebben 
6. Györköny 13 meccs 6 bennünket.
gyõzelem 1 döntetlen 6 Györköny - Zomba 2-2.
vereség 19 pont (24-27). gól: Heidecker, Deák Dunaföldvár STE - Györköny 1-4.gó l .  

Szucskó (2), Miczki, Száraz
Györköny - Zomba  3-2. Az 1. percben vezetést 
gól: Hutflesz, Tamaskó, szerzett a Földvár, amit 
Köte aztán Szucskó remek-
Kiállítva: Köte l é s é v e l  a  s z ü n e t i g  
Kétszer is vert helyzetben megfordítottunk. II. félidei 
voltunk, de szenzációs góljaink után parázs hangu-
gyõzelmet arattunk az akkori latban ért véget a találkozó.
1. helyezett ellen.

Értékelve az õszi szezont, 
Tengelic - Györköny 2-1. gól: m i n d k é t  c s a p a t u n k  
Micskei teljesítette az elvárásokat. A 
Micskei remek góljával hiába felnõttek 10. helye kicsit 
vezettünk, sajnos a többiek csalóka, mert az éllovas 
„nagy mellénye” vereséghez csak 8 ponttal vezet elõttünk 
vezetett. és a 9. helyezett pedig 

azonos pontszámmal, de 
Györköny - Madocsa 1-4. több gyõze lemmel  á l l  Kétszer is vezettünk a fiatal zombai 
gól: Hutflesz elõttünk. Az ifik 6. helye örömteli, bár csapat ellen, mégsem sikerült 
Kiállítva: Scherczer L. az egyéni tudásuk alapján többre nyernünk.
Megérdemelten nyert a jobb erõkbõl lennének képesek.
álló vendégcsapat. Köszönjük szponzoraink segítségét, Tengelic  -Györköny 1-2.

az Önkormányzat támogatását, gól: Nagy N., Miczki
Györköny - Bátaapáti 1-1. szurkolóink bíztatását!Alacsony színvonalú mérkõzésen a 
gól: Bán szerencsésebb csapat gyõzött.
Nagyobb odafigyeléssel elkerülhetõ B. U. É. K.
lett volna a pontosztozkodás. Hajrá Györköny!Györköny - Madocsa 0-1.

kiállítva: Nagy N.
Dunaföldvár STE - Györköny 3-1. Becsülettel küzdött a csapat, de a ko-

Erdei Tamásgól: Hutflesz rai gólt nem sikerült kiegyenlítenünk.
SE ElnökIrreális talajon elkerülhetõ gólokat 

kaptunk, amelyekben a balszerencse Györköny - Bátaapáti 1-1.
is közrejátszott.

Téli pihenõn a focicsapatok

Körzeti versenyek
Lezajlottak a körzeti versenyek 
Nagydorogon.
Teremfociban, és fiú kézilabdában 
vettünk részt.
Teremfociban 2. helyezettként 
t o v á b b j u t o t t u n k  P a k s r a  a  
városkörnyéki döntõbe.
Kézilabdában kemény csatát vívtunk 
Kajdaccsal. De egy gól gyõzelemmel, 
mi vagyunk a továbbjutók a 
városkörnyéki döntõbe, a tavasszal.

Köhler Ádámné 
testnevelõ

Sport
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so verbreitete sich der Adventskranz 1908 der erste Adventskalender, Adventskranz
von Norddeutschland aus in ganz jedoch noch ohne Türchen, auf den Der Adventskranz ist einer der 
Deutschland. M a r k t .  A b  1 9 2 0  w u r d e n  wicht igs ten Bestandte i le  der  
Adventskalender Adventskalender mit  Türchen Adventszeit. Meist wird er aus 
Am ersten Dezember erhalten die hergestellt, so wie wir sie heute Tannenzweigen gebunden, mit 
Kinder einen Weihnachtskalender mit kennen. Weihnachtsschmuck und vier Kerzen 
24 Türchen, hinter denen sich Bilder Anfang der 20er Jahre fertigte eine dekoriert. An jedem Sonntag im 
oder Schokolade verbirgt. Manchmal badische Druckere i  re l ig iöse Advent wird eine Kerze angezündet 
gibt es auch aufwendigere Kalender, Adventskalender, die statt der als Symbol dafür, dass das Licht, das 
z.B. mit kleinen Geschenken gefüllten Bildchen Verse aus der Bibel Zeichen des Lebens, zunimmt, trotz 
Säckchen. Die 24 Türchen des enthielten. Ende der 30er Jahre der Dunkelheit. Häufig trifft sich die 
Kalenders markieren die Tage bis mußte Gerhard Lang seinen Betrieb Familie am Sonntag zu Plätzchen und 
zum Heil igabend, an dem in aufgeben, da mit Beginn des 2. warmen Getränken (z.B. Punsch, 
Deu tsch land  t rad i t i one l l  d ie  Weltkriegs wegen der Papier-Tee, Kakao) um zu plaudern. 
Geschenke verteilt werden  in knappheit es verboten wurde, Adventskränze findet man überall, wo 
Gegensatz zu den meisten anderen Bildkalender herzustellen. Erst nach weihnachtliche Stimmung erzeugt 
Ländern, wo es die Geschenke erst dem Krieg wurde der Advents-werden soll, z.B. in der Kirche, im 
am Weihnachtsmorgen, also am kalender wieder gefertigt. Seit 1958 Wohnzimmer, im Büro usw. 
25.12. gibt. gibt es Adventskalender, die mit Den Brauch des Adventskranzes gibt 
Gerhard Lang (1881-1974) ist wohl Schokolade gefüllt sind. Es sind aber es erst seit ca. 150 Jahren. Der 
der Erfinder des Adventskalenders. auch Adventskalender erhältlich, bei evangelische Pfarrer Johann Heinrich 
Seine Mutter zeichnete einst auf denen jeden Tag ein kleines Wichern aus Hamburg baute einst ein 
einen Karton 24 Kästchen und Geschenk geöffnet werden darf. Waisenhaus. Dieses Haus wurde das 
brachte jeweils ein kleines, typisches, Solche großen Adventskalender „Rauhe Haus“ genannt, in dem im 
schwäbisches Gebäckstück (Wibele) werden meist von den Müttern selbst Advent eine Andacht gefeiert wurde. 
an. Als er Teilhaber einer Druckanstalt gebastelt und gefüllt. Schokoladen- Man sang Lieder und der Pfarrer 
wurde, erinnerte sich der Pfarrers- und Bildadventskalender werden erzählte den Jungen in dem 
sohn an sein Kindheitserlebnis und gekauft.Waisenhaus von Weihnachten. 

WunschzettelJeden Tag wurde eine Kerze 
K i n d e r  a u s  w o h l h a b e n d e m  angezündet so das an Weihnachten 
Elternhaus begannen im 19. 24 Kerzen an einem Kronleuchter 
Jahrhundert einen Wunschzettel zu hingen. Den Jungen gefiel dies so 
schreiben. Diese Tradition gibt es sehr, das sie den Leuchter mit 
immer noch, wobei heute alle Kinder Tannenzweigen als Zeichen für das 
in der Vorweihnachtszeit einen L e b e n  s c h m ü c k t e n .  D i e s e r  
Wunschzettel an das Christkind Lichterkranz erfreute nicht nur die 
schreiben. Der Brief beginnen in der J u n g e n ,  s o n d e r n  a u c h  d i e  
Regel mit "Liebes Christkind", gefolgt Hamburger, die selbst solch einen 
von den Geschenkwünschen an das Kranz haben wollten. Nur waren 24 
Christkind. Dieser Brief wird den Kerzen für eine Wohnung zu viel, 

e r se tz te  das  Gebäck  du rch  Eltern gegeben, die als Vermittler zum deshalb wurden die Kerzen auf vier 
farbenprächtige Bilder. Und so kam Christkind dienen sollen.reduziert, für jeden Sonntag eine. Und 

ADVENTSBRÄUCHE

V i e r  K e r z e n  b r a n n t e n  a m  Gott nichts wissen. Es hat keinen Sinn Da kam ein Kind in den Raum. Es 
Adventskranz. Es war still. So still, mehr, dass ich brenne.“ Ein Luftzug schaute die Kerzen an und sagte: 
dass man hörte, wie die Kerzen zu wehte durch den Raum, und die „Aber ihr sollt doch brennen und nicht 
reden begannen. Die erste Kerze Kerze war aus. aus sein!“ Und fast fing es an zu 
seufzte und sagte: „Ich heiße Leise und sehr traurig meldete sich weinen. Da meldete sich die vierte 
FRIEDEN. Mein Licht leuchtet, aber die dritte Kerze zu Wort: „Ich heiße Kerze zu Wort. Sie sagte: „Hab keine 
die Menschen halten keinen Frieden. LIEBE. Ich habe keine Kraft mehr zu Angst. So lange ich brenne, können 
Sie wollen mich nicht.“ Ihr Licht wurde brennen. Die Menschen stellen mich wir auch die anderen Kerzen wieder 
immer  k le ine r  und  ve r losch  an die Seite. Sie sehen nur sich selbst anzünden. Ich heiße HOFFNUNG.“ 
schließlich ganz. und nicht die anderen, die sie lieb Mit einem Hölzchen nahm das Kind 
Die zweite Kerze flackerte und sagte: haben sollen.“ Und mit einem letzten Licht von dieser Kerze und erweckte 
„Ich heiße GLAUBEN. Aber ich bin Aufflackern war auch dieses Licht die anderen Lichter Frieden, Glauben 
überflüssig. Die Menschen wollen von ausgelöscht. und die Liebe wieder zu Leben.

Die vier Kerzen

LURKÓ 2009. DECEMBER8



vergangen waren.Eine Adventsgeschichte "Hast Du das gehört?" sagte der Stern 
"Weißt du" sagte sie, "Gott hat auf Vor langer, langer Zeit, schuf Gott die zur Sonne. "Ja" sprach sie. "Er meint 
diesem Planeten alle Bedingungen Erde und viele Millionen andere wohl, dass Gottes Sohn unter den 
geschaffen, damit dort Leben Sterne. Und irgendwo, mitten im Menschen geboren werden soll." Es 
entstehen konnte. Und ich schicke Weltall, wurde ein kleiner Stern dauerte eine Weile, für die Menschen 
mein Licht auf die Erde, damit die geboren. Er reckte und streckte sich viele hundert Jahre, für den Stern 
kleinen Wesen gute Bedingungen und in seinem Inneren wurde es sehr einige Augenblicke, bis sich die 
haben, um sich zu entfalten. Ich bin warm und langsam entstand das Zeichen verdichteten. Dann war es 
Gott ehrlich dankbar dafür, dass ich Licht, das er nach außen sandte. schließlich soweit: der Gottessohn, 
diese Aufgabe habe. Ich habe durch Damit grüßte er die Sterne, die weit, ein Mensch wie ein Stern, sollte 
d iese  k le inen  Wesen  e inen  weit weg mit ihm entstanden waren. geboren werden.
besonderen Sinn bekommen." Der So lebte der Stern eine lange Zeit, mit Der Stern kam näher an die Erde 
kleine Stern war begeistert und den anderen Sternen nur durch das heran, um besser sehen zu können. 
suchte sich einen Platz in der Nähe Licht verbunden. Und auf der Erde bemerkten drei 
der Sonne. Gemeinsam schauten die Nach ein paar Milliarden Jahren, die Sterndeuter, dass der kleine Stern am 
beiden zu, wie sich die Menschen für einen Stern vielleicht nicht viel Himmel intensiver leuchtete. Und sie 

länger sind als für uns ein deuteten es richtig: der 
oder zwei Jahre, wurde G o t t e s s o h n ,  e i n  
ihm langweilig. Er spürte besonderer  Mensch 
i m m e r  m e h r  s e i n e  würde geboren werden. 
Einsamkeit. Da weinte der Sie machten sich auf den 
Stern zum ersten Mal und Weg und folgten der Spur, 
machte sich auf um einen die der Stern ihnen 
Freund zu finden. Zuerst zeigte. Auch sie hatten 
traf einen großen Stern. etwas von den Sternen in 
"Hallo, magst du dich mit sich, offene Herzen und 
mir unterhalten?" Der die Fähigkeit, mit Gottes 
große Stern antwortete Gegenwart in der Welt zu 
nicht einmal, drehte sich rechnen. Und so kamen 
einfach weg und sandte die Sterndeuter zum 
a l s  Z e i c h e n  s e i n e r  Sohn Gottes.
Ablehnung einen langen Gefunden haben sie ihn 
Lichtschweif hinein in die nur, weil sie - wie unser 
Dunkelheit. Stern - gesucht haben, 
Traurig reiste der Stern sich nicht zufr ieden 
weiter und traf auf seiner gegeben haben, mit dem 
Reise viele Sterne. Alle Platz an dem sie waren. 
keiner wollte etwas mit Wie der kleine Stern 
ihm zu tun haben. Eines haben sie den Sinn ihres 
Tages, als er die Hoffnung Lebens gesucht und ihn 
schon fast aufgegeben in dem Kind gefunden: ein entwickelten. Sie waren sich einig, 
hatte, fand er einen Stern, der Lust Mensch wie ein Stern, der den dass diese Wesen etwas von der 
hatte, mit ihm zu reden. Sein Licht Menschen, ja selbst den Sternen, den Liebe und Weisheit Gottes in sich 
hatte eine warme und freundliche Sinn des Lebens gezeigt hat: mit trugen: sie hatten ein Herz, konnten 
Farbe und er war umgeben von einer offenem Herzen Gott suchen und mit fühlen, sich l ieben, einander 
ganzen Gruppe von Planeten. Es war Gottes Gegenwart in unserer Welt - ja freundlich begegnen und denken.
unsere Sonne. selbst im All - rechnen.Und manche achteten sehr auf das, 
"Was suchst du, mein Freund?" fragte Als der kleine Stern das Kind sah, was Gott, der Schöpfer alles Lebens, 
die Sonne. "Ich weiß es nicht so wurde ihm ganz warm und er ihnen sagten. Einige wenige, hörten 
genau" sagte der kleine Stern, "den beschloss, die Menschen weiterhin genau hin und konnten Gottes 
Sinn meines Seins vielleicht und zu begleiten. So wandert er bis heute B o t s c h a f t  d e n  M e n s c h e n  
Gesellschaft! Ich war so einsam, da mit uns durch die Zeit, leuchtend am weitersagen. Einer von ihnen war der 
draußen in dem dunklen All!" Himmel und wer ihn sucht, der trägt Prophet Bileam. Und was er sagte, 
"Ja" sagte die Sonne „Auch Sterne etwas von dem, was ihn bewegt in ließ den kleinen Stern ganz aufgeregt 
brauchen andere Wesen, für die sie seinem Herzen: die Liebe und die werden: „Ich sehe einen, noch ist er 
da sein können." Und dann erzählte Sehnsucht, dass Gott uns den Weg zu nicht da; ganz fern erblick ich ihn, er 
die Sonne, dass auf einem ihrer unserem Nächsten zeigt.kommt bestimmt! Ein Stern geht auf 
Planeten Leben gewachsen war, in Wir wünschen Ihnen eine schöne im Volk der Jakobssöhne, ein König 
den Jahrmillionen, die gerade Advents- und Weihnachtszeit.steigt empor in Israel. 

Der kleine Stern
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Október 23-i megemlékezés

Márton napi lámpás felvonulás

Motoros Mikulások az óvodában

A Pincehegyért Egyesület összejövetele

Halloween

Koppenhágába szánt lámpák

Mentsük meg a Földet akció szendvicsemberei
Csutkavizit


