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Szalagavató
2010. február 19-én rendeztük meg iskolánkban a hagyományos szalagavató
ünnepélyt. A hetedik osztályosok egy mûsorral kedveskedtek a nyolcadikosoknak,
melynek végén feltûzték nekik a nyolc évet szimbolizáló szalagot. E szalag viselése
elsõsorban készenlétet szimbolizál arra, hogy továbbálljanak, mert megszereztétek a
kellõ tudást ahhoz, hogy egy másik iskolában helytálljanak és annak végeztével valóra
váltsák álmaikat. A mûsort követõen a hetedikesek megvendégelték a majdan
búcsúzókat, tanáraikat és szüleiket. Az este retró bulival zárult. Ezúton is köszönöm
mindenki segítségét.
Gungl Edit
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Önkormányzati hírek
A Testület elfogadta Györköny
Község 2010. évi költségvetését. Az
évek során javult a helyzet, bár idén is
tetemes hiánnyal kell számolnunk.
2007-ben 37 millió Forint hiánnyal
kellett terveznünk. Majd az ezt követõ
években sikerült éves szinten közel 5
millió Forinttal csökkenteni hiányt, így
a idén már "csak" 22 millióval kell
számolnunk, amit év közben kell
különbözõ forrásokból elõteremteni. A
kötelezõ feladatainkra (oktatás,
egészségügy...) idén a tavalyi évhez
képest 10 millió Ft-tal kaptunk
kevesebbet, ez az önkormányzati
megszorítások ránk esõ része. A
kötelezõ feladatok viszik el a kiadások
nagy részét, fejlesztésre saját

forrásból nem tudunk fordítani.
Pályázatok segítségével próbáljuk
meg elõteremteni a fejlõdéshez
szükséges forrást.
Jelenleg négy nagyobb pályázatot
valósítunk meg. A tavalyi évben
elkezdõdött iskola-óvodai kompetencia alapú oktatás bevezetése, az
iskolaépületek akadálymentesítése,
a konyhaépület tetõszintjének
elérhetõségét biztosító lépcsõház
megépítése, a Hivatal épületének
külsõ felújítása. Döntés elõtt áll a
Mûvelõdési Ház felújítása,
átalakítása és az iskolaépületek külsõ
felújításának pályázata. Amennyiben
ezek a pályázatok is kedvezõ
elbírálásban részesülnek, akkor a

település középületeinek nagy része
megfelelõ állapotba kerül.
Temetõ
A temetõ nagy része az Evangélikus
Egyházközösség tulajdona. Az
Önkormányzat és az Evangélikus
Egyházközösség között lejárt a 10
éves szerzõdés a temetõ fenntartására. Az Egyházközösség nem
kötött új szerzõdést az Önkormányzattal, mással oldja meg a
feladatot. A ravatalozó épülete az
Önkormányzat tulajdonában maradt,
az igénybe vétel módja testületi
döntés alapján nem változott.
Braun Zoltán
polgármester

gyorkony.hu

A györkönyi weboldal látogatottsága
egyre bõvül. Havi szinten már 1500nál többen látogatják meg az oldalt,
közülük sokan rendszeresen. Az
elmúlt hónapok eredménye a
weboldal többnyelvûségének
kialakítása. Bár eddig is voltak német
és angol nyelven információk, de nem
rendszerezetten. Az angol verziót
sikerült elsõként rendbe rakni
Maduda Béla segítségével, akivel a
menüt és néhány alapvetõ bemutató
oldalt sikerült lefordítani. Majd Danka
Imre segített a fordításokkal, jelenleg

pedig Kanadából kapjuk az angol
cikkeket Takáts Öcsitõl. Ezúton is
köszönöm nekik az eddigi munkát és
remélem, hogy lesz még idejük és
kedvük a magyar oldalak fordítására.
A német oldalak, információk
meglepõ módon - csak mostanában
kezdenek gyarapodni. A fordítások
készítése Bock Anitának, a tanár
néniknek és Böndörné Jaksa
Juditnak köszönhetõ.
Brunn János 1 éve írja az "Epizódok a
falu történetébõl" elektronikus
folyóirattá vált cikksorozatot. Nagyon

jó olvasmány azoknak, akik jobban
meg akarják ismerni településünk
történetét. Egy cikk már német és
angol fordításban is olvasható.
Jelenleg Wenhardt Tamás, aki napi
szinten frissíti a weboldalt (elõdjei:
Danka Imre, Bock Anita).
Köszönet mindenkinek, aki segít
arcunkat a világ felé mutatni,
információt adni településünkrõl az itt
lakóknak, barátoknak, rokonoknak és
a történelem viharai során
elszármazottaknak.
Braun Zoltán
Admin

MEGHÍVÓ
Mindenkit szeretettel hívunk és
várunk 2010. április 9-én
megrendezésre kerülõ hagyományos
BORVERSENYÜNKRE
Nevezési feltétel: Minden termelõ

nevezhet saját készítésû borával,
fajtánként minimum 0, 7 l-rel.
A mintát 2010. április 7-én 17 óráig
kell leadni a Teleházba.
Nevezési díj: 200 Ft /fajta

A borverseny eredményhirdetésére
2010. április 9-én (pénteken)18.30
órakor kerül sor a Kuti présházában.
Vacsora díja: 1000,-Ft / fõ
Györkönyi Pincehegyért Egyesület
Györköny Község Önkormányzata

A Védõnõi Szolgálat hírei

Az idei évben is sikeresen zajlott a 40 év feletti nõk emlõszûrése. Az elmúlt évek részvételi statisztikáját tekintve 2010ben volt a legmagasabb a részvételi arány: 104 hölgy vett részt a vizsgálaton.
Krausz Jánosné
Köszönet mindenkinek.
védõnõ
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A Duna Összeköt LEADER Egyesület háza tájáról
2009. november 16. volt a térségi
igényekhez és sajátosságokhoz
igazodó LEADER-pályázatok
beadási határideje. Az Egyesülethez
Kulturális és hagyományõrzõ
programok támogatása jogcímen
érkezett be 25 db pályázat
20.790.020 Ft támogatási igénnyel.
Kérelmek alapjogosultság vizsgálatát
követõen 1 db pályázat került
elutasításra, valamint 2 pályázó
visszavonta a pályázatát. A
hiánypótlások feldolgozása után
március elején postázásra kerültek a
befogadó nyilatkozatok. Ezt követõen
az ügyintézõk értékelik a
pályázatokat a 122/2009. (IX.17.)
FVM rendelet értékelési szempontjai
alapján, mely alapján kialakul egy
támogatási rangsor. Az így elkészített
sorrend alapján az Egyesület
elnöksége dönt a támogatásokat
illetõen.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program Irányító Hatósága a III.

tengely 4 jogcímére vonatkozólag 26
db pályázat érkezett be 2009.
december 20-ig.
Mikro-vállalkozás fejlesztése
létrehozása jogcímen 11 db pályázat
75.227.156,- Ft támogatási igénnyel
Turisztikai tevékenység
ösztönzésére jogcímen 6 db pályázat
47.127.371,- Ft támogatási igénnyel
Vidéki örökség megõrzésére
irányuló jogcímen 4 db pályázat
29.722.598,- Ft támogatási igénnyel
Falumegújítás falufejlesztésre
irányuló jogcímen 5 db pályázat
58.802.486,- Ft támogatási igénnyel
A beérkezett pályázatok iktatásra,
szkennelésre kerültek. Ezt követõen
a ügyintézõink rögzítették a
támogatási kérelmeket az Integrált
Igazgatási és Ellenõrzési
Rendszerben. Az értékelõ felületet az
IIER rendszerben az MVH még nem
tette elérhetõvé az Akciócsoportok
számára.
Az ÚMVP III. tengely négy

jogcímének elõzõ pályázat benyújtási
szakaszában nyert pályázók számára
fontos információ:
azok a pályázók, akik a fejlesztést
megvalósították és a támogatás
lehívására kifizetési kérelmet
kívánnak benyújtani az MVH megyei
kirendeltségéhez, megtehetik 2010
minden negyedévét követõ hónap
elsõ napjától a hónap utolsó napjáig
(április 1-31-ig; július 1-31-ig; október
1-31-ig).
Az FVM döntése alapján a LEADER
jogcím keretében a 122/2009. (IX.17.)
FVM rendelet alapján a következõ
pályázati beadási idõszak 2010.
szeptember 1-és szeptember 30
között lesz.
Az ÚMVP III. tengely 4. jogcím
vonatkozásában a következõ
támogatási kérelem benyújtási
periódus 2010. október 1 és október
31 közé esik.
Kuti Imréné
elnök

TELEPÜLÉSÜNK NÉPESSÉGÉNEK STATISZTIKÁJA 2009-BEN
A község lakossága 2010. január 1én 1004 fõ, 491 férfi és 513 nõ.
A település állandó lakosainak száma
2009. január 1-én 1015 fõ volt,
melybõl 508 férfi,507 nõ. Az elmúlt
évben 11 fõvel csökkent a község
lakossága.
Ismerkedjünk meg a számokkal, mit

mutatnak 2009-ben:
Györkönyben:- 4 gyermek született,
közülük 1 fiú, 3 kislány.
- 6-an (3 pár) kötöttek házasságot.
- 4 személy bontotta fel házasságát
jogerõs bírói ítélettel.
- 15 személy halt meg, 7 férfi és 8 nõ
(7-en otthonukban), 5 özvegyet

Településünk korcsoportos megoszlása az alábbiak szerint alakult:
Korcsoport (év)
0-2
3-5
6-14
15-18
19-60
61-75
76-100
Összesen:

Férfi
4
11
48
34
306
68
17
488

Györköny három legidõsebb nõ
lakosa:.
Wenhardt Jánosné (1919. 07. 09),
Hoffmann Jánosné (1921. 05. 07.)
Böndör Jánosné (1921. 09. 07.)
Györköny három legidõsebb férfi
lakosa:.
Tóth Géza (1919.10. 30.)

Nõ
6
8
49
30
292
74
57
516

Összesen
10
19
97
64
598
142
74
1004

Brunn János (1920. 03. 05.)
Pámer Ádám (1923. 01. 21.)
Kívánunk mindannyiknak további
boldog, békés nyugdíjas éveket, erõt,
egészséget, hogy a 100.
születésnapjukon együtt
ünnepelhessünk.

hátrahagyva.
(A 2010-es évben a községben már
három kisgyermek született,
mindhárom kislány. Az újszülöttekhez
gratulálunk jó egészséget, sok
örömet, boldogságot kívánunk a
családoknak.)

Adó 1%
A személyi jövedelemadó 1%-át a
következõ györkönyi szervezeteknek
lehet felajánlani:
Fiatalok Egymásért Egyesület:
18860483-1-17; Györkönyi Hagyományõrzõ Egyesület 18853920-1-17;
Györkönyért Településfejlesztési
Alapítvány 18852929-1-17;
Gyermekeink Javára Alapítvány
18857515-1-17; Györkönyi Polgárõr
Egyesület 18862746-1-17; Györkönyi
/Jerking/ Evangélikus Templomért
Alapítvány 18853463-1-17.
Kérjük, éljenek minél többen törvény
adta jogukkal, és támogassák a
györkönyi civil szervezeteket.
Szerk.

népesség-nyilvántartó
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Új kihívások a szemétszállításban
Hét település - közte Györköny - egy
új hulladékgazdálkodási rendszer
kiépítésén munkálkodik. Hogy mit is
takar ez és miért van erre szükség,
ennek jártunk utána.
Nagyanyáink idején még nem okozott
problémát a megannyi mûanyag
palack és nejlonszatyor, a fém italos
dobozokról (amelyek néhány
évtizede még különlegességként a
hobbigyûjtõk szekrénysorának
tetején sorjáztak!) és a megannyi
felesleges csomagolásról nem is
beszélve. A ruhák sem mentek ki ilyen
gyorsan a divatból, bútorok sem
kerültek az utcára, az ócskavasat
begyûjtötték, a háztartási hulladék
pedig vagy a jószágoknál, vagy a
sparheltben végezte. Az idõ
elõrehaladtával s az új dolgok
megjelenésével egyre nehezebben
vált fenntarthatóvá a természetes
körforgás, s már kellett egy hely,
amely befogadja a feleslegessé váló
lim-lomot: a települések határában
megjelentek a szeméttelepek. Ám
ezek is csak ideig-óráig „oldották
meg” a problémát, hiszen az egyre
speciálisabbá váló hulladékok
létrejöttével (gondoljunk csak a
veszélyesnek számító elemekre,
festékekre, elektromos szemétre stb.)
már ez sem volt megfelelõ, s nem
csak az oly sokszor hallott uniós
elõírások miatt. A környezetet sem
lehet büntetlenül szennyezni, ha
komolyan vesszük a mondást, mely
szerint a Földet unokáinktól kaptuk
kölcsön.
Az életünk komfortosabbá válásával
megjelenõ szemetet bizony kezelni
kell, a mégpedig a lehetõ

legkörnyezetkímélõbb módon. Ezen
dolgozik most Paks és a környezõ hat
település: Bölcske, Madocsa, Gerjen,
Pusztahencse, Györköny és Nagydorog. Györkönybõl jelenleg is a paksi
székhelyû DC Dunakom Kft. szállítja
a hulladékot a város szeméttelepére,
ami azonban hamarosan betelik. A
továbbiakban pedig nem csupán arról
van szó, hogy építsenek egy másik
szeméttelepet Pakson: egy új, az
Európai Unió elõírásainak megfelelõ
hulladékgazdálkodási rendszer
kiépítése a feladat. Önállóan egyetlen
település sem képes megfelelni a
törvényi elõírásoknak, hiszen mindez
gépeket, infrastrukturális hátteret
igényel: a szemetet el kell szállítani,
szakszerûen kezelni és tárolni. A cél,
hogy a szétválogatás után minél
többet újrahasznosítsanak, és minél
kevesebb kerüljön a biztonságosan
kialakított végleges lerakóba.
A rendszer kiépítése több, mint
másfél milliárd forintból valósulhat
meg, amit csak több település
összefogásával lehet gazdaságosan
üzemeltetni: legalább 30 ezer lakos
szemetét kell együtt kezelni ehhez.
Többéves elõkészítõ munka után
Paks a hat településsel társulva
pályázatot nyújtott be, hogy uniós
támogatáshoz jusson. A pályázat elsõ
fordulójában sikerrel szerepeltek,
nettó 61 millió forintot nyertek a
beruházás elõkészítésére: keresik a
tervezõt, különbözõ tanulmányok
készülnek és elkezdõdött a környezetvédelmi engedélyek beszerzése.
Az engedélyezési eljárást követõen
lehetõség nyílik arra, hogy második
fordulóra benyújtsák a pályázatot. Ha

sikerrel járnak, 85 százalék uniós
támogatással megvalósulhat a hét
települést érintõ hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése.
- Egymáshoz minél közelebb esõ
településeknek érdemes társulni,
nem látom értelmét, hogy megyehatáron túlra szállítsák a szemetet hívja fel a figyelmet Györköny polgármestere, aki szerint szerencsésebb,
ha nem multiktól vagy profitorientált
külföldi szemétfeldolgozóktól függ a
falu. A szolgáltatás árában pedig
nyilván a szállítás távolsága sem
elhanyagolható, no meg a rugalmasság, amit egy közeli központ tud
nyújtani a felmerülõ igények folytán.
Egyébként, mint azt Braun Zoltán
elmondta, Györkönyben ökoiskola
mûködik, hiszen nem csak a
szokásos papírgyûjtésen vesznek
részt a diákok, de a mûanyag
palackokat is külön gyûjtik. Az új
hulladékgazdálkodási rendszer
kiépülésével még inkább bekapcsolódhatna a lakosság a szelektív
gyûjtésbe, hiszen a településen két
helyen is konténereket állítanának fel
papírnak, üvegnek, mûanyagnak, s a
program keretén belül megjelennének a háztartási komposztálók is.
A szemlélet tehát már meghonosodott
és sokan tudják, hogy a rendezett
porta nem csak a kerítésükig tart.
Hiszen nem elszigetelten élünk, s
bizonyára jónéhányan vannak,
akiknek az út menti fák közül
kikandikáló szeméthalom legalább
annyira zavaró, mintha az udvarukon
lenne
Dávid Ildikó

Megvalósult álom
Nagyot álmodtak, s most végre
megvalósul az elképzelés. Egy
sikeres pályázatnak köszönhetõen
Spanyolországba utazik a györkönyi
magyar tánccsoport.
A Györkönyi Gyöngyvirág
Tánccsoport a 23. alkalommal
megrendezésre kerülõ CalellaBarcelona Európa Fesztiválra utazik

ez év szeptember végén.
Az utazáshoz a tánccsoport vezetõje,
Iker Ibolya pályázatott nyújtott be a
Paksi Atomerõmû Zrt-hez a 2009-es
év végén, mely pályázat sikeres
elbírálás alá esett, és így lehetõvé vált
a régen tervezett utazás.
A magyar tánccsoportot a Pálfai
Rezeda Néptáncegyüttes valamint a
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Paksi Harmonika Egyesület is
elkíséri. Az utazásról, a kint töltött
idõrõl és a jó hangulatról az õsszel
megjelenõ Lurkó újságban
részletesen beszámolunk.
Csurkovits Sándor
a Gyöngyvirág Néptánccsoport tagja

Gyógynövényes teadélután az iskolában
Az Öko szakkörösök csapata, és a
8.osztály gyógynövényekkel
kapcsolatos teadélutánt tartott az
iskolában.
Parrag Bettina köszöntötte a szép
számmal megjelent gyerekeket és
tanárokat.
Koloh Regina Szabó Ernõ Pitypang c.
versét szavalta el kezdésnek, nagyon
szépen.
Gyümölcsteák sokasága, valamint
zöldtea variációk várták a kóstolni
vágyókat. Kamilla, csalán, menta,
kasvirág, bodza és hárs teákat is
hoztak a gyerekek
Keksz, és finom száraz sütemények
voltak a teák mellé.
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 a 6-as lányok
segítségével. 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. Ivett és Bence 20 liter
teát készített.
Közben nagyon kellemes zene szólt a
t e r e m b e n , a m i t N a g y K r i s tó f
szolgáltatott. A mesesarokban pedig
Binder Alma mesélt fáradhatatlanul a
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.
Parrag Bettina
Az ökocsoport vezetõje

Zöld fürkész verseny
Az öko szakkörösök beneveztek 2
csapattal az E Misszió országos
természetvédelmi versenyére.
Háromfordulós a verseny. Az utolsót
egy táborban tölti el a legjobb 5
csapat. A gyõztes pedig ugyanitt

táborozhat. Nagyon nehezek a
feladatok, de az internet segítségével
sok segítséget lehet szerezni.
Majdhogynem kissé tudományos a
dolog, de van benne kreativitást
igénylõ feladat is. A feladatokat a

gyerekek szétosztották maguk között.
3-3 fõs a csapat, melynek tagjai
zömmel 8-as tanulók, és egy 7-es.
Nagyon szeretnének a táborba
eljutni. Sok sikert kívánunk nekik.
Köhler Ádámné

Ünnepi alkalmak az evangélikus gyülekezetben
Március 28-án, virágvasárnap
ünnepén a délelõtt 10.00 órakor
kezdõdõ istentisztelet keretében
tesznek esküt gyülekezetünk új
presbiterei. Erre az ünnepi alkalomra
már újra kedves templomunkban
gyülekezhetünk össze, mely a
konfirmandusok és szüleik szorgos
munkája nyomán tisztaságban és
rendben várja téli pihenõje után az
Isten hajlékába vágyó híveket.
Április 1-én, nagycsütörötökön este
18.00 órakor és

Április 2-án, nagypénteken de. 10.00
órakor úrvacsorai istentisztelet lesz a
templomban.
Nagypénteken este 18.00 órakor
passiói istentiszteletre hívogatnak
harangjaink.
Húsvét mindkét napján de. 10.00
órakor lesz ünnepi istentisztelet a
templomban, a vasárnapi alkalomhoz
úrvacsoraosztás kapcsolódik.
A konfirmációi vizsga május 15-én,
szombaton du. 14.00 órakor kezdõdik
a templomban.

Május 16-án Isten kegyelmébõl 9
konfirmandusunk állhat majd az oltár
elé, hogy vallást tegyen hitérõl,
részesüljön Isten áldásában és az
úrvacsora szentségében.
A Mindenható Isten tegye áldottá
böjtünket lelket érlelõ közelségével és
töltse be szívünket a feltámadás
boldog örömhírével!
Dr. Zsednai Józsefné
evangélikus lelkész
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Hol tartunk a kompetencia alapú óvodai nevelésben?
Mottónk:
,,…mindegy, hogy képességeid
mekkorák, fõ, hogy a tõled lehetõ
legjobbat formáld belõlük és általuk.”
(Weöres Sándor: A teljesség felé)
Örömmel tájékoztatom a Napsugár
Óvoda gyermekeinek szüleit és a
település lakosait, hogy mélyen
belefúrtuk magunkat a ,,Kompetencia
alapú nevelés" elméletébe és
gyakorlatába! Úgy érezzük, hogy
minél többet ismerünk meg a
módszerekbõl, annál érdekesebb,
annál izgalmasabb. A négy õselem
témakörébõl, melyek a Levegõ, a Tûz,
a Víz és a Föld, szinte minden
tématervet megvalósítottunk. Ez nem
elsõsorban nekünk, felnõtteknek
élmény, hanem a folyamatosan
játszó, tevékenykedõ, kísérletezõ,
alkotó gyerekeknek is, akik ily módon
sajátítanak el alapvetõ
kompetenciákat.
- Kedvük, igényeik szerint
mozoghatnak térben és idõben.
- Kedvük, igényeik, elképzeléseik,
vágyaik szerint játszhatnak.

- Zenében és festésben átélhetik a
mesék, versek szárnyaló világát.
-·Átérezhetik a hagyományok
üzenetét.
-·Bábozhatnak, dramatizálhatnak.
-·Nap, mint nap változatos, színes
élményeket szerezhetnek önmagukról, barátaikról, a segítõ, befogadó,
elfogadó felnõttek jelenlétérõl, a
közösségrõl, az õket körülvevõ
világról, a környezetrõl, a természet
csodáiról, a számok, a mennyiség
birodalmáról.
-·Játszva tanulhatnak egymástól és a
felnõttektõl.
-·A kérdéseiket bátran, nyíltan
megfogalmazhatják.
-·A megoldandó helyzeteknek
számos megoldása lehetséges.
Március elején meglátogattunk egy
nagyatádi óvodát. Õk 2005. óta
dolgoznak a kompetencia alapú
nevelés óvodai programcsomagjából,
nagy sikerrel. A kétnapos látogatáson
megbeszéltük a program elõnyeit,
sikereit és nehézségeit, majd
megnéztük a délelõtt folyamán

mindezt a gyakorlatban is.
Folyamattanácsadónk és kompetenciamentorunk is velünk volt és
megnyugtatott bennünket, hogy bár
még az elején tartunk, de jó úton
járunk.
Megkezdtük innovációs munkánkat
is, mely az óvoda-iskola átmenet
megkönnyítését tûzte ki céljául. A
gyerekek, szülõk, óvónõk és
tanítónõk véleménye alapján állítjuk
össze munkatervünket.
Legnagyobb problémánk az idõ és a
rengeteg adminisztráció.
Bízunk benne, ha fejünkben letisztul a
program és ha nem lesz már ennyi
adminisztráció, több idõnk lesz a
gyerekkel együtt felfedezni a
környezõ világot.
Szabó Zoltánné
óvodavezetõ

Félidõben a TÁMOP pályázat megvalósítása
„Innovatív intézmények - A
kompetencia alapú oktatás
bevezetése Györköny és Bikács
községek nevelési- és oktatási
intézményeiben" címû pályázatunk
megvalósításában a folyamat
közepén járunk. A feladatunk
összetett: módszertani váltást kell
végrehajtanunk az óvodában és az
iskolában egyaránt. Ehhez a
pedagógusok szakmai megújulására,
valamint a taneszközeink megújítására van szükség.
A pedagógusok október óta
folyamatosan továbbképzésekre
járnak, jelenleg átlagosan a hatodik
30 órás képzésen veszünk részt
(három fõ a nyolcadiknál tart). Mivel a
pályázat megvalósítása központilag
több hónapot csúszott, a nyári szünet
végére tervezett továbbképzések
megvalósítási idõpontjai a tanévre
halasztódtak. Így a képzéseket a
bevezetésekkel egy idõben vagy jó
szokás szerint utólag - kell

elvégeznünk. Mivel eközben tanítani
is kell, valamint a továbbképzésekre
fordítható tanítás nélküli munkanapok
száma is rendeletben szabályozott
(tanévenként 5 munkanap) minden
képzésbõl legalább egy nap
szombatra, vagy vasárnapra illetve
tanítási szünetre esik.
Nehezíti még a dolgunkat, hogy csak
a tantestület legalább 9 tagját
együttesen érintõ tanfolyamok
helyben szervezettek, legtöbbjük
helyszíne más településen van.
Jártunk Bonyhádon, Bátaszéken,
Mórágyon, Alapon, Dunaföldváron és
Budapesten is már továbbképzésen,
de hátra van egy olyan 120 órás
képzés a tanároknak a tanulói laptop
program bevezetésével kapcsolatosan, melynek lebonyolításáról még
a képzést szervezõ cég sem tud
információval szolgálni.
Az innovációhoz tartozik még a
szellemi és a technikai megújulásokon kívül az intézmény dokumentu-
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mainak megújítása: a pedagógiai
programunkat, a minõségirányítási
programunkat, és a házirendünket is
át kell dolgoznunk a tanév végéig.
Ezekbõl is látszik, hogy a tanév a
pedagógusoknak nem könnyû, de
bízunk abban, hogy a befektetett
iszonyú sok munka kamatozni fog a
jövõben.
Olyan gyerekek kerülnek majd ki az
intézménybõl, akik a ma még nem is
létezõ jövõbeli munkahelyeken
rendelkeznek majd a munkáltató által
elvárt kompeten-ciákkal. (Gondoljunk
csak arra, olyan gyors a világ
fejlõdése, hogy a mostani iskolás
szülõk továbbtanulásakor még nem is
léteztek azok a szakmák, melyek
most a legkeresettebbek: pl.
i n f o r m a t i k u s , m e n e d z s e r,
számítógépes grafikus)
Kövérné Horváth Szilvia

TEMETKEZÉS
Helyi megbízott:
Osztrider Ilona
(Lonci)
Györköny, Fõ utca 99
Tel:30/535-5578

Készenlét 0-24h-ig:
0620/941-3376
www.panteon-temetkezes.hu
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
Ne az utcát fûtse, házát szigetelje!
! Festéskor kiszedhetõ
Egyeztessen idõpontot MOST!
! Évtizedek óta alkalmazott svéd szilikon technológia

Érdeklõdni: Nyirádi Ka-fa Bt. 06/70-40-50-481
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Tisztelt lakosság
Gyertyaláng Temetkezés Kft 2010 év elején megnyitotta Györköny
községben bemutatótermét, ahol helyben megtekinthetõ minden, a
temetéshez szükséges kellék.
Megkeresésük esetén, az összes ügyintézést elvégezzük, a temetéshez
szükséges kellékek kiválasztásában a gyászolók segítségükre leszünk.
A családok egyre nehezedõ anyagi helyzetére való tekintettel,
kellékeinket és szolgáltatási árainkat úgy alakítottuk ki, hogy mindenki
lehetõségeihez mérten, több termék közül tudjon választani és
családtagját méltóképpen tudja eltemettetni.

Iroda, bemutatóterem:
Györköny Fõ u.15
Helyi megbízott:
Szûsz András
75/352-128
30/905-4871
Ügyelet: 0-24 h-ig 30/9295-609
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Farsang az iskolában
A nagy hó és a zord idõ ellenére szép
számban jöttek el a farsangolni vágyó
gyerekek és családjaik 2010. február
6-án a Mûv.házba. Idén szakítottunk a
hagyományokkal, élõzenés bál
helyett retro disco-ban mulathattak
kicsik és nagyok. Az elõzõ évvel
ellentétben az idén a zsûri nagy
örömére sokkal több egyéni jelmezes
volt, de a csoportos attrakcióval
készülõk sem voltak kevesen. A 36
egyéni jelmezesbõl az elsõ helyezést
a szórakozott professzor, a másodikat
a Hattyú halála és a harmadikat a
Reneszánsz pár nyerte. Csoportos
versenyben az elsõ helyezést a Kelet
szépei (7. osztály), a második
helyezést a Diszkó királyai (67.osztály) és a harmadik helyezést a
G-robikos csapat (2. osztály) nyerte.
Közönségdíjasok lettek a Grobikosok és az Apácák(6.osztály). A
legnagyobb sikere a pedagógusok
meglepetés ABBA feldolgozásának
volt. (megtekinthetõ
http://www.youtube.com/watch?v=H

BzguywKyyU)
A vendégsereg ellátásáról a büfében
gondoskodtunk.
A szerencséjét mindenki próbára
tehette tombola vásárlással, vagy
szerencsesüti elfogyasztásával (kicsi
muffin - dupla élvezet).
Készpénz és tombolaajándékokkal, a
büfé árukészletével is sokan
támogatták rendezvényünket. A
rendezvény bevétele 201.470.Ft lett,
melybõl egy projektort vásároltunk,
illetve a gyermeknapi DÖK kirándulás
autóbusz költségét fizetjük majd ki.
Támogatók
To m b o l á v a l , b ü f é t e r m é k k e l
támogatók:
Binder család, Füller Titusz, Pámer
Rozália, Hadiné Száraz Mária, ColorFerr Kft, Decsi család, Uhrspringer
család, Háhn János, Jako KFT, Schall
család, Lamm család, Kalmár család,
Kiss Virág Virágüzlet Nagydorog,
Somogyi család, Bauer pékség Paks,
Csurkovits család, Diego Kft Dabas,
Gerzsei család, Játéksarok Paks, Kuti

Imréné, Sarok Róbert, Eszterle
György, Balaton TSZ Kisvejke, Koch
Rita, Gungl Edit, Nagyné Kasos
Zsuzsanna, Krämer Gáspár, Bán
család, Zsolnai család, Csurkovits
Sándor családja, Molnár család
Anyagi támogatást nyújtók:
Buják Emil, Köhler Péter, Füller
Titusz, Tricolos Kft, Vi-Ro Oil Kft,
Jerking Farm Kft, Ambrózia Gyógyszertár Nagydorog, Dunaföldvár és
Vidéke Takarékszövetkezet,
Szerencse muffin sütõk:
Bock Zsuzsanna, Bõsz Judit, Bõsz
Tímea, Gungl Edit, Káldi Margit,
Kövérné Horváth Szilvia
A zene szolgáltatásáért Scherczer
Lászlónak mondunk köszönetet.
Köszönjük mindenkinek, aki
jelenlétével támogatta az iskolát!
Köhler Ádámné
Kövérné Horváth Szilvia

,,Itt a farsang áll a bál…”
Az idén február 19-én tartottuk
óvodánkban hagyományainkhoz
híven a farsangi mulatságot!
Már egész héten nagy
izgalommal készültünk erre az
ünnepre! Minden napra volt
valami tennivalónk: Farsangi
állarcokat, szemüvegeket
készítettünk, díszítettünk a
csoportszobákat, az óvodát és
találgattuk, hogy ki minek fog
beöltözni!
Egy délelõtt Doroginé Julika
nénivel a gyerekek farsangi
fánkokat sütöttek, amiért ezúton
is szeretnénk köszönetet
mondani! Minden nagyon finomra
sikerült!
A gyerekek már egész héten
lyukas lábosokat és mindenféle
csörgõ-zörgõ eszközöket gyûjtöttek,
amivel útnak indultunk, hogy végre
elûzzük ezt a hosszú telet!
Kiszebábot is készítettünk, amit az
ovisok kordéban húzhattak az
utcákon. A hideg ellenére a gyerekek
és óvónõk egyaránt jókedvûen és

kitartóan énekelve vonultak végig a adtuk elé, melyet a gyerekek nagy
falun, kicsalogatva közben az tapssal fogadtak! Fél 4-kor kezdtek
embereket a meleg szobából. A gyülekezni a szülõk, testvérek
nagymamák. Mindenki izgatottan
várta, hogy belebújhasson a
jelmezébe. A mûsort elõször egy
medvetáncoltatással kezdtük,
aztán mindenki szép sorban
bemutatkozott és elmondta, hogy
minek öltözött be. Van aki még
produkcióval is kedveskedett a
népes közönségnek.
Aztán a mûsor után jött az igazi
mulatság! A szülõk és nagymamák sok-sok finom süteményt
és innivalót hoztak, melyet közösen fogyasztottunk el. Nekik is
köszönjük szépen!
Sajnos az idei Kiszebáb égetés
elmaradt, mivel esett az esõ! Azért
kedves varrodai dolgozók meleg reméljük, hogy ennek ellenére nem
teával és süte-ménnyel kedveskedtek marad már itt sokáig ez a hideg tél!
nekünk. Nekik is köszönjük szépen!
Reméljük, hogy az idei farsangon is
Aztán pénteken elérkezett a várva mindenki sok-sok élménnyel és
várt nap! Délelõtt mi óvónõk és a emlékkel gazdagodott!
dajkák báboztunk a gyerekeknek. A
Világné Rohn Edit
hattyú a csuka meg a rák címû mesét
LURKÓ 2010. MÁRCIUS
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Március 1. - Az újrapapír világnapja
Olyan magyaros világnap ez, a
Hulladék Munkaszövetség (HuMuSz)
találta ki 2006-ban, idén lesz az
ötödik.
Néhány adat a fákról…
Azt bizonyára mindenki tudja, hogy a
fák…
… oxigént termelnek,
… javítják a klímát,
… védenek a zaj, rázkódások,
rezgések hatásai ellen,
… egyedülálló esztétikai értékeink,
… elengedhetetlenek az emberi
rekreációhoz.
De vajon azt is, hogy…
… egy 40 éves erdõ hektáronként és
évente 70 tonna szennyezõ anyagot
képes kiszûrni a levegõbõl?
… egy lombköbméter (=4 m2
asszimiláló felület) a vegetációs
idõszakban 650 gramm oxigént
termel és 590 gramm szén-dioxidot
dolgoz fel?
… 1 lombköbméter levélfelület 4500

gramm szennyezõ anyagot képes
kiszûrni a levegõbõl egy vegetációs
idõszak alatt?
… egy lombköbméter asszimilációs
felület 47 liter vizet párologtat el egy
vegetációs idõszakban?
… a háromszintes növényfal (pázsit,
cserjék és fák) jobban véd a zajtól,
mint a téglafal?
A papír a környezetbõl jön és oda is
tér vissza. Csakhogy ma a világ
összes fakitermelésének 20%-át a
papírgyártáshoz használjuk fel. Egy
átlagos nagyságú gyár ma naponta
kb. 1000 tonna papírt termel. Egy
kilogramm fehér papír gyártásához
2,2 kg fa, 35 l víz és 8 kW/óra energia
szükséges. Egy felsõ tagozatos diák
tanévente átlagosan 12 kilogrammnyi
taneszközt „fogyaszt". Magyarországon az egy fõre jutó papírfogyasztás kb. 81 kg/év, és ennek
többsége nem könyv, hanem kéretlen
reklámújság.

Keressük, válasszuk, követeljük az
újrapapírt!
Gondoljátok végig! Takarékosan
bánik-e a papírral iskolánk?
Hol és hogyan lehetne még tovább
csökkenteni a papírfogyasztást?
Rendelkeztek-e elegendõ ismerettel
a papírkészítés folyamatáról?
Vajon meg tudjátok-e indokolni azt,
hogy miért ez az egyike a leginkább
környezetterhelõ iparágaknak?
Fontos-e számotokra a józan
papírhasználat?
Az iskola persze nem mûködik papír
nélkül, ezt ti is tudjátok. Dolgozatok,
adminisztráció, ellenõrzõ, napló,
tankönyvek, újságok... mégis, ti napi
min. 5 órát töltötök a falai között, ezért
nagy lehetõség van az iskola
kezében, hogy jó példával járjon elöl
és már idejében megszokjátok:
a legjobb papír az, amelyik
megmarad az erdõben fának.
5. osztály

Kitüntették Müller Patríciát
Das wichtigste Ereignis der
Ungarndeutschen - am Tag der
Ungarndeutschen Selbstverwaltungen - war die 14. Festgala am
9. Januar. Hier bekam Patricia Müller
den Valéria Koch Preis für ihre
hervorragende schulische Leistung
und Tätigkeiten innerhalb der
Volksgruppe. Patricia Müller besucht
die Klasse 12.a der DeutschUngarischen Abteilung im Ungarndeutschen Bildungszentrum in Baja.
Sie kommt aus Jerking/Györköny. Sie
ist ein selbstbewusstes Mädchen. Sie
stellt sich hohe Maßstäbe, denen sie
unter allen Umständen entsprechen
will. Durch ihr zielbewusstes Lernen
bringt sie in allen Fächern eine
besondere Leistung.
Schon als kleines Kind nahm sie an
verschiedenen deutschsprachigen
We t t b e w e r b e n t e i l . A u c h a m
Gymnasium setzte sie diese
Aktivitäten fleißig fort. Im vorigen
Schuljahr beteiligte sie sich sehr
erfolgreich am Landeswettbewerb der
Mittelschulen im Fach "Deutsch als
Nationalitätensprache". Mit ihren
Mitschülern erreichte sie beim
ungarndeutschen Jugendfilmprojekt

"Abgedreht" 2008 den dritten und im Gálát, a magyarországi németek
legfontosabb rendezvényét. Az
eseményen Müller Patrícia györkönyi
lakos kiemelkedõ iskolai és közösségi
tevékenységéért vehette át a Koch
Valéria Díjat.
Patrícia a bajai Magyarországi
Németek Általános Mûvelõdési
Központjának 12. osztályos tanulója.
Egy öntudatos lány, aki komoly
elvárásokat állít maga elé, aki
ezeknek minden körülmény között
meg is akar felelni. Már kislányként is
számos német nyelvû versenyen vett
részt, a gimnáziumban pedig
szorgalmasan folytatta ezeket a tevékenységeket. Az elõzõ tanévben
sikeresen szerepelt a középiskolások
"A német, mint nemzetiségi nyelv"
Jahre 2009 den ersten Platz. elnevezésû országos versenyén.
Aufgrund ihrer menschlichen Eigen- Osztálytársaival az "Abgedreht"
schaften, ihrer ausgezeichneten filmes fesztiválon 2008-ban harmaschulischen Leistung und ihres dik, majd 2009-ben elsõ helyezést ért
Engagements für die Ungarn- el. A díj elismerésül szolgál kiemeldeutschen wurde sie nachdrücklich kedõ iskolai teljesítményéért és a
für die Zuerkennung des Preises magyarországi német kisebbségért
empfohlen.
való elkötelezettségéért.
2010. január 9-én, a Magyarországi Gratulálunk és további sok sikert
Német Kisebbségi Önkormányzatok kívánunk neki!
Napján rendezték meg a 14. Ünnepi

10 LURKÓ 2010. MÁRCIUS

A györkönyi utcák története
A települések topográfiájának rögzítése
Magyarországon elsõ ízben II. József
idejében történt meg 1782-1785-ig, az ún.
I. katonai felmérés során. A
népszámlálással, összeírással,
házszámlálással párhuzamosan ekkor
rendelték el a birodalomban valamennyi
ház megjelölését, amelyet 1786-ban
kateszteri (a birtokokat is érintõ) felmérés
követett. A nemesség ebben a jogainak
sérelmét, pontosabban a
megadóztatásának veszélyét látta. Hiába
nyugtatta meg õket a „kalapos király”
azzal, hogy a „mi bécsi házunk” is
számozva lett, a rendeletet csak
vonakodva hajtották végre, így ez a
kísérlet végül kudarcba fulladt.
A II. katonai felmérés a napóleoni háborúk
ösztönzésére készült el. I. Ferenc császár
1806-ban rendelte el a „Zweite oder
Franziszeische Landesaufnahme”-t, a
második ill. Ferenc-féle országfelmérést,
azaz részletes térkép készítését a
birodalomról. A Magyar Királyság
területérõl 1819 és 1869 között készültek
el a szelvényrajzok. A mellékelt györkönyi
részleten - amelyrõl nem tudjuk, hogy az
adott intervallumban pontosan mikor
készült - látható, hogy ekkorra már
csaknem teljes egészében kiépült a mai
formájában ismert településszerkezet.
Utcaneveket nem találunk rajta,
mindössze a következõ földrajzi helyek
olvashatók le róla: Keller Höhe, Hoher
B.[erg], Puszta Koch, Puszta Novák,
Sixsti Kút, Puszta Petrás, Puszta Kurz
Lajos, Platter B.[erg].
Györköny elsõ ismert leírása 1829-bõl
maradt ránk. Készítõje, Hagymássy
Sándor jegyzõ azt írja jelentésében
Györkönyrõl, hogy „az Helység fekszik
völgyben, egyébiránt egészséges hely.
Három utcából áll, egy hosszú utcából és
két darab utcából, rendesen vagyon
építve.” A három utcában akkor 291 ház
állt. Hagymássy adataiból arra lehet
következtetni, hogy a katonai térkép
bennünket érintõ része 1829 után
készülhetett, hiszen azon már nemcsak
három utca látható.
Az 1849. október 20-i császári pátens írta
elõ újra az állandó kataszter létesítését.
Mivel ez az elképzelés ezúttal sem volt
gyorsan megvalósítható, ezért 1850.
március 4-én „földadó ideiglen” készítését
rendelték el, hogy a részletes felmérés
elvégzéséig legyen alapja a földadó
kivetésének. Ez volt az ún. konkretuális
felmérés („Concretuelle Vermessung”),
melynek térképei 1851 és 1860 között
keletkeztek. A pátens ezzel kapcsolatban
többek között elrendeli: „Azonnal
végrehajtandó minden községben a
házak megszámozása, s ugyanez
alkalommal az utczák neveit is meg kell

határozni, mely nevek az utczák sarkain
feljegyzendõk.” Györkönyrõl 1852-ben
készült el a telekkönyv, amelynek elsõ
oldalán olvasható, hogy a falu „403
egymás mellett fekvõ házakból áll”. A
telekkönyv egyaránt tartalmaz helyrajzi
számokat és házszámokat, valamint több
utcának korabeli elnevezését is megismerhetjük belõle. A telekfelméréshez
kapcsolódóan 1859-ben készült el az
újabb térkép a dunaföldvári adóhivatal
számára („Parzellirungs Croquis der
Gemeinde Györköny sammt Puszten Dios
und Hangos”), amelyben a helyszínelést
és a változásokat 1886-ban végezték el. A
térképre írt adatokat többször korrigálták,
de az megállapítható róla, hogy a
házszámozás a falu északi végén, az
akkori „Nagy utcza” (a mai Fõ utca)
nyugati oldalán kezdõdött, (pontosabban
az attól még északabbra fekvõ Diós
pusztán lévõ közbirtokos telkeken), majd
folyamatosan haladt végig az egyes
utcákon, végül ugyanott, ahol
elkezdõdött, az utca túloldalán fejezõdött
be. A házszámozásnak ez a módszere,
kisebb változtatásokkal, mind a mai napig
fennmaradt.
A györkönyi utcák nevei - ahogy másutt is a történelem során többször változtak.
Kezdetben az elnevezések között
ilyeneket találunk, mint az utca mérete,
alakja (pl. hosszú, nagy); valamilyen
közszájon forgó jellegzetessége (pl.
sáros); valamely földrajzi vonatkozása (pl.
dombon lévõ); foglalkozásra utaló név (pl.
kõmûves) stb. A történelmi névadás
szokása (politikusok, írók, költõk) elõször
a kiegyezés után terjedt el, fõként a
városokban, de a falvakban csak jóval
késõbb jelent meg. Egy a községünkrõl
1926-ban készült szabadkézi
térképvázlaton még korábbi keletû,
hagyományos utcaneveket olvashatunk,
azonban sajnos nem mindegyiket írták fel
rá. Györkönyben, a nagyközséggé válást
követõen, 1930-ban vezették be a ma is
használatos elnevezéseket. Ezt követõen
a régiek nagy részét már csak a helybéli
német nyelvjárás õrizte meg. A
névváltozások oka a történelem során
legtöbbször politikai volt. Nálunk az
utcanevek két kivétellel (Szabadság utca,
Tolnai Lajos utca) már a II. világháború
elõtt is a maiak voltak, tehát kiállták az
idõk próbáját. Egy utca, az Alkotmány
pedig késõbb létesült.
Fõ utca: Ez az a bizonyos 1829-es
„hosszú utca”. 1852-ben már Nagy
utcának nevezik. Nagyjából a Fõ utca
közepén alakult ki a falu központja: ide
épült az evangélikus templom, itt található
az iskola, és a községi elöljáróság is
koronként más-más épületben itt volt
elérhetõ. Helyi német dialektusban is

hÍuptkÍsz (Hauptgasse) a neve. Az utca
északi végét a köznyelv Libavárosnak
nevezi. Németül is hasonlóképpen hívják,
këncvÍt (Gänse Weide), amely abból ered,
hogy a Fõ utca végén kezdõdõ mezõn
régen libákat legeltettek. A katonai
térképen még nem épült be ez az
utcarész. A késõbbi ábrázoláson is csak a
Libavárosnak a keleti oldalán láthatók
házak, a nyugati oldalán mindössze
elszórtan néhány közbirtokos kúria épült.
A nyugati oldal a XX. század elején épült
be teljesen. Szabadság utca: 1852-ben
még Császár utca a neve, majd késõbb
Király utca lesz belõle. A II. világháború
után politikai okokból ez utóbbi név sem
maradhatott meg, így 1948-ban
elnevezték Szabadság utcának. A
helybéliek német elnevezése még az
elsõ, legrégibb nevet õrzi: KÍjszrkÍsz
(Kaisergasse). Hegy utca: 1852-ben
Kilátó utca. A elnevezés onnan ered, hogy
az utca északi végérõl nyílt valamikor a
legjobb kilátás a falu egészére. Talán
valamiféle kilátó is állt itt abban az idõben.
Késõbb Domb utcának nevezték el, végül,
egy kis túlzásba esve, elkeresztelték a
mai névére. Németül kétféleképpen is
nevezik: HivlkÍsznak (Hügelgasse), ami a
domb megfelelõje; és az utca északi
végének keleti oldalán, a völgyben lévõ
szakaszát RephinklkÍsznak (Rebhuhn,
Repphuhn) hívták, mert régen sok fogoly
tanyázott itt a két házsor közötti területen.
Kisfaludy utca: 1852-ben Gamauf köznek
nevezik. Johann Christian Ritter lelkész
(1798-1842-ig szolgált itt) elsõ
feleségérõl, a korán elhalt Charlotte
Gamaufról kaphatta a nevet, akinek apja,
Teophil Gottlieb Gamauf neves soproni
evangélikus lelkész, a város történetének
elsõ jelentõs kutatója volt. Késõbb a
Kereszt utca nevet kapja, mivel a Fõ
utcáról merõlegesen, azaz keresztbe
húzódik a Hegy utca felé. Ez a német
megnevezése is: CvechkÍsz
(Zwerchgasse). Hogy melyik Kisfaludyról
kapta a mai nevét, a drámaíró Károlyról
vagy a költõ Sándorról, nem tudható.
Barcsay utca: Az 1852-es neve
Mészárszék köz. A Fõ utcáról nyíló utca
sarkán, a régi községházával szemben
állt a XIX. században a közbirtokosok
mészárszéke. A XX. század elején új,
polgári jellegû ház épült a helyén,
amelyben Koch Mihály vendéglõje volt. Az
utcát egy nagy múltú erdélyi történelmi
családról nevezték el. A helyiek
egyszerûen a hirenkmÍhÍusz (Hinter dem
Gemindehaus) elnevezéssel illették,
mivel a kis utcácska a régi községháza
mögött húzódik a Kisfaludy utcáig. Tolnai
Lajos utca: 1852-ben Kert köz a neve.
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A tõle nyugatra esõ Fõ utcai házak kertjei
szegélyezik az utca egyik oldalát, és a
másik oldalon is jobbára kertek találhatók.
Késõbb Sár utcának, majd Rét utcának
nevezték. Így hívják németül is: Viszekåsz
(Wiesengasse). Mivel a Fõ utcánál jóval
mélyebben fekvõ utca a vizes rét
közelében épült, az év nagy részében
meglehetõsen sáros is volt. 1955-ben a
falu híres szülöttérõl, Tolnai Lajosról, a
XIX. század neves írójáról nevezik el,
akinek a szülõháza az utca elején állt. Az
emléktáblával is megjelölt házat késõbb
lebontották, és új épült a helyére. Paksi
utca: 1852-es elnevezése Pincze köz.
Német neve is arra utal, hogy
Györkönybõl Paksra erre lehet a
legrövidebb úton eljutni: Påkszrvék
(Pakser Weg). Nagydorogi út: 1852-ben is
ez volt a neve a falu központjától a
szomszéd községbe vezetõ útnak, de a
Széchenyi utcától a Fõ utcáig tartó
szakaszát akkor az iskolamesterbõl
(tanítómester) következõen Mester
köznek hívták. A Tolna megye földrajzi
nevei c. kiadvány szerint nevezték még a
györkönyiek Tassi útnak is, állítólag
Thassy István nagydorogi személyrõl, aki
kvártélyos volt a Rákóczi-szabadságharc
idején. Nem tudjuk, ez az adat honnan
származik. Tény viszont, hogy az 1852-es
telekkönyv szerint Györköny Diós nevû
határrészében lakott Tassy Gábor
birtokos. 1851-ben még itt élt apja, Tassy
Béla is, aki itt is született. Utóbbit egy
1851-es megyei irat a „megkegyelmezett
forradalmi egyének” között említi, aki
„korábban országgyûlési írnok, késõbb
honvéd és pártütõ. Jelenleg gazdálkodik,
politikai viselete szerény.” Talán inkább
vele kapcsolatos az elnevezés. A
nagydorogi út 1891-ig még nagyjából
egyenesen vezetett a temetõtõl a
szomszéd faluba. 1890-ben kérte a
nagydorogi képviselõtestület annak
áthelyezését északabbra. Ezzel a
korábban teljesen egyenes út 1453
méterrel hosszabb lenne ugyan, de a
legelõmegosztás miatti új kialakítás
szempontjából Nagydorognak ez elõnyös
volna így szólt az indoklás. Györköny
fellebbezett ez ellen, de végül az új tervet
hagyták jóvá. Így jött létre a két kanyarral
megtört mai út. 1905-ben merült fel
elõször a Györkönyt Nagydoroggal
összekötõ út kövesúttá való kiépítése.
1908-ban a györkönyiek már az iránt
folyamodtak az állami építési hivatalhoz,
hogy ez a kövesút ne csak a falu
központjáig épüljön meg, hanem tovább,
az utat keresztezõ patak hídjáig. Ezt
követõen így is készült el az út. Az 1970es évekig ez volt a falu egyetlen szilárd
burkolatú utcája. Innen a német neve is:
státrósz (Steinstraße).
Ez az út egyben észak-déli irányban
kétfelé is osztja a községet: egy felsõ
falura és egy alsó falura, svábul ovrtoåfuråtoåf (Oberdorf-Unterdorf). A helybéliek
régen a felsõ faluban lakókat vácåpåur-nak

(Weizenbauer), azaz búzát termelõknek,
az alsófalubelieket ezzel szemben
gúnyosan rëpcåpåur-nak (Rapsebauer),
vagyis repcét termelõknek nevezték. Az
elnevezés alapja az, hogy a felsõ faluban
lakott a legtöbb gazdag paraszt, akik jó
minõségû gabonát tudtak termelni, míg az
alsó faluban éltek a szegényebbek, és az
õ termésük gyengébb, apróbb szemû volt.
Széchenyi utca: A XX. század elsõ
évtizedeiben még Posta utcának hívták,
mert az utca elején volt annak idején a
postahivatal. A svábok Rácåkåsznak
(Raizengasse) nevezték, ami Rác utcát
jelent. Ebben az utcában lakott a
népemlékezet szerint egy mészáros, aki a
község utolsó szerb nemzetiségû lakosa
volt. Tolnai Lajos A sötét világ címû
önéletrajzi regényében 1840-as évekbeli
györkönyi emlékeit idézve
szintén
említést tesz egy Breznyánszky nevû
mészárosról, ami hitelesíti az elnevezést.
Szõlõ utca: Régen, mivel a temetõtõl
indul, Temetõ utca volt a neve, ahogy azt a
német elnevezése is õrzi: Khechófkåsz
(Kirchhofgasse). Tõle nyugatra szõlõk
helyezkednek el ma is. Bocskai utca:
1852-ben Új utca a neve, mivel az ezt
megelõzõ évtizedekben létesülhetett. Ez
a német elnevezése is: nåjkåsz (Neue
Gasse). Az 1926-os térképen Újsor
utcaként szerepel. Újváros utca: 1852ben Kurcz György utcának hívják. Kurcz
György közbirtokos volt, Diós pusztán élt.
Nem tudjuk, milyen okból nevezték el róla
az utcát, de személye feltehetõen
közbizalmat élvezett. A XX. század
elejétõl Újváros a neve. A már idézett
1981-es gyûjtés szerint ez a falu legrégibb
utcája. Nem ismert, hogy honnan való ez a
megállapítás, és mivel ellentmond az utca
elnevezésének is, feltehetõen téves.
Ugyanígy sem itt, sem a Libaváros
esetében nem tudjuk, mire vezethetõ
vissza a „város” szó használata. Eötvös
utca: Más elnevezése nem ismeretes. A
Kisfaludy utcához hasonlóan a magyar
történelem két jelentõs alakjához is
kapcsolódhat a név: Károlyhoz, az íróhoz
és politikushoz, de valószínûbb, hogy a
névadók báró Eötvös Józsefre gondoltak,
aki az 1848-as elsõ felelõs kormány
vallás- és közoktatási minisztere volt.
Rákóczi utca: 1852-ben Pincehegy utca,
ahogy a német elnevezése is erre utal:
Khëråhékåsz (Kellerhöhegasse). Hosszú
köz: A Rákóczi utcának a Fõ utcától a
Bocskai utcáig terjedõ szakasza. Nevezik
még Bölcsõde köznek is, mert itt volt
régebben a bölcsõde. Németül is Hosszú
köznek hívják, azaz Långåsz keszjå
(Langes Gässchen). Használatos volt
még a helyiek körében a nåcårénrkåsz
(Nazarenergasse), mert ebben a közben
volt a nazarénusok imaháza. Kossuth
Lajos utca: A Rákóczi utcától a Baross
utcáig tartó részét 1852-ben Kõmûves
köznek hívták, feltehetõen egy vagy több
kõmûves lakhatott itt. A XX. század elején
a Magyar utca alatt, a Rákóczi utcából
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délre nyíló szakaszát Kadar utcának
nevezték. (Az 1926-os térképvázlaton
szerepel így. A kézírás nehezen
olvasható, ezért elképzelhetõ, hogy a
helyes olvasat Kádár utca, és
foglalkozásra utal, nem a györkönyiek
egyik kedvelt szõlõfajtájára. Ma egyik
verzióra sincs magyarázatunk.) Az utca
déli végének a német neve mílkåsz
(Mühlgasse), azaz Malom utca volt,
ugyanis arrafelé valamikor két malom is
mûködött. Magyar utca: Régebben Zsír
utca, így szerepel az 1926-os térképen is.
Németül is ez a neve: Smålckåsz
(Schmalzgasse). A régi elnevezésrõl az
1981-es felmérésben azt olvashatjuk,
hogy a helyi németek szerint gúnyos
eredetû, és arra utal, hogy az itt lakóknak
ritkán volt zsírjuk a fõzéshez. A mai név
kapcsán csak találgathatunk. Talán a
Trianon utáni idõszak nacionalista
közszellemének tett gesztus ez a névadás
az akkor még alapvetõen német
lakosságú község vezetése részérõl.
Arany János utca: A Paksi utcától a
Baross utcáig vezetõ szakaszát a XX.
század elején még Boszorkány utcának
nevezték. Ennek eredetét sem ismerjük.
Feltehetõen valamilyen mára elfeledett
legenda az alapja. Az utca végén, a Fõ
utca felé vezetõ árok sötétben
meglehetõsen vad és romantikus
környéke indította talán régen az arra
járókat effajta képzelgésekre. Baross
utca: A dualizmus korának kiemelkedõ
politikusáról, Baross Gáborról kapta a
nevét, akit a vasút fejlesztésében kifejtett
tevékenységéért „vasminiszternek”
neveztek. A népnyelvben rinåkåsznak
(Rinnegasse) nevezik, mert az imént
említett árokban, a Fõ utcáról, a Magyar
utca mögött, az Arany János utcát
keresztezve a nagy esõzések után egy
patakszerû csurgó folyik le a hídig.
Alkotmány utca: Az 1960-as években
nyitották meg új utcaként az építkezni
szándékozók számára. A XIX. századi
térképeken a mai házak telkén valahol
még a szemben folyó pataknak egy
második ága is látható, amely a mostani
Rákóczi utcai hídtól ágazik el, és a malom
melletti hídig tart, illetve a Pince-hegyre
vezetõ útnál még egy harmadik híd is volt.
Petõfi utca: A Paksi útnak a Pince-hegy
eleji szakaszát 1930-ban nevezték el így.
A helyi dialektusban közölt német nevek
írásmódja
a könnyebb olvashatóság
kedvéért a magyar kiejtéshez igazodik.
Az „å” karakter nagyjából a magyar á hang
röviden ejtett változatának felel meg, az
„ë” a magyar é hang röviden ejtve, a „ch”
pedig a német „ich-hangot” jelöli.
Források:Tolna megye földrajzi nevei Bp.
1981.TMÖL Kataszteri telekkönyv
Györköny 1852 és kataszteri térkép 1859
TMÖL Térképvázlat 1926Cserna Anna
Kaczián János: Egyed Antal összeírása
és korrajz Tolna vármegyébõl TML 1986
http://archivportal.hu/
Brunn János 2010. február

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

Deák Zoltán
Ipari és kereskedelmi hûtõgépszerelõ
Klíma- és háztartásigép-szerelõ
7045 Györköny, Fõ utca 99.

Tel.: 06/30-600-87-43,
06/30-230-62-88
Analit Utazási Iroda Szekszárdon
Utazási ajánlataink:
Hurghada 1 hét, május 2. , 9., 16., 23., 30., június 6., 13-i indulással
4*száll, repülõ, all inclusive ellátással
89.900 Ft/fõ
Tunézia 1 hét, április 09., 16, 23-i indulással, 3*száll, repülõ, fp. 48.900 Ft/fõ
Bulgária 1 hét, június 13., 20., 27.-i indulással, 3* száll, repülõ, all inc. 79.900 Ft/fõ
Mallorca 1 hét, június 10., 17., 24.-i indulással, 2*száll, repülõ, fp.79.900 Ft/fõ
Zöld-foki szigetek 1 hét, 4*száll, rep.
215.000 Ft/2 fõ
Maldív szig. 9 éj, 3*száll, rep.
289.900 Ft/fõ
Seychelles 3+*száll, rep.
269.900 Ft/fõ
Bali 1 hét, 4*száll, rep., reggeli, prog.
206.900 Ft/fõ
Karibi hajóút 1 hét
85.000 Ft/fõ
Florida, Orlando 1 hét, száll., rep.
78.900 Ft/fõ
Thaiföld 9 éj, 5* száll., regg., rep.
199.900 Ft/fõ
Autóbuszos körutazás az Egyesült Államokban:
Keleti part május 01., repülõ, száll., progr., fp.
454.410 Ft/fõ
Nyugati part május 21., repülõ, száll., progr., fp.
389.610 Ft/fõ
Japán körút ápr.14., 7 éj száll, reggeli, rep., progr.
554.000 Ft/fõ
Anglia-Skócia körút máj.8., 10 éj, autóbusszal, fp,progr.
212.900 Ft/fõ
Észak Olasz Tavak és mûemlékvárosok, április 19 - 25.-ig
85.500 Ft
Francia Körutazás 2010. április 15 22. ig
107.500 Ft/fõ 7100 Szekszárd, Arany J.u.6-8.
Varázslatos Mexikó piramisok, gyarmati emlékek, felhõkarcolók, álomstrandok Tel.: 74/510-633, email: info@analit.hu
körutazás
2010. november 22 december 02.
369.900 Ft + reptéri illeték
Peru az Inkák földre 2010. október 14 25-ig
565.000 Ft + reptéri illeték
Rio De Janeirotól Iguassuig körutazás 2010. november 21-29. 355.000 Ft + reptéri ill.

További Fehérvár Travel körútjait keresse irodánkban!
Fedezze fel velünk a világot….! www.analit.hu
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Óvodai farsang I

Óvodai farsang II.

Iskolai farsang I.

Iskolai farsang II.

Az újrapapír világnapjának györkönyi résztvevõi
Dolgozatírás közben az alsós tanítónénik

Gyógynövényes teadélután
Infokommunikációs technikai oktatás

