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Györköny pár év szünet után ismét helyszíne lesz a Dunamenti Folklórfesztiválnak. 
Ennek idõpontja június 28. (hétfõ) este 6 óra. Fellép a györkönyi Gyöngyvirág és a 
Német Nemzetiségi tánccsoport mellett a POM KANEL Táncegyüttes is. A 
fellépések után 20 órától táncház lesz szintén a Május téren. Mindenkit sok 
szeretettel hívunk és várunk!
Amit a Pom Kanel Táncegyüttesrõl tudni érdemes:
Az együttes Martinikrõl érkezik hozzánk. Martinik egy sziget a Karib-tengerben, a 
Kis-Antillák része. Jogilag Franciaország egyik tenge-rentúli megyéje. A szigetet 
feltehe-tõleg Kolumbusz Kristóf fedezte fel 1502-ben. A karibi õslakosok Madinina-
nak nevezték, azaz Virágok Szigetének. A mai lakosság döntõ többsége afrikai 
származású, kultúrájukat fõként a francia telepesek és az afrikai rabszolgák, illetve 

leszármazottaik alakították. 
Az Együttes 1983-ban alakult Basse 
Pointe városban. Az évek során nagy 
sikerrel népszerûsítette a karibi 
hagyományokat  az USA-ban,  
Kanadában, Japánban és Európa 
számos országában. 
Magyarországon elsõ alkalommal 
szerepelnek. 
Táncaik felidézik az afrikai gyökereket 
épp úgy, mint a haiti voodoo 
szertartások elemeit. A keringõ, a 
beguine, a mazurka lépéssorai is 
szerepelnek repertoárjukon, illetve 
munkatánc a cukornád ültetvényekrõl. 
Az együttes ma az egyik legismertebb 
képviselõje a Karib-térségnek. 
Varázslatos színekkel, fülbemászó 
ritmusokkal és az alma és fahéj 
egzotikus ízével a színpadon láthatjuk 
majd 28-án  a POM'KANEL, azaz 
„alma fahéjjal”. 
Együttes vezetõ: ALAMELU A. 
D'Jéssy   

Kuti Imréné

Dunamenti Folklórfesztivál TARTALOM
2. old.:

Önkormányzati hírek; 

Marosszentannán jártunk 

vendégségben; 

Digitalizált könyvtár; 

Pincehegyi útjelzõk

3. old: 

Nyertes pályázat a 

mûvelõdési ház 

felújítására; Egyházi 

hírek; Hullámvasúton

4. old.: 

Egészségnap 2010. 

május 6.; Éves óvodai 

beszámoló

5-6. old.: 

Hirdetések

7. old.: 

Papírgyûjtés; Zöldnap; 

Ovis tapasztalataim

8. old.:

Gyermeknapi 

élménybeszámoló; 

Sportos diáknap; 

Gyereknap

9. old.:

Ballagás; “Végre itt a 

nyár!”

10. old.:

Képek a hírekhez 

Szigeti Nikolett
Született: 2010. május 28.
Súly: 2700 g



idén lesz 100 éves (mint arról Felújítások, akadálymentesítés, 
a Mûvelõdési Házon lévõ bõvítés
eredeti kapu árulkodik). Az A n y á r  s o r á n  G y ö r k ö n y  
egyik legszebb telepü-lési központjában lévõ középületek jó 
épületet községházának része meg fog újulni pályázati 
építették. Az elmúlt években f o r r á s o k b ó l  é s  a  P a k s i  
az épületet alászigeteltük, a Atomerõmû Zrt. támogatásából.
nyílászárók nagy részét Az alsó és felsõ iskola komplex 
kicseréltük, korszerûsítettük. akadálymentesítésére kerül sor 
Az épület 100. születésnap-június-július során, mely az 
jának méltó megünnep-„ A k a d á l y m e n t e s í t é s e k  
léséhez a külsõ felújításra van megvalósítá-sának támogatása a 
még szükség. Ehhez a Paksi Duna-Mecsek Területfejlesztési 
Atomerõmû Zrt. nyújtott segítségével az Önkormányzat A l a p í t v á n y  á l t a l  é r i n t e t t  

támogatást.konyhájának lépcsõháza és a települések területén” címû pályázati 
A fenti fejlesztések eredményeként vendégeket kiszolgáló vizesblokk forrásból valósul meg. 
Györköny középületeinek nagy része épül meg szintén a nyár során. Ezzel Az Európai Mezõgazdasági Vidék-
jó minõségben, korszerûsítve, a fejlesztéssel utat nyitottunk a fejlesztési Alap vidéki örökség 
kihasználva és nem utolsó sorban padlástér elérésére, ahova - 10 éve - megõrzésének támogatására beadott 
szép állapotban mûködhet tovább, két tantermet terveztek meg. Az egyik pályázatunk szintén nyert .  A 
m i k ö z b e n  f e l ú j í t á s u k r a  a  lenne az új számítástechnika terem, a támogatásból 11 présház és a Hivatal 
közeljövõben nem kell költenünk. másik pedig a napközi. Reményeink külseje újul meg a nyár során.

Folytatás következik... szerint õsszel a gyerekek birtokba Az „Önkormányzati fejlesztési 
vehetik az új termeket.feladatok támogatása terület i  

Braun ZoltánIskolánk felsõ tagozatának épülete kötöttség nélkül” címû pályázat 
polgármester

Önkormányzati hírek

A május 6-9-ig tartó hosszú hétvégén csapattal látogatást tegyünk Maros- Marosszentanna gazdasági és civil 
43 fõvel marosszantanai barátaink szentannán. Nagy vendégszeretet- életébõl.
vendégei voltunk. Az egy éve ben volt részünk. A rövid ottlétünk Köszönjük a vendéglátást!
kezdõdött kapcsolatfelvétel óta alatt sok mindent láthattunk Erdély Júliusban újra találkozunk Györköny-
többször találkoztunk már, és most gyönyörû tájaiból, településeibõl, és ben!

Braun Zoltánjött el az ideje, hogy egy nagyobb többek között ízelítõt kaptunk a 
polgármester 

Marosszentannán jártunk vendégségben

Györkönyi könyvtárban a Paksi rendszerbe. Egyelõre a  Pákolitz Amint elkészül a könyvek felvitele, 
Kistérségi Mozgókönyvtári Szolgálat István Városi Könyvtár honlapján akkor már konkrétan is el lehet érni a 
megkezdte  a  könyvá l lomány (www.vkpaks.hu) a katalógusban györkönyi könyvtár honlapját ezen 
elektronikus felvitelét a könyvtári lehet megtalálni a könyvek címeit. belül pedig könyvek címeit.

Digitalizált könyvtár

 A Györkönyi Pincehegyért Egyesület elnevezéseket az Önkormányzat segítségével pedig elkészült az elsõ 
még 2009-ben célul tûzte ki, hogy K é p v i s e l õ  T e s t ü l e t é n e k  15 tábla, melynek elsõ 5 példányát az 
elnevezi a Pincehegyen lévõ utakat, elõterjesztették. Az elõterjesztést Egyesület tagjai beásták a helyükre. 
ösvényeket, tereket ... és így tovább. kisebb módosításokkal a Testület 
A t ö b b  ü l é s  u t á n  k i a l a k u l t  elfogadta. A Német Önkormány-zat 

Pincehegyi útjelzõk

Braun Zoltán

polgármester

Kuti Imréné
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A Györkönyi Hagyományõrzõ Egye- jogosultságot nyert, az Európai Ház) külsõ-belsõ felújítása érdeké-
sület elnyerte a Földmûvelésügyi és Mezõgazdasági Vidékfejlesztési ben. Ezt a pályázatot is benyújtottuk, 
Vidékfejlesztési Minisztérium Új Alapból  (EMVA) az Integrá l t  melynek eredményeként 47 millió Ft  
Magyarország Vidékfej lesztési Közösségi és Szolgáltató Tér ot nyertünk el a mûv.ház külsõ és 
Programjában (ÚMVP) meghirdetett kialakítására támogatási kérelmet belsõ felújításához, átalakításához.

Kuti Imréné"Integrált Közösségi és Szolgáltató benyújtani a meglévõ korszerûtlen 
Tér (IKSZT) Cím"-et. Az egyesület így épületek (jelen esetben a Mûvelõdési 

Nyertes pályázat a mûvelõdési ház felújítására

Az elmúlt hetekben sok örömteli ezelõtt konfirmáltak találkozhattak családokkal. Kívánjuk, hogy tartsa 
esemény za j lo t t  evangél ikus  egymással templomunkban és az meg õket az Isten gondviselõ 
gyülekezetünkben. úrvacsorai oltár elõtt is. sze re te tében  és  az  egyház  
Május 16-án - sikeres vizsgájukat Egy hónap alatt hat gyermek közösségében!
követõen - kilenc konfirmandus állt részesült a keresztség szentségében A Lurkó o lvasó i tó l  abban a  
templomunk oltára elé, hogy és egy ifjú pár fogadott hûséget reményben köszönünk el, hogy a 
megvallják hitüket és vegyék Isten egymásnak, Isten áldását kérve közeljövõben önálló gyülekezeti 
személyre szóló áldását. házasságukra. híradással is jelentkezhetünk majd.
Egy héttel késõbb, Pünkösd ünnepén Hálát adunk ezért a sok szép 

Dr. Zsednai Józsefnéaz 5, 10, 25, 30, 40, 50, 60, 70 évvel ünnepért és együtt örülünk az érintett 
evangélikus lelkipásztor

Egyházi hírek

Labdarúgó csapataink tavaszi sze- egyéb elfoglaltságok miatt néhány- Nagy valószínûséggel maradunk a 
replését leginkább a hullámvasúton szor cserék nélkül kellett játszanunk. 11. helyen, de legalább magunk 
való utazáshoz lehetne hasonlítani. A rossz széria ellenére a csapat 28 mögött tudhatjuk Tengelic, Pálfa és 
Egyszer fent, egyszer lent. Most pontjával õrzi az õsszel megszerzett Kajdacs hasonló korosztá lyú 
éppen leszálló ágban vagyunk. 10. helyet és ha a hátralévõ csapatait.
A fe lnõt t  csapat  márc iusban mérkõzésein legyõzi a sereghajtó Ne feledjük viszont, hogy tavaly még 
kecsegtetõ rajtot vett, 5 bajnoki Zombát, majd itthon a Dunaföldvárt, a megyei III. osztályban fociztunk és a 
mérkõzésen is veretlen maradt, pedig akkor megszerezheti a 9. helyet. A 14 Keleti csoport mezõnye lényegesen 
az élbolyhoz tartozó ellenfelekkel csapatos mezõnyben egy újonc kiegyensúlyozottabb a Nyugati 
játszottunk. csapattól ez elfogadható teljesít- csoporténál. Ezt bizonyítják a 
Idegenben vertük a Kajdacsot (2-1), mény, fõleg, ha azt vesszük alapul, sorozatos keresztbeverések és az 
döntetlent játszottunk Sióagárddal (0- hogy a Paksi FC is az elsõ tízbe utolsó percekig kiélezett bajnoki 
0), Pálfával (2-2) és Bonyhád- készült; s kis híján kiesett az NB I-bõl. befutó.

Erdei TamásBörzsönyben is (0-0). Közben Ifjúsági csapatunk tavaszi szereplése 
SE Elnökkivertük a Magyar Kupából a Pálfát (2- is elég harmatosra sikeredett. Az õszi 

1), pedig vészkapussal álltunk ki. 6. helyezés után sajnos visszaestünk 
A választások napján parázs a 11. helyre. A sereghajtó Kajdacstól 
hangulatú meccsen 2-0-ra legyõztük tudtunk 1 pontot elhozni, illetve hazai 
a Németkért, amely most bajnoki pályán megvertük a Mórágyot (2-1) és 
álmokat dédelget. A Kupából a Tengelicet (3-0). A többi találkozón 
kiesetünk a megyei I. osztályú sajnos vesztesen hagytuk el a pályát.
Szedressel szemben (2-3), de csak a Hiába álltunk félidõben nagyon 
90. percben kapituláltunk. sokszor döntetlenre, a 2. félidõben 
Ezek után vége lett a jó sorozatnak és rendre kiütköztek a fizikai és idegi 
6 mérkõzésen mindössze egyetlen hiányosságok A bajnokság vége 
pontot szereztünk, a Fadd ellen. A egyébként is brutális sorozatot 
legsúlyosabb a Dunaszentgyörgyön tartogatott a fiatalok számára, mert a 
elszenvedett vereség volt (2-9), „bivalyerõs” élbollyal (Madocsa, 
amilyenre évek óta nem volt példa. Bátaapáti, Zomba, Dunaföldvár) 
Sajnos sérülések, munkahelyi és hozott össze bennünket a balsors.

Hullámvasúton
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Az idei évben is megtartottuk Barna kenyér, túró, tojás, és 
az egészségnapot, követve a rengeteg zöldségféle tette 
h a g y o - m á n y a i n k a t .  A  újdonsággá a megszokott 
Diákönkormányzat pénzzel is szendvicseket.
hozzájárult a nap sikeréhez. E r re  a  napra  m inden  
Parrag Bettina, a gyermek g y e r e k n e k  j u t o t t  a z  
ö k o c s o p o r t  v e z e t õ j e  Iskolagyümölcs programból 
köszöntötte a gyerekeket, és alma, amely részét képezte a 
ellátta õket néhány hasznos jó gyümölcs-salátának, vagy 
tanáccsal az egészséges p e d i g  a  f u t á s  u t á n  
táplálko-zással kapcsolatban. fogyasztották el jó ízûen.
Majd Váczy Renáta, a sulirádió A napot a szépen megterített 
rádiósa, egy kis almatörténettel asz-talnál, a szendvicsek 
okosította a gyereke-ket. elfogyasztá-sával zártuk.
A Sió Eckes Kft, a tavalyi Eredményhirdetés pénteken 

A kicsiknél a gumiugrálás volt a menõ, Iskolatáska pályázaton elért reggel volt. Schweigert 
még a nagyoknál az aerobik, és a kiváló eredmé-nyeinkért, a gyerekek, M a r t i n  n a g y o n  ü g y e s e n  
Jump-style tánc volt a fõ szám. De sok, sok rajzáért, és a rájuk kapott megszerkesztett oklevele volt a 
lehetett tájfutni, ping-pongozni, pontokért, ajándékkal kedveskedett jutalom, valamint a nap, amelyet 
focizni is. Közben készültek a nekünk erre a napra. Minden gyerek nagyon hasznosan, és jól töltöttek el.
különbözõ finomságok, amit a egy literes Sió levelet, egy 2 dl-es Sió Köszönjük minden öko szakkö-
sportolás végén, jó étvággyal Vita Tigris innivalót, valamint egy Sió rösnek, akik részt vettek az 
fogyasztott el minden osztály. A Vita Tigris gyümölcspürét kapott elõkészületekben. Köszönjük minden 
f e l s õ s ö k n é l  p l a k á t ,  é t l a p ,  ajándékba. Az ajándék osztatlan diáknak, hogy ilyen nagy aktivitással 
emblémakészítés, valamint csapat-sikert aratott a gyerekek körében, vették ki részüket ebbõl a napból. 
név választás is volt a programban. melyet a sportolás után fogyasztottak Valamint a kedves kollégáknak, akik 
Kitartó munkával keresték az elrejtett el. Az alsó tagozatos gyerekek sok szintén nagy aktivitással segítettek a 
26 egészségge l  kapcso la tos  sporttal fûszerezték a napot, de a nap szervezésében, hogy minden 
közmondást.felsõsök is többféle variációban zökkenõ mentesen történjék. 
Mosolygós almák, Banánfalók, Íz fejlesztették tüdejüket. A kicsiket 

Köhler Ádámnévadászok, és Tejbetök nevû csapatok sorversenyek sokasága várta, 
ökocsoport vezetõ

lettek.amelyben nagy örömmel vettek részt. 

Egészségnap 2010. május 6.

Mint ahogy az elõzõ években, idén is ki is próbálhattuk - amit egyébként támogatását. Csak összetartva és 
akadt tennivalója a szülõi munka- nagyon élveztünk. együttesen tudunk hatékonyan 
közösségnek. Feladata, hogy segítse A  k a r á c s o n y i  ü n n e p s é g  dolgozni és szebbé, gördüléke-
és megkönnyítse az óvónénik elõkészítéséhez süti  sütéssel nyebbé tenni az egész évben 
munkáját, kapcsolatot tartson a járultunk hozzá, ami a lurkókkal felmerülõ tennivalókat, programokat. 
gyerekek szüleivel és a szülõk is együtt nagyon jó hangulatban telt. Mindent megteszünk, hogy idõben 
tudjanak hova fordulni kérdéseikkel, Tavasszal felállítottuk az elmarad- értesüljenek a szülõk arról, ha valami 
és támogatni tudják velük együtt az hatatlan májfát az ovi udvarában. Ez a teendõ lesz, akár szóban vagy 
óvoda munkáját, programjait. program igazán családiasra sikere- írásban. Emellett viszont szükség van 
Tevékenységeinket õsszel tökfara- dett és nagyon szép eredménye lett. arra is,hogy a soron következõ 
gással kezdtük, majd a mikulás- A gyermeknap megszervezése az ünnepekrõl vagy programokról 
ünnepélyre került sor decemberben. iskolai SZMK-val együtt történt. Azt érdeklõdjön az anyuka, apuka. A 
Itt szeretném megemlíteni, hogy a gondolom, megérte a fáradtságos sok gyermekeinkkel kapcsolatos dolgok 
csomagokból fennmaradó összeget munka amit szülõ, gyerek és pedagó- közösek. 
m inden  évben  megkap ják  a  gus egyaránt belefektetett. Azok, akik Bízom benne, hogy az elkövetke-
gyerekek, amit színházra vagy más részt vettek ezeken a programokon, zendõkben sok hasznos és szép 
hasznos közös dologra fordítanak. azt hiszem, megelégedettséggel idõtöltésben, szervezésben lesz 
Ezt követõen a kompetencia alapú gondolhatnak vissza a közös részünk! 

Tóthné Balogh Katalinoktatás jegyében úgynevezett idõtöltésekre.
Óvodai Szmk elnökagytornán vettünk részt. A Szülõi Munkaközösség nevében 

Itt megismerhettük a különbözõ szeretném megköszönni a szülõknek 
érdekes fejlesztõ játékok elõnyeit és é s  ó v o d a i  d o l g o z ó k n a k  a  

Éves óvodai beszámoló
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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

Érdeklõdni: Nyirádi Ka-fa Bt. 06/70-40-50-481

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

7

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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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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Régi iskolai hagyományunk a 
papírgyûjtés. Felhívást tettünk közzé 
a faluban, és kértük, hogy tegyék a 
ház elé az újságokat, vagy egyéb 
papír hulladékjukat. Ezeket a 
gyerekek nagy lelkesedéssel szedték 
össze  a nap során. A Libavárostól a 
Pincehegyig járták a gyerekek a falut. 
Kordé, taliga volt a segítõ eszközük. 
Bock papa pedig a traktorjával 
segített a nagyobb mennyiség 
beszállításában. Kedves szülõk is 
érkeztek biciglivel, talicskával. 
Csurkovics papa is sokat segített a 
töméntelen papír felrakásában. 
Mindannyiuknak köszönjük a 

hatalmas csomagokat. Sok izzadt konténeres autóra. El is felejtették, segítséget. Két konténernyi papírt 
homlokú és piszkos kezû kisgyerek hogy elfáradtak.A papírért kapott gyûjtöttünk össze. A gyerekek 
tanúsíthatja a szorgos munkát. pénzt a jövõ évi kirándulásunkra maximálisan kitettek magukért, 
Élmény volt számukra a traktorozás, fogjuk fordítani.hiszen ebben a nagy melegben jó 

Köhler Ádámnéés hogy felszállhattak a hatalmas kedvvel, szorgalmasan hordták a 

Papírgyûjtés

A szokásoknak megfelelõen a nyolc- közben égett a gyertya a kezünkben. 
adikasok zöld napot, úgynevezett A tanárnénink finom tortával várt 
bolondballagást tartottak pénteken bennüneket. Nagy meglepetést 
délelõtt. Reggel sóderozással okozott azzal, hogy most elõször 
kezdõdött a nap, majd bejártuk kínált meg bennünket kólával, 
gyermekkorunk színhelyeit. Játszot- csipsszel, és gumicukorral. Ez 
tunk a mászókákon az alsóban, majd tanárnénitõl nagy ajándék volt, mert õ 
a fél délelõtött az oviban töltöttük el. ezeket mindig tiltotta nekünk. 
Óvónénik, dadusok ,és a gyerekek Köszönjük, hogy ilyen módon is tudott 
nagy szeretettel fogadtak bennünket. nekünk még meglepetést okozni.
Elfogyasztottuk a tízórainkat, majd 

Micskei Márkjátszottunk a kicsikkel.
A napot  szerenádda l  zár tuk   
osztályfõnökünknél. Sikerült szépen 
elénekelnünk a 20 év múlva címû dalt, 

Zöldnap

2009 novemberében Dajka tanfo- 2010. májusban kellett Szekszárdon mosogatni és nem kell udvart 
lyamot kezdtem el  abból az a Kölcsey lakótelepi óvodában az 1 takarítani, jut idõ a gyerekekre is. 
indíttatásból, hogy számomra vonzó hetet letölteni. Nagyon meg vannak terhelve a mi 
munka lenne a gyerekek között Izgalommal vártam és megdöbbenve óvodánkban dolgozó dajkák és a 
óvodában dolgozni. Az iskolában 2 tapasztaltam mennyire más ott a lényeg, a dajka szerepe elveszik. 
hét kötelezõ gyakorlatot írtak elõ, dajka munkaköre. Ettõl függetlenül, ha lehetõség nyílik 
amibõl 1 hét szabad óvodaválasztás Itt, Györkönyben kevés idõ jut a rá, szeretnék dajkaként dolgozni, itt a 
volt és 1 hét kijelölt óvoda csoportszobába bent lenni és segíteni Györkönyi óvodában.
2010. februárban a Györkönyi az óvónõ munkáját vagy a gyerekeket Köszönetet szeretnék mondani az 
Napsugár óvodában 1 hetet töltöttem dajkálni, a sok egyéb munka mellet. óvónõknek és a dajkáknak a sok 
el. Rendkívül jól éreztem magam, Ott Szekszárdon szinte ki sem kell segítségért és értékes információért.
mindenki kedves és segítõkész volt. jönni a csoportszobából csak 

Máténé Bõsz PiroskaGyerekek pedig elbûvölõek. minimális idõre, ott nem kell 

Ovis tapasztalataim
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Idén is megrendezésre került kis adhatta az ihletet a kis alkotóknak a osztogatása fel-fel ébresztette az 
falunkban a gyermeknap, amelynek gipszfestéshez, gyöngyfûzéshez és olykor már igen fáradt gyereksereget. 
l é t r e j ö t t e  szü lõk ,  gye rekek ,  sok más aprólékos munkához. A Az egésznapos program végét azért 
pedagógusok és még sok segítõkész lángossütés nem kis állóképességet mégis csak az esõ határozta meg. Bár 
ember összefogásának köszönhetõ. igényelt azoktól, akik ezt a hálás akkor sem rohantunk haza csak kicsit 
Az idõjárás igen kegyes volt hozzánk, feladatot választották. Etethették kevesebben lettünk.
ennek már itt is volt az ideje, mert az egész napon át az éhes bendõket, de Mesélnivaló lenne bõven, de azt 
elmúlt két évben sajnos nem volt aztán láthatták az elégedett arcokat, hiszem, aki ott volt osztja a 
szerencsénk ezen a téren. így azt gondolom megérte a véleményemet, és úgy gondolja, 
Reggel akadályversennyel kezdtük a fáradozásuk. A lovaskocsizás mindig összességében jól sikerült ez a nem 
napot. Szuper jó sorjátékot állítottak nagyon kedvelt idõtöltés egy ilyen minden napi rendezvény. Ezúton 
össze a tanárnénik - köszönet érte program sorozatban, ez most sem szeretnék köszönetet mondani 
még egyszer -, ahol szülõ és gyerek volt másként. A Csillagshow fellépése mindazoknak, akik anyagilag vagy 
együtt küzdhetett az "életben nagyon látványos és szép volt, bár a más  egyéb ú ton  seg í te t ték ,  
maradásért". Az arcfestés, hennázás technika ördöge kicsit beleszólt a támogatták a szülõk munkáját, hogy 
és tetkókészítés egész nap lefoglalta zenébe, de így is nagyon élveztük. A ez a nap megvalósulhasson!
az ezzel foglalatoskodókat. A habparti természetesen a nap csúcs-

Uhrspringer Istvánnékézmûvesasztalnál is mindig sürgött- pontjának bizonyult, mint mindig. A 
Iskolai Szmk elnök

forgott valaki. A kürtõs kalács illata jégkrém és apró ajándékok, lufik 

Gyermeknapi élménybeszámoló

A tavalyi tanévhez híven idén is az év csak  fokozódo t t .  Persze  az  össze erejüket, ahol a pókjárást némi 
u to lsó  e lõ t t i  nap já t  egy  k is  újságpapírtánc mellett szerepet zsákban futás követte, de persze nem 
nyáriszünetre hangolással kezdtük. A kapott a mindenki által nagyon maradhatott el a mindenki által 
Diákönkormányzat és a tantestület a kedvelt söprûstánc is. Miután jól nagyon kedvelt ügyességi feladat, a 
gyerekeknek egy sportos diáknapot elfáradtak, kitáncolták magukat, mocsárjárás sem. Ezt követõen 
szervezett. A nap folyamán a diákok 6 levezetésként biciklis ügyességi jutalmul minden csapat kifújhatott egy 
állomáson tehették próbára ügyessé- versenyen mutathatták meg kiváló doboz lisztbõl egy tábla csokit, majd 
güket, erejüket. Az elsõ állomáson egyensúlyozó képességüket a végül a boldog lisztes arcocskájú 
m indenk i  p róbára  tehe t te  a  nagypályán. Hogy ne zökkenjen ki gyerkõcök, megfeszített izmokkal, és 
célzóképességét: felakasztott lufikat egy nebuló sem a ritmusból a némi tanári segítséggel kötélhú-
kellett lelõni vizipisztollyal és helybõl negyedik állomáson német táncot és zásban mérték össze erejüket. A 
kellett célbadobni. Ezen az állomáson a nagyon kedvelt, modern Jumpstyle- napsütötte kipirult arcokon úgy 
talán a legmókásabb feladat a t tanulhatták meg. Miután mindenki láttam, azért mindenkinek volt neki 
bekötött szemmel egymás etetése kellõképpen elfáradt levezetésként tetszõ feladat és az iskolát jó 
volt lekváros kenyérrel. A második egy kis „séta” következett a Laci bácsi emlékekkel hagyták diákjaink hátuk 
állomáson párban táncoltak a tervezte tájfutáson. A megteendõ mögött a nyári szünetre.

Gungl Editgyerekek egy újságpapíron, ahol köröcske egészen Libavárosig és 
valamilyen furcsa módon a papír vissza tartott. Legvégül a kipirult arcú 
mindig egyre kisebb lett, de a jókedv kisdiákok sorversenyen mérhették 

Sportos diáknap

Az idei tanévben is igyekeztünk K isd iák ja ink  igaz i  hõsökként  amely szintén nagy sikert aratott a 
diákjainkat gyereknap alkalmából egy másztak, libbentek az egyik fa gyerekek körében. Lehetõség volt 
kirándulással meglepni. Június 7-én lombkoronájából a másikéba. Néha még lovaglásra és falmászásra is és 
u t u n k  e g y e n e s e n  a  p é c s i  észrevehetõ volt rajtuk a félelem, de ha már mindenki végigpróbálta 
Mecsextrémbe vezetett, ahol a tudták, hogy ki vannak biztosítva, és szerencséjét, az udvar óriási 
g y e r e k e k  e x t r é m  s p o r t o k a t  baj nem lehet. Mindenki legyõzte a kötélpira-misán, gokartpályáján  és 
próbálhattak ki. Ránézésre persze félelmét, és szinte kivétel nélkül játszóterén pihenhette ki magát. 
egyik sem tûnt nehéznek, de ennek végigmentek a kijelölt pályán. Az Mindenki nagyon jól érezte magát és 
az ellenkezõjét bizonyította többek alpesi kötélpálya mellett a belépõ szeretne visszatérni, hogy újból 
közöt t  az  A lpes i  köté lpá lya.  magában foglalt egy kör bobozást is, próbára tehesse bátorságát.

Gyereknap

Gungl Edit
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Az idei évben is elérkezett a nyár, a néni bevezetett  bennünket a Kérem, hogy mentsék fel
zöld nap, a bolond ballagás és a betûvetés rejtelmeibe. Hát így az elmenõk bûnös
ballagás. Minden jól sikerült, hiszen kezdõdött a pályafutásunk. Most de szomorú lelkét!
12 tanulót vettek fel oda, ahova Köhler tanárnéni 8-as osztályaként Sok szép verset tanultak meg a 
szeretett volna menni továbbtanulni. búcsúzunk - kezdte búcsúzó gyerekek, szüleik büszkeségére.
Mind a 12-en képességüknek szövegét Micskei Márk A virágátadások után néhány régi 
megfelelõ bizonyítványt szereztek. Majd megvallották tetteiket egy sláger kíséretében diaképeket 
Szárnyat bontott 12 diák. Köhler kedves kis vers segítségével. nézethettek a kedves szülõk, 
Ádámné e lba l lag ta t ta  u to lsó  Keszthelyi Mangó Gabriella vendégek, és tanárok. Az igazgatói 
osztályát. Az utolsó szó jogán búcsú és kézfogás után Márk 
A hetedikes gyerekek, Gungl Edit Ballagóként most elismerem végszavai következtek.
osztályfõnökkel az élen, fantasztikus az ablaktörésben benne volt a kezem Most pedig majd felcsendül az utolsó 
ajándékkal lepték meg a 8. osztályt. azaz csupán a tornacsukám dal, elhangzik az utolsó vers és 
Saját kézzel készített batyut kaptunk ami repülni vágyott a szendvicsem szárnyat bont egy sereg diák. Egy 
ajándékba, melyben benne volt az után. utolsó idézettel szeretnénk elköszön-
életre szóló útravaló. A só, a paprika, És ezennel most elvállalom ni kedves tanárainktól.
és egy kis innivaló, valamint a s az igazgatóit leülni már nem fogom Mivel mindenki a maga módján látja a 
hamuban sült pogácsa. Fokossal és hogy az órákon nem véletlen volt világot, a maga módján éli meg a 
batyuval indultak útra, egy szál mikor a kakaó a padban kifolyt. nehézségeit és a sikereit. Tanítani 
gyönyörû rózsa kíséretében. Nagyon És átadom most e vaskos kötetet a n n y i ,  m i n t  m e g m u t a t n i  a  
szépen köszönjük a tanárnéninek, és ami tartalmazza az összes jó jegyet lehetõséget. Tanulni
a 7-eseknek ezt a szép ajándékot. az összes jó  jegyet  szerzõ  annyi, mint élni a lehetõséggel."
Igazi öko ajándék volt. Végijárva a puskahadat Kedves tanáraink köszönjük, hogy 
szépen feldíszített osztálytermeket, megírása higgyék el nem volt kis szerepet vállaltak abban, hogy 
kicsit sírtunk, és emlékeztünk. feladat. megtanuljunk élni a lehetõségekkel. 
Nyolc év hamar elrepült. Emlékszünk S most az utolsó szó jogán Sok szeretettel búcsúzik a 8osztály. 

Köhler Ádámnémég, amikor pöttöm alsósként, Ildikó Tisztelt Tanári Szék
osztályfõnök

Ballagás

A hosszúra nyúló esõs tavasz után hitetlenkedve kérik tõlünk számon, zökkenõmentesebben vegyék az 
gyermekeink nagyon élvezik a meleg hogy ,,Miért kell már rakodni? Mi még akadályokat az iskolában.
nyári napokat, kint az óvoda udvarán, játszani szeretnénk!" A sok vá l la l t  és köte lezõen 
a sétákon, a kirándulásokon. Elfáradtak õk is, de mi felnõttek is. megoldandó feladat miatt sajnos nem 
Ez a nyári meleg azt is jelenti, hogy Nagy fába vágtuk a fejszénket. A cél tudtuk megszervezni a ,,10 éves a 
megint vége van egy nevelési évnek. nemes, az eredmény kecsegtet, de az Napsugár Óvoda" programunkat, 
Elballagtak a nagycsoportosok, út vége még messze van! amit nagyon sajnálunk!
kitáncoltuk a májusfánkat, az Megismerkedtünk a kompetencia Augusztusban a Nemzetiségi napon 
iskolásokkal közösen játszottunk a alapú nevelés számos lehetõségével. fellépünk a német táncosainkkal, ez 
gyermeknapon. Új, más szemlélet, rengeteg új móds- lesz a 2009/2010-es nevelési év 
Jó hangulatban, vidáman töltöttünk el zer, eszköz állt a rendelkezésünkre. utolsó programja.
néhány órát ,, Apák napján", a szép Mi úgy érezzük, hogy kölcsönösen Magam és a nevelõtestület nevében 
számmal megjelenõ édesapákkal. Itt élveztük ezt a tevékenységet, de még jó pihenést kívánok a nyári hónapokra 
lehetõségük nyílt együtt játszani rengeteg nyitásra váró ajtót rejteget, minden óvodásnak, szülõnek és a 
gyermekükkel, pótolva azt, amit a amit az elkövetkezendõ években falu minden lakójának.
rohanó világ nem minden nap enged együtt fogunk kinyitni.
meg, pedig a gyermekeknek nagy Módosításra került a Helyi Nevelési 
szükségük lenne rá! Programunk, a Szervezeti és 
Az újságcikk megjelenésekor már túl Mûködés i  Szabályzatunk,  az  
leszünk a ,,Pizsama-partyn", amit a Intézményi Minõségpolitikánk.
leendõ iskolások már nagyon várnak. Rodenbücher Edit és jómagam 
Reméljük, hogy az idén is olyan jól kidolgoztuk az óvoda-iskola közötti 
sikerül, mint tavaly. átmenet megkönnyítését célzó, 
A gyermekeken már nagyon érezhetõ ,,Együtt könnyebb" címû innováci-
a szabad, kötetlen játék iránti igény. ónkat. Ennek megvalósításától azt 
Az  ebéd e lõ t t i  e l rakodásná l  v á r j u k ,  h o g y  g y e r m e k e i n k  

,,Végre itt a nyár!”
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Szabó Zoltánné 
óvodavezetõ
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06. 26., 7.00 órától: Döngölés és Szent Iván-éj 
Helyszín: kézmûves ház, pincehegyi tûzrakóhely

06. 28., 16.00 órától: Dunamenti Folklórfesztivál  
Helyszín: Pincehegy 

07. 16. Rock'n'Bor Fesztivál
07. 17. 10. Funky Party & Fánki - Fesztivál 
07. 30. Györkönyi Pincehegyért Egyesület összejövetele 
08. 05.- 08. Nemzetiségi és Falunapok 

Minden rendezvényünkre szeretettel várjuk az 
érdeklõdõket!

Programajánló
A felújítandó mûvelõdési ház látványterve

Az elballagó nyolcadikasok vidáman... ... és egy kicsit komolyabban

Konfirmandusok Nagy sikere volt a gyereknapi habpartinak

Májfa kitáncolás az óvodában Az iskolába induló ovisok


