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Erdélyben, Marosszentannán jártunk májusban. Újra csodálatos helyekre jutottunk el 
vendéglátóinknak köszönhetõen. Egyik ilyen hely a tordai sóbánya volt, ahol a 
galériában megtekinthetõ marsbéli tájakat láttuk.
Marosvásárhely nevezetességeit is sikerült megtekintenünk. Többek között a 
Kultúrpalotát és a Week End telepet (strand- és sportpályák stb). Vendéglátóink is 
többször ismerkedtek Györkönnyel, a helyi emberekkel az elmúlt két évben. A 
kölcsönös látogatások során baráti kapcsolatok alakultak ki. Ezen jó barátságnak az 
alapjaira Együttmûködési Megállapodást kötött a két település, mely hamarosan 
olvasható is lesz Marosszentannával foglalkozó oldalunkon.
Köszönjük a vendéglátást és augusztusig várakozunk a következõ - györkönyi - 
viszontlátásig.

Braun Zoltán

polgármester 

Marosszentannán jártunk 

A képen Ékes István, Micskei 
Dóra és Zsolnai Diána, akik 
2011. Pünkösdjén konfirmál-
tak. A kis gyülekezetnek nagy 
ünnepe volt.
Meghatottan hallgattuk értel-
mes és jól pergõ feleleteikbõl a 
hitvalló bizonyságtételt Szent-
írásról, az Úr Jézusról, a hitrõl.
Jó volt látni Õket, jó volt együtt 
örülni szüleikkel és nagyszü-
leikkel.

Vikár Zoltán

ny. lelkész

Konfirmáció

TARTALOM

2. old.:
Önkormányzati hírek 
3. old: 
Egészségnap; Te szedd! 
4. old.: 
Német nyelvi alapvizsga; 
Gólyales Györkönyben; 
Pincehegyi kertészkedés 
5. old.: 

Ballagás; Természetis-
meret
6. old.: 
Orvosi rendelési idõk; 
Milyen is egy terápiás ló? 
7. old.:

Hirdetések
8. old.:

Ökohírek; Levelek az 
erdõkért; Papírgyûjtõ 
verseny
9. old.:

Györkönyi Sárkányok; 
Sportnap; Kisiskolák 
focija
10. old.:

A Gyerkényi Pyberek I.
11. old.:

A Gyerkényi Pyberek II.; 
Funky Party & II. Fánk 
Fesztivál; ÚMVP 
pályázatok 
12. old.:

Tavaszi zsongás az 
óvodában; Elmegyek, 
elmegyek, búcsúzom 
már...; A Föld Napja 
13. old.:

Hirdetés 
14. old.:
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2011 egy 1000 fõs településen -  Györkönyben augusztustól .  A fenntartás költség lesz az alapja 
bármi jöhet még ... segélyezés is minimális. állami kvótáknak.
V á l t o z á s o k  e l õ t t  á l l  a z  Megérdemli, hogy egy ilyen település A kérdés honnan lesz erre pénz. A 
önkormányzatiság, az oktatás. Mit iskolát és óvodát tartson fenn néhány közel éves 900 milliárdos - országos 
hozhat a változás egy 1000 fõs fõs a település fejlõdését mûködtetõ szinten -költségekbõl az állam 500 
településnek? apparátussa l ,  ak inek nem a milliárdot sem adott a korábbi 

segélykifizetés a feladata? években, a maradékot az önkormány-
Önkormányzatiság Ez elmúlt években Györkönyben több zatok adták hozzá. Ennek egyértelmû 
2011. év sem lett könnyebb mint, a tízmilliós pályázatokat valósítottuk és következménye az önkormányzatok 
korábbi. ebbõl újítottuk fel az önkormányzati ellehetetlenülése, a csõd felé vezetõ 
Az új önkormányzati koncepció 2000 épületek jó részét. Az elõttünk álló szakadéknak beillõ út. Mi is itt 
fõ alatti településekkel nem számol, idõszakban - mint a közmeghallga- utazunk. Mégis mindenki, ameddig 
mint önálló hivatallal. Ez már régóta táson  fel is soroltam - közel 100 tudja, tartja az intézményeit. Fõleg 
nincs Györkönyben sem. A polgár- milliós beruházást fogunk végrehaj- olyan helyen, ahol egy iskola van 
mester sem fõállású. Azaz ezt is tani. Fog ez menni? csak. Nagyobb településeken van 
kipipáltuk. A jelenlegi körjegyzõség Az elvárás felénk, mint kis települések valamekkora mozgástér. Nap mint 
viszont - mint más feladat ellátás is -  felé az, hogy legyen aktív, diplomás, nap olvasható, hogy mely városokban 
egyre romló finanszírozottság mellett nagyon ügyes polgármester, persze zártak be iskolákat, illetve vontak 
kell, hogy mûködjön. Lehetséges, nem fõállású és oldja meg a település össze intézményeket. Az ok a létszám 
hogy feladatokat fognak elvenni a túlélését önmaga, helyi munkatársak alapú finanszírozás, illetve az azt 
körjegyzõségektõl és a járási nélkül. meghatározó születések száma, 
központba fog kerülni az ügyintézés. Szerintem ez így nem fog menni. mely 2010-ben 1000 fõre 7 fõ volt 
Azaz újabb falusi munkahelyek országosan. 
fognak megszûnni, miközben a Oktatás-nevelés Györkönyben 15 újszülött volt 2010-
feladatokat továbbra is le kell 2011. év sem lett könnyebb mint a ben. Ez igen impozáns érték, bár 
finanszírozni esetleg úgy, hogy a korábbi. lenne idén is ennyi!
járási központokba kell átadni a Az iskolában a gyerekek száma az Ennek érdekében az önkormányzat 
szûkös forrásainkból. A járási elmúlt években 100 fölötti. már évek óta tervezi bérlakás 
központok - érthetõ módon - elsõ Június 11-én 15-en ballagtak el állományának növelését. Ezen 
sorban saját/térségi gondjaikat oldják közülük. A ballagási ünnepség másfél céljainkról a következõ Lurkóban 
meg, eztán kerül sor a messzebb lévõ órás volt, melyet a ballagók család- olvashatnak.
kisebb települések problémáinak tagjai, meghívottak méltósággal, 
figyelembe vételére. Ez olyan csendben élték végig. Gyönyörû Egészségügy
helyeken, ahol minden közmûvesítve, mûsor volt. Köszönet a végzõs 2011. év könnyebb mint a korábbi
parkosítva, felújítva, a helyi sport és diákoknak, a felkészítõknek és Gungl 2011-es év hozhat egy pozitív és 
kulturális élethez minden infra- Edit osztályfõnöknek. hosszú távra kiható fordulatot a 
struktúra adva van, ott mûködhet. Mi Az elmúlt évek kétségeire egy györkönyi helybeni orvosi ellátás 
még nem tartunk ott. Lehet, hogy a mi határozott válasz volt ez a ballagás. tekintetében. Nagydorogon mûködõ 
hibánk, de van még rajtunk kívül 1-2 Megéri az oktatást az intézményt orvosi körzetek egyike megszûnt, 
ezer település is hasonló helyzetben. megtartani helyben. Remélem sokan miközben Pusztahencse körzetként 
Egyetértek azzal is, hogy vannak lettek közülük örökre Györköny beolvadt a györkönyi körzetbe. Utóbbi 
települések, ahol nem történik semmi elkötelezettek. két település 1000-1000 fõs, így már 
és emellett rengeteg pénz elúszik. Mi lesz a továbbiakban? 13 fõs az õszi rövid távon is az önálló körzet 
Oda ne is adjanak pénzt, illetve olyan elsõ osztály. A mai világban egész jó, fenntartása finanszírozási, illetve 
helyekre, ahol semmi értelme nincs. nemzetiségi iskolában igen jó, betöltetlenségi problémához vezetett 

mégsem elég a hosszú távú volna. A változás következtében egy 
Mi is van Györkönyben? mûködéshez. hosszú távon finanszírozható körzet 
- nagyüzem Mi lesz a továbbiakban? Az iskolák alakult ki a két településen. Dr. Váli 
- kisebb üzemek államosítása, esetleg a pedagógusok Katalin Virág a megnövekedett körzet 
- új üzem bérét veszi át az állam? ellátását elvállalta mindkét telepü-
- mezõgazdaság Az utóbbi Györkönynek hatalmas lésen napi rendeléssel. 
- állattenyésztés súlyt venne le a válláról. Az iskola és 
- gyümölcstermesztés és fõképp az óvoda fenntartása évrõl Ezúton is köszönöm, köszönjük!
feldolgozás évre nehezebb. 

Braun Zoltán- turizmus A feladatalapú finanszírozás is 
polgármester

- különbözõ szolgáltatások megoldás lenne  azaz, ha az iskola 
A fentieknek következtében férfit marad önkormányzati fenntartású, de 
közmunkára már nem találunk nem a gyermeklétszám, hanem a 

Az önkormányzat hírei
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Az idei évben is megtartottuk az ezen a napon. Déltõl pedig lehetett, amelyet nagyon hasznosan és jól 
egészségnapot, követve hagyomá- ping-pongozni, focizni, és kézi- töltöttek el.
nyainkat. labdázni is a pontgyûjtéshez. Úgy Az a lsósok más var iác ióban 
Binder Alma, a gyermek ökocsoport tûnt, semmi sem elég a mozgásból, szervezték meg az egészségnapot, 
vezetõje köszöntötte a gyerekeket, és mert nem akarták abba hagyni, de az de náluk is a sport és a gyümölcs-
ellátta õket néhány hasznos jó ta- idõhatárokat a buszok indulása miatt fogyasztás járt elsõ helyen. A védõ-
náccsal az egészséges táplálkozás- be kellett tartani. Közben készültek a nénivel közösen egy “Hogyan 
sal kapcsolatban. Alma bemutatta a különbözõ finomságok, amit a spor- táp lá lkozzunk egészségesen”  
szakkörösök által készített plakátot, tolás végén, jó étvággyal fogyasztott feladatsort játszottak, melyhez 
és felhívta mindenki szíves figyelmét el minden osztály. A felsõsöknél mindenki hozott otthonról valami 
a nap szlogenjeire. plakát, étlap, emblémakészítés, kedvenc ételt. Csapatokra bontva, 
Mozogj az egészségedért valamint csapatnév választás is volt a g y ü m ö l c s s a l á t a - k é s z í t é s  é s  
Egyél az egészségedért programban. Kitartó munkával versenyfutás volt a feladatuk. Majd 
Gondolkodj egészségesen keresték az elrejtett 20 egészséggel megérkezett Köhler Nóra, aki 
A tisztaság fél egészség kapcsolatos közmondást is. Az íz- aerobikot tartott a gyerekeknek. Nagy 
A boldogsághormonról sem feled- vadászatos feladat komoly fejtörést tetszést aratott körükben. Ezután 
keztünk meg, amelyet a napsütés, és okozott némelyeknek a kóstolás elfogyasztották a gyümölcssalátát.
egy kis csoki elfogyasztásával során. Köszönjük minden ökoszakkörösnek, 
szerezhetünk be. Szóló szõlõ, Bolondgombák, Íz- akik részt vettek az elõkészületekben. 
Súlyfeleslegünk elkerülése érdeké- vadászok és Aranyalma nevû Köszönjük minden diáknak, hogy 
ben pedig a csapatok készítették a finomabbnál ilyen nagy aktivitással vették ki 
Reggelizz, mint egy király finomabb szendvicseket. részüket ebbõl a napból. Valamint a 
Ebédelj, mint egy polgár Barna kenyér, túró, tojás, és rengeteg kedves kollégáknak, akik szintén 
Vacsorázz ,  min t  egy  ko ldus  zöldségféle tette újdonságossá a nagy aktivitással segítettek a nap 
mondásokat kellene betartani. megszokott ételeket. A napot a szervezésében, hogy minden 
Iskolánkban már 3 éve közös meg- szépen megterített asztalnál, a zökkenõ mentesen történjék. 
egyezés alapján nem fogyasztanak a szendvicsek elfogyasztásával zártuk.

Köhler Ádámnégyerekek csipszet és kólát. A reggelt Újfent, Schweigert Martin nagyon 
ökocsoport vezetõrögtön Jump-style tánccal kezdtük, de ügyesen megszerkesztett oklevele 

minden szünetben lehetett táncolni volt a jutalom. Valamint a nap, 

Egészségnap 

Györköny is csatlakozott az országos 
mozgalomhoz. Minket is zavar, hogy 
országszerte utcákat, parkokat, 
erdõket önt el a szemét? Itt volt az 
alkalom, hogy közösen tegyünk 
ellene! 2011. május 21-én bebizo-
nyítottuk, hogy a szemétszedés is 
lehet valódi közösségi élmény! 
Csapatot szerveztünk, meghívtuk a 
barátainak, szüleinket, munkatársa-
inkat és a civil szervezeteket.
Gyülekezés: 2011. május 21-én 
(szombaton) 8 órakor Györköny 
központjában volt. Köhler Ádámné és 
Krausz Jánosné vezetésével 23-an 
nekikerekedtünk te lepülésünk 
utcáinak megtisztításának. 
Köszönjük a segítséget!
Györkönyi Ált Iskola ÖKO Csoportja
Györköny Község Önkormányzata
Györkönyi Hagyományõrzõ 
Egyesület, Fiatalok Egymásért 
Egyesület

Te szedd

Kuti Imréné
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„Hogy mit ki nem találnak ezek a tanár megmutatjuk, milyen fából faragtak egyáltalán eszünkbe fog még jutni. 
nénik? Most már, hogy felvettek végre bennünket! Tizenötünkbõl csak ketten voltak, 
az általam kiszemelt középiskolába, Maga a szóbeli vizsga megszokott akiknek nem úgy sikerült a vizsga, 
és végre lazíthatnék egy cseppet, körülmények (német szaktanterem), mint ahogy eltervezték. Talán jobban 
még azzal keserítik meg az utolsó, megszokott személyek (védõ néni, kellett volna felkészülni, és sokkal 
nyolcadik év utolsó heteit, hogy Margit néni, Szilvi néni és a jobban összpontosítani, kevésbé 
készü lhetek  az  a lapv izsgára némettanár nénik) körében zajlott, izgulni. 
németbõl! Ami tulajdonképpen nem is nem is értem miért kellett elõtte annyit Mindezektõl eltekintve, azt hiszem, jól 
olyan nagy kunszt, de hát ilyet még itt izgulni! Aki tette a dolgát a sikerült délelõttöt tudhatunk magunk 
senki nem látott, mi vagyunk az elsõ németórákon ez idáig és volt némi mögött, az izgatottság ellenére, vagy 
fecskék, és mint minden új dolog, rejt szorgalma is, azt nem érhette éppen annak hatására rengeteget 
magában némi izgalmat. A neve is meglepetés. Nyolc témakört érintett a nevettünk, és nem utolsó sorban 
olyan félelmetes: VIZSGA! Ami ugye számonkérés, egy témakörön belül belekóstoltunk abba, hogy milyen is 
arra hivatot t  szolgálni ,  hogy húztunk egy-egy konkrét tételt. Arról vizsgázni."
megmutassuk az t a tudományt, amit pedig nem is volt olyan nehéz (Egy nyolcadikos diák bõrébe bújva 
nyolc év alatt szépen belénk beszélni. Állítólag az érettségi is gondolatait papírra vetette az egyik 
csepegtettek. Ez minden rendben is hasonló formában zajlik, majd vizsgáztató, mert a vizsgába annyira 
van, de miért most?! Mikor már egy meglátjuk négy-öt év múlva. És akkor belefáradtak a diákok, hogy senki 
hajszál híja a vakációnak… Hát jó, ha már biztos ezen az eseményen is nem vállalta ennek a cikknek a 
annyira muszáj ezt, akkor csakazért is csak kacagni bírunk majd, ha megírását!)

Bock Zsuzsanna

Német nyelvi alapvizsga 

A Györkönyi Altalános Iskola öko sokat ült a fészken, a másik pedig ott volt részünk testnevelés órán. A 
szakkör tagjai vagyunk. á l l dogá l t  me l l e t t e .  I dõnkén t  házak fölött repkedett 7 gólya. 23-án 
Hosszú évek után jelentek meg újra elrepülnek a közeli tavakhoz, majd délután rászállt a fészekre 2 gólya. Az 
az iskolánk melletti villanyoszlopra visszatértek. Ekkor már megnyu- egyik gólya a fészekben ült, a másik 
telepített fészekben a gólyák. godtunk, hogy biztosan itt marad a pedig õrt állt. Az ezeket követõ 
2011.április 20. és 23. között gólyapár, és kicsinyeket fog nevelni. napokban láttuk õket tollászkodni, 
m e g é r k e z e t t  e g y  g ó l y a p á r.  Május 2. hetében hideg esõs napok kelepelni, fészket rendezgetni. Volt 
Körberepkedték a gólyafészket, de jöttek. Innentõl kezdve csak egy olyan alkalom is, amikor mindkettõ 
nem szálltak rá. Ebben az idõben gólyát láttunk, õt is ritkán. Sajnos nem elrepült, valószínûleg élelemért. De 
járták a falut az EON dolgozói, emelõ a gyûrûzött gólya volt. Május 16.-án sajnos napokig nem jöttek vissza. 
darus autóval. Igazgató néni kérésére még állt a fészekben egy gólya. Majd Ezekbõl sajnos úgy gondoljuk, hogy 
megtisztították a gólyafészket. pár napig nem jött õ sem vissza. Ettõl nem raktak tojást, így nem lesznek 
Másnapra a gólyapár elfoglalta azt. a naptól Köhler tanár nénitõl mindenki kisgólyák sem. Üres a fészek, nincs 
Az egyik gólya gyûrûzött volt, de egyéni feladatot kapott. Naponta lakója már. Ez szomorú, de már az is 
sajnos nem tudtuk leolvasni, mi volt rá figyeltük a gólyafészket, a nap nagy öröm, hogy újra a falunkban 
írva. Nyugodtan tollászkodtak, majd a minden szakában. Rebeka és Kriszti, vannak. Reméljük, ha az idei évben 
maguk ízlésének megfelelõen pedig még este is. A látottakat egy nem is, a követezõ évben vissza-
alakították át a fészket. Május 3-án füzetbe írtuk. Majd az utolsó jönnek  és költeni fognak.
láttuk elõször a gólyapárt pározni. szakkörön összeolvastuk a megfigye-

Binder Alma, Binder Pálma, Több napon keresztül az egyik gólya léseket. 21-én csodálatos élményben 
Kolompár Krisztina

Gólyales Györkönyben

A Pincehegyért Egyesület múlt hét mely külön öröm volt számunkra. A ·  Múzeum körutat 
pénteki ülésén elhatározta, hogy a férfiak benzines és kézi kaszákkal ·  és a Marosszentanna sétány egy 
Pincehegy nagyobb összefüggõ kezdték el a néhol 1 méteres gaz részét rendbe rakni.
területeinek egy részét rendbe rakja i r t á s á t .  A h ö l g y  ta g j a i n k  a  Egy-egy ilyen nagyobb lendülettel 
és a Nagy Hordó elõtti hordós virágágyásokat és a zsíros kenyeret reméljük, sikerül kedvenc helyünket 
virágtartókat rendezi. Tegnap délután készítették el. Közel három órás még szebbé tenni.
5 órára gyûlt össze a csapat. Sokan küzdelem után sikerült: 
voltunk és nem csak egyesületi tagok, ·  a Május tértõl a Finak ligetig

Pincehegyi kertészkedés 
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„A 11 vándorlegény és a lányok” egy összeszokott, vidám osztály lett. vándorlegéy és a lányok”. Az utolsó 
Biztosan sokak emlékében még A nyolcadik év nekik egy igazán nagy osztályfõnöki óra után a tantermeket 
elevenen él mikor a mostani kihívást jelentett, sokat készültek, körbejárva búcsút vettek társaiktól, 
nyolcadikosok kicsiként még anyu igyekeztek, hogy félévi bizonyítvá- majd a mûvelõdési házban a 
kezét fogva az oviba mentek, vagy nyuk megfeleljen azoknak az elvárá- ballagási mûsor keretében egy 
amikor a mamánál voltak vagy éppen soknak, melyeket a továbbtanuásra mesébe foglalva elmesélték nyolc 
mikor az iskolába indultak. Én sajnos kiszemelt iskola támasztott szá- kalandos évüket. Elbúcsúztak 
akkor még nem ismertem õket, de mukra. A jelentkezési lapok elküldését tanáraiktól, az iskola, a konyha és az 
máig tisztán emlékszem az elsõ velük követõen fellélegezhettek, lazíthat- Önkormányzat dolgozóitól, megkö-
töltött napomra. Az elsõ osztályfõnöki tak, azonban innen már egy kicsit szönve munkájukat, majd köszönetet 
órán bizony, bizony néztünk egymás- nehezebben álltak fel, zökkentek mondtak szüleiknek, akik mindenben 
ra mintha félnénk valamitõl. Talán úgy vissza a régi kerékvágásba, de végül támogatták és segítették õket. Végül 
is volt. Néhány szülõ nehezen hagyta mindenki teljesítette a nyolcadik év búcsút vettek egymástól. A mûsort 
ott kicsinyét, nemcsak az osztály- követelményeit is. Az osztályból követõen az iskola sportpályáján lufi 
fõnök volt új, hanem új társak is hárman szakiskolákban, négyen e rege tés re  ke rü l t  so r,  me ly  
érkeztek. A hátralévõ négy év szakközépiskolákban és nyolcan szimbolizálta szerteágazó útjaikat. 
azonban hamar eltelt, szinte csak egy g i m n á z i u m o k b a n  f o l y t a t j á k  Kívánom minden nyolcadikosnak, 
szempillantásnak tûnt. Persze voltak tanulmányaikat. Fellélegezve, a hogy váltsa valóra álmát, járjon 
nehéz napok, de remélem mindez német nyelvi alapvizsgát letéve sikerrel és ne feledje el a györkönyi 
eltörpült a sok kirándulás és a közös bátran láttak hozzá a ballagási Általános Iskola mindig szívesen látja 
élmények mellett. Úgy gondolom, elõkészületeknek. 2011.június 11-én õket.

Gungl Edithogy belõlük a nyolcadik év végére elbúcsúzott iskolánktól a „11 

Ballagás

A 4. osztályosok gyakorlati jellegû 
természetismeret órákon vettek részt 
a tanév során. A víz,és vízpart, 
valamint a mezõ és a rét növényeit, 
állatait, teljesen közelrõl nézhették 
meg. Koch Ádám halastavainak szép, 
rendezett környezetében nyugodtan 
szemlélõdhettek a gyerekek. Lukács 
István sok érdekes dolgot mondott el 
a gyerekeknek, a vadkacsák életérõl, 
valamint a hattyúk szokásairól.
Minden állatot, és növényt megfigyel-
hettünk a tónál, ami a könyvben 
tananyagként szerepelt.
Szinte a könyv leckéinek sorjában, 
nyílt ki a tavi rózsa, vagy rakták le 
petéiket a békák. Megvizsgálhatták a 
zöldmoszatot, láthattak szunyog-
lárvát. 
Köszönjük Ádi bácsinak, hogy ilyen 
szép helyet biztosított a természet-
ismeret óráknak.

Köhler Ádámné

Természetismeret
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Kedves Györkönyiek! bemutatni fényképeken. Ehhez szeretnénk nagyobb képként kinyomtatni, hogy a 
Ismét megrendezzük a Falu és Nemzetiségi kérni a segítségüket. Július 15-ig várjuk a kiállításon jobban lehessen látni a képen 
Napokat, melynek idõpontja 2011. augusztus mûv.házban az 1900-as évek elejétõl lévõket. Segítségüket elõre is köszönjük! 
12-14. Szokásunkhoz hûen a rendezvényt napjainkig azokat a fotókat, melyek az iskola és 
kiállítással szeretnénk megnyitni. A kiállításon a az óvoda életét mutatja be. Azért kérnénk ilyen Kutiné
györkönyi óvodás és iskolás életet szeretnénk korán, mert szeretnénk bedigitalizálni és 

Felhívás fotógyüjtésre



Tisztelt Lakosság!

2011. 07. 01-tõl a rendelési idõ az alábbiak szerint módosul:

Hétfõ: 8-10 óráig Pusztahencse
10-10.30-ig Pusztahencse várandós és kisgyermekes tanácsadás

10.30-12.30-ig Györköny

Kedd: 12-14 óráig Györköny
14-16 óráig Pusztahencse

Szerda: 8-10 óráig Pusztahencse
10-10.30-ig Györköny várandós és kisgyermekes tanácsadás

10.30-12.30-ig Györköny

Csütörtök: 12-14 óráig Pusztahencse
            14-16 óráig Györköny

Péntek: 8-10 óráig Pusztahencse
        10-12 óráig Györköny

A rendelési idõ elõtti 1 órában történik a havi rendszerességgel iratott receptek 
kiírása, táppénzes- és betegszállítási utalványok, stb. kiállítása! 

Orvosi rendelési idõk

„A ló nyereg nélkül született" lovagláshoz a terápiás ló kiképzése tésével kapcsolatban a következõket 
Csak egy kiegyensúlyozott ló, mely során a következõ célok érendõk el: kívánjuk meg: lábai jól alkottak, 
bizalommal együttmûködik, alkalmas bizalom és megbecsülés kiépítése, "tiszták" legyenek, végtaghibák, 
a terápiás munkára. higgadtság fejlesztése, a (lóval rendellenességek nem fordulhatnak 
A terápiás ló kiválasztásának születet t )  menekülés i  ösztön elõ. A mar inkább alacsony, mint 
szempontjai a voltizslóéval azonosak, leküzdése, kiegyensúlyozottság, magas és éles legyen, hogy elkerüljük 
hiszen a hasonló körülmények között pszichikai és fizikai egyensúly a feltörést. A hát elég széles és 
használjuk õket (futószárazás, megtalálása, és hogy a lovat minden gazdagon izmolt legyen. A széles és 
speciális gyakorlatok, több lovassal helyzetben lehessen a földrõl mély törzs a legelõnyösebb. Az 
egyszerre). A kiválasztás igen fontos, irányítani, ellenõrizni. életkor vonatkozásában fontos, hogy 
nemcsak azért, hogy alkalmas legyen M é r e t é t  t e k i n t v e  k ö z e p e s ,  ne fogjunk be fiatal lovat (öt év alatt 
a munkára, hanem azért is, hogy a marmagassága általában 150-160 semmiképp). Több okból is: bírja a 
gyerekek ne csalódjanak benne, cm, de ez a terápiában résztvevõ tartós, megerõltetõ munkát, megbíz-
tehát legyen "kezes", jóindulatú, gyerekektõl, illetve felnõttektõl is függ. ható, tapasztalt, kiismerhetõ legyen. A 
jámbor, megbízható. Ne rúgjon még Nemét tekintve a legjobb a herélt jó terápiás lónak nincs fajtája, mint 
véletlenül sem, ne legyen harapós, mén. Kanca esetében számolni kell a ahogy színe sem. Szinte bármelyik 
csipkedõs még játékból sem. Tûrje a sárláskor, ill. a vemhesség végsõ fajtában találhatunk alkalmas 
simogatást, tisztogatást, ne legyen szakaszában fellépõ viselkedésbeli egyedeket.
csiklandós, ne féljen a különbözõ változásokkal, ezek azonban nem Célunknak egy kellõen kiképzett 
eszközöktõl, amiket a terápiában törvényszerûek. Mént semmiképpen magyar félvér is megfelel, akit a 
alkalmazunk. Kiegyensúlyozott sem alkalmazunk! Még a legnyugod- gyerekek imádni fognak!

Világné Rohn Editvérmérsékletû, nyugodt lóra van tabb mén viselkedése is hirtelen 
lovasterapeutaszükség.  A gyógypedagógia i  agresszívvé válhat. A testi felépí-

Milyen is egy terápiás ló?
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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

A Hegyi Betérõ Borozó ezúton értesíti kedves 
vendégeit és leendõ vendégeit, hogy a nyári 
szünetben hétköznap esténként újból nyitva tart:

Nyitvatartásunk:

Kedd: 18-23
Szerda: 18-23

Csütörtök: 18-23
Péntek: 18-02

Szombat: 18-02
Vasárnap: 17-23

Szolgáltatásainkat bõvítve, a borozó tetõterében 
kialakításra került egy nemdohányzó helyiség, 
melyben füstmentesen, kényelmesen nézhetünk 
televíziót,  sportmûsorokat, meccseket. 
Társasjáték és kártyapartik helyszínéül is 
szolgálhat. A földszinten újdonság még egy 
elektromos darts, mely remek lehetõség a célba 
dobás gyakorlására és még szórakoztat is. 
Amennyiben wifi vételére alkalmas laptoppal, 
mobiltelefonnal rendelkezik a kedves vendég, 
úgy sikeresen kapcsolódhat a világhálóhoz is.

Jöjjön és érezze jól magát nálunk!

Ízelítõ árainkból
Érvényes : 2010. július 2-tõl

Üdítõk:
Szénsavas üdítõ 1 dl    50,-
(Coca-cola, Fanta Narancs, Fanta Citrom)
Coca-cola üveges 0,2 l  150,-
Borok:
Fehérbor (Tolnai olaszrizling) 1 dl    60,-
Vörös (györkönyi kékfrankos) 1 dl    70,-
Szódavíz 1 dl    10,-
Boroskóla (1 dl bor, 2 dl kóla) 3 dl  170,-
Sörök:
Soproni Ászok 0,5 l   250,-
Soproni ászok dobozos 0,5 l   250,-
Ottakinger dobozos 0,5 l   250,-
Csapolt sör:
Soproni Ászok 0,3 l   160,-

0,5 l   280,-
Pezsgõk:
Törley Édes 0,75 dl 1300,-
Röviditalok:   3 cl    5 cl

Jägermeister   300,-   400,-
Unicum   300,-   400,-
Pálinkák:
RP cserszegi fûszeres   300,-   500,-
Kávé, édességek, nasik:
Kávé (tejszín+20,-)   130,-
Popcorn (2l)   200,-
Tökmag   110,-
Sós mogyoró   140,-

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
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A tavaszi szünet elõtt, a Föld napja mindenhonnan elõhalásszátok. Egyéniben: 1.helyezett Hidasi Péter 
alkalmából egy szelektív hulladék- Iskolánkba elhozzátok. 7.osztályos tanuló, 2.helyezett 
gyûjtõ versenyre hívtuk fel az Mire Húsvét napja lesz, falutok Gerzsei Alexandra 3. osztályos 
osztályokat. Stílusosan egy pet palacktól üres legyen. tanuló, 3. helyezett Lamm Tímea 8. 
palackba zártuk a levelet, melyet Föld Aláírás: Öko nyúl osztályos tanuló lett.
napján adtak át a szakkörösök az Két hétig tartott a verseny elsõ része, Összesített végeredményben, a 
osztályoknak. Ez a következõt melyre közel hat ezer palackot 2.fordulóval együtt.
tartalmazta. gyûjtöttek össze a gyerekek. Elsõ helyezett a 3.osztály, egyéniben 
Öko gyerekek figyeljetek! Schweigert Martin által készített pedig Hidasi Péter.
Palackposta érkezett. oklevelet kapott az elsõ 3 osztály, az A végeredmény közel tíz ezer palack 
Nyulam, bulam hozta nektek. elsõ forduló végén,valamint az egyéni lett. Gratulálunk minden osztálynak, 
Sír, rí sok ezer palack, mert nem helyezettek: 1.helyzett a 3.osztály, szép munka volt.

Köhler Ádámnétalálja hozzátok az utat. 2.helyezett a 7.osztály, 3.helyezett az 
ökocsoport vezetõZ s á k b a ,  k o s á r b a  r a k j á t o k ,  5. osztály lett.

Gyermekek levélben írhatják meg, szó. A nemzetközi pályázati feltételek felhívást intéz a kormányokhoz, az 
miért fontos az erdõ számukra. szerint a terjedelemnek 500 és 1000 ENSZ szervezeteihez és más nem 

szó között kell lennie. kormányzati, magán és egyéb 
Levélíró pályázatot hirdetett a Magyar Részvételi feltétel továbbá a pályázati szervezetekhez, hogy tegyenek 
Posta ál talános iskolás korú adatlap csatolása; az érdeklõdõk a erõfeszítéseket az erdõvédelem 
gyermekek számára az erdõk www.posta.hu honlapról tölthetik le a tudatosítására és a fenntartható 
v é d e l m é r õ l .  A  p á l y á z a t  nyomtatványt. A pályázatokat 2011. fejlõdése érdekében - közölte Hüse 
résztvevõjének el kell képzelnie, hogy január 30-ig kellett megküldeni a Marianna, a Magyar Posta Zrt. 
fa az erdõben, és levélben kell Magyar Posta Kommunikációs szóvivõje az MTI-vel.
elmagyaráznia, miért fontos az erdõk osztály Budapest 1972 címre. Ebben Ennek a felhívásnak eleget téve, 
védelme. A pályázatokat kézzel, az évben nem csak a levelek minden öko szakkörös írt egy nagyon 
lehetõleg tollal kell megírni. A tartalmát, hanem az illusztrációját is kedves levelet, melyet feladtunk a 
pályamûnek meg kell felelnie a értékeli "levélszépségversenyen" a postai címre. Az egész országból 
klasszikus levél tartalmi és formai Csukás István meseíró által vezetett összesen 412 iskolából érkeztek 
szabályainak, tartalmaznia kell a zsûri.A vi lág postáit tömörítõ levelek, így a mi iskolánk is közte volt. 
feladó és a címzett  adatai t ,  Egyetemes Postaegyesület (UPU) A díjazottak közé nem kerültek be a 
megszólítást és elköszönést, a levél 40. alkalommal hirdette meg levelek, de a vándorkiállításon részt 
írójának aláírását. A levél terjedelme nemzetközi gyermek és ifjúsági vesznek. Nagyon szép köszönõ 
korcsoportonként változó: az 1-2-3. levélíró pályázatát. A témaválasztás levelet kaptak a gyerekek, egyenként, 
osztályosoknál legkevesebb 100, a 4- aktualitását az adta, hogy 2011-ben valamint én is, a Magyar Postától.

Köhler Ádámné 5-6. osztályosoknál 150, a 7-8. ünnepli a világ a fák nemzetközi évét. 
öko szakkör vezetõosztályosoknál pedig minimum 200 Ebbõl az alkalomból az ENSZ 

Az országos, illetve EU-s felhíváshoz Patrik csomagja volt a mérték, amit õ kozott,és az Önkéntesség évéhez,és 
csatlakozva, a Te szedd akción belül, büszkén körbe is hordott a gyerekek teljesítette a feladatát. Külön 
meghirdettük a papírgyûjtõ versenyt. között, hogy mekkorát kell cipelnie köszönet jár Csurkovics, Bock 
Tanulónként 10 kg volt a minimum, egy apró gyereknek, és péntek papának, akik már évek óta nagy 
amit kötegelve lehetett hozni az reggelre beszállítani az iskolába. segítséget jelentenek a papírgyûjtés 
iskolába. Sok kisgyerek cipelte az Bizony hozták is a sok papírt, míg során. A szemét gyûjtése, mint papír, 
Önkéntesség évéhez csatlakozva a nem összegyûlt 1380 kg belõle. palack, egész évben megy tovább. 
10 kg papírt. Természetesen szülõi Eredményhirdetés is megtörtént. Elsõ Így kérem, hogy továbbra is gyûjtsék 
segítség is kellett hozzá, hiszen helyezett lett az 1. osztály, hiszen ott azokat. Vigyázzanak közvetlen, és 
Uhrspringer, és Horváth család, több két család is bõszen kötegelte a közvetett lakóhelyükre. Így tudnak 
mint egy-egy mázsa feletti papírt papírokat. Gratulálunk!! Elmond- vigyázni a Földre is. Csak egy 
hozott az iskolába. Természetesen hatjuk, hogy iskolánk majd minden Földünk van!!!!

Köhler Ádámnénem mértük pontos kilóra, de Borza tanulója, így családja is csatla-

Ökohírek 

Levelek az erdõkért

Papírgyûjtõ verseny
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Persze most nem a házisárkányokról ünnepet, amely nemcsak vízi tettük képességeinket. Háromszor 
fogunk olvasni. Régi Dél-Kínából versenyt, de hatalmas ünnepséget, kellett 200 m-t evezni. Ugyan nyakig 
származó sportágról van szó, melyet színpompás felvonulást is jelent. Mi vizesek lettünk, de a jó idõben ez még 
több mint 2000 éve ûznek. Qu Yuant, ilyen eseményen nem vettünk részt, nagyon jól is esett. Kemény 
a kínaiak által nagyon szeretett költõt de a Kajak-Kenu Szövetség által küzdelmek után egyik csapatunk 2. 
és államférfit hamis vádak alapján, rendezett országos Roadshow helyezést ért el, tagjai voltak: Koch 
pusztán féltékenységbõl hazaárulás- keretében május 21-én Fadd- Ivett, Zsolnai Diána és Edit néni, 
sal vádolták és számûzték. A korrupt D o m b o r i b a n  p r ó b á r a  t e t t ü k  másik csapatunk 3. helyezést ért el, 
Chu Királyság kormánya elleni végsõ magunkat. És hogy mi is az a melynek Venter Adrienn, Lamm 
tiltakozásaként a Mi Lo folyóba sárkányhajózás???? Egy igazán Tímea, Schall László és Nagy Márk 
vetette magát. A kínaiak soha nem kortól független sportág, melyet kicsik voltak tagjai. Nem utolsó sorban 
felejtették el ezt a kétségbeesett, de és nagyok egyaránt ûzhetnek. Egy szeretném megköszönni Iker Laci 
hõsies tettet. A halászok azért hatalmas, 12,5 m hosszú hajóban, bácsinak, hogy lehetõséget nyújtott 
versenyeztek, hogy megtalálják a melyet elöl sárkányfej, hátul pedig nekünk e  szokat lan spor tág 
holttestét, mielõtt a halak felfalják, sárkányfarok díszít, 18-20 lapátos két megismeréséhez és megszereté-
doboltak, lapátjaikkal ütötték a vizet oldalt arccal elõre ülve egytollú séhez és bízom benne, hogy õsszel 
és rizsgombócokat szórtak bele, hogy lapáttal, egy dobos adta ütemre és és jövõ májusban már saját csapatot 
eltereljék azokat. Innen ered a egy kormányos irányításával hajtja indíthatunk Györkönyi sárkányok 
hagyomány és Kínában azóta is elõre a hajót. 6 bátor jelentkezõnk és néven, amelybe természetesen nem 
minden évben - az ötödik holdhónap jómagam két paksi csapatba - Deák I. csak diákokat várunk.

Gungl Edit5. napján - megtartják a sárkányhajó és Deák II. - beosztva hát próbára 

Györkönyi Sárkányok

Utolsó tanítási napunkat a sportnak a fél iskola beszállt a riszálásba. Így tartottak nekünk eme szép sport-
szenteltük. Reggel a 8-asok nagy hamarosan fergeteges buli kereke- ágból. A meglepetés az volt, hogy aki 
lelkesedéssel tették ki a hatalmas dett. Meglepetés volt az 5-esek akarta, felvehette a judos ruhát, és 
hangfalakat a sportpályára. Zenés, seprûs, gitáros zenés mûsora is, kipróbálhatták a különbözõ fogásokat 
táncos reggelt terveztünk. Minden melyet hatalmas tapssal jutalmazott a is. Némelyeket nagy meglepetés ért, 
osztály, jelmez nélkül, eltáncolta a nézõsereg. Fantasztikus élményt többek örömére. Hatalmas tapsot 
farsangi mulatságra készült zenés nyújtottak a hattyú halálát eltáncoló 6- kaptak a bemutatós gyerekek. Külön 
táncát. Így sokkal jobban megfi- asok, ahol tudva lévõ, hogy csak 2 érdekessége volt ennek a bemuta-
gyelhettük a poénos táncokat, lány van, a többi fiú. Fantasztikus tónak, hogy Bence és Zsófi is részt 
amelyeket hatalmas tapssal, síppal, hattyúk voltak, a kecses mozdulata- vettek benne. Így láthattuk õket 
dobbal, nádi hegedûvel, jutalmazott a ikkal. A 4-esek igazi kosaras munka közben. Köszönjük, hogy ránk 
nézõsereg. A 8-asok bajor tánca volt sportmûsorral, labdás gyakorlattal és szánták az idejüket,és ezzel kellemes 
az elsõ, bemelegítésnek, nem is volt egy jó koreográfiával örvendeztettek élményt szereztek  nekünk.

Köhler Ádámnérossz. Ezt azért még lehetett fokozni a meg bennünket.
2-asok afrikás táncával, amelybõl Közben megérkeztek a judosok 
újrát is kellett adnia a kicsiknek, majd Paksról, akik fantasztikus bemutatót 

Sportnap

Az idei évben iskolánk kapta meg a még így is mind két csapat gyerekek. Sportszerûségbõl jelesre 
kisiskolák focijának diákolimpiai továbbjutott. Mivel több bejárós vizsgázott mind két csapat. Füller 
megrendezését. Sajnálatos módon a tanuló is részt vett a játékban, ezért Márk bírónk is a helyzet magaslatán 
jelentkezett 4 csapatból, csak 2 már a megyei, Dunaszentgyörgyi állt, és kézben tartotta a mérkõzést. 
csapat maradt. Így Kajdacs és meccsre nem tudtunk elmenni, Köszönjük, hogy elvállalta a bírói 
Györköny vívott nem túl kemény utaztatási problémák miatt. Az iskola tisztet. Reméljük Poór tanár úr jövõre 
csatát egymással. A 20x30-as pályán tanulói  is k ivonultak e helyi  is Györkönybe helyezi ki a kisiskolás 
a két 2x15-ös meccs kevésnek érdekesség megtekintésére, és diákolimpiát.

Köhler Ádámné bizonyult a helyiek bemelege- komoly szurkolást produkáltak. Jó 
testnevelõdéséhez, így kikaptunk 6:0-ra. De hangulatú mérkõzést játszottak a 

Kisiskolák focija
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A  k ö z é p k o r b a n  a z  e g y e s  nem nevezett testvéreivel együtt Gyerkényi Pyber Jakab, anyja Nagy 
helységekbõl származó elõnevek kapott armálist. Ez az aktus Katalin. Olmüci, bécsi és római 
vagy az onnan való származást vagy feltételezhetõen valamilyen módon tanulmányai után 1587-ben, Gyõrben 
a terület birtoklását jelentették. Utóbbi összefügg a kétszáz évvel korábban szentelték pappá. Papi pályáját 
esetben többnyire akkor használtak élt és tevékenykedõ Gyérkényi Pyber szülõvárosában kezdte, majd 
elõnevet is valamely létezõ terület Pállal, és talán nem véletlen, hogy hamarosan igen gyors egyházi 
után, ha azt hûbér gyanánt nyerték éppen Györköny az adományozás karriert járt be: 1592-ben már a tornai 
királyi szolgálatban. Ez legtöbbször tárgya. Források azonban erre nézve fõesperességet irányította, 1611-ben 
nemesi címer adományozásával is nincsenek. Ezzel a királyi gesztussal p é c s i  p ü s p ö k k é ,  1 6 1 6 - b a n  
járt. A Györköny régi nevébõl képzett mindenesetre a régi „Gyerkényi” esztergomi nagypréposttá nevezték 
„Gyérkényi/Gyerkényi/Gyerkeni” predicatum használata ismét ki, majd még abban az évben váradi 
predikatum használata a történeti gyakorlattá válhat, de immár nem püspök lett. 1622-ben két szerencse 
adatok szerint egyetlen családhoz s z á r m a z á s i ,  h a n e m  n e m e s i  érte: az országgyûlés a nádori 
fûzõdik csupán: a Pyber nevezetû elõnévként. Szekfû Gyula egyik ítélõszék fõpapjának választotta meg, 
nemesi famíliához. Nemzedékeinek tanulmányában a következõket írja a király pedig ama bizottság 
hosszú sorából három jelentõsebb Mátyás budai várnagyáról: „Pyber elnökének, melyet a Szent Korona 
alakot emelünk ki. Elõször egy 1299- Benedek egyszer megfenyeget egy átvételére küldött ki. II. Ferdinánd 
ben, III. András idejében keletkezett nagybirtokost, Várdai Miklóst, aki a azzal bízta meg Pyber Jánost, hogy a 
latin nyelvû iratban találkozhatunk e birtokairól elköltözõket akadályozza, Kassán tartózkodó Bethlen Gábor 
megnevezéssel. A szöveg szerint egy pedig »király õ felsége birtokairól – fejedelemtõl hozza vissza a koronát, 
bizonyos Paulus Pyber de Gyérkény, mondja a várnagy – bárki szabadon amit az õ vezetésével elõbb a 
azaz Gyérkényi Pyber Pál nevezetû mehet a te birtokaidra«, de ha Várdai trencséni várba, majd onnan 
egyházi személynek, – aki az idõ megátalkodnék, akkor magára Pozsonyba szállítottak. Bethlen maga 
szerint a gottali Szent György apátság vessen, ha »valami baj éri, mivelhogy is igen elégedett lehetett Pyber János 
apátja, pápai fõjegyzõ és Bars megye nem lehet mérték és összehasonlítás követi szolgálatával, ugyanis azzal 
fõesperese –, a Nagyszombatban a királyi felség és az alattvalók közt.” tüntette ki a derék püspököt, hogy 
lévõ minorita és klarissza rendház Íme, itt is megtaláljuk Mátyásban az még ott Kassán, a korona átadását 
között keletkezett vitás ügyben kellett újkori abszolutisztikus fejedelem követõ három napos „áldomás” után 
a király megbízásából közvetítenie. A arcvonásait, aki oly energikusan veti a oklevelet íratott számára, amelyben 
Gyérkényi elõnév ebben az esetben m é r l e g b e  s a j á t  h a t a l m á t  a  hat tiszántúli falut ajándékozott neki. 
valószínûleg csak a származási jobbágyság védelmében.” Késõbb a 1625. október 21-én az egri püspöki 
helyet jelöli. Ennél többet e név birtokok, feltehetõen Benedek székbe helyezték Gyerkényi Pyber 
viselõjérõl nem tudunk. Ezt követõen elhalálozása miatt, testvérére, Jánost. 1633 októberében, 71 éves 
majd két évszázadig a Pyberek Zsigmondra szálltak. 1497. V. 19-én a korában halt meg Nagyszombatban, 
további tevékenységérõl nincsenek budai káptalan elõtt „Gyewrkeni” és ott is temették el a Szent Miklós 
ismereteink. Pyber Zsigmond pápóczi prépost és templomban. Itt azonban egy jeleleg 
1 4 7 6 .  V.  5 - é n ,  B u d á n  k e l t  gyõ r i  kanonok ,  a  Gyö rköny  még megoldatlan rejtély elõtt állunk. A 
adománylevelében Mátyás király mezõvároshoz tartozó elõbb felsorolt Gyerkényi Pyber Jánossal fémjelzett 
Pyber Benedeknek, a budai királyi birtokokon lévõ összes jogait másik család címere ugyanis nem azonos a 
kúria provisorának (udvarbírájának) testvére, Pyber András leányának, Gyerkényi Pyber Benedeknek 
és rokonainak adja Györköny Annának és jegyesének, Imre Mátyástól kapott címerével. Az újabb 
„várost”, és hozzá Szabaton, Gyönk, deáknak adja azon kikötéssel, hogy címer tel jesen másként fest,  
Dorog, Gyûrûs, Szentlõrinc és magtalan haláluk esetére a birtokok ugyanakkor a címerpajzsban egy 
Hencse birtokokat, amelyek elõbb Pyber András utódaira szállnak át. keresztet tartó hód látható, amely a 
Maróti Mátyus mácsói báné voltak. Három hónap múltán a fehérvári Pyber név eredetére utal .  A 
Pyber Benedek még ugyanezen év káptalan Gyerkeni Pyber András hagyomány szerint a család a német 
június 11-én testvéreivel együtt leányát, Annát Imre deákkal eljegyzi, birodalomból származik, és a Pyber 
nemességet és címert is kap a és „Gyerken, Dorog, Zenthlewryncz, név a német Biber szóból ered, 
királytól. A címer felsõ részében a Naghzabathon, Gyewnk, Gyewrews” amelynek jelentése: hód. A heraldikai 
m e g a d o m á n y o z o t t  n e v é n e k  birtokon fiakénti örökösödést biztosít szakirodalom sem tud mit kezdeni 
kezdõbetûi láthatók, B(enedictus) számára. Imre ezzel egy idõben ezzel az ellentmondással, de a 
P(yber), a középpontjában pedig két felveszi a „Gyerkeni” elõnevet. 1554- nemzedéki összefüggést sem zárja ki 
vízikerék áll. Pyber Benedek, aki ben Gyerkeni Imre deák mint teljesen. Egy biztos: mindegyik 
pozsonyi dézsmaszedõbõl vált a csáktornyai udvarbíró jelenik meg egy általunk bemutatott Pyber felmenõ 
király egyik legfõbb emberévé, az fennmaradt iratban. elõnevét Györkönyrõl veszi. A nemesi 
okirat szerint paraszt szülõktõl Ezt követõen a név az 1562 táján predikatum és a családi név tehát 
származott, és közelebbrõl nem Nagyszombatban született Gyerkényi egybevág.
részletezett érdemeinél fogva, meg Pyber Jánossal tûnik fel ismét. Apja 

A Gyerkényi Pyberek
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Ez önmagában elegendõ érvnek tûnik gosodás-kori bontakozó, küszködõ volt.” „Nyelvünk Bajnokát, halhatatlan 
a rokonsági kapcsolat megléte magyar  i rodalom egyik  r i tka emlékezetû Baróthi Szabó Dávid 
mellett. Annál is inkább, mivel a Pyber mecénását tisztelhette benne. U r a t ,  v á l t o z h a t a t l a n  s z í v e s  
különleges, ritka név. A források Alkalmanként jelentõs pénzzel barátsággal holtáig Uri házánál 
egyébként, egyazon személyrõl támogatta könyvek megjelenését is, ápolgatta, és igy annak a’ gond nélkül 
szólva, a névnek hol a Pyber, hol de elsõsorban a korszak egyik költõje, való dolgozásra tsendes magános-
Pryber alakját használják. Nyilvánva- Baróti Szabó Dávid jótevõjeként ságot szerzett.” A költõ is nagyra 
lóan különbözõ olvasatról van csupán kerü l t  be a tágabb i rodalmi  becsülte tanítványát és patrónusát, 
szó. Ez is amellett szól, hogy a két cí- panteonba. A Virten élõ Pyber család még életében hosszabb verset írt 
mer ugyanahhoz a családhoz kötõdik. házának gyakori vendégei voltak hozzá T. Gyerkényi Pyber Benedek 
Harmadik emberünket az irodalom- helyi tollforgatók, papok, írástudók és úrhoz címmel.

Brunn János történet-írás is számon tartja. A XV. az utazó, a környéken járó vagy ide 
Források:századi elõddel azonos nevet viselõ hivatalos közismert írók. A halálakor 
www.arcanum.hu A középkori Magyarország 

Gyerkényi Pyber Benedek a XVIII. és megjelent nekrológ így emlékezik levéltári forrásai
a XIX. század fordulóján élt, meg Pyber Benedekrõl: „A virti ház a Szekfû Gyula: A magyar renaissance-állam.

Katolikus lexikonéletrajzából mindössze 1823-as barátságnak és a Magyar Nyelv 
Irodalomtörténeti Közlemények 2002 1-2. sz.halálozási dátumát ismerjük. A felvilá- virágoztatásának kedves lakhelye 
Magyar Könyvszemle 1999. 3. szám

A Gyerkényi Pyberek

A Fiatalok Egymásért Egyesület kihelyezett plakátokról és Györköny alkoholmentes koktélok színes 
örömmel tájékoztatja a lakosságot, és honlapjáról lehet tájékozódni. kínálatáról. Idén elsõ alkalommal 
minden kedves érdeklõdõt, kikap- Helyszínül a mindenki által kedvelt napozhatunk-hûsölhetünk igazi 
csolódni vágyót, hogy júl. 16-án, idén Pincehegy szolgál, július 16-án. beachen.
immár 12. alkalommal rendezi meg a Várjuk a lelkes csapatok jelentke- Megragadnám az alkalmat, hogy a 
népszerû Funky Partyt. Jó lehetõség zését, hogy vicces-vizes körülmé- fiatalokat hívjam az Egyesületbe! 
arra is, hogy a generációkat közelebb nyek között idén is összemérjék Minden csatlakozni vágyót várunk a 
hozzuk egymáshoz, hiszen a tavalyi ügyességüket. következõ gyûlésünkre, mely július 1-
rendezvény rendhagyó volt. Elsõ Reméljük, az idõjárás idén is kegyes én 19:00-kor lesz a Hegyi betérõ 
alkalommal a fiatalokhoz csatlakozott  lesz hozzánk! A várható trópusi Borozó teraszán.
Nyugdíjasklub tagjai finomabbnál hõségre vény nélkül igénybe vehetõ Sok-sok meglepetéssel, díjakkal, jó 
finomabb, és különlegesebb fánkokat orvosságokkal tudunk szolgálni, korra hangulattal, vidám játékokkal, finom 
sütöttek a nap folyamán. A nagy és nemre való tekintettel! Lehûthetjük fánkokkal, frissítõ koktélokkal, funky 
sikerükre való tekintettel a kezdemé- magunkat a medencék friss vizében zenével, medencével várja kicsiket- 
nyezésbõl nem titkolt szándékkal ( n e m  1 0 0 % - b a n  s z a b a d o n  és nagyokat idén is a Funky Party!
hagyományt szeretnénk teremteni. vá lasztható opció) ,  i l le tve a Gyere, és ne hagyd otthon a fürdõ-
A program már délelõtt kezdetét bárpultnál, ahol idén is mixerek rucit, napszemcsit, és legfõképpen a 
veszi, az idõrendrõl a közeljövõben gondoskodnak az alkoholos, illetve jókedvedet!

Köhler Nóra

Funky Party & II. Fánk Fesztivál

A Duna  Összekö t  Egyesü le t  fordítanak. fejlesztés. A Bölcskén megtalálható 
Elnöksége döntött az ÚMVP III. tengely Mikrovállalkozás létrehozása és Andráspusztai parkerdõ eredeti 
második fordulójában benyújtásra fejlesztése jogcímen 55.244.096,- Ft állapotba történõ visszaállítására 
került pályázatok kapcsán. A négy forrást biztosítottak a pályázók szá- vonatkozó fejlesztés is támogatással 
jogcímben összesen 20 pályázatot mára. Összesen 9 projektet megva- bír a Duna Összeköt Egyesület 
támogattak. lósítását segíti a támogatás - ebbõl két jóvoltából. 
Fa lumegú j í t ás ,  f a l u f e j l e sz tés  vállalkozás györkönyi székhelyû. A vidéki örökség megõrzése jogcímen 
jogcímben a támogatásként odaítélt, Turisztikai tevékenység ösztönzése 39.447.405,- Ft - ra érkezett be támo-
45.678.265,- Ft összegbõl, Györköny jogcímben a támogatás iránti igény gatás iránti igény. Négy pályázat nyert, 
Község Önkormányzata 8.303.432,- Ft 46.512.258,- Ft. A tervezett projektek köztük Nagydorog Nagyközség 
támogatásban részesült, melyet a között szerepel falusi szálláshely Önkormányza ta  a  Rendõrség  
ravatalozónak és környékének kialakítására vonatkozó fejlesztés, épü le tének  kü lsõ  fe lú j í tására  
felújítására, és új játszótér építésére vendégház kialakítására vonatkozó 9.961.440,- Ft - nagyságrendben. 

Erdei Tamásné

Döntés született az ÚMVP III. tengely második fordulós 4 jogcím pályázataival kapcsolatban
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Óvodásaink elmúlt pár hetét élmény- és dalok mellett táncokkal is készültek szülõknek az Activity day I.-II. 
gazdag programok sokasága a gyerekek. lebonyolításáért (óvodánk szebbé 
színesítette. A Wunderland Óvoda meghívására tételéért dolgoztak), a gyermeknap 
A sort az iskolások által szervezett június 7-én Szekszárdon a Deutsche megszervezéséért, a pedagógus napi 
Föld napja nyitotta áprilisban, melyre Bühne színpadán is felléptek kis mûsorért, és minden egyéb közre-
a jövõbeli elsõ osztályos gyerme- lurkóink, ahol német nemzetiségi mûködésükért.
kekkel látogattunk el, és vettünk részt táncokat adtak elõ. Remélem a következõ évben is 
mi is a különbözõ játékos, ügyességi Pár éve hagyománnyá vált, hogy az számíthatnak segítségükre az 
és szellemi feladatokban. anyák napját követõen apák napját is óvónõk.
Az óvoda-iskola átmenet megkönnyí- szervezünk. Jól sikerült a játékos Jómagam sajnos már nem, ugyanis 
tésére szolgált az a közös pincehegyi délután, apák és gyermekek egyaránt búcsúzom.
délelõtt is, melyet a 3. osztályosokkal élvezték. Három és fél évet töltöttem a 
és a leendõ tanító nénijükkel Idén sem maradt el a pizsamaparti, a györkönyi óvodában, sokat tanultam, 
tölthettek el az iskolába készülõ szalonnasütés és a másnapi közös sok élménnyel gazdagodtam, s bár 
nagycsoportosok. Ez alkalommal reggeli a szülõkkel. voltak nehéz és vidámabb idõszakok, 
patrónus választásra is sor került, így Az SZMK szervezésével Budapestre én minden napra, minden kedves 
bátrabban indulhatnak majd elsõ látogattunk az Állatkertbe, ezt a munkatársamra, a szülõkre és nem 
napjukra az újdonsült kisiskolások. kirándulást az Atomerõmû is utolsó sorban az aranyos kis ovisokra 
Május 27-én tartottuk a ballagást és támogatta. jó szívvel, hálásan emlékezem.

Hencz Dóraaz évzáró ünnepélyt, melyre  a versek Köszönettel tartozunk még a 

Tavaszi zsongás az óvodában

Május 27-én az óvoda udvarából tanulmányait (hozzájuk csatlakoznak egy  nevükke l  e l l á to t t  pado t  
ismét lufik szálltak a magasba, hogy még vidéki kisdiákok is). ajándékoztak, hirdetve, hogy 
meghódítsák az ismeretlent... A hagyományt követve a gyerekek - “Elbúcsúzom, de ott leszek,
9 nagycsoportos mondott végleg az apukák segédletével - elültettek ahol a szél zúg, a Nap nevet.
búcsút az óvodának és kezdi meg egy fát a Fõ utcán, ezzel is nyomot Elbúcsúzom, de itt marad,
szeptembertõl az általános iskolai hagyva maguk után. Ovis társaiknak belõlem néhány pillanat." 

Elmegyek, elmegyek, búcsúzom már... 

Az idei évben is megtartottuk a Föld napon kapták kézhez az osztályok a tudásukat.
Napját, követve iskolánk sok éves Palackpostát, melyben a szelektív A nap verse az Erdõ fohásza volt.
hagyományát. hulladékgyûjtõ versenyre szólítottuk Az erdõ fohásza
Ökoiskola lévén folyamatos a környe- fel az osztályokat. Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne 
zetvédelem, és a természetvédelem Majd a 4. óra után, gyalogos és emelj rám kezet!
iskolánkban. Nem csak beszélünk kerékpáros csapatra oszlott az iskola Én vagyok tûzhelyed melege hideg 
róla, de teszünk is érte. Ezekrõl rend- ifjúsága, így vonultunk ki a Május téli éjszakákon,
szeresen beszámolunk a honlapon. térre. Én vagyok tornácod fedele, melynek 
Megünnepeljük a jeles napokat, de Meghívtuk a bikácsi, valamint a helyi árnyékában menekülsz a tûzõ nap 
vannak kiemelt jeles napjaink is. Ezek leendõ elsõsöket is, akik óvó nénijük elõl,
közé tartozik a Föld Napja is. segítségével, végigjártak 1-1 állo- és gyümölcsöm oltja szomjadat.
Reggel az ökoszakkörösök egy kis mást. Nagyon jól szerepeltek a Én vagyok a gerenda, mely házadat 
megemlékezéssel kezdték a napot, madárfelismerésben, és nagyon tartja,
és bemutatták az általuk elkészített tetszett nekik a labirintus, amit mi Én vagyok asztalod lapja,
plakátokat is. Elhangzott az Erdõ, a vakhangyának neveztünk el. Én vagyok az ágy, amelyben fekszel, 
Víz, és a Hegyek fohásza. Említést Hagyományos akadályversennyel a deszka, amelybõl csónakodat 
tettünk arról, hogy 2011 az Erdõk éve, készültünk, kissé megspékelve egy építed,
az év fája a tiszafa, az év madara kis szellemi vetélkedéssel is. 11 Én vagyok házad ajtaja, bölcsõd fája, 
pedig a cinke lett. Összeállítottunk csapat állt versenyre készen a Május koporsód fedele.
egy 12 pontos “Tudod-e” kérdés- téren, menetlevéllel és térképpel a Vándor, ki el mégy mellettem, 
sorozatot, mely kérdések a szén- kezükben, ahol a csendes, és szép hallgasd meg kérésem:
dioxid kibocsátás, a szelektív környezetben 6 állomáson mérték Ne bánts!

Köhler Ádámnéhulladékgyûjtés, a növény-, és állat- össze ügyességüket, kitartásukat, 
ökocsoport vezetõvédelem témakörébõl kerültek ki. E tá jékozódásukat  és  sze l lemi  

A Föld Napja
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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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A Te Szedd akció résztvevõi A marosvásárhelyi Kultúrpalota ólomüveg ablakai

Leendõ elsõsök a Föld Napján Judo bemutató a sportnapon

Szendvicskészítés az egészségnaponA kisiskolás diákolimpia résztvevõi
Apák napja az óvodábanBallagó nyolcadikosok


