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GÓLYAHÍR

19:00 AZOK A SZÉP NAPOK
          Óvodai és iskolai emlékek képekben 
             fotókiállítás megnyitója

20:00 GYÖRKÖNYIEK A PORONDON
          Óvodások, iskolások, Gyöngyvirág Tánc-
             csoport és zenészek fellépése 

21:00 MAROSSZENTANNA KÖZSÉG 
          TÁNCCSOPORTJÁNAK fellépése

21:30 M6 ZENEKAR RETRO BULIJA

2011.08.12. (Péntek)

2011.08.13. (Szombat)

08:00  III. ÜSTÖKÖSÖK FÕZÕVERSENY
   
09:00 FOCIKUPA
    
09:00 KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS
          Gyöngyfûzés, rongybaba készítés, 
            nemezelés...

10:00 NÉMET NEMZETISÉGI 
          FOGLALKOZÁS 
         Táncok, mondókák és játékok 

2011.08.14. (Vasárnap)

10:00 KÉTNYELVÛ ISTENTISZTELET 
          Evangélikus Templom

10:00 KÉZMÛVES UTCA 
          Pincehegy

16:00 FOLKLÓRMÛSOR
            Mórágyi Német Nemzetiségi Tánccsoport, 
             Németh- Gallus Duó, 
             Roger Schilling Zenekar, 
             Pyrgos Görög Néptánccsoport, 
             Györkönyi Óvodások, 
             Iskolai Tánccsoport, 
             Glöckner János Német Nemzetiségi Tánccsoport

15:00 V. PINCEHEGYI 
BORTÚRA

20:00 NÉMET NEMZETISÉGI 
TÁNCOK MÁSKÉPP a 8. 
osztályosok mûsora

20:30 SVÁBBÁL A SCHÜTZ 
ZENEKARRAL

TARTALOM

2. old.:
Önkormányzati hírek 

3. old: 
Önkormányzati hírek; 
Funky & Fánk Fesztivál

4. old.: 
A györkönyi új 
játszótérért; XI. 
vándortábor: Gerecse, 
Vértes; Újjé, a Ligetben 
nagyszerû...! ; 
Tereprendezés a 
Pincehegyen

5. old.: 

Az óvodai szülõi 
munkaközösség által 
szervezett programok 
2011-ben; A ló és az 
ember  

6-7. old.: 
Hirdetések 

8. old.:

Képek a hírekhez

A Lurkó augusztusi 
száma a Jerking Farm 
Kft. támogatásával jelent 
meg.

Krämer Eszter
szül.: 2011. augusztus 3.
súlya: 3500 gr 
hossza: 58 cm
Jó egészséget kívánunk 
neki és családjának!

A Nemzetiségi Nap és Falunap programja



Györköny augusztus elején nem elmúlt években a belsõ felújítás hogy akár még javult is a helyzet, 
kiürül a nyaralások miatt, hanem elõzött meg. viszont most már alig maradt 
megtelik. A nemzetiségi napokból Az egykor Koch Mihály kocsmájaként mozgásterünk, ahol spórolással 
falunapokká átalakuló programra megépült volt napközi épületének tudjuk a hiányt betapasztani. A 2011-
mindig nagy az érdeklõdés. Rengeteg felújítását is ekkor ünnepeltük meg. A es évre fejlesztéseket nem terveztünk 
rokon, elszármazott, jó barát jelenleg alsó iskolaként funkcionáló a cél a túlélés, míg a Kormány és a 
tartózkodik kis falunkban ezekben a épületet a romokból hoztuk vissza. Az Parlament érdemben változtat a 
hetekben. Így részben õket is utcai homlokzaton kívül teljes finanszírozási politikáján.
tájékoztatja a néhány évtized mértékben felújítottuk és korsze- Térjünk vissza a falu kellemesebb 
kihagyás után újra induló Lurkó a rûsítettük. Sajnos az utcai díszes arcához. 2011 januárjában a fiatalok 
györkönyi hírekrõl. homlokzat felújításra már nem futotta. egyesülete pinpong versennyel 
Mi is történt az utolsó augusztusi Az önkormányzati konyha épülete is kezdte az évet, melyet a Hagyo-
ünnepség óta? Segítségemre a kapott egy vendég vizesblokknak és mányõrzõ Egyesület 15 éves 
www.gyorkony.hu szolgál, mivel ott lépcsõháznak használható részt, szülinapja követett. Még a januári 
minden megtalálható. Röviden leírom melynek megépítésével a tetõtér is hónapban sor került a Glöckner János 
az eseményeket, néhol értékelve elérhetõvé vált. A tetõtérben pedig Német Nemzetiségi Tánccsoport által 
azokat. egy számítástechnika- és egy szervezett nagyszerû svábbálra is. 
2010. augusztusában rögtön az napközis terem kapott helyet. Ezzel A farsangi idõszak az iskolások és 
ünnepek után a XV. Országos iskolánk elérte, hogy egy helyen óvodások nagyszerû és komoly 
Fõépítészi Konferenciának adott megfelelõ és korszerû termekkel csoportos fellépésével és annak 
helyett a györkönyi Pincehegy és a rendelkezik. A minden osztályban elõkészületeivel teltek el. Februárban 
falu. A közel 130 fõépítész, építész és telepített számítógépek, projektorok, interaktív tábla került az iskolába és 
szakember,  ak ik  fe le lnek és az iskola rádió és a wifi elérhetõség meghirdetésre került az igazgatói 
szabályozzák az ország építészeti segítik az tanulást érdekesebbé tenni, állás. 
arculatát, érdeklõdéssel járták be a felnövekvõ nemzedék megváltozott Márciusban nagyok voltunk a TV2-n 
Györkönyt és alkottak véleményt. Az, érdeklõdését felhasználva. adásba kerülõ NAGY VAGY címû 
hogy Györköny adott helyett e Októberben választások voltak, mûsor által. Megbizonyosodhatott 
rendezvénynek egy ritka és magas melyen rajtam kívül Böndör Tibort, róla mindenki, hogy elszántságban, 
elismerése településünknek és a Eszterle Györgyöt, Krausz Jánosnét, ügyességben, összefogásban és 
Pincehegy építészeti védelmének. Ez Kuti Imrénét, Tóth Gábort és Vigan lelkesedésben bizony igen NAGY tud 
is abban kell, hogy megerõsítsen Gyulát hatalmazta fel a lakosság, lenni egy csöpp falu! 
bennünket  a 3 korábbi díjazás hogy döntésünkkel képviseljük Az ovis szülõk ebben a hónapban 
mellett, hogy egyedülálló kincsünk érdekeiket. összefogtak, hogy az óvodán 
van, amire nagyon kell vigyáznunk. 2010 novemberében több rendez- segítsenek. Az udvari játszóteret, az 
Természetesen nem csak a Pince- vényen, programon vehettünk részt. öltözõszekrényeket újították fel és 
hegy építészetébõl, hanem gasztro- Ekkor tartjuk a búcsút Györkönyben, egy trambulint adományoztak az 
nómiájából is kaptak ízelítõt a az iskola a Márton napi lámpás óvodának a decemberi óvodás „bál” 
résztvevõk a helyi borokon és a Krä- felvonulását és mûsorát, a Fiatalok bevételébõl. 
mer-féle marhapörköltön keresztül. Egymásért Egyesület diszkót, a Nagy örömünkre szolgált, hogy márc. 
A konferenciát követõ héten már a Pincehegyért Egyesület pedig a 21-én délelõtt a Tisztelet Társasága 
Szüreti felvonulás és bál színes Gácsérok és Új Borok programmal pályázati támogatásának köszön-
forgataga lepte be a falut. A rukkolt elõ. Decemberben Nyugdíjas, hetõen a Mûvelõdési Házban fellépett 
Gyöngyvirág tánccsoport szerve- Ovis és Falu Karácsonyt tartottunk. a Mikroszkóp Színpad Sasfiókái, 
zésében egy igazán jól sikerült szüreti Az Önkormányzatnak sikerült a 2010. Heller Tamás, Beregi Péter valamint 
napon vehetünk részt, melyet egy éves 23 milliós hiányát az év végére Fodor Zsóka (Magdi anyus). 
bállal vezettek le a Mûvelõdési ledolgoznia. Hosszú távú hitelt a fent 2011. március 16-án Tolna Megyei 
Házban. említett fejlesztések önerejéhez fel Levéltári Füzetek 13. számának 
Községházának épült iskolánk felsõ kellett vennünk, melyet a 2011-es és bemutatására került sor a Mûvelõdési 
tagozatának épülete. 2010. szeptem- 2012-es évben kell visszafizetnünk. Házban. E kötetben jelent meg Brunn 
ber 17-én 14.00 órakor ünnepeltük Mindeközben a 2011. év tervezése János Györköny történetérõl szóló 
100 éves évfordulóját. Az elmúlt kezdõdött meg. A számok idei évre írásának második fejezete, mely a II. 
években több lépcsõben sikerült az sem alakultak jól. A költségvetési világháborútól a nyolcvanas évekig 
épületet felújítani, korszerûsíteni és törvény alacsony intézmény-finan- tartó idõszakot dolgozta fel.
akadálymentesíteni. Az ünnepségen szírozásának köszönhetõen  orszá- Április a borversenyek idõszaka. A 
más középületek felújításának gosan 50% alatt i  az iskolák Pincehegyért Egyesület megtartotta a 
befejezését is megünnepeltük. finanszírozása. 22 milliós hiánnyal XXVIII.  borversenyt és az I.  
2010-ben újítottuk fel Polgármesteri számolhattunk a 2011-es évre. Borászbált.
Hivatal külsõ homlokzatát, melyet az Az elõzõ évet tekintve mondhatjuk, 

Az önkormányzat hírei
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Borásza ink  a  Magyarország i  b a r á t s á g  u t á n  m á j u s b a n  rendezvényt a Fiatalok egyesü-
Németek Országos Borversenyén is partnerkapcsolati megállapodást letének új vezetése -  régiek 
indultak, ahol szép eredményeket kötöttünk Marosszentannával, akik a kiöregedtek. A rendezvényhez  tavaly 
értek el. Nemzetiségi- és Falunapokon óta csatlakoztak a Nyugdíjas Klub 
A majálist még ápri l is 30-án viszonozzák látogatásunkat. tagjai a Fánk fesztivállal. Mindenki 
megtartottuk a Pincehegyen. A  Májusban a  Meglepetés újság stábja hozott magával még egy embert - 
Hivatal hátsó részében kialakítandó v i r á g p a l á n t á k k a l  é r k e z e t t  annyian voltunk!
egészségügyi rendelõkre és az óvoda Györkönybe és a Polgármesteri 
k ü l s õ - b e l s õ  f e l ú j í t á s á r a  Hivatal elõtti szigetet ültették be Zárásul néhány adat Györkönyrõl:
k o r s z e r û s í t é s é r e  a d t u n k  b e  virágokkal. Ezúton is köszönjük! Ezen 
pályázatot. Sikeres pályázat esetén kívül a lakosság, az ovis szülõk és az Lakosság 1007 fõ.
befejezõdne összes középületünk Önkormányzat is próbálta és próbálja 2010-ben születettek száma 13, ami 
megújítása, korszerûsítése, ami a virágosítani településünket. Ezúton is az országos átlag közel kétszerese.
köve tkezõ  években  je len tõs  köszönöm! Iparûzési adó bevallást leadó 
kiadáscsökkenést, a faluképen pedig Júniusra elkészültek a györkönyi vállalkozások száma 93.
jelentõs javulást eredményezne. szalmabála házak tervei, melyek a Munkanélküliség 5,4%, a térségben a 
Ebben a hónapban elõkésztettük a Szent István Egyetem Ybl Miklós legalacsonyabb!!!
régi alsó iskolánk egy részét az Erfo Építészkarán készültek a Vidék- Nincs 55 évnél fiatalabb bérpótló 
Kft-nek, ahol azóta megváltozott f e j l e s z t é s i  M i n i s z t é r i u m m a l  járu lékra (úgymond szociá l is  
munkaképességûek dolgoznak a együttmûködve. A Minisztériummal segélyre) jogosult férfi.
Duna Összeköt Leader Iroda mellett. célunk vidéki településen önkor- Van iskolánk, óvodánk, orvosunk.
Megkaptuk a támogató határozatot az mányzati bérlakás állomány növelése Van 10 civil szervezetünk.
új játszótér építésére és a ravatalozó fiatal dolgozó családok részére, helyi Létezik a társadalmi munka, azaz az 
felújítására. Már csak az önerõ kell, alapanyag, munkaerõ és közmunka- összetartozás.
hogy megvalósuljon a két fejlesztés… programok bevonásával a szakképzõ 
Májusban 9 óvodás ballagott intézményekkel együttmûködve. A fentiek fenntartása a kialakult 
megszokott környezetébõl. Kívánunk Mindez Györkönyben egy minta- költségvetési finanszírozás miatt 
mindenkinek sok sikert az iskolai projekt keretében fog megvalósulni, mégsem továbbvihetõ. Nagyon 
évekre! miközben 3 lakás fog megépülni. szomorú,  hogy szorgalmunk,  
Az iskola igazgatására 1 évre Bock Ezúton is hirdetjük, hogy várjuk a összefogásunk és az elmúlt 300 
Zsuzsanna kapott megbízatást. györkönyi származású, Györkönnyel évben mindig is fontosnak tartott 
Kövérné Horváth Szilviának ezúton is kapcsolatban lévõ fiatal dolgozó intézményrendszerünk ellenére a 
köszönöm az elmúlt évek munkáját és családokat a lakásokba. települést mozgató struktúra elvész, 
forrásszerzõ tevékenységét. Az iskolából 15-en ballagtak. míg például egy Somogy megyei 
Az egészségügyben is változás Kívánjuk, hogy állják meg a helyüket a Györköny méretû településen 76% 
történt. A környezõ települések közelgõ nagybetûs életben is! munkanélküliséget „finanszíroz” az 
testületei úgy döntöttek, hogy egy Júniusban a Fiatalok Egymásért állam. 
fogorvosi körzetet fognak fenntartani, Egyesü le t  sze rveze t t  zenés  
viszont egy modern új fogorvosi virrasztás a legrövidebb éjszakán. Így Kívánom, hogy kerüljön helyre az 
székkel. A háziorvosi körzetek is l á tha t ták  a  fe l ke lõ  napo t  a  értékrendszer és az észszerûség 
módosultak, Pusztahencse kivált a Pincehegyrõl... Magyarországon!

Braun Zoltánnagydorogi körzetbõl és a györkönyi A júliusban 11. alkalommal szervezte 
polgármesterkörzethez csatlakozott. Több éves meg a Funky Party Village Beach 

Nagy sikerrel és érdeklõdéssel zárult telt az egész nap. Hûsölhettünk a Az kora esti órákban kezdetét vette az 
az idei Funky Party & Fánk Fesztivál szalmabála medencék kellemes önfeledt mulatozás, nagy örömünkre 
is. vízében, elmerülhettünk több megtelt a "Platz" táncos lábú 
A Fiatalok Egymásért Egyesület XI. alkalommal a habokban, és igazi emberekkel. 
alkalommal rendezte meg népszerû homokos parton szürcsölhettük az Remél jük, mindenki kel lemes 
rendezvényét. Idén is segítségül ízletes koktélunkat. emlékekkel gondol vissza erre a szép 
hívva a Nyugdíjas Klub tagjait, akik 6 Délután 17 órától kezdetét vette a napra! 
féle, finomabbnál finomabb fánkkal sorverseny, mely már igen jó Az Egyesület nevében szeretném 
kényeztettek minket. hangulatban telt. megköszönni mindenkinek, aki 
Már a délelõtti óráktól indult a sütés, Gyõztest nem sikerült hirdetni, mert bármilyen formában segített, hogy ez 
és kora délutánra az összes fánkot az összes csapatnak sikerült a rendezvény létre jöhessen! 
elkapkodták az éhes fürdõzõk. túlteljesíteni a terveket, így estére 

Köhler NóraSzerencsére az idõjárás is kedvezett m i n d e n k i  " d i a d a l i t t a s a n "  
nekünk és igazi trópusi hangulatban ünnepelhetett.

Funky Party & Fánk Fesztivál
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AZ ÚMVP III. tengely, Falumegújítási, Önkormányzatnak. A lehetõséget a támogatásokat köszönjük. A 
falufejlesztés jogcímû pályázatán nem szeretnénk elveszteni, ezért úgy gyûjtést nem hagytuk abba, ha 
Györköny támogatást nyert egy döntöttünk, hogy  2011. július 30-án lehetõsége engedi, kérjük, hogy 
játszótér megépítésére. szombaton jótékonysági estet támogatásával segítse a játszótér 
A megépítéshez 1.171.380,- Ft saját szerveztünk a mûvelõdési otthonban megépítését.

Kuti Imrénée r õ t  k e l l  b i z t o s í t a n i a  a z  a játszótér javára. A felajánlásokat és 

A györkönyi új játszótérért

Hétfõn reggel indult el 12 fõs lelkes leküzdenünk. Szerencsénkre a el is mentünk a szomszédos 
csapatunk felfedezni a Gerecse és a célállomáson egy erdei büfé várt Várgesztesre, és megnéztük a várat. 
Vértes hegység általunk ismeretlen bennünket, és elégedetten nyaltuk a Csütörtökön reggel ismét esõben 
tájait. Az elsõ szálláshelyünk Tata hideg fagyit, sõt a nagyon bátrak még pakoltunk és utaztunk Gántra. Az esõ 
szép városában volt. Sajnos az sört is mertek inni! Másnap ismét esõ miatt kulturális programot szervezt-
idõjárás nem fogadott minket fogadott minket faházaink elõtt. ünk (NEM kocsmába mentünk!!!), a 
kegyeibe, és egész héten esõs, Mérgünkben összepakoltunk és szomszédos Csákvár nevezetes-
borongós idõvel „kedveskedett" átmentünk következõ szállásunkra, ségeit néztük meg. Mivel pénteken is 
nekünk. A tervezett túráinkat sajnos Vérteskozmára. A pár lelket számláló szakadt, úgy döntöttünk, hogy idénre 
csak részben tudtuk teljesíteni, de így település gyönyörû, viszont a befejezzük. 
is gyönyörû tájakon jártunk! A tatai kulcsosházi szállás igazi kuriózum, a De vigyázz Gerecse, Vértes, mert 
tótúránk után (könnyû túra, kb. 11 km) 60-as évekbõl, full retró (sajnos a ház még v isszajönnek a vándor-
másnap indultunk meghódítani a szaga is retró), budi az udvaron, és táborosok, és úgyis jól megmásznak 
Gerecse magaslatait. A 17 km-es túra amit még el sem tud a meggyötört és megnéznek benneteket!
során nagy szintkülönbségeket kellett vándor képzelni. Ijedtünkben gyorsan V. Sch. W. R.

XI. Vándortábor: Gerecse, Vértes

Július 30-31-én több éves álmunkat akarást", amelyben részünk volt. is mi vagyunk…, hogy kik is?: 
valósítottuk meg az Arany János és a Összekovácsolt és jót tett a közös Szûszné Piroska, Szûsz János, ifj. 
Magyar utca sarkán elterülõ füves munka testnek, léleknek egyaránt. Perger Zoltán, Perger Viktor, Papp 
területen. Szorosabbra fûzte az utca lakóinak Zsuzsi, Tóth Zsuzsi és párja Laci, 
E l ha tá roz tuk ,  meg te r vez tük ,  kapcsolatát. A nap végén az új Sümegi János, Sümegi Zita, Gangel 
megtettük. Röviden így foglalható ligetben még órákig beszélgettünk. Frici, Szûsz András (Öcsi), Kissné 
össze, hogy a hepe-hupás földbõl két Megterveztük, hogy a jövõben is Ilus, Venter Csaba, Krämer János, 
nap alatt, hogyan nõtt ki egy közösen locsoljuk az elültetett Iker Ibolya. Kívánjuk az erre 
rendezett, üde, zöld kis ligetecske. virágokat, nyírjuk a füvet, selyemakác látogatóknak, hogy töltsön el 
Mondhatnánk úgy is, hogy az fákat telepítünk, télen madáretetõket mindenkit jó érzéssel az utcánk, 
összefogás szigetére léptünk, ahogy he lyezünk  k i ,  fe j lesz t jük  és  ligetünk látványa!
a munkához láttunk. Példaértékûen karbantartjuk a SELYEMAKÁC 

Iker Ibolyagondolom azt a lelkes ,,együtt tenni LIGETET. Mert ugye a keresztszülõk 

Újjé! a Ligetben nagyszerû…!

Tereprendezés a Pincehegyen
Augusztus 3-án ismét terep- tagsággal nem rendelkezõ pincetu- A lap hasábjain is szeretnénk 
rendezésre, takarításra került sor a lajdonosok is részt vettek. megköszönni minden résztvevõ, 
Pincehegyen. A csapat a Pincehegy újabb részletét egyesületi tag és pincetulajdonos 
Az akció a Györkönyi Pincehegyért tisztította meg az elburjánzott gaztól, segítõ szándékát. 
Egyesület szervezésében indult aljnövényzettõl, még szebbé téve Ismét bebizonyosodot t ,  hogy 
útjára, de legnagyobb örömünkre a kedves nevezetességünk környe- közösségben sokkal többet tudunk 
munkában nem csak egyesületünk, zetét. elérrni, mint ki-ki egyénileg.

Böndör Tiborhanem a Fiatalok Egymásért Az akció végeztével közös vacsorával 
GYPE tagEgyesület  tagjai, illetve egyesületi ünnepelték meg a jól végzett munkát. 
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Február 28.:  SZMK- szülõi fórum került a tetejére, de hogy annak mi lett na és persze az anyagi támogatást is 
Összejövetelünkön az aktualitásokon a sorsa...? (181.000 Ft-ot kaptunk). Köszönet jár 
túlmenõen az I. Activity day (óvodai Május 21.: II. Activity day még azoknak a szülõknek, nagyszü-
társadalmi munkadélután) program- Ezen a délelõttön egy virágágyást lõknek, pedagógusoknak, akik 
ját, menetét beszéltük meg. készítettünk a gyerekekkel, hogy a segítettek nekünk ennek a napnak a 
Március 12.: I. Activity day ballagásra még szebbé tegyük az lebonyolításában. Remélem, hogy 
Reggeltõl estig folyt a munka az óvodát. jövõre is sikerül ilyen sokféle, színes, 
óvoda udvarán: kerítésépítés, kültéri Június 2.: Pedagógus nap vidám mûsorszámmal készülnünk. 
játékok csiszolása, pótlása, festése, Az Iskolai SZMK-val közösen Az Óvodai SZMK a következõ 
lomtalanítás a sufniban, folyosói szerveztük ezt a programot. A nevelési évben is ugyanilyen 
szekrények csiszolása és festése, zeneiskolások, a nagycsoportos elszántsággal és lelkesedéssel 
ebédfõzés. óvodások és a 8. osztályosok folytatja munkáját.
Április19.: Húsvétolás az óvodában zenével, verssel, énekkel, szép 
Húsvét alkalmából egy nyuszis gondolatokkal és virággal köszön- A 2011/12-es tanévtõl - reményeim 
délelõttöt rendeztünk a gyerekeknek, tötték a pedagógusokat. szerint - az Iskolai SZMK is 
melynek keretében bábot készítettek, Június 4.: Gyermeknap aktívabban részt fog venni a falu és az 
mesét hallgattak, majd az udvaron Az Iskolai SZMK-val közösen iskola életében, melyhez kérem a 
elrejtett ajándékokat kerestek és ettek készültünk erre a programra, melyre szülõk és a pedagógusok támo-
az ovisok. nagyon sok támogatót sikerült gatását.
Április 30.: Májusfa állítás megnyernünk (a www.gyorkony.hu-n 

Braunné Bõsz HelgaAz elszánt szülõk esõben, sárban olvasható a lista). Köszönjük a sok 
Óvodai SZMK, Iskolai SZMK elnökkerítettek fát, és állították fel az óvoda fánkot, gyümölcslevet, üdítõt, 

udvarán. Még egy kölyök pezsgõ is szendvicsnek valót, perecet, tejet, … 

Az óvodai szülõi munkaközösség által szervezett programok 2011-ben

„A lovaglás egyfajta magatartásforma számítanak. A pozitív fizikai hatások mellett nem 
is, hiszen a ló megtanítja az embert A lovaglás mély egymásrautaltsági szabad figyelmen kívül hagynunk azt 
viselkedni." /Dallos Gyula/ viszony ember és ló között, ezért ezt a sem, hogy a lovaglás kölcsönös 

sportot csupán olyanoknak ajánl- kiismerést és figyelmet igényel, 
Az ember leghûségesebb, egyik hatom, akik képesek szeretni az ezáltal javítja a lovas koncentrációs 
legõs ibb  és  leg töké le tesebb állatokat, figyelni rájuk és legalább képességét és gyorsítja a reflexeit. 
háziál lata, társa a négylábú, egy kicsit megértik a jelzéseiket. Ha Ma már az is bizonyított tény, hogy az 
nagypatájú állat. már a lovaglás mellett döntött valaki, állatok - így a lovak közelsége is - 
Körülbelül ötezer évvel ezelõtt az számos lehetõség közül válogathat: a elõsegíti a bizonyos betegségekbõl 
ember rájött, hogy a vándorló hobbilovaglástól a versenyekig, a való felépülést, és javítja az 
életmódjához szükséges eszközök kezdõ szinttõl a profiig mindenki immunrendszert. 
szállítására és a vadászatban is megtalálhatja a számára legmeg-

Világné Rohn Editkiválóan társa lehet a ló, ezért felelõbbet. Testben és lélekben is 
lovasterapeutaháziasította. Késõbb a végtelen fejleszt, erõsít, sõt terápiás céllal is 

pusztákat lovaik hátán hódították meg alkalmazható. 
a nomád népcsoportok, köztük az Akár a hagyományok ápolása végett, 
õsmagyarok, akiknek hátrafele akár sportolási, akár kikapcsolódási 
nyilazó, lovas harci technikájától céllal választja valaki a lovaglást, 
egész Európa rettegett. A harcmodor mindenképpen jó döntést hoz. 
és a sikerek számos legendát szültek, Legfontosabb elõnye, hogy kiválóan 
amelyekbõl az utókor pontosabb fejleszti az izomzatot, különösen a 
képe t  kapha to t t  a  haszná l t  comb-, hát-, láb-, és hasizmokat. 
eszközökrõl és felszerelésekrõl is. A Mindezek mellett még számos olyan 
18. században a magyar huszárság izomcsopor to t  és ízü le tet  is  
létrejöttével ismét nagyobb hangsúly megmozgat, amit más "hétköznapi" 
helyezõdött a lovas hagyományra. sport nem, így egy kiadós lovaglás 
Napjainkban a Hortobágy, a csikósok, után garantált az izomláz. A szabad 
felszerelésük és különféle mutat- levegõn végzett tevékenység javítja a 
ványaik tipikus magyar jelképeknek vérkeringést, és jó közérzetet biztosít. 

A ló és az ember
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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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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

Györköny központjában, teljesen felújított, összkomfortos, fiatalos családi ház eladó!
A ház 170 m2 alapterületû, amihez 800 m2-es telek tartozik - ez szükség esetén 

leválasztható!
Szobák száma 3, konyha étkezõvel, elõszoba, 2 fürdõszoba és egy mellékhelyiség 

található bent.
A folyosóról nyílik egy mosókonyha, kazánház.

Hátul dupla garázs, elektromos kapunyitókkal, mellékhelyiségek, istállók.
Érdeklõdni egész nap: 30/9935286
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Készül a Selyemakác Liget Munka közben a Funky és Fánk Fesztiválon

A vándortábor lelkes kis csapata

A lovaglást nem lehet 
elég korán kezdeni

Nagyüzem a Funky Partyn

Tereprendezés a Pincehegyen II.Tereprendezés a Pincehegyen I.


