A Fiatalok Egymásért Egyesület magazinja

2017. Április, XVI. évfolyam 1. szám

Te mire irányítod a figyelmed?
A 2017-es év a protestáns egyházak életében nagyon jelentõs, hiszen ebben az évben ünnepeljük
a reformáció 500. évfordulóját. Komoly, nagy szabású programok vannak és várhatóak ebben az
évben országszerte és határainkon túl is. Protestáns öntudatunk erõsítése fontos feladat és
kötelesség. Húsvét közeledtével mégis nagyon fontos, hogy tisztázzuk, hogy a reformáció mire is
irányította az emberek figyelmét.
Fontos elmondani, hogy a reformáció legmaradandóbb üzenete maga Krisztus. Ha ez nem így
lenne, akkor az egész mit sem érne. Errõl nem szabad megfeledkezni. Ez a kiindulópontja és a
célja a többi tanításnak is: az emberek eljuttatása a Krisztushoz. Ha a reformáció pusztán csak
történelem, ha egy 500 éves emlékezés, és ha csak egy 500 éves vastag okirat, akkor Krisztus is
csak történelem. Ez pedig nem igaz, hisz Krisztus élõ és jelenlévõ, Õ az Isten Fia. A történelem
fontos, de nekünk nem pusztán történelmünk van. Nekünk Krisztusunk van, akire a reformáció is
írányította a figyelmet, és akire nekünk is irányítani kell a figyelmünket. Ha egy reformációi
megemlékezésen valamilyen furcsa okból kifolyólag csak kis idõ lenne a felszólalásra, akkor én
az evangéliumokból választanék egy részt és azt olvasnám fel, mivel az embereket a Krisztushitre kell elvezetnünk. Ez a reformáció és a húsvéti idõszak igazi célja is. Ez a cselekedet, úgy
gondolom, rendkívül jól szemléltetné a reformáció egyik legnagyobb eredményét, és ez valóban
Krisztusra irányítaná a figyelmet, nem pedig a történelem poros lapjaira.
A Húsvét csakis Krisztus értünk vállalt áldozatáról tanúskodhat, mert egyéb esetben nem tölti be
a helyét. Koncentrációnkat Istenre és Krisztusra kell írányítani. Ez pedig ebben az igében
foglalható össze:
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.” (János evangéliuma 3, 16) Az Isten emberré lett érted, értünk, azért,
hogy a mi bûneinknek minden következményét elviselje helyettünk. A kegyelem és a szeretet
Jézus Krisztusban érhetõ tetten, aki velünk van minden napon a világ végezetéig.
Kasza Gábor
evangélikus lp.

20 éves a Glöckner János Német Nemzetiségi Tánccsoport
A györkönyi Glöckner János Német Nemzetiségi Tánccsoport 2016-ban töltötte be huszadik
életévét, ez alkalomból pedig ünnepséget szervezett januárban. A jubileumi rendezvényre
hivatalos volt régi tánctanárunk, Glöckner János fia is. Glöckner Attila köszönete jeleként
felajánlott egy eszmei értékkel rendelkezõ tárgyat, melyre licitálni lehetett. Az ebbõl befolyó
összeget a csoportnak ajánlotta fel.
Csapatunk a Glöckner János-díj Aranyfokozatának büszke tulajdonosa is lett, melyet a Glöckner
János, a Német Nemzetiségi Kultúra Megõrzésének Lovagja Alapítvány adományozott Glöckner
János tánchagyományainak, koreográfusi örökségének megõrzését és ápolását elismerve. A
rendezvényen a tánccsoport mellett felléptek az óvodás és az iskolai csoportok is, majd a régi és
jelenlegi táncosok együtt táncoltak. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az elmúlt 20 évben
a csoport munkájában tevékenyen részt vettek, és akár táncosként, akár támogatóként hozzájárultak a fennmaradáshoz, a közös sikerekhez.
Csoportunk szervezésében megrendezésre került az évenkénti Svábbál, ahova idén is sokan
ellátogattak. A bált a csoport nyitotta meg két tánccal, majd ezt követõen mindenki felállhatott és
táncolhatott a Schütz Kapelle zenekar jól ismert zenéire.
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Önkormányzati hírek
Költségvetés
A 2016. évi költségvetési évet pozitívan
zártuk. Jelentõs pénzmaradványunk
keletkezett, amely a 2017-es fejlesztések
önerejét, illetve saját fejlesztéseket fogja
segíteni. Maradvány nélkül a 2017. évi
költségvetés is pozitív, így további
fejlesztési forrást biztosít. Az önkormányzat és intézményeinek mûködését
kisebb fejlesztések mellett biztosítani
tudjuk költségvetésünkbõl. A mûködésen
túli keretet fejlesztésekre, pályázati
önerõkre fordítjuk. Ezek a következõk:
Bocskai utcai kátyúzás, lépcsõ újjáépítése,
Széchenyi - Paksi utca sarok, az óvodai
raktárépület felújítása, Fõ utca 58.
építésének pályázati önereje, Alkotmány
utca aszfaltozása, Kossuth Lajos utca
aszfaltozása a falumúzeumtól a hídig.
Állami föld vásárlása és átminõsítése
ipari területnek.
A hivatal udvarának rendezése, a
mûvelõdési ház elõtt parkoló, járda
építése. A Pincehegyrõl lefolyó
csapadékvíz gyûjtése és átvezetése a
Paksi utcán a patakba, szennyvízagglomerációs terv, a Fõ utcán
megvásárolt ház bontása, az óvodaudvar
terve, Kossuth Lajos utcai betonjárda
építése, nyugdíjasotthon/szálláshely
tervei, Zöldültess program, Fõ utca 59. sz.
alatti ingatlan bontása, a Paksi utcai járda
építése a településközponttól keletre a
patakig, a régi játszótér parkosítása terv
szerint játszótérrel, körforgalom, Fõ utcai
betonjárda-építés (Rákóczi utca-Kossuth
Lajos utca szakasz), traktorpályázat
önereje.
A Jövõnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz 2016-ban benyújtott
pályázatok:
Az alapítványnál 4 témában lehetett
pályázni a 2016. évi keretre idén
januárban. Négy pályázatot adtunk be. A
Jövõnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítvány 2016. évi pályázatán
Önkormányztaunk 3 területen nyert . A Fõ
utca 58. szám alatti önkormányzati épület
átalakítására és benne 3 lakás kialakítására nyertünk 15.553.399 Ft-ot.
A 30 fõs szálláshely/idõsek otthona épület
építési engedélyes terveire 2.327.500 Ftot nyertünk, a XXXIV. A Falu- és Nemzetiségi Nap megrendezésére pedig
1.000.000 Ft-ot.
A Jövõnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz 2017-ben benyújtani
tervezett projektötleteink:
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A Képviselõtestület az esetleges 2017. évi
kiírásra az alábbi projekteket rakta
fontossági sorrendbe, illetve bízta meg a
polgármestert a projektek elõkészítésével:
A régi játszótér parkosítása terv szerint
játszótérrel, az óvodaudvar és a Fõ utca 56.
szám alatti ház felújítása, a Kossuth Lajos
utcai betonjárda építése, a közvilágítás
kor-szerûsítése, betonjárda-építése a Fõ
utcán (Rákóczi utca - Kossuth Lajos utca
szakasz), traktorpályázat önerõre, ha
a d d i g r a k i d e r ü l , h o g y n y e r, a
Pincefaluban buszparkoló a mázsaház
mellett, a településközpontban
körforgalom-tervezés és -kivitelezés.
2017. január 6-tól lehetett benyújtani a
pályázatot a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 vidéki térségek kisméretû infrastruktúrájának és alapvetõ szolgáltatásainak
fejlesztésére - Külterületi helyi közutak
fejlesztéséhez, önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erõ- és
munkagépek beszerzése elnevezésû
felhívásra. Ezt megtettük. Egy erõsebb,
földmunkákat is elvégezni képes traktorra
pályáztunk, annak eszközeivel együtt. A
pályázat eredményérõl várhatóan õsszel
kapunk információt.
2016-ban több, úgynevezett TOP-os
pályázat beadására nyílt lehetõségünk.
Három területen tudtunk indulni,
melyekre be is adtuk a pályázatokat. A
pályázatok eredményérõl március végén
kapunk információt.
A három téma:
Csapadékvíz-elvezetés a településen
Györköny - Paks kerékpárút

A Pincehegy turisztikai fejlesztése
A KEHOP-2.1.3-15-2016-00034 Ivóvízjavító programunk nyert. A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság
vette át. Reményeink szerint a
munkálatok még idén megkezdõdnek és
2018 tavaszán be is fejezõdnek. A
program során a víz tisztítását és a
vezetékek részbeni cseréjét fogják
megvalósítani, illetve egy nyomásfokozó
beépítésére kerül sor.
ZöldÜltess!
Az õszi munkálatok és a hosszú tél után
újra elindult a program. Elsõként a
pincehegyiek raktak rendet. Ezt követõen
a Fõ utca fásításának folytatására kerül
sor, majd a kisebb-nagyobb terek rendbe
rakására, levendula ültetésére. A szûkebb
utcák zöldítésére nem nagyon látunk jó
megoldást, mivel a fák ezekben nem
igazán férnek el. Itt a régi gyümölcsfák
megújításában lehet gondolkodni. A szûk
utcák végein viszont mindenképpen
szeretnénk egy-egy szép zöld felület
létrehozni. Az õszi-téli idõszakban az
egységes virágládákat készítjük el, majd
2018 tavaszára ezen virágtartók kihelyezésére kerül sor. Ebben az idõszakban az
utcanév-táblák is felújításra kerülnek,
illetve virágládákat helyezünk el a táblák
tartóin. Reméljük, ekkorra már egészen
más arculatot mutatnak utcáink, kisebbnagyobb tereink. A programhoz
csatlakozni kívánókat sok szeretettel
várjuk! Jelentkezzenek a mûvelõdési
házban!
Braun Zoltán
Polgármester

Szalagtûzõ
Mi, hetedikesek kaptuk azt a feladatot,
hogy a szalagtûzõt megrendezzük.
December óta készültünk erre az
eseményre, amelyen a palotást is elõadtuk,
ezzel „történelmet" írtunk az iskolánkban.
A mûsort jól feldobták a táncruhák,
amelyeket az I. István Szakképzõ
Iskolából (Biritóról) kaptunk.
Miután a tûzés megtörtént, melynek

helyszíne idén a nagy létszámra való
tekintettel a mûvelõdési ház volt,
átmentünk a suli felsõ tagozatos épületébe,
ahol a buli volt. A nyolcadikosok és szüleik
(természetesen mi is) jót táncoltunk,
ettünk, ittunk és élveztük, hogy együtt
lehetünk!
Köszönet a szülõknek, akik „terülj-terülj
asztalkámat" varázsoltak, a discós

csapatnak (Hahn Róbert), akik a
„bulihangulatot" biztosították. És
köszönet mindazoknak, akik jelenlétükkel
megtisztelték a szalagtûzõt.
Reméljük, sikerült emlékezetessé tenni a 8.
osztály számára ezt az estét.
A 7. osztály nevében:
Hahn Erika és Lukács Eszter

Farsang
Végre eljött ez a nap is iskolánkban! A
hagyományos és fergeteges farsangi
mulatsággal elzavartuk a telet!
Mindenki várta már ezt, kicsik és nagyok
egyaránt, hiszen az idei tél nagyon hideg
volt és már elég sokáig tartott.
A visszajelzések alapján a vendégek jól
érezték magukat. Az egyéni fellépõk
jobbnál jobb jelmezekben vonultak fel és
az osztályok, illetve a csoportos fellépõk

is színvonalas, nagyszerû mûsorokkal
készültek. A zsûri tetszését minden
produkció elnyerte. A betanító kollégák
kreativitásáról árulkodott, hogy igazán
ötletes és változatos koreográfiákat
láthattunk. Volt itt minden: büfé, tombola,
játékok, székfoglaló, limbó, jó kedv és
kacagás egyaránt. A fergeteges délután
záróakkordjaként következett a tánc, az
igazi mulatság, ahol a gyerekek

önfeledten táncoltak a pedagógusokkal és
a szülõkkel együtt.
Köszönöm szépen a DÖK-nek a
szervezõmunkát, kollégáimnak
segítséget, a szülõknek a felajánlásokat és
mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy
ismét egy élménnyel gazdagabbak
lettünk!
Doszpod Adél

Gergely-járás az iskolában
A Györkönyi Általános Iskolában évek
óta nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy
megkönnyítsük az óvodából az 1.
osztályba érkezõ tanulók beilleszkedését.
Gyakran nyújtunk lehetõséget arra, hogy
az óvodás korú, iskolába menõ gyermekek ellátogassanak intézményünkbe.
Ennek egyik meghatározó apropója a
Gergely-járás nevû rendezvényünk.
Ezen a napon, márc. 10-én, már reggel 8
órára érkeztek az iskolába az óvodás
gyermekek szüleikkel és az óvónõkkel

együtt. Bevált programunk, hogy az 1.
tanórán az intézményvezetõ bemutatja az
iskolát, valamint a történelmi egyházak
képviselõi is mondanak pár gondolatot a
hit- és erkölcstan oktatásáról.
A 2. tanórán vendégeink ellátogattak az 1.
osztályba, ahol aktív részesei lehetnek
egy komplex tanórának. A szünetben az
ovisok közösen tízóraiztak a nagyobb
gyerekekkel.
10 órakor a 3. osztályos tanulók iskolába
csalogató „Gergely-járás" mûsort adtak

elõ a zsibongóban az ovisok, a szülõk és
az intézmény tanulói, pedagógusai elõtt.
Dalokkal, versekkel csábították a kicsiket
az iskolába. A 3. osztályosok a
hagyományoknak megfelelõen kis
kosarakban „adományokat" is gyûjtöttek.
Kissé fáradtan, de elégedetten zártuk a
napot bízva abban, hogy a pici gyerekek
kedvet kaptak az iskolához és
élményekkel gazdagon tértek haza.

Móka és kacagás a 6. osztályban!
Gyönyörû, napsütéses szombat volt. A
györkönyi hatodik osztályosok örömmel
várták ezt a napot. A hétvége ellenére
felpezsdült az élet az iskolában, ugyanis
lehetõséget kaptunk, hogy az
intézményben tarthassuk az osztálybulit.
Sok programból lehetett választani: zenét
hallgatni, pingpongozni, focizni,
gördeszkázni, labdázni, táncolni, játszani
és beszélgetni. Az ebéd elfogyasztása
után az ínycsiklandó torta következett,
mivel Majának születésnapja volt. Együtt

énekeltünk az ünnepeltnek, aztán
elfogyasztottuk a tortát. A rengeteg sós és
édes nassolnivalót kiadós testmozgással
vezettük le. A délutánra elfáradó gyerekek
a zsibongóban pihenték ki a fáradalmakat.
Mindenki egyetértett, hogy néha jó
megszakítani a sûrû hétköznapokat egy
kis lazítással. Még különlegesebbé az
tette a napot, hogy együtt lehettünk. Mint
egy igazi család.

Országos Orchidea Matematikaverseny

A matematika iránt érdeklõdõk körében
már több éve népszerû ez a verseny.
Elõnye, hogy ingyenes, és jó logikai
feladatokkal fejleszti a gondolkodást.
Idén a házi versenyre (az I. fordulóra) 25
tanuló jelentkezett 4.-8.osztályig.
Az I. forduló legjobb eredményei:
Világ Zsombor 4. osztály: megyei 4.
helyezett, Sóti Viktória 5. osztály: megyei
Doszpod Adél 5. helyezett
osztályfõnök Gratulálunk!
LURKÓ 2017. április
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Hagyományõrzõ német nemzetiségi táncszakkör az iskolában
A hagyományõrzés és ezen belül a német
tánc már régóta jelen van iskolánkban.
Mivel az ide érkezõ gyerekek többsége
már az óvodákban megismerheti a német
táncok alapjait, vétek lenne kihagyni
ennek folytatását - nagy valószínûséggel
közülük fognak kikerülni a Glöckner
János Hagyományõrzõ Egyesület leendõ
tagjai is!
Ezen felbuzdulva az iskola támogatásával
2010-ben Bõsz Tímeával részt vehettünk
egy táncoktatói tanfolyamon Pécsett.
A következõ tanévben Tímea neki is látott
a tánccsoport kialakításának, bevezették
szakkörszerûen a táncpróbákat és
gyerekeket toboroztak a munkához.
Szerencsére sok volt a lelkes tanuló és

sikerült ruhákat is varratni, ami szebbé
tette a fellépéseket.
A stafétát 2013-ban vettem át és
folytattam a megkezdett munkát.
A tánccsoport tagjai fõként alsós
gyerekek, de vannak néha visszatérõ
tanulók is a felsõbb osztályokból, akiket
mindig örömmel fogadunk.
Rendszeresen részt veszünk az iskola és a
falu rendezvényein, de kaptunk már
felkérést vidéki iskoláktól is vendégszereplésre, ami mindig nagy élmény a
gyerekeknek.
Legutóbb a Glöckner János Német
Nemzetiségi Tánccsoport fennál-lásának
20. évfordulóján és az iskolánk Gergelyjárásán vettünk részt.

A Györkönyi Német Kisebbségi Önkormányzat és a Beanett Bt. segítségével az
idén sikerül felújítani a ruhákat, valamint
blúzokat, alsószoknyákat varratni!
Ezúton is KÖSZÖNJÜK!
Próbáinkat heti rendszerességgel tartjuk a
mûvelõdési házban. A koreográfiákon
kívül számos mondókát, kiszámolót és
körjátékot tanulunk a gyerekekkel.
Mindig vidáman telnek a szerda
délutánok! Szeretettel várjuk a leendõ
elsõsöket is!
Világné Rohn Edit

Felújítások az általános iskolában
Nagy örömünkre iskolánk épül-szépül. A
fenntartó, a Szekszárdi Tankerületi
Központ jóvoltából több fejlesztés
valósult meg az intézmény épületében.
A 6. osztály tantermének padlója évek óta
süllyed, szintkülönbség volt tapasztalható.
Megtörtént az aljzat teljes felbontása, a

betonozás, a kiegyenlítés, új meleg
burkolatot is kapott a padló, kifestették a
tantermet. Új bútorzatot is kap ez az
osztályterem.
Az irodaépületben korszerûsítették a
világítótesteket, a régi ablakokat is
modernebb, hõ- és hangszigetelt

nyílászárókra cserélték.
A tornaszobánkban szintén világítótesteket cseréltek.
Lisztmájerné Bock Brigitta
int. v.h.

A víz világnapja
Március 22. A víz világnapja
A kompetencia-alapú nevelés a négy
õselem köré épül (LEVEGÕ, TÛZ, VÍZ,
FÖLD).
A VÍZzel, annak fontosságával (a
takarékos vízhasználattal, a vizek
tisztaságával, a benne élõ állatokkal,
növényekkel, a vízi közlekedési
eszközökkel, a víz körforgásával,
folyókkal, tavakkal) január óta

foglalkozunk kiemelten, aminek méltó
zárása a víz világnapjának megünneplése.
Célunk, hogy ezen a napon felelevenítsük
azt a sok-sok ismeretet, amit a vízrõl
szereztünk. Felhívjuk a gyerekek figyelmét arra, hogy a víz milyen fontos
szerepet tölt be az életünkben, hogy óvjuk,
védjük környezetünket, és ezen belül a
Föld vízkészletét. Ebben az évben Adam
Koch tavánál szerveztük a délelõttöt,

ideális körülmények között - ezt ezúton is
köszönjük.
A következõ hónapok is eseménydúsak
lesznek óvodánkban, sok-sok programmal nagyszülõknek, szülõknek és
gyerekeknek egyaránt.
Rodenbücher Mihályné
óvodavezetõ

A tavasz 12 pillanata
Elrajtolt a megyei III. osztályú labdarúgó
bajnokság tavaszi idénye. A csapatok
száma rögtön csökkent, mert a Cikó SE
visszalépett. Ez szinte mindenkit
érzékenyen érintett, a mi gárdánk
történetesen 6 ponttal lett szegényebb.
Aztán a tavaszi második körben a Gyapa
DSE nem állt ki Bogyiszlón - ajándék
pontok a riválisnak.
De térjünk inkább rá a saját
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teljesítményünkre.
Az elsõ mérkõzésen az Izmény SE
csapatát fogadtuk és magabiztos 4:1
arányú gyõzelmet arattunk. Góljainkat
Zemkó, Micskei (2) és Bán szerezték.
Kirándulásunk a Sárközben nem volt
sikeres, mert Decsen szoros mérkõzésen
1:0-ra veszítettünk. Mentségünkre
szolgáljon, hogy a játékvezetõ nem állt a
helyzet magaslatán és egy gólunkat nem

adta meg.
A harmadik tavaszi mérkõzésen a
listavezetõ Kakasd II. Kéty látogatott
Györkönybe és hiába vezetett 1:0-ra, sima
3:1-es vereséget szenvedett.
Góljainkat Micskei és Erdei Zs. (2)
szerezték.
Folytatás a következõ oldalon

Folytatás az elõzõ oldalról

Április 1-jén („bolondok napján")
„vészkapussal" (Bodahelyi), a Bogyiszlón játszó Tolna-Mözs FSE alakulatához
látogattunk.
A találkozó még a megyei III. osztályhoz
képest is méltatlan körülmények között
zajlott le. Öltözõ a 300-400 méterre lévõ
mûvelõdési házban, a pálya mellett
egyetlen fából készült pottyantós WC…
Az eredmény sajnos 6:1 lett a hazaiak

javára. Egyetlen gólunkat Krausz fehérvárra költözik.
szerezte.
Hajrá Györköny!!!
Gárdánk így 3. helyen várhatja a befejezõ Erdei Tamás
kör sorsolását, amely 8 mérkõzésbõl áll
majd és remélem, hogy tartogat még
sikereket számunkra.
Kilátásaink nem túl kedvezõek, hiszen
több meghatározó játékosunk külföldi
munkavállalás elõtt áll (Zemkó, Micskei,
Erdei), Horváth Gergõ pedig Székes-

Falu- és Nemzetiségi napok
Idõpont: 2017. augusztus 11-12., péntek
és szombat. Helyszín: Pincehegy, Május
tér.
Program:
Péntek 18:00 Kiállítás és a rendezvény
megnyitója .20:00 Retro buli az M6
Expressz zenekarral.
Szombat 10:00 Fõzõverseny és
gyermekprogramok (a fõzõversenyre
jelentkezni a mûvelõdési házban lehet)
13:00 A fõzõverseny eredményhirdetése
14:00 Bortúra vagy családi játszóház,

ahogy Ön választ. 17:00 Sörfesztivál
kulturális progra-mokkal. 20:00 Svábbál
Az idei Györkönyi Falu- és Nemzetiségi
Napok alkalmával szeretnénk a
hangulatot még egy kicsit németesebbre
alakítani ezért egy sörfesztivált is
szervezünk a bortúra után és a szabadtéri
svábbál elõtt. Ráadásul nem is
akármilyen sörrel: a mecseknádasdi
KARL mikro-sörfõzde fõzi erre az
alkalomra a falu sörét JerKING néven. A
sörözéshez a hangulatot a györkönyi

csoportok mellett Bayer Attila Bayerkrainers zenekara és a Sramli Kings
biztosítja. Mindezt pedig a Mondschein
Kapelle (Pilisvörösvár) zenekar követi
egy igazi svábbállal.
Hagyományos hosenträgeres gatyával
érkezõ férfiaknak és a dirndlis hölgyeknek egy pohár ingyen sörrel kedveskedünk.
Braun Zoltán

Rendezvényleírások
SPORT NAP
Idõpont: 2017. április 22. szombat
Idõtartam: 10:00-17:00
Helyszín: Pincehegy, Május tér
Györköny 12 próbája. Egy nap a sport
körül, ahol társad lesz a vidám vetélkedés.
Egyénileg feszegeted a határaid, vagy
csapatban a kihívást? Ez a nap neked szól!
Amilyen számokban kipróbálhatod
magad: foci, kajak, íjászat, teke, twirling,
bocsa, tenisz, kerékpár, trambulin,
ritmikus gimnasztika, röplabda, fekve
nyomás.
Nevezz be, próbáld ki magad és légy te,
aki a legtöbb próbában megállja a helyét!
Nevezni lehet április 17-20. között a
mûvelõdési házban vagy a rendezvény
helyszínén.Gyere, tölts velünk egy vidám,
aktív napot!
GYERMEKFESZTIVÁL
Idõpont: 2017. május 28. vasárnap
Idõtartam: 11:00-17:00
Helyszín: Pincehegy, Május Tér
Három szóban összefoglalva: ÉLMÉNY,
KALAND, SZÓRAKOZÁS - ez az, ami a
fesztiválon rád vár! Nincs korhatár, az
ölben lévõk és a tipegõk száját és szívét
„kerekíti" mosolyra Kerekítõ Manó és
csapata. Ha elfáradsz, akkor sem kell

hazafutni, hiszen lesz varázslatos „Mesés
Pihenõsátor", ahol szabadon álmodhatsz.
Gyermekek és ifjak játékos állomásokon
zsetont gyûjthetnek, amivel belépõt
szerezhetnek az ugrálóvárba, arcfestésre,
trambulinra, rekeszmászásra, kötélkertbe.
Ha megéheznél, palacsintát vehetsz a
büfében. Szülõként sem érdemes otthon
maradni, lehetõség adódik itt nagyokat
nevetni, gyermekkel együtt játszani, s
problémát/gondot feledni, de a poronty
szabadon is engedhetõ, hogy fusson,
repüljön és fáradjon.
Jöjjön ide kicsi és nagy,
feledjen problémát, s szürke gondokat.
Gyûjtsön kacagást nagy zsákkal,
vigye haza boldog fáradságban.
COUNTRY TÁNCHÁZ
Idõpont: 2017. június 3., szombat
Idõtartam: 16.00-tól kifulladásig
Helyszín: Pincehegy, Május tér
Vidám nézõcsalogató, táncosverbuváló
nyíltszíni próba a Május téren vendég
táncosokkal, táncoktatással, meglepetésvendéggel.
Hagyományteremtõ szándékkal rendezzük meg elsõ önálló programunkat.
Célunk, hogy közelebbrõl is megismertessük a györkönyiekkel és a környékbeli

érdeklõdõkkel a country zenét és táncot,
ami a mi szívünket már rég rabul ejtette.
Nálunk nem létezik botláb, nincs
szükséged párra, egyszerûen gyere,
élvezd a zenét, a mozgást és a közös tánc
örömét!
2017-06-10 Ovis Bál a Május téren
2017-07-01 ZeGaBo
2017-07-22 Funky Party Village Beach és
Fánkfesztivál
2017-08-06 Íjász nap a Pincehegyen
Kávéház- idõpontok:
2017.05.23, 2017.07.25
Idõtartam: 16:00-18:00
Helyszín: mûvelõdési ház, Fõ utca 494.
"Van a kávé... A fekete. Olyan, mint az
élet. Sötét és keserû. És van a kávéház.
Ahol nem a kávé a legfontosabb, hanem a
találkozás. A beszélgetés." Csitáry-Hock
Tamás
Az idézet teljesen kifejezi, amit a
kávéházról gondolunk és amilyen
szellemiségben azt létrehoztuk. Ha
szereted a minõségi kávét, amit magyar
pörkölõmesterek pörköltek, ha érdekel a
„gombos" kávén (nyomd meg, hajtsd fel)
túli világ, akkor gyere el. Nálunk egy jó
kávét és pár kedves szót mindig találsz.
Surányi Zoltán
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Farsang az óvodában
Idén február 17.-én, immár második
alkalommal, a mûvelõdési házban
tartottuk vidám farsangi mulatságunkat.
A gyerekek izgatottan várták a napot,
hogy végre bemutathassák jelmezeiket.
Mûsorunkat közös felvonulással kezdtük,
énekeltünk, verseltünk.
A színpadon elõbb a Nefelejcs, majd a
Tulipán csoport tagjai mutatták be
maskaráikat. A gyerekek ebben az évben
is nagyon sokszínû jelmezeket választottak: volt sokféle állat, gyönyörû
tündérek, hercegnõk, királylányok,
mesefigurák, mesehõsök, és megjelentek
mindennapjaink hõsei is.

A színes bemutatkozók után nevelõtestületünk egy meglepetés-elõadással
kedveskedett a gyerekeknek és a
vendégeknek. Óvodai társulatunk „A
kiskakas rézkrajcárja" címû mesét
mutatta be vicces jelenetekkel. A mûsor
után kapott tapsot és elismerõ szavakat
ezúton is köszönjük.
Nincs farsangi mulatság finomságok
nélkül, melyekrõl idén is a kedves Szülõk
gondoskodtak. Sütemények és frissítõ
italok várták a megfáradt apróságokat az
asztaloknál. Köszönjük mindannyiuk
fáradozását!
A 2017-es farsangunkra érkezõket -

rendhagyó módon - „becsületkassza"
várta a bejáratnál. Ezúton szeretnénk
megköszönni a bõkezû adományokat. Az
összegyûlt pénzösszeget egy hordozható
aktív hangfalra szeretnénk költeni,
melyet bel- és kültéri programjainkon is
jól tudnánk hasznosítani.
Táncoltunk, ettünk-ittunk, de hátra volt
még a gyerekek segítségével készített
kiszebáb elégetése, mellyel úgy gondoljuk, sikeresen elûztük a telet.
Lendvai Gyöngyi
pedagógiai asszisztens

ÓVODAI HÍREK
Gergely-járás
Gergely napján, március 12-én régi
szokás szerint az iskolás gyermekek a
Gergely-járással adományokat gyûjtöttek
tanulmányaikhoz, és óvodás társaikat
toborozták az iskolába.
Ezt a szép, régi szokást itt, Györkönyben,
még a mai napig is elõ hagyományként
tisztelik tanítók, diákok egyaránt. Igaz, az
adománygyûjtés már nem része a mai
Gergely-járásnak. A meghívót már jó
elõre megkapjuk, így a gyerekek és
szüleik idõben értesülnek a jeles napról. A
gyerekek szüleikkel együtt ülnek be az
iskolapadba, és kóstolhatnak bele a betûk
és a számok varázslatos világába. Az
óralátogatás után, az iskolai zsibongóban
a harmadik osztályosok kedves kis
mûsorral, ünnepi énekekkel, rigmusokkal,
versekkel, és jókívánságokkal várják az
óvodába készülõ gyermekeket. A mûsort
ovisaink friss pogácsával köszönik meg.
Ez a szép hagyomány jó alkalmat teremt
arra, hogy az óvodások belekóstolhassanak az iskolás élet mindennapjaiba,
megismerkedjenek leendõ tanító
nénijükkel, majdani iskolás társaikkal.
Volt óvodás barátaik megmutathatják
eddig megszerzett tudásukat.
Köszönjük szépen a tanító néniknek a
felkészítést, a gyerekeknek a kedves,
színvonalas mûsort, és az elsõ osztályosoknak a kedvcsinálót az iskolához.

Ilyenkor az egész hetet áthatja az ünnep
hangulata. A gyermekek ezen életkorában
az óvoda célja, feladata inkább csak a
pozitív érzelmi viszony kialakítása, a
nemzeti értékek átörökítése lehet.
A csoportszoba díszítése, az ünnep
szimbólumainak elkészítése mind-mind
az ünnepre való ráhangolódást segíti.
Kézmûves tevékenységeink során a
lányok elkészítik maguknak díszes
pártáikat, a fiúk papírcsákót hajtogatnak a
kardforgatós játékokhoz, és a magyar
zászló elkészítése sem maradhat el.
Beszélgetéseink alkalmával megismertetjük õket nemzeti jelképeinkkel, a
magyar zászlóval, és színeinek jelentésével.
Közösen meghallgatjuk a magyar
himnuszt. Az énekek, az énekes népi
játékok és a zenehallgatás anyagát is úgy
választjuk ki, hogy segítse a mélyebb
érzelmek kialakulását az ünneppel
kapcsolatban. A mozgásos játékok, a
ritmikus járás, a menetelés, a katonáskodás, vitézkedés és ügyességi vetélkedõk, fontos és jelentõs részei ennek a
témakörnek. Ilyenkor elõkerülnek a
jelmeztárunkból a huszárcsákók, seprûnyél-paripák és hintalovak, melyekért az
elsõ napokban igencsak komoly
küzdelmek folynak. Az ünnep lezárása a
temetõben tett látogatás, ahol a tanult
verseket közösen elmondjuk, az énekeket
elénekeljük, és végül elhelyezzük a
Március 15.: nemzeti ünnepünk az nemzetiszínû szalaggal díszített, saját
óvodában. Mint minden jeles ünnepet, készítésû koszorúnkat.
jeles napot, egy hosszabb elõkészületi
idõszakkal vezetünk be, így március 15- Színházlátogatás
ére is több napon át készültünk.
Március 17-én a Csengey Dénes
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Kulturális Központban tett látogatásunk
alkalmával Kormos István: Vackor
kalandjai címû gyermek-táncjátékot
tekintettük meg Pakson.
A programon 22 fõ, a Tulipán csoport
majd' teljes létszáma, és a Nefelejcs
csoport rangidõsei vettek részt. A kedves,
vidám történet, a játékos tánc, a
meseszereplõk ötletes és igényes jelmeze
elvarázsolta a gyermekeket. Nagyon
élvezték az elõadást. Terveink közt
szerepel május 8-án egy újabb színházlátogatás, amikor Süsü, az egyfejû
sárkány történetével ismerkedhetünk
meg. Óvodásaink szívesen vesznek részt
ilyen, és ehhez hasonló programokon,
ami persze a szülõk pénztárcáját is érinti,
de mint minden alkalommal, most is
kaptunk anyagi támogatást a Szülõi
Munkaközösségtõl. A busz költségét a
kapott tízezer forintból, a fennmaradó
összeget az óvodai kasszánkból finanszíroztuk.
Köszönet az SZMK önzetlen támogatásáért!
Pálmay Istvánné
óvodapedagógus

Egy kedves, közösségi szolgálatos diák
verse az Ovinak
Remélem, nem ez volt az utolsó, hogy itt
lehetek, Nagyon fognak hiányozni az óvónõk
és gyerekek. Ha majd egyszer újra adódna egy
lehetõség, Boldogan és örömmel leszek itt újra
segítség.
Minden percem, s órám folyton jókedvvel volt
tele, Ez a szeretetnek és a jóságnak a helye. A
kisgyerekektõl sok ajándékot kaptam, Egy
csodálatos élmény volt az, hogy itt voltam!
Lendvai Dorina

Húsvét
„Mit keresitek a holtak között az élõt?
Nincs itt, hanem feltámadt!”
Lukács 24:1-6
Valamelyik reggel, miután felébredtem,
azon kezdtem el gondolkodni, miképpen
is lehetne összefoglalni a húsvét lényegét
egy mondatban. Mit jelent mindenekelõtt
számomra a húsvét? Sok gondolat,
hangulat futott át bennem, miközben
kávézgattam és ki-kinéztem az udvarunkon nyíló rózsaszín bokrokra… Aztán
temetésre kellett mennem… egy hirtelen,
szívinfarktusban meghalt, aránylag fiatal
férfit temettünk. Látva a szomorú arcokat,
a könnyeket, majd a sírhantokon nyíló
gyönyörû tavaszi virágokat, ismét elõjött
a kérdés: mi a húsvét lényege? Van-e
okunk ünnepelni, örvendezni, amikor
annyi szomorúság, veszteség, mulandóság vesz körül?
Amint kiléptem a temetõkapun, a válasz
is megvolt már bennem. Hogyan lehetne
összefoglalni a Húsvét lényegét egy
mondatban? Saját magamnak így
fogalmaztam meg: találkozás az Élettel. A
kis- és nagybetûs Élettel egyaránt.
Vannak emberek, akik nem hisznek
Istenben, csak a természetben, a
természet törvényeiben. Csak azt tudják
elfogadni, amit fizikai szemükkel látnak,
amit testi kezeikkel tapintani tudnak.
Számukra a húsvét a tavasz ünnepe, a
természet ünnepe. Hisz megújul,
feltámad a természet… amit eddig talán
halottnak hittünk, kiderül, hogy él. Nem
haltak meg a fák és nem haltak meg a hó
alatt az elvetett búzamagocskák, csak
aludtak, vártak valamire… valami nagy
csodára… és egyszer csak kirobbant
belõlük az élet. Lám, mit tud mûvelni a
tavaszi napsugár… mily csodálatos
átalakuláson megy át határ… a nemrég
még csupasz fákon milyen különleges
virágok nyílnak, és a barna, megrothadt
kis búzamagból kisarjad a jövõ vetése, a
mi mindennapi kenyerünk. Bizony nagy
tanítómester a természet… Olyan sok
mindenre szeretne megtanítani rajta
keresztül az Isten. Szeretne rámutatni az
életre, arra, hogy ne csak azt vegyük
számba mindennapjainkban, amit
elveszítettünk, ami elmúlt, ami
meghalt… ne csak a veszteségeket, a
kudarcokat… hanem lássuk meg azt is,
ami, aki megmaradt még nekünk. Ne csak
hátrafele, az õszbe nézzünk, hanem elõre,
a tavaszba… érezzük meg, hogy van
újrakezdés, van reménység, hogy még a

legcsökevényesebb, a leggörbébb fa is
kivirágozhat.
Gyemekkoromban, Erdélyországban, a
házunkkal szemben lévõ domb és a
dombon lévõ erdõ volt a játszóterünk.
Sok-sok felejthetetlen boldog órát
töltöttünk el benne. Aztán egyik õsszel
kivágták az erdõt. Emlékszem, hogy
kimentem a dombra, csak néztem a fekete
facsonkokat és éreztem, hogy mindjárt
sírni fogok. Hiába mondták a szüleim,
hogy csak felújítják az erdõt, hogy
megöregedtek már a fák és ki kellett vágni
õket, de nõ majd másik…. sehogy sem
értettem. Csak azt láttam, hogy amikor
kinézek az ablakomból, nincs ott az erdõ
és nincs többé keserûgomba-szedés,
eltûnnek majd a vadjácintok és
vadgyöngyvirágok, és nem feküdhetünk
többé a kupacokba összegyûjtött avarban.
Aztán eltelt az õsz, és eltelt a tél.
Tavasszal ismét kimentünk a dombra, és
meglepõdve tapasztaltuk, hogy a kivágott
facsonkok oldalából friss, fiatal hajtások
nõnek, nem is egy, hanem több.
Ugyanolyan levelekkel, ugyanolyan
ágacskákkal, mint amilyenek a nagy
fákon voltak. Nem halt hát meg az erdõnk,
csak átalakult… és ma, az egykori
facsonkok helyén egy gyönyörû, fiatal
erdõ hajladozik.
Tanuljunk hát a minden évben megújuló
természettõl… ne csak a halált lássuk,
hanem az életet is… hogy bármi érjen,
van folytatás, van valamilyen megoldás,
van újrakezdés.

halál egyformán közel van mindanynyiunkhoz, legyünk bárkik, éljünk
bárhol…
De Jézus épp azért támadt fel, hogy
bebizonyítsa: legyõzetett legnagyobb
ellenségünk, a halál. Nem kell többé
félnünk tõle, hisz tudjuk, hogy van
folyatás a halál után is. Nem pont ez az
életünk végén, hanem kettõspont, ami azt
jelenti: folytatás következik.
Olvastam egyszer egy könyvet, amelynek
az volt a címe: „Élet az élet elõtt". Milyen
érdekes cím… - gondoltam - …hogyhogy
nem élet a halál elõtt? - kérdeztem
magamban.
Aztán rájöttem, hogy a húsvéti embernek,
aki találkozott már a Feltámadott, az élõ
Jézus Krisztussal, más a hozzáállása
élethez-halálhoz. A húsvéti ember igenis
tud örülni, ünnepelni, reménykedni, mert
van kiben, és tompul halálfélelme, mert
tudja, hogy a halál csak egy kapu, utána
folytatódik az élet egy sokkal boldogabb
formában. Az lesz majd az igazi ünnep,
amikor szemtõl-szembe meglátjuk majd a
Feltámadottat.
Sok ajándékot kapunk és adunk ezen a
Húsvéton is. Eltelhet nyomtalanul, vagy
mély nyomot hagyhat ez ünnep az
életünkben. Õszintén kívánom, hogy
számunkra legyen nagyon emlékezetes,
hogy örömmel mondhassuk: találkoztunk
az Élettel! Ámen.
Surányi Réti Katalin
református lelkipásztor

De számomra a Húsvét nemcsak a
kisbetûs, hanem a nagybetûs Élettel való
találkozást is jeleni. Azzal való találkozást, aki ezt mondta magáról: „Én vagyok
az Út, az Igazság és az Élet…", „Én
vagyok a Feltámadás és az Élet…, aki
hisz énbennem, ha meghal is, él".
Sok mindentõl fél az ember, de talán
leginkább a haláltól. Nem is igazán
szeretünk arra gondolni, hogy egyszer
mennünk kell errõl a földrõl, hogy
egyszer mindent itthagyunk, hogy az élet
olyan, mint a mezõnek virága: törékeny és
hervatag…
„Elhull a virág, eliramlik az
élet…"(Petõfi)
Aztán vannak pillanatok, történések,
melyek egészen közel hozzák hozzánk ezt
a gondolatot, fiatalokhoz és idõsekhez
egyaránt. Pl. amikor megbetegszünk vagy
meghal valaki, aki nagyon szerettünk. A
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Búcsúzó nyolcadikosok

Iskolások farsangja
Kicserélt ablakok az iskolában

Aranylábú fiaink

Víz Világnapja az oviban
Az ovisok színházlátogatása

Táncos utánpótlás

Takács Pál, született: 2017.02.12.
4260 gr, 59 cm

