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Györköny 300
2018-ban ünnepli településünk újraéledésének 300. évfordulóját.
Mint ismeretes, településünk régóta lakott. Ezt bizonyítják a Györkönyben talált
tárgyak, melyek közül a középkorból oviszármazó cikádák a Magyar Nemzeti
Múzeumban tekinthetõk meg.
Településünk rövid ideig mezõvárosi rangot is birtokolt, amit az iskolai történelmi
atlaszokban is feltüntettek. Majd Györköny a virágzó korszakot követõen - sok más
településhez hasonlóan -, a török idõk végére elnéptelenedett. Az akkori földesúr,
Meszlényi János földjeinek megmûvelésére német ajkú lakosokat telepített és
adómentességet adott a szõlõtermesztésre és borkészítésre. A település újraéledésének
elsõ jele, hogy Bárány György 1718. Szent György (április) havában megnyitotta az
eklézsia könyvet, azaz az egyházközösség ettõl kezdte épülését.
Idén épp 300 esztendeje, hogy ez történt, melyet szeretnénk
méltóképpen megünnepelni. Györköny 2018-as éve, programjai
ennek jegyében fognak telni. Aki bármiben tud segíteni, kérjük
keresse a testületi tagokat, a Német Önkormányzat tagjait vagy a
civil szervezetek tagjait, akik együttmûködve készülnek a
programokra.
Braun Zoltán
polgármester
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Március 2-án tartottuk iskolánk hagyományos szalagtûzõ ünnepségét, amelyen a 7. osztályosok
feltûzték a végzõs diákok szalagját.
„Kezdjetek el élni!"- csendült fel a hetedikesek által elõadott árnyjáték dallama. A tartalom ugyanis
nagy jelentéssel bír, hiszen nyolcadikosaink számára most kezdõdik az igazi élet, amikor néhány
hónap múlva végleg búcsút intenek az általános iskolának. A búcsú közelségét ez a meghitt, ünnepi
esemény jelzi. A Györkönyi Általános Iskola kis, kék szalagját 14 végzõs diák viseli büszkén, amit
ünnepélyes keretek között kaptak meg az alsóbb évfolyamtól. A nyolcadikosok nevében Hahn
Erika mondott beszédet. Kövérné Horváth Szilvia intézményvezetõ szavai adták az útravalót a
diákoknak az iskolánkban eltöltött utolsó pár hónapra: „Senkinek sem kötelessége, hogy nagy
ember legyen, már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni!"
A ceremónia hatalmas bulival zárult, ahol a pedagógusok és a gyerekek is nagyon jól érezték
magukat!Szeretném megköszönni a hetedik osztálynak a mûsorban kimagasló szereplését, illetve a
szülõk segítségét, hiszen nélkülük nem valósult volna meg ez az emlékezetes este!
Doszpod Adél, a 7. osztály osztályfõnöke
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Hírek a Napsugár Óvodából
Az elmúlt évek folyamatos
létszámnövekedésének köszönhetõen
szeptemberben 46 gyermek kezdte meg
(és folytatta) óvodás mindennapjait. A
létszámunk folyamatosan nõ, így a
nevelési év végére a férõhelyek
maximálisan lesznek kihasználva. Sajnos
a személyi feltételeink nem ennyire
pozitívak, de bízunk abban, hogy ez a
problémánk is megoldódik.
A nyári nagytakarítás során a folyosó fala
be lett lambériázva egészen a mosdóig,
így esztétikusabb látvány fogadja az
érkezõket.
Augusztus végén lebontásra került a
raktárépület, melyre a cserepet az elmúlt
évben nyertes „Várépítõk" pályázat
biztosította a TERRA támogatásával.
Sok-sok fejtörést okozott a lehetõségek
minél ésszerûbb és jobb kihasználása, a
meglévõ forrásokkal való takarékos
gazdálkodás, a sürgetõ idõ jó beosztása. A
gyerekek, a szülõk, és magunk is úgy
gondoljuk, hogy a végeredmény megérte
a sok munkát! Az anyagi forrást a
fenntartó önkormányzat biztosította.
Köszönjük! Az építkezés részben
társadalmi munkában valósult meg. A
bontás szervezését, az anyagok beszerzését, szállítását, az építkezés koordinálását Bõsz Péter végezte. Idõt, fáradtságot
nem kímélve minden tõle telhetõt megtett,
hogy a rossz idõ beállta elõtt
elkészüljenek a munkálatok. Köszönjük
neki és minden szülõnek, aki segített a
bontásban, a cserepezésben, a kõmûves
munkálatokban, ácsmunkában, hogy egy
ilyen hangulatos faház lett a kidõlt-bedõlt
falú raktárból. Köszönet a Jerking Farm
Kft-nek és a ZAMBELLI COLORFERR
Kft-nek a támogatásért, a segítségért!
Köszönjük Szegedi Barnabásnak, hogy
nemcsak a raktár bontásakor, hanem
rendezvényeink elõkészületeinél is
számíthattunk a segítségére, ha
szállításról volt szó!
Az elmúlt idõszakban minden hónapra
jutott valamilyen esemény, ami
színesítette a mindennapjainkat, melyek
nagy részén a szülõk is részt vettek.
A tavalyi szüreti mulatságot, a
kocsikázást nagyon élvezték a gyerekek.
Az idõjárás nem volt ideálisnak mondható, de ennek ellenére a mûsorunkat elõ
tudtuk adni.
Dóri és Klári óvó néni megnézhették a
„Gólya-les"-en, hogyan veszik az
akadályt az elsõ osztályosok az iskolában.
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Mindig nagy öröm a gyerekek számára,
hogy az óvó néniknek megmutathatják,
mennyi mindent tudnak!
A Tulipán csoportosok idén a Bõsz család
jóvoltából Braun Zoltán pincéjében
figyelhették meg a szõlõ feldolgozását,
ahol a zsíros kenyérrõl Bõsz Judit
gondoskodott.
Az immár hagyományos tökfaragást a
rossz idõ miatt késõbbi idõpontra kellett
áthelyezni, de ez nem volt akadálya annak,
hogy ötletes, szellemes, vidám, félelmetes, vicces töklámpások készüljenek.
Akik faragás közben megéheztek,
finomabbnál finomabb, egészséges és
SZELLEMes sütikbõl falatozhattak.
Köszönjük a szülõknek!
Az idén elsõ alkalommal rendeztünk
egészség napot olyan formán, ahol a
Balassa-Gungl család jóvoltából (kiegészülve Stierné Vódli Tímeával) a
gyerekek és mi magunk is élveztük az
egyes állomásokon az egészségvédelemmel kapcsolatos feladatok
megoldását (helyes fogápolás, kézmosás,
orrfújás, a dohányzás káros hatásai,
egészséges táplálkozás). Köszönünk
mindent, és reméljük jövõre is lesz ilyen
lehetõségünk! E program keretében a
nagycsoportosok fogorvosi vizsgálatára
is sor került.
A Tulipán csoport a könyvtárban is tett
látogatást, ahol az Illyés Gyula Megyei
Könyvtár munkatársa közremûködésével
Lázár Ervin: A hazudós egér címû
meséjével ismerkedhettek meg. A történet
meghallgatása után kis papíregeret
barkácsolhattak.
November 30-án, az elmúlt évhez
hasonlóan adventi barkács-délutánt
szerveztünk a szülõkkel közösen a Mûv.
Házba. Örömünkre sokan eljöttek. Az
SzMK tagjai nagyon ötletes - a gyerekek
által is könnyen elkészíthetõ - karácsonyi
kézmûves tárgyakkal vártak kicsit-nagyot.
Hogy a szülõk is elmélyülhessenek az
adventi koszorú és asztali dísz készítésében, a gyerekekkel a könyvtárban Gyurkó Donát és kedves felesége
társaságában - elbáboztuk, elénekeltük,
zenéltük a karácsony történetét. A délután
zárásaként a szülõk a gyermekükkel
végigjárták az adventi spirált, melynek
hagyománya az emberi aktivitást fejezi ki
szimbolikusan; ha az ember befelé megy,
azaz nagy figyelemmel tanul, dolgozik,
elmélkedik, egyedül (ketten) teszi meg az
útját a fényig, a fény pedig közös,
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mindenki számára elérhetõ. A megtalált
közös lángnál mindenki meggyújthatja a
saját fényét.
Köszönjük Surányi Zoltánnak, hogy
elkészítette a spirált, Donátnak a
történetet, a zenét és az énekeket; a
szülõknek az aktivitást, a finom sütiket!
A Mikulás december 6.-án látogatott el
hozzánk. Délelõtt a negyedik osztályosok
kis Mikulása osztotta ki az ajándékokat,
délutáni érkezését az SzMK szervezte,
melyre varázslatos hellyé változtatták a
tornatermünket sok-sok lámpával,
gyertyával, fenyõággal. Köszönjük
Koloh Lacinak a vállalt szerepet!
Luca napon búzát vetettünk, hogy a jövõ
évi termés bõséges legyen.
Minden nap gyújtottunk gyertyát, sokat
énekeltünk, barkácsoltunk, és megpróbáltunk jónak lenni, elcsendesedni, így
várva a karácsonyt. Az elmúlt évben
elõször kapott lehetõséget az óvoda
Szülõi Munkaközössége, hogy a
Falukarácsony adventi vásárán részt
vegyenek. Akik meglátogatták õket
láthatták, hogy sokféle igényes és finom
portékájuk volt. Olyannyira sikeresek
voltak, hogy szinte minden gazdára talált,
és vagy jóízûen el lett fogyasztva, vagy a
karácsonyi asztalt, lakást díszítette.
Szeretném megköszönni az Anyukák,
Apukák munkáját az elkészítésben, a
csomagolásban és az árulásnál. A befolyt
összeg egy részébõl a gyerekek nagy
örömére LEGO-t, Duplot, babákat,
társasjátékokat vásároltunk. Másik
részébõl a színházlátogatás különbusz
költségét fizettük.
Nagyon színvonalas elõadáson vettek
részt a gyerekek, a Magyar Nemzeti
Táncegyüttes elõadásában a Sárkánymese c. zenés mesejátékok tekinthették
meg.
A Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai
elvégezték a tanköteles gyerekekkel az
iskolaérettségi vizsgálatot, melynek
eredményérõl tájékoztatták az érintett
szülõket. Az „Iskolás lesz gyermekünk"
szülõi értekezleten a szülõkkel közösen
gondolkozva dolgoztuk ki az iskolaérett
gyermek jellemzõit. Mindenki, akinek
van iskolás gyermeke, tudja, nem kis
próbatétel, nagy kihívás gyermeknek,
szülõnek megfelelni ezeknek az
elvárásoknak.

Folytatás a következõ oldalon

Folytatás az elõzõ oldalról

Az õsszel megrendezett
EGÉSZSÉGNAP pályázaton a BalassaGungl családtól kaptunk törölközõket, és
így a régiek már lassan teljesen
lecserélõdnek. A növekvõ létszám sem
akadálya annak, hogy esztétikus, színes
kéztörlõje legyen minden gyermeknek,
hiszen Papp Atilla nagymamájától, Mari
nénitõl is kaptunk Németországból.
Köszönjük, hogy gondolt ránk most is (az
eddig használtakat is tõle kaptuk egykor).
Az idei farsang témája Afrika volt, ami a
gyerekek egyik kedvence a sok állattal, a
piramisokkal, az ott élõ, számukra
különleges emberekkel. A mûv.házban
igyekeztünk ehhez megfelelõ hangulatot
teremteni a díszletekkel, a zenékkel,

táncokkal, dekorációval, az óvó nénik
elõadásával (A buta oroszlánkölyök c.
mese). A sok finomság elfogyasztása után
a kiszebábot is elégettük. Az idei nevelési
évünk kiemelt feladata a mese, a mesélés,
így azt terveztük, hogy a farsangi
ünnepség becsületkasszájának a
bevételébõl Kamishibai papírszínházat
vásárolunk, így színesítjük, tesszük még
különlegesebbé, látványosabbá a
mesehallgatást, és ösztönözzük a
gyerekeket is az önálló mesemondásra.
Köszönjük mindenkinek, aki ennek
megvalósításához lehetõségeihez mérten
hozzájárult!
Természetesen a farsangi készülõdésben
sütöttünk fánkot; köszönjük a Mutz
Zsuzsi néninek a türelmet és a finom

forgácsfánkot! A télûzésen eljutottunk a
varrodáig, ahol meleg teával és finom
rágcsálnivalókkal vártak minket, mi
köszönetképpen énekeltünk, verseltünk.
Köszönjük az ott dolgozó anyukáknak,
hogy megszervezték és mindenkinek, aki
szívesen látott bennünket!
Az elõttünk álló hónapok sok-sok
programmal várnak gyereket, szülõt
egyaránt. Igyekezni fogunk, hogy ezek
megvalósításával örömet, élményt
szerezzünk minden résztvevõnek!
Szeretném megköszönni mindenkinek a
segítségét az év során, a fenntartónk
bizalmát, támogatását!
Rodenbücher Mihályné
Edit óvónéni

V. Mikrotérségi Kórustalálkozó
Jubiláló Györkönyi Vegyeskar
2017. december 10. Ez a dátum a
Györkönyi Vegyeskar életében két okból
is igen jelentõs. Ezen a napon, advent 2.
vasárnapján, rendeztük immár 5.
alkalommal a Mikrotérségi Kórustalálkozót, és szintén e napon ünnepelte a
kórus a 20. születésnapját.
A kórus 1997-ben alakult meg és a
Györkönyi Hagyományõrzõ Egyesület
mûködteti. Azóta rendszeres fellépéseink
vannak szûkebb és tágabb környezetünkben. Györköny minden rangosabb
kulturális rendezvényén szerepelünk.
Szívesen veszünk részt kórustalálkozókon és minõsítõ hangversenyeken is.
Külföldön, Németországban, a testvérfalunkban két alkalommal vendégeskedtünk.
Az elmúlt 20 év sok szép, felejthetetlen
élményt hozott a kórus életében. Az évek
során repertoárunk sokat gazdagodott. Fõ
forrásunk a német népdalkincs. Szívesen
énekelünk Magyarországon gyûjtött
német énekeket Varga Károly gyûjtésébõl
és Várnai Ferenc háromszólamú
feldolgozásaiból. Emellett magyar
népdalokat, egyházi énekeket és egyéb
kórusmûveket is mûsorra tûzünk.
Az értékes és egyben nagyon kellemes
munkánk katalizátorai a mindenkori
karnagyaink voltak. 1997-1998: Károlyi
Ágnes, 1999-2011: Hartmann József,
2011-jelenleg is: Fábián-Komáromi
Virág. Hartmann József szakmai tudását
és kitartását és persze valamennyi
kórustag szorgalmas munkáját dicséri az
a tény, hogy a kórus országos minõsítõkön is jól szerepelt: „arany" illetve
„dicséretes ezüst" fokozatokat szerzett.

(2007. , 2010.)
Jelenlegi karnagyunk már 6 éve FábiánKomáromi Virág, aki fiatalos lendülettel
és nagy lelkesedéssel vezeti az énekkart.
Az õ érdeme az is, hogy az Adventi
Kórustalálkozó már hagyománynak
számít Györkönyben. Köszönjük
eredményes munkáját!
Hogy az elmúlt 20 év eredményei ne
menjenek veszendõbe, hanem további
trófeákkal gazdagodjanak, hívunk
magunk közé minden énekelni szeretõt.
Legyen az fiatal vagy akár idõsebb, nagy
szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen
töltené velünk hasznosan szabadideje egy
részét.
Jelenlegi kórustagjaink:
Szoprán:
Takács Lászlóné, Rohn Mátyásné,
Magdics Jánosné, Zámbó Emilné,
Galambos Ádámné, Köhler Jánosné
Alt:
Ambrózi Imréné, Huszár Lászlóné,
Lamm Ádámné, Wenhardt Ádámné,
Sztányi Jánosné, Meixner Györgyi,
Viganné Bock Anita, Bõsz Mihályné.
Bariton:
Rohn Mátyás, Takács László, Lamm
Ádám, Vigan Gyula.
Kórusvezetõ: Fábián-Komáromi Virág
Az V. Mikrotérségi Kórustalálkozó
helyszíne ez évben is a Györkönyi
Evangélikus Templom volt. Az adventi
koncertet Kasza Gábor, Györköny
evangélikus lelkésze nyitotta meg, majd
Kuti Imréné kívánt a résztvevõknek
kellemes feltöltõdést. Elsõ fellépõnk a
Kajsza Kvartett volt. Nagy megtiszteltetésnek vettük, hogy a kiváló zenészek
meghívásunknak eleget tettek, és kará-

csonyi zenemûveikkel megalapozták a
rendezvény meghitt hangulatát.
Ezután mutatkoztak be a következõ
vendégkórusok:
Pálfai Rozmaring Népdalkör,
Nagydorogi Sztárai Mihály Református
Kórus,
Pusztahencsei Élõvíz Kórus,
Tengelici Mécses Csoport,
Kajdacsi Református Kórus,
Németkéri Nemzetiségi Kórus,
Györkönyi Vegyeskar, mint házigazda.
Igazi karácsonyváró hangulat alakult ki a
sok szép ének és dallam hallatán. Az
együtt éneklés sem maradt el: „Az úton"
címû õsi ír áldást énekeltük el közösen.
Zongorán kísért Füller Tímea.
A kórustalálkozó valamennyi résztvevõje
végezetül a templom mellett elhelyezett
adventi koszorúhoz vonult, ahol lelkészünk közremûködésével meggyújtottuk
a 2.
Ezután következett az ünnepi vacsora,
mely mindenkinek nagyon ízlett. A
szülinapi tortából - mellyel a Hagyományõrzõ Egyesület lepett meg bennünket - mindenkinek jutott. Köszönjük!
Ugyancsak köszönjük az önkormányzatnak, a szponzorainknak (Koch Ádám,
Bõsz Mihály) és valamennyi támogatónknak a sok , önzetlen segítségért.
A fényképeket Huszár László készítette.
Köszönjük
A Györkönyi Vegyeskar nevében
Rohn Mátyásné
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Mit jelent a Húsvét?
Húsvét ünnepének egyik igéjével
köszöntöm a kedves olvasót. „Jézus
Krisztus mondja: Halott voltam, de íme,
élek, örökkön-örökké…. (Jelenések
könyve. 1, 18.)
Az igei beköszöntõ után a Húsvétra
készülve, úgy gondolom, fontos eldönteni,
hogy valójában mirõl is szól számunkra
ez az ünnep. Ez a feladat a keresztény
hagyományait egyre inkább elfelejtõ
társadalomban nagyon sürgetõ.
Mit jelent számunkra a Húsvét? Gondolkozzunk most együtt. Talán egy újabb
alkalom, amikor a család végre együtt
lehet? Vagy egy újabb letudandó
tiszteletkör, a locsolkodás szokását
továbbörökítve apáról fiúra és tovább
boldogítva ezáltal a család hölgy tagjait?
Mit jelent számunkra a Húsvét? gondolkodjunk el ezen mindannyian.
A körülöttünk lévõ világ nagy változásokon megy át, ezt tapasztaljuk
mindnyájan. A vallásos, keresztény
tradíciók kiveszõben vannak. Ennek
következményeképpen szomorúan
tapasztaljuk, hogy a templomokat vagy
lerombolják, vagy csak az érdeklõdõk
kíváncsi tekinteteinek tartják fenn, mint
egy múzeumot. Biztosítva, hogy mindenki lássa, hogy régen milyen komoly
épületeket építettek elõdeink. Sok helyen
Isten háza lassan-lassan turisták átjáró
háza lesz, ahol arról nem tudunk, hogy
miért építették azt az épületet, csak azt
tudjuk, hogy mikor, milyen anyagból és ki
építette. Valahogy ez nincs így jól.
Hiányzik az emberekbõl az Istenhez való
elkötelezõdés és ezáltal kevésbé tartják

fontosnak, hogy az egyházzal kapcsolatba kerüljenek. Pedig a Húsvét ünnepe
arról tanúskodik, hogy Isten szeretete
milyen hatalmas az emberek felé.
Mindezek után térjünk ki arra, hogy mit
jelent számunkra, keresztények számára a
Húsvét. Számunkra Isten szeretetének és
kegyelmének a bizonyítéka. Hisszük és
valljuk, hogy Isten a fián, Jézus
Krisztuson keresztül megváltotta az
életünket a bûn következményétõl, a
haláltól. Nekünk az a feladatunk, hogy
higgyünk Isten egyszülött Fiában, Jézus
Krisztusban. A reformáció, és ennek
következtében az evangélikus egyház
sem hirdethet mást, mint hogy csak a
Krisztusba vetett hit üdvözít minket.
A Húsvét az élõ Krisztus gyõzelme a halál
felett. Ezt hirdetjük itt Györkönyben az
alkalmainkon, és minden egyes
templomban az országban. Mert a
templom elsõsorban Isten háza, az a hely,
ahol az Õ igéjét hirdetik és csak
másodsorban egy olyan hely, ami
látványosság. Errõl nem szabad
megfeledkezni. A templom az a hely, ahol
hallható a beköszöntõ igénk és annak
üzenete: „Jézus Krisztus mondja: Halott
voltam, de íme, élek, örökkön-örökké."
(Jelenések könyve. 1, 18.) Ez az az
örömhír, ami számunkra a Húsvét
lényegét megmutatja. Hívogatok mindenkit, hogy Húsvétkor is és vasárnapról
vasárnapra is látogassák meg az Istent, az
Õ házában. Legyünk vele kapcsolatban
napról napra, Vele, aki elküldte értünk
egyszülött Fiát, értünk, bûnös emberekért,
értünk, akik sokszor megfeledkezünk róla,

értünk, akiket nagyon szeret. Hívogatok
mindenkit a húsvéti alkalmainkra és a
hétköznapi alkalmakra is. Az alábbi
felsorolás segít minket tájékozódni, hogy
mikor milyen alkalmak vannak a
györkönyi evangélikus templomban.
Áldott Húsvéti ünnepet kívánok
mindenkinek!
Állandó alkalmaink:
Minden szerdán 15:00-tól bibliaóra az
evangélikus lelkészi hivatalban,
Minden csütörtökön 18:00-tól igekör az
evangélikus lelkészi hivatalban,
Minden pénteken 17:00-tól ifi óra az
evangélikus lelkészi hivatalban,
Minden vasárnap 10:00-tól istentisztelet,
az evangélikus templomban.
Húsvéti ünnepi alkalmaink:
Március 29., Nagycsütörtök, 17:00
úrvacsorás istentisztelet
Március 30., Nagypéntek, 10:00
úrvacsorás istentisztelet
Április 1., Húsvét vasárnap,10:00
úrvacsorás istentisztelet
Április 2., Húsvét hétfõ 10:00
istentisztelet
További idõszak ünnepi alkalmai:
Április 28. 14:00 konfirmáció vizsga
Április 29. 10:00 konfirmációi
istentisztelet
Május 20. 10:00 istentisztelet és
konfirmandus találkozó.
Kasza Gábor
Evangélikus lelkipásztor

Farsang 2018
A Györkönyi Általános Iskolában 2018.
február 9-én került megrendezésre a
hagyományos iskolai farsang.
Minden osztály izgatottan készült a
mûsorra; a közönség betekintést
kaphatott a kalózok, a kannibálok, a
hajótöröttek, a minyonok és a többiek
mindennapjaiba. A fellépõk mûsora után
még magasabbra emelkedett a fergeteges
hangulat: tánc, székfoglaló, limbó is
fokozta a jókedvet.
Senki sem maradt ajándék nélkül. Kicsik
és nagyok együtt buliztak a modern és a
retro zenére. Minden igyekezetünk
ellenére sem sikerült elûznünk a telet,
ugyanis a farsang után nem sokkal még
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zordabbra fordult az idõjárás.
Jövõre, ígérjük, még nagyobb bulit
csapunk!
Ezúton is szeretném megköszönni a
Györkönyi Általános Iskola minden
dolgozójának, a Diákönkormányzatnak, a
szülõknek és a támogatóknak a segítségét,
munkáját, nélkülük nem valósulhatott
volna meg ez a nagyszerû rendezvény!
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A 2017. év zárása
Györköny Község Önkormányzata a
2017-es évet sikeresen zárta. Az
intézmények, szolgáltatások megtartása
mellett, sikerült elindítani a gyógyszertári
szolgáltatást is. A településen több
területen sikerült fejlesztést végezni. Az
utak rendbe tételének folyamatában a
Paksi utca újabb szakaszát, az Alkotmány
utcát teljes egészében és a Kossuth Lajos
utca egy részét sikerült aszfaltozni. A
járdák felújításában is sikerült elõre
lépnünk. A Paksi és Kossuth Lajos utca 11 szakaszának térköves járdája készült el.
A testület a térköves járda mellett tette le
voksát, mely pillanatnyilag drágább, de

hosszabb távon olcsóbb, mivel azt
javítani lehet, és újra rakásakor sem
keletkezik hulladék, mint most a járdák
felbontása során.
Az út és járda építése mellett a Fõ utca 58.
szám alatti Önkormányzati épületet is
sikerült felújítani pályázati és önkormányzati pénzbõl, ahol újabb 3
önkormányzati lakást alakítottunk ki. A
nyugdíjas otthon/szálláshely projekt
építési engedélyezési tervei elkészültek.
Az utóbbi két projektet a Jövõnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány
támogatta.
A könyvtár is megújult. A polcok, a

bútorzat teljesen megújulva várja az
érdeklõdõket. A könyvtárban, a
mûvelõdési házban személyi változás is
történt. Surányi Zoltán elköszönt tõlünk,
a munkáját ezúton is köszönöm. Helyére
Száraz Sándor került, aki az idei "300"
éves programsorozat felelõssége mellett,
a pályázatok végrehajtásában segíti az
Önkormányzat munkáját.
A fentiek az egyéb kisebb beruházásokkal
együttvéve közel 60 milliós Ft-os
fejlesztést jelentettek Györkönyben.
Braun Zoltán
Polgármester

A 2018. év tervei
A 2012-ben elindult vízminõség javítás
programban is elõrelépés történt.
A programot újratervezték az elmúlt évek
más programjainak tapasztalatai alapján.
Elvileg 2018 év végéig a víztisztítónak és
a hozzá kapcsolódó fejlesztéseknek el
kell készülni. Ez közel 200 milliós Ft-os
projekt, mely KEHOP-os és állami
forrásból fog megvalósulni.
Egy másik nagyobb fejlesztés a
pincehegyi TOP (Területi Operatív
Program) pályázat. Szeretném
megjegyezni, hogy ez az elsõ pincehegyi
pályázata az Önkormányzatnak. A
korábbi fejlesztések a Györkönyi Pincehegyért Egyesületnek köszönhetõek. A
jelenlegi fejlesztés a pályázati kiírásnak
megfelelõen, annak céljait elérve került
meghatározásra és természetesen a
pincehegyi hiányosságok megszüntetését
is szem elõtt tartottuk. A Pincehegy
gerincén áthaladó Bordal ösvénynek
köszönhetõen egy szilárd burkolatú út
létesül. A fõtér felújítására, kövezésének
bõvítésére is sor kerül. Az Öreg Cimborák
terén pedig egy új sütöde és játszótér épül.
Lesz egy télen-nyáron látogatható elem is,
a pincelabirintus, mely a magyarországi
pincefalvak bemutató terme is lesz
egyben.
Idén is tervezzük az utak és járdák további
megújítását. A járda felújításra egy
nagyobb támogatási igényt adtunk be a
Jövõnk Energiája Térségfejlesztési
Alapítványhoz, melynek sikeressége
esetén a több utcában épül térköves járda:
Fõ utca, a Rákóczi utca, Bocskai utca,
Paksi utca és Szabadság utca.

Az új tornaterem építésében sajnos nem
sikerült elõrelépni. Az érintett minisztériumokban elismerték a helyzet
tarthatatlanságát, de sajnos nem
kerültünk be a támogatottak közé. A Paksi
Társadalmi Tanács kerítésen kívüli
projektjei között a paksi út felújítása és a
szennyvízkezelés megoldása után
harmadik helyen szerepel a tornaterem
építési projektünk.
Reméljük, hogy valamely úton sikerül a
tornateremre forrást találnunk és méltó
helyett létrehozni a gyermek- és felnõtt
sportéletnek.
Az idei és elkövetkezõ évek kihívása a
megfelelõ ingatlan kínálat létrehozása
Györkönyben. Az erõmû építésének
hatása meg fog mutatkozni a lakóingatlanok keresletében Györkönyben is. E
lehetõség megfontolt felkészülést követõen olyan lakosságszám növeléshez
vezet, mely hosszú távon is biztosítja
intézményeink megtartását, ezzel
Györköny továbbélését. Az elmúlt
idõszakban az
eladó lakóingatlanok
száma nagyon
lecsökkent. Az
eladó ingatlanok egy része
nagyon rossz
állapotú - melyek megvásárlását az
Önkormányzat
is megfontolja.
Sok esetben

ezek az épületek igen szûk telkeken
találhatóak. Ezen épületek a
településképet rontják, és új épületet csak
erõs kompromisszumok mellett lehet
építeni helyükre. Két lehetõség áll
elõttünk:
1. Paksi módszerrel, nem engedni új
építési területet, ezzel a belterületi romos
épületek idõvel eltûnnek, újak épülnek
helyükre. Ez a módszer a rendezési
tervben kijelölt területek közmûvesítése.
Az paksi megoldás esetleges, csak hosszú
távon mûködik.
2. A második módszer esetében pedig a
"külváros" benépesedése tovább
ronthatja a "belvárosi", fõleg a Fõ utca
képét az egyre romló épületállományával.
Meg kell találni azt a módot, amely az
elkövetkezõ 5-10 évben az egész
település fejlõdését, megújulását
biztosítja.
Braun Zoltán
Polgármester
Kép forrása: Régmúlt. Elbi blogja
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Felhívás
Tisztelt német nemzetiségi honfitársunk!
2018. április 8-án országgyûlési
választásokra kerül sor. A Magyarországi
Németek Országos Önkormányzata - a
kisebbségi törvény adta lehetõségekkel
élve - ezen a választáson listát állítva
szeretne 1 fõ teljes jogú képviselõt a
parlamentbe juttatni. Ehhez a német
nemzetiségû honfitársainknak regisztrálni kell az országgyûlési választásokra!
A magyarországi németeket (és a többi
kisebbséget) a parlamentben eddig Ritter
Imre kisebbségi szószóló képviselte. A
szószóló (aki nem rendelkezik parlamenti szavazati joggal) ugyan számos
eredményt fel tud mutatni, azonban egy
önálló, teljes jogkörrel és szavazati joggal
rendelkezõ, magyarországi német listáról

bejutott képviselõ jóval nagyobb
lehetõségekkel bírna a németség
ügyeiben. A hazánkban élõ kisebbségek
számarányát figyelembe véve a
magyarországi németségnek reális esélye
lehet arra, hogy 1 fõ teljes jogú képviselõt
a parlamentbe juttasson.
Ehhez kb. 22.000 listás szavazatra lenne
szükség.
Minden magyarországi állandó lakhellyel
rendelkezõ ember 2 szavazattal rendelkezik:
- 1 egyéni jelöltre leadható szavazat
(általában az egyén a számára szimpatikus párt jelöltjére adja)
- 1 listás szavazat (az egyén számára
szimpatikus pártra vagy regisztráció
esetén a nemzetiségi listára adható le.)

Egy pártlistán bejutó személynek durván
90.000 listás szavazatra van szüksége.
(ennek javarészét az egyéni jelölt által a
listára vitt töredékszavazat adja.)
A magyarországi német lista 25% - os
kedvezményt kap a mandátum eléréséhez
a pártlistákhoz képest, így az erre leadott
szavazat - egyszerûen fogalmazva mintegy négyszeresét éri. Az országos
német listát Ritter Imre (jelenlegi német
nemzetiségi szószóló) vezeti.
Kérünk mindenkit, aki 2018. március 23ig regisztrált, az országgyûlési választásokon szavazzon a magyarországi német
listára!
Krausz Jánosné, Györkönyi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

A Györkönyi Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
A Györkönyi Német Nemzetiségi
Önkormányzat - élve a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény
és a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011.
évi CXC. törvény adta lehetõséggel - a
2018/19-es tanévtõl kezdõdõen szeretné
átvenni a Györkönyi Általános Iskola és a
Napsugár Óvoda fenntartói jogát.
Az átvételt Györköny Község Önkormányzata és a Györkönyi Német
Nemzetiségi Önkormányzat több
egyeztetést követõen a 2017. novemberi
közös ülésén kezdeményezte.
A döntést megelõzte számos egyeztetés, a
szülõk tájékoztatása, a pedagógusok,
alkalmazottak, szülõi munkaközösség és
diákönkormányzat véleményének
kikérése.
A fenntartóváltáshoz szükséges az
Országos Német Önkormányzat és a
Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat egyetértõ nyilatkozata, melyet

mindkét önkormányzattól megkaptunk.
Az elkészített dokumentumokat
elküldtük a Szekszárdi Tankerületi
Központba, és hivatalosan kezdeményeztük a fenntartóváltást a döntési
jogkörrel rendelkezõ Balog Zoltán
miniszter úrnál. A döntés április végére
várható.
Miért is kezdeményeztük a fenntartó
váltást? Két okból:
- kis településként így talán nagyobb
esélyünk van arra, hogy Györköny a
jövõben is önállóan tudjon iskolát és
óvodát fenntartani
- a nemzetiségi és egyházi fenntartású
iskolák, óvodák magasabb állami
támogatásban részesülnek és ezért
intézményeink fenntartása reményeink
szerint anyagilag jobban biztosított.
300 éves évforduló
2018-ban ünnepeljük Györköny

újratelepítésének 300 éves évfordulóját.
Az augusztusi ünnepségre kiállítást
tervezünk a település múltjáról. Várunk
régi fényképeket Györköny mindennapi
életébõl (esküvõ, keresztelõ, óvoda,
iskola, katonaság, ünnepek, a régi
népviseletet bemutató fotók)
A képeket kérjük a mûvelõdési házban
Máténé Bõsz Piroskánál leadni.
Az ünnephez kapcsolódóan szeretnénk
falunkat csinosítani, szebbé, virágosabbá
tenni..
Várjuk egyének vagy kis közösségek
jelentkezését, akik szívesen segítenének
(festés, virágosítás, takarítás, de
bármilyen felajánlást szívesen fogadunk.)
Krausz Jánosné
a Györkönyi Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
elnöke

Szekszárdon jártunk
2018-at is tartalmas évnek mondhatja
majd a Györkönyi Német Nemzetiségi
Tánccsoport. Emellett a csoport létszáma
is bõvült, hiszen egyre több fiatal
érdeklõdik a német táncok iránt.
Tudásunkat idén elsõként a Györkönyi
svábbálon mutathattuk be, ahol természetesen - nagy sikert arattunk. A
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hajnalig tartó bálban a jó hangulatot az
örök Schütz zenekar tartotta fenn. Ezután
rohamosan készültünk a következõ
fellépésekre, például a Szekszárdon
megrendezett svábbálra. Izgalommal
indultunk el, hiszen a fiatalabbak még
nem nagyon léptek fel a környezõ
településeken. Ennek ellenére nagy sikere
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volt a nagy létszámú csoportnak. Jól
éreztük magunkat. A hangulatot
természetesen itt is a Schütz zenekar
biztosította. Mindenki vidáman érkezett a
következõ próbára, hiszen ez után is
szorgosan készülõdünk a következõ
fellépésekre.
Hahn Györgyi

Elsõ osztályosok beíratása
Értesítjük az érintett szülõket, hogy a
2018/2019. tanévre történõ általános
iskolai beíratásokra az alábbi idõpontokban kerül sor:
2018. április 12. (csütörtök) 8.00-19.00
óra között,
2018. április 13. (péntek) 8.00-19.00 óra
között.
Tankötelessé váló, azaz 2012. augusztus
31-ig született gyermekét - amennyiben
megfelel az iskolába lépéshez szükséges
fejlettségi feltételeknek - a szülõ köteles a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerinti illetékes, vagy a választott

iskola elsõ évfolyamára beíratni.
A beíratás helye:
GYÖRKÖNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA
7045 Györköny Fõ utca 48.
Az elsõ évfolyamra történõ beíratáshoz az
alábbi dokumentumok szükségesek:
1. a gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya)
2. az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami
lehet:
óvodai szakvélemény,

járási szakértõi bizottság szakértõi
véleménye, sajátos nevelési igényû
gyermekek esetében a Szakértõi
Bizottság szakértõi véleménye.
3. nyilatkozat a közös szülõi felügyeleti
jog gyakorlására
4. nyilatkozat az életvitelszerû lakcímrõl
A felvételrõl az iskola igazgatója dönt, a
felvétel elutasítása esetén a fellebbezést
az iskola igazgatójának kell benyújtani.
Gerzsei Péter s.k.
tankerületi igazgató

Iskolai hírek
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 alkalma a
Gergely-járás elnevezésû rendezvényünk.
Ezen a napon, 2018. márc. 12-én,
szeretettel vártuk iskolánkba a leendõ
elsõ osztályos tanulókat szüleikkel és az
óvónõkkel együtt. Bevált programunk
szerint az 1. tanórán az intézményvezetõ

bemutatta az iskolát, valamint a
történelmi egyházak képviselõi a hit- és
erkölcstan oktatásról is mondtak pár
gondolatot.
A 2. tanórán a jelenlegi 1-7. osztályos
tanulók szüleinek tartottak tájékoztatást a
lelkészek, hitoktatók.
A 2. tanórán vendégeink ellátogattak az 1.
osztályba, ahol aktív részesei lehettek egy
komplex tanórának, melyet Pesztericzné
Vincze Ildikó és Lisztmájerné Bock
Brigitta tartottak. A szünetben az ovisok
közösen tízóraiztak a nagyobb
gyerekekkel.

A harmadik tanórán a 3. osztályos tanulók
Zsiga Henrietta tanítónõvel iskolába
csalogató „Gergely-járás" mûsort adtak
elõ a Teleházban az ovisok, a szülõk és az
intézmény tanulói, pedagógusai elõtt.
Mûsorukat a Braunné Bõsz Helga által
vezetett énekkar színesítette dalaikkal. A
német tánc szakkör tanulói is bemutatták
táncaikat. Õket Világné Rohn Edit
készítette fel.
Lisztmájerné Bock Brigitta
int. vez.h.

Márton nap
Iskolánkban hagyományainkhoz híven
idén is megrendezésre került a Márton
napi lámpás felvonulás. November
10-én diákjaink és pedagógusaink
lázasan sürögtek-forogtak, hogy a
délután érkezõ vendégsereget méltón
tudják fogadni iskolánk udvarán.
Ta n u l ó i n k l a m p i o n á r a d a t b a
öltöztették
kicsiny iskolánkat,
szorgosan állítgatták a sátrakat,
dekorálták a zsibongót, legkisebb
diákjaink pedig lázasan gyakorolták
mûsorukat. 4 óra körül gyülekezni
kezdett a vendégsereg. Mûsorunkat
az óvodás gyerekek vidám énekes,
lampionos tánca nyitotta, s õket
követték legkisebbjeink, az elsõsök
fényárban úszó tánccal és énekkel.
Meglepetés vendégként világító botokkal
a twirlinges lányok kápráztattak el
mindenkit. A mûsort a lampionos

felvonulás követte Vándor és Szilaj süteménnyel pótolhattuk az elvesztett
vezetésével, kiket a Püspök és Márton energiát. Egy meleg tea, vagy éppen
forralt borocska mellett, úgy láttam
mindenkinek jól esett egy kicsit
beszélgetni a rég nem látott
barátokkal, ismerõsökkel. Ezúton
szeretnék az iskola nevében
köszönetet nyilvánítani minden
szülõnek, akik idejüket nem sajnálva
finomabbnál finomabb házi süteményekkel gazdagították vásárunkat, a
Világ Ló Lovas Centrumnak a
lovakért, a Pincehegyért
Egyesületnek a sátrakért, Loncinak a
forralt borért és minden segítõnknek
akik idejüket ránk szánták, hogy a
rendezvényünk ismét barátságos és
l o v a g o l t a k m e g . A j ó i d õ n e k élménydús legyen.
köszönhetõen szép nagy kört tudtunk Jövõre is várunk mindenkit sok
tenni a faluban, így mire visszaértünk, szeretettel!
meleg teával, forralt borral és
Balassa-Gungl Edit
LURKÓ 2018. március

7

Egészségtudatos oviskáink
Rohanó világunkban igyekszünk mindent
a legegyszerûbben megoldani, köztük a
mindennapi dolgainkat is. Azonban van
valami, amire mindenkinek a legjobban
kellene vigyázni: az egészségünk.
Betegségeink kialakulásának egyik fõ
oka lehet az egészségtelen étkezés illetve
az alapvetõ higiénia hiánya. Nagyon
fontosnak tartják mind a szülõk, mind a
nevelõk, hogy a gyerekek már kicsi
korban megtanulják, elsajátítsák az
egészséges életmód alapjait. Ennek
érdekében egészség nap volt az
Óvodában, amit az óvónénik egészség
héttel elõztek meg. Foglalkoztak a
gyerekek a vátozatos, egészséges
táplálkozással, a fogápolással és a helyes
tisztálkodással. Mindezt november 21-én
egy egészség délelõttel zártuk.
A nagydorogi Ambrózia gyógyszertár a
Hungaropharma Zrt. által meghirdetett
„Együtt a helyi közösségekért"
pályázatán közel egy millió Forintot nyert,
melyet óvodai egészségnapra szánt. Így a
nagydorogi és a györkönyi óvodásokat
szerettük volna megörvendeztetni egy kis
játékos csapatversennyel. A délelõtt
folyamán 5 állomáson forgószínpad
szerûen csapatonként ismerkedhettek
meg a gyerekek az egészséghez vezetõ út
alapjaival. Gyöngyi néni a dohányzás
káros hatásait ismertette a kicsikkel. Joci
bácsi a baci dzsungelbe invitálta õket,
ahol ismételgették a helyes tisztálkodás
folyamatát. Itt minden résztvevõ kapott
két törölközõt, melyeket a jelükhöz
akasztottak, és egy kézfertõtlenítõt. Timi

néninél a fogakkal és az alapos fogmosás
technikájával ismerkedtek meg. Nála
fogkefével, fogkrémmel és fogmosó
pohárral gazdagították tisztasági
zsákjukat. Jutka néni az egészséges
ételeket kóstoltatta mindenkivel és együtt
finom gyümölcssalátát készítettek. Ebéd
után bizony jól esett a finom desszert. Edit
néninél a helyes orrfújáson és a mozgáson
volt a hangsúly. A tisztasági zsák egy nagy
csomag zsepivel lett gazdagabb és
mindenki számára maradt még az oviban
fejenként 3 csomag. Minden kis ovis
lelkesen csinálta a feladatokat és örült az

újabb és újabb meglepetésnek. A program
végén az udvaron átadásra került Baksa
Gyöngyi pécsi iparmûvész által készített
óvodás ivókút, mely tavasztól a gyerekek
rendelkezésére fog állni. A pályázat
részeként decemberben az iskolába
induló ovisok Paksra mennek fogorvosi
vizsgálatra.
Bízunk benne, hogy a hét folyamán
tanultakat a gyerekek megfogadják,
betartják és alkalmazzák mindennapjaikban.
Dr. Balassa József
és Balassa-Gungl Edit

Tökfesztivál 2017
Az elmúlt évek nagy érdeklõdésére való
tekintettel, idén is megrendezésre került a
Diákönkormányzat szervezésében a
hagyományos Tökfesztivál.
Az iskola udvara délutánra megtelt soksok faragásra váró tökkel (amelynek nagy
részét tanulóink termelték a technika
órákon) és folyamatosan gyûltek az
érdeklõdõ szülõk, nagyszülõk és
gyerekek.
A tökfaragás jó hangulatban telt, szebbnél
szebb alkotások születtek, amelyek az
iskolánkat díszítették még hetekkel az
esemény után is. A fárasztó munka után
következett a mulatság. Vidám és
rémisztõ jelmezekbe öltözött iskolások
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táncoltak, illetve énekeltek együtt a
pedagógusokkal. Az önfeledten mulatók
a büfében töltõdhettek fel különleges
ételekkel és italokkal.
Szeretném megköszönni a DÖK tagok
lelkes hozzáállását, a sok érdeklõdõ
részvételét és a pozitív visszajelzéseket!
Valóban TÖK jó buli volt!

LURKÓ 2018. március

Doszpod Adél
DÖK munkáját segítõ tanár
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További információ: www.gyorkony.hu

Az óvoda,iskola,szülõi munkaközösségek,
az evangélikus egyház és a Mûvelõdési Ház
közösen megrendezésre kerülõ programja.
Fõleg gyermekeknek szól, de szívesen
látunk minden korosztályt.
Élménydús vetélkedõk, színes programok
kicsik és nagyok legnagyobb örömére.

Pincehegy – Május tér

GYEREKNAP

május 27.

További információ: www.gyorkony.hu

A györkönyi Glöckner János német
nemzetiségi tánc csoport elõadása,
vendég tánccsoportok közremûködésével.
Közremûködnek: a testvértelepülés
tánccsoportja Marosszentannáról és a
bátaszéki német nemzetiségi tánccsoport.

Mûvelõdési Ház

TÁNCCSOPORTOK
TALÁLKOZÓJA

április 28.

További információ: www.pincehegy.hu

Hagyományossá vált borversenyünkön
ismét megmérettetnek a györkönyi
borosgazdák által készített borkülönlegességek. A rendezvény nevébõl
adódóan az aranyérmes borokat meg is
lehet kóstolni. Este vacsora és bál zárja
eme jeles napot.

Információ, nevezés: www.pincehegy.hu

Györköny Pincehegy

II. SZÜRETI DERBY

szeptember 1.

További információ: www.gyorkony.hu

E napon összefog a falu apraja-nagyja,
a legtöbb civil egyesület a nyugdíjas
klubbal karöltve, akik átadják magukat a
szó szerint habos élvezeteknek. Lesznek a
szokásos bohókás sorversenyeken és az
elengedhetetlen habpartyn kívül finom
fánkok és hûsítõ koktélok, no meg
persze hozzáillõ muzsika.

Pincehegy – Május tér

FUNKY ÉS FÁNK PARTY

július 21.

Információ, regisztráció: www.pincehegy.hu

Éjszakai Zenés Gasztro Bortúra a
Pincehegyen. LowTech fesztivál
akusztikus zenékkel különbözõ stílusokból.
Éjféltõl after party a fõtéren.

Györköny Pincehegy

ZE-GA-BO

június 30.

További információ: www.gyorkony.hu

A rendezvény házigazdája a györkönyi
Country Club. Egész napos program,
az ország különbözõ szegletébõl érkezõ,
szintén ezt a stílust kedvelõ és követõ
tánccsoportok közremûködésével.

Május tér, Mûvelõdési Ház

COUNTRY TÁNCHÁZ
FESZTIVÁL

GOLDEN BOR

Pincehegy, Mûvelõdési Ház

június 2.

április 6.

Szüreti felvonulás követõen a Pincehegy
körül pénzdíjas lovas derby-re kerül sor
gyermek és felnõtt korcsoportban.
Mindeközben a présházak elõtt a nézõk
borozgatás közben szemlélhetik a derby
izgalmait.

További információ: www.gyorkony.hu

35. Falu és nemzetiségi napok.
Györköny község 300 éves ünnepi
sorozatának fõ attrakciója.

Pincehegy – Május tér

FALU- ÉS NEMZETISÉGI
NAPOK

augusztus 10-12.

További információ: www.pincehegy.hu

Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési
Szövetségének tagjai bemutatkoznak a
györkönyi pincefaluban. Szakmai
konferencia mellett a pincefalvak kulturális
csoportjainak fellépésére is sor kerül,
az estét bortúra és zenés program zárja.

Györköny Pincehegy

PINCEFALVAK NAPJA

augusztus 10.

További információ: www.gyorkony.hu

A helyi íjászklub által szervezett egésznapos, országos történelmi verseny.
Este bál az Ikarus zenekarral.

További információ: www.gyorkony.hu

A Mûvelõdési Ház által szervezett
karácsonyi ünnepi elõadás, a helyi óvoda,
általános iskola, és immáron második
alkalommal résztvevõ Györkönyi
Pincehegyért Egyesület közremûködésével.

Mûvelõdési Ház

FALUKARÁCSONY

december 16.

További információ: www.gyorkony.hu

A helyi vegyeskar szervezésében
6. alkalommal megrendezésre kerülõ
kórustalálkozó a györkönyi evangélikus
templomban, az Advent jegyében.

Evangélikus templom,
Mûvelõdési Ház

KISTÉRSÉGI
KÓRUSTALÁLKOZÓ

december 1.

További információ: www.gyorkony.hu

Lehetõség nyílik a finom kacsavacsora
mellett az újborok kóstolására is,
szervezett bortúrával és hajnalig tartó
mulatozással egybekötve.

Györköny Pincehegy

GÁCSÉROK ÉS
ÚJBOROK

ÍJÁSZ NAP
Pincehegy – Május tér

november 24.

augusztus 4.

Tanárok bemutatkozása

Sztakó Imre
Pedagógus pályámat 1982. január 1-jén
kezdtem Budapesten. Napközis csoportot
vezettem, és alsó tagozaton tanítottam.
Dolgoztam még Fülöpszálláson, Soltszentimrén, sõt két hónapig Pusztahencsén is. A
leghosszabb idõt, 20 évet az I. István
Szakképzõ Iskolában töltöttem. Itt a magyar
nyelv szépségét és az irodalom varázslatos
világát igyekeztem diákjaimmal
megismertetni. 2016. novemberétõl
kollégiumi nevelõtanár vagyok az Energetikai Szakgimnáziumban. A Györkönyi

Általános Iskolában magyar nyelvet és
irodalmat tanítok a felsõ tagozatos
tanulóknak.
1995-ben költöztem családommal Paksra.
Feleségem a Vak Bottyán Gimnázium
magyar-történelem szakos tanára. Három
lányunk van: 33, 21 és 17 évesek. Hét éve
már nagypapa is vagyok. Két fiúunoka várja
a lehetõségeket, hogy velük lehessünk, de
munkánk és a távolság miatt - õk Pécsett
laknak - csak kevés idõt tudunk a tanévben
nekik szentelni.
Szabadidõm évrõl évre kevesebb van, de azt
igyekszem hasznosan eltölteni. Sohasem
unatkozom. Szeretek utazni, kirándulni.
Leginkább a vízpartot és az erdõs vidéket
kedvelem. Ha lehetõségem van rá,
színházba is szívesen elmegyek. Ha valahol
keresztrejtvényt találok, nekem azt
feltétlenül meg kell fejtenem. Szeretem a
kvízjátékokat, fejtörõket. Nyáron gyakran
fõzök bográcsban a családommal. Számomra az az igazi kikapcsolódás és öröm, ha
együtt lehet az egész család, de ilyenre
sajnos, csak iskolai szünetekben és nagyobb
ünnepeken van lehetõség.

közben Nagydorogon és Györkönyben is
tanítottam. Szekszárdon tanítói, Kaposváron és Székesfehérváron rajz-, illetve
német nyelvtanári diplomát szereztem.
Szeretem a képzõmûvészetet és a zenét. Két
kórusban is aktívan énekelek, a pusztahencsei Élõvíz csoportban, és a Paksi Városi
Vegyeskarban. Szívesen olvasok hadtörténeti témájú könyveket. A pusztahencsei
Népfõiskola elõadásainak szerevezésében
hosszú évek óta tevékenyen részt veszek,
évente elõadásokat is tartok.
A Györkönyi Általános Iskola felsõ
tagozatán német nyelvet és rajzot tanítok.

Gazdag Ferenc
1963-ban születtem Pakson. Eddigi életem
nagyobb részében Pusztahencsén éltem. Az
ottani általános iskolában tanítok 25 éve, de

Kitekintettünk
Február 24.-én csoportunk immár 6 éves
története folyamán elõször vettünk részt
az Országos Line Dance és Country
Fesztiválon (OLCF), Budapesten. Talán
társaim nevében is állíthatom azonban,
hogy ez nem az utolsó alkalom volt. A
budapesti kirándulás és az elõzetes
felkészülés is nagy élményt jelentett
számunkra, hiszen csámpai testvér
csoportunkat támogatva, illetve két
szekszárdi táncossal kiegészülve mi is
felléphettünk az immár tizedik
alkalommal megrendezett fesztiválon.
Hatalmas élmény volt látni más csoportok
kidolgozott, vagy éppen esetlen, de
mindenképpen szerethetõ mozdulatait, a
táncosok mindent átható lelkesedését, a
közös szenvedély szülte szép egyetértés
és összhang megnyilvánulásait.
Lélegzetelállító színfoltja volt a shownak
a kerekes székesek produkciója, akik két
másik csoporttal közös koreográfiában,
megváltozott lehetõségeiket teljes
egészében kihasználva nyújtottak

átszellemült és mindannyiunk számára Minden érdeklõdõt továbbra is szeretettel
várunk próbáinkra (szerda 18.00 óra),
emlékezetes élményt.
Már elkezdtük a felkészülést az idei, saját illetve a júniusi rendezvényre is!
szervezésû rendezvényünkre is, melyet
Böndörné Jaksa Judit
június 2.-án, szombaton tervezünk
megtartani a falu központjában és a Május
téren. A Györköny 300 programsorozathoz csatlakozva szeretnénk idén 300
résztvevõt egyszerre megtáncoltatni az
összejövetelen. Itt természetesen nem
csak táncos elõképzettséggel rendelkezõ
vendégeinkre, hanem a falu, és a
távolabbról érkezõ érdeklõdõk aprajanagyjára is számítunk. Jó szívvel
bátorítunk mindenkit, hogy vegye ki a
részét a megmozdulásunkból, garantáltan
élvezni fogja a zenét és a közös tánc
örömét!
A budapesti rendezvényen is keltettünk
egy kis hírverést a rendezvényünknek, és
ez alkalomból nevet is választottunk
magunknak: ezután FrusCountry (ejtsd:
frus-ka-ntri) csoport néven fogunk
szerepelni!
LURKÓ 2018. március
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Egészségnap az oviban az új ivókúttal

Új faház az óvoda udvarán
Tök jó nap

Mikrotérségi kórustalálkozó

2017.10 19.
Scherczer Diána
2900 gr, 52 cm

2018.02.13.
Sárvári Hanna
3550 g, 55 cm

2018.01.15.
Renye Ramóna Krisztina
3480 gr, 55 cm

A kibõvült country csoport Budapesten

2017.11.26.
Czári Milán Grácián
3440 gr, 53 cm

2018.02.09.
Binder Korina
2950 gr, 54 cm

2017.10.08.
Nagy Milos
3740 gr, 54 cm

2017.09.15.
Rumpler Leoni
3390 gr, 54 cm

