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„Összefogás napja" az iskolában
Szülõk, gyerekek, pedagógusok és az
iskolával szoros kapcsolatban már nem
álló, de érte szívesen tenni akaró polgárok
példaértékû összefogására került sor
2011. szeptember 10-én, szombaton
délelõtt az iskolában. A felújított alsó
tagozat épülete mögötti és körülötti terület
a nyári szünetet követõen elszomorító
látványt nyújtott. Elvadult, gondozatlan
környezetet pillanthattak meg kisdiákjaink
az évnyitó napján, ami - valljuk be õszintén
- méltatlan is arra, hogy gyerekeink napjaik
nagy részét a szomszédságában töltsék.
Mindannyian tudjuk, hogy a mai nehéz
gazdasági helyzetben az iskolák
fenntartóinak egyre kevesebb forrást
biztosít arra az állam, hogy intézményeiket
elfogadható, 21. századi kívánalmaknak
megfelelõ színvonalon tartsák fenn. Az
iskolát ez annyiban is érinti, hogy sem
fõállású takarítónõje, sem pedig fõállású
karbantartója a tanév kezdetén nem volt. A
legszüksé-gesebb napi teendõk ellátásra
kerülnek ugyan, de nagyobb horderejû
munkákat nem tudunk elvégezni.
Ezért mertem venni a bátorságot, és
kértem a szülõk, nagyszülõk és az
iskoláért tenni akaró polgárok segítségét
az iskolaudvar tereprendezésében. A
felhívásra több, mint ötven lelkes önkéntes
jelent meg a meghirdetett idõpontban az
iskolában: diákok, egykori diákok, szülõk,
nagyszülõk, testvérek, rokonok, barátok,
civilek, pedagógusok. Volt, aki már
pénteken nekiveselkedett a munkának:
Uhrspringer nagypapa a hulladék fát
fûrészelte fel tûzifának. Szombatra így
ennek „csak" az elhordása maradt. De
ezen kívül volt még munka bõven:
Eszterle György saját munkagépével a
földmunka és a lomtalanítás
oroszlánrészét végezte el, persze
szükség volt azért a szorgos kezû
önkéntesekre is a fûkaszálás,
gereblyézés, talajegyengetés során.
Ügyesen manõverezõ traktorosokban
sem volt hiány, úgy ahogy lelkes PET

palack gyûjtõkben sem. Rengeteg palack
hevert a derékig, néhol nyakig érõ gazban.
Az apukák csinos karámot eszkábáltak
deszkából a palackgyûjtõ zsákok
számára, így remélhetõleg csak a jó
hírünket viszi majd a jövõben a szél, nem
pedig a palackokat. Az anyukák és a
gyerekek a virágoskertekben és a
lomoktól szabaddá vált területek
rendezésében jártak élen. Na és persze a
konyhában, ahol ínycsiklandó paprikás
készült füstölt oldalassal, kolbásszal,
virslivel és krumplival. A nagy meleg
ellenére senki sem maradt szomjas, nagy
sikere volt a teának, limonádénak és a
felnõttek körében a fröccsnek.
Fél tizenkettõkor fáradtan, kimerülten,
piszkosan ugyan, de a közösen elvégzett
bõ három órás munka jó érzésével ülhetett
mindenki a terített asztalokhoz.
Elégedettek lehettünk, mivel az eltervezett
munkát teljes mértékben elvégeztük. Az
önkéntesek jutalma a finom paprikáson túl
Kuti Imréné felajánlása is volt: egy
hatalmas vájdling illatos fánk!
Szeretném minden önkéntesnek még
egyszer hálásan megköszönni, hogy
segítségükkel kulturált, igényes
környezetet tudtunk gyermekeink és a
környéken lakók számára varázsolni,
valamint azt, hogy megmutattuk, az
összefogásnak milyen közösség- és
környezetformáló ereje lehet! Itt tartozom
még köszönettel Decsi Zoltánnak és
feleségének, Ildikónak, akik délutánonként festették és csinosították az
iskola több helyiségét, hogy tisztább és
kellemesebb termekben folyhasson az
oktató-nevelõ munka!
Azt remélem, az együtt elvégzett munka
minden nehézsége ellenére a
résztvevõkben csak szép emlékeket
hagyott, és azt, hogy a jövõben is
számíthatunk lelkes összefogásukra!
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Az önkormányzat hírei
Döntés született a 17/2011. (V.6.)
NEFMI rendelet alapján nemzetiségi
feladatokhoz igényelhetõ támogatásokról. Györkönynek 5.680.000
Ft-ot ítéltek meg, melyet az augusztusi finanszírozással idõarányosan
kaptunk meg. Az intézmények,
közszolgáltatások, kötelezõ feladatok
ellátása és minimális fejlesztés
tervezett elvégzése 22 millió Ft hiányt
eredményezett a tervezéskor. Ezt a
hiányt csökkentette a most elnyert
összeg, amely már nagyon kellett az
Önkormányzat fizetõképességének
helyreállítására.
A nyár eleji falugyûlésen bemutatott
LLP-302 egyedi szennyvíztisztító
engedélyezése megoldódott településünkön. A szennyvíztisztító
beépítését beüzemelése elõtt településünk jegyzõjénél kell engedélyeztetni kérelem beadásával, mely a
gyorkony.hu-n is megtalálható.
Augusztusban a Vidékfejlesztési
Minisztériumban tárgyaltunk a
játszótér további beépítésérõl. Egy
„ÖKO településrész" kialakításán
dolgozunk, melyben a szalmabála
házak mellett passzív vályogtéglaház
és papírház is épülne. A tervek

készítése folyamatban van. Olyan
házak tevei készülnek, amelyek
alapanyag fõként magyar, illetve
helyi, az építkezés közmunkaprogram és a szakképzõ intézmény
segítségével épülne. A végeredmény
több 80 m2-es önkormányzati
bérlakás, melyekbe reményeink
szerint 2012 nyarán lehet beköltözni.
A Minisztériummal közös programunk
nagy érdeklõdésre tart számot.
Ezidáig több rádióban, újságban, az
M1-en, az Echo Tv-ben szerepeltünk,
és az MTI is közölt egy beszámolót.
Marosszentannai vendégek
látogatásakor egy partnerkapcsolati
tábla készült társadalmi munkában,
melynek két "fõmunkatársa" Herold
István és Uhrspringer István volt.
Köszönjük. A vendégek egy kültéri
asztalt padokkal hoztak ajándékba,
mely megtalálható a Pincehegyen a
Nagy Hordó mellett. A vendéglátás jól
sikerült, a vendégek részt vettek a
Nemzetiségi- és falunapok programján. Tánccsoportjuk elsõ fellépésére
is itt, Györkönyben került sor.
Fellépésük nagyon színvonalas volt,
gratulálunk a csoportnak.
A következõ évben ünnepeljük az

Eckartsweierrel kötött partnerkapcsolat 15. évfordulóját. Ennek
jegyében a partnerkapcsolatban
résztvevõket meghívtuk a 2012. 09.
28 - 10. 1-ig a szüreti idõszakra, mivel
szüretelni is szeretnének az
évfordulón. A programot még a télen
elõ fogjuk készíteni, aki szeretne a
programban aktívan részt venni,
kérem jelezze felém, illetve a Német
Kisebbségi Önkormányzat tagjainál.
Több nem kötelezõ, de fontos
programkezdeményezésrõl, programról írtam a fentiekben. Önkormányzati forrást minimálisat használtunk fel köszönhetõen annak, hogy
többen támogatták kezdeményezésünket, tevékenységünket. Így
valósulhatott meg, hogy a
Nemzetiségi- és Falunapok meg
tudtuk rendezni, a települést pedig
szép rendben találták az ideérkezõk,
és nem utolsó sorban az itt lakók.
A rendezvények fõbb támogatói:
Paksi Atomerõmû Zrt., Zambelli
Colorferr Kft. és Bõsz Mihály.
Köszönjük a támogatást és a
segítséget, mindenkinek.
Braun Zoltán
polgármester

Pincehegyi kiadvány
A többször díjazott és az ország
fõépítészei által is elismert
Pincehegyünkrõl kiadványt
készítünk. A kiadványnak a célja
egyrészt a Pincehegy történetének, a
györkönyi szõlészet és borászat
kialakulásának, másrészt építészetének és védelmének bemu-

tatása.
A régi idõkrõl van anyagunk, de
továbbra is gyûjtjük és várjuk a régi
dokumentumokat képeket és
történteket a Pincehegyünkrõl. Az
eredeti anyagot visszaadjuk, csak
egy másolat készítéséig kérjük el azt.
Az anyagokat a Mûvelõdési Házba

várjuk. Gyönyörû Pincehegyünk
megérdemli, hogy egy szép kiadvány
készüljön róla - többek között annak
érdekében, hogy amit õseink
kialakítottak és ránk hagytak azt meg
tudjuk õrizni a mi utódaink számára is.
Braun Zoltán
polgármester

Megkésett köszönõlevél Györkönybe
Hol van az a nyár, mondhatjuk
nemsokára, hiszen õszi szelek fújnak
már a Maros partján Szentanna
községben is.
Ennek ellenére még mindig frissen
emlékezünk az augusztusi szép
napokra, amelyet partnertelepülésünk, Györköny meghívására tettünk
75 Szentanna községi lakossal.
Az indulás augusztus 11-én volt, nagy
izgalom közepette, hiszen szép,

gazdag program várt a látogatókra.
Az út hosszú volt, de a megérkezéskor a találkozás öröme feledtette ezt .
Csodálatos balatoni kirándulás, a már
ismert pincehegyi borkóstolás, báli jó
hangulat, barátkozás, a különleges
ételek íze feledhetetlen marad
számunkra.
A Nemzetiségi- és falunapok
programja változatos, érdeklõdéskeltõ, szórakoztató volt. A csendes
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hosszú esték alkalmat adnak, hogy
felelevenítsük, újra átéljük a szép
napokat a barátok körében.
Jól éreztük magunkat, köszönjük
Györkönyiek. Reméljük, viszonozni
fogjuk azt a sok szívességet, sok jót,
amit szem-száj kívánt. Még egyszer,
megkésve, de õszinte hálával nagyon
köszönünk mindent a szentannai
látogatók nevében.
Ráduly György
polgármester

Gyûjtés a ravatalozóért
KEDVES GYÖRKÖNYIEK ÉS
GYÖRKÖNYI KÖTÖDÉSÛEK!
2 0 11 - b e n t ö b b f e j l e s z t é s t i s
elvégezhetett volna Önkormányzatunk, de sajnos a pályázati
önerõkre és elõfinanszírozásukra
sincs elegendõ forrásunk. A jelenlegi
állami finanszírozás nem elegendõ az
alapvetõ közszolgáltatások biztosítására sem. Ebben a helyzetben
pedig lehetetlen fejlesztésre költeni
anélkül, hogy eladósítanánk
településünket, Györkönyt. Az
Önkormányzat Testülete továbbra
sem szándékozik hitelek felvételével,
az eladósodás útjára lépni. Viszont
úgy döntött, hogy amennyiben van
olyan cél, amely megvalósítása jó
érzéssel támogatható, akkor kérjük
meg rá azokat, akiknek lehetõsége bármekkora - van, hogy támogassa
azt. Mindezzel elõsegítjük életterünk
szépítését, fejlesztését. Ebben az
évben támogatást nyertünk az
önkormányzati ravatalozó felújítására, melynek megvalósításához
811.594 Ft önerõt kell biztosítania az

Önkormányzatnak. Amennyiben idén
nem valósítjuk meg a fejlesztést,
akkor a támogatást nem kapjuk meg.
Az épület felújításán kívül rámpát
készítünk, és a temetési szertartáskor
használt területet térkövezzük le.
A ravatalozó felújítása az újság
megjelenésekor már folyamatban
lesz. A felújítás mellett egy WC
kialakítására is sor kerül. A ravatalozó
felújításának önerejéhez eddig kapott
adományokat ezennel köszönjük és
kérjük, hogy akinek lehetõsége van
támogassa az önerõ megteremtését.
A ravatalozó felújításának elkészültekor a támogatók névsorát tartalmazó
táblát is ki fogunk helyezni. Aki eddig
támogatást adott és nem adta meg a
nevét, kérjük, jelezze a Hivatalban.
Ezúton kérjük Önt, kérünk Téged is,
hogy támogassa/támogasd az
önerõhöz való hozzájárulással, hogy
méltó állapotba kerülhessen a
temetések helyszíne
Tisztelettel:
Györköny Község Önkormányzata
nevében
Braun Zoltán

A támogatást várjuk az Önkormányzat elkülönített számlájára
( 7 0 6 0 0 2 0 5 - 111 0 6 8 2 5 ) , i l l e t v e
személyesen a Polgármesteri Hivatalban. Ezenkívül adománygyûjtõket
helyezünk ki az orvosi rendelõben, a
mûvelõdési házban és a Reál
boltban.
Az önerõ összegyûjtésének állását az
alábbiakban tekintheti meg.
Eddigi támogatásaink:
2011.09.05-i héten: 12.000 Ft,
2011.09.12-i héten: 5.000 Ft,
2011. 09.30-i héten: 31.085 Ft,
2011.10.10-i héten: 57.000 Ft.
A hiányzó rész: 754.594Ft.

polgármester

Zajvédelmi rendelet
Tájékoztatom a lakosságot, hogy
2011. augusztus 1-jén hatályba lépett
a Képviselõtestület rendelete a zaj- és
rezgésvédelem helyi szabályairól.
A rendelet a következõ szabályokat
vezette be: Mobil szabadtéri üzemeltetés esetén a figyelemfelkeltés,
tájékoztatás, hirdetés, reklám célú
tevékenység közterületen történõ
végzése, ehhez hangerõsítõ, hangkeltõ berendezések alkalmazása
a) munkanapokon 8:00 óra és 12:00
óra között, 15:00 óra és 20:00 óra,
b) szombaton 9:00 óra és 12:00 óra
között, 15:00 óra és 18:00 óra között
engedélyezett.
c) Vasárnap és ünnepnapokon nem
engedélyezett.
Ez a korlátozás a települést látogató
mozgóárusokra (fagylaltosok,
gázosok, halas, stb.) vonatkozik.
Szabadtéri koncert az önkormányzat
által szervezett ünnepségek programjához kapcsolódó koncertek és
engedélyezett rendezvények kivételével 10:00 óra és 02:00 óra között
tartható. Szabadtéri rendezvényen

mélyhang-sugárzó használata tilos!
Jelentõs zajkibocsátással járó, az
elõbbiektõl eltérõ, különleges
zajokozást elõidézõ alkalmi
rendezvények csak 10:00 óra és
22:00 óra között engedélyezhetõk.
A szabályozott idõkorláttól való
eltérést - kérelem alapján - a
Polgármester határozatban engedélyezheti. Az engedélykérelmet a
szabadtéri mûsor, koncert, valamint
az alkalmi rendezvény felelõs szervezõje nyújthatja be a rendezvény elõtt
legalább 15 nappal.
Kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos magánszemélyek
háztartási igényeinek kielégítését
szolgáló veszélyes mértékû zajjal járó
tevékenység végezhetõ:
a) munkanapokon 7:00 óra és 20:00,
b) szombaton 8:00 óra és 20:00,
c) vasárnap és ünnepnapokon:9:00
óra és 17:00 óra között.
Lakóépületekben a lakás tisztántartására szolgáló a szokásosnál
nagyobb zajhatással járó háztartási
gépek, az épület, vagy építmény

építésével, felújításával, helyreállításával kapcsolatos zajos szerszámok, berendezések használata
az ugyanezen idõszakokban engedélyezett. Szórakozóhelyek kerthelyiségében, bármely nyitott helyiségében,
illetve nyitott ablakok és ajtó mellett
zene-, illetve mûsorszolgáltatás
10:00 óra és 22:00 között lehetséges.
22:00 óra és 02:00 óra között
szórakozóhelyeken zene-, illetve
mûsorszolgáltatás csak zárt helyiségen belül, zárt ablakok és ajtó mellett;
és csak olyan hangerõvel lehetséges,
amely a környékbeli lakosság
nyugalmát nem zavarja.
Aki a rendelet elõírásait megszegi,
szabálysértést követ el és 50.000,- Ftig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
Felkérjük továbbá a lakosságot, hogy
vasárnapokon a kerti gaz, gyomok és
egyéb hulladék égetését ne végezzék, mert a nagy mennyiségû füst
mindenki pihenését, nyugalmát (fõleg
a kisgyermekekét) zavarja!

LURKÓ 2010. OKTÓBER
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Eckartsweierben jártunk
Augusztus 18-23-ig Györkönybõl egy
46 fõs csapat németországi testvértelepülésünkre, Eckartsweierbe
látogatott. A györkönyi delegációt az
általános iskola volt 7. és 8. osztálya,
a Fiatalok Egymásért Egyesület, a
Német Kisebbségi Önkormányzat és
az Önkormányzat tagjai alkották.
Az utazáshoz egy európai uniós
pályázaton 7.000 Euro támogatást
sikerült nyernünk. Ez az összeg
fedezte a busz és a kinti programok
költségeit.
A diákok és a pedagógusok szállása a
Legershursti sportcsarnokban volt, a
felnõttek családoknál laktak. Vendéglátóink változatos programot állítottak
össze számunkra. A hosszú utazást
követõen Willstätt polgármestere,
valamint Eckartsweier és Legelshurst
elõljárói köszöntöttek bennünket. A

közös vacsorát követõen lehetõség
volt ismerkedésre, a régi ismerõsöknek pedig baráti beszélgetésekre.
A 2. napot a rusti Európa Parkban
tölthette a csapat. Az élménypark az
elõször és az ismételten odalátogatókat is elvarázsolta. Este az
eckartsweieri önkormányzat látott
vendégül bennünket. A közös
vacsorát követõen a helyi fiatalok
zenekara gondoskodott a jó hangulatról.
Következõ nap Strassbourgban
jártunk. Lelkes kísérõnknek
köszönhetõen betekintést nyertünk
az Európai Parlament és az Európai
Unió munkájába. A program része volt
egy rövid városnézés is. Késõ délután
a fiataloknak az eckartsweier-i ifjúsági
önkormányzat szervezett programot.
A jól sikerült karaoke verseny

remélhetõleg kicsit közelebb hozta
egymáshoz a györkönyi és eckartsweieri ifjakat. A felnõttek az „Ü 30
Party”-n (Parti 30 felett), egy zenéstáncos esten múlathatták az idõt.
Vasárnap az eckartweier-i sportegyesület vendégei voltunk. A
programok a sportpályán zajlottak.
Volt közös istentisztelet, nõi és férfi
foci. A jó hangulatról a helyi zenekar
gondoskodott. A sportnap zárásaként
került sor a Györköny-Eckartsweier
barátságos mérkõzésre.
23-án reggel indultunk vissza Magyarországra. A hosszú utazást követõen ugyan fáradtan, de remélhetõleg
maradandó élményekkel tért haza a
kis csapat.
Krausz Jánosné
Német Kisebbségi
Önkormányzat elnöke

Sárkányhajózás
Szeptember 11-én, vasárnap délelõtt
egy maroknyi, 11 fõs györkönyi csapat
indult el egy kis sárkányhajózásra
Tolnára. Mi is az a sárkányhajó? Elöl
egy fából készült sárkányfej, hátul
sárkányfarok díszeleg egy 12,5 m
hosszú, húsz személyes „csónakon".
18-20 lapátos két oldalt arccal elõre
ülve egytollú kenu lapáttal, egy dobos
adta ütemre és egy kormányos
irányításával hajtja elõre a hajót. A
dobos háttal a menetiránynak ülve
elöl foglal helyet, a kormányos pedig
hátul a hajó farában áll és a rögzített
kormánylapáttal kormányoz.
Kísérõnk iskolánk testnevelõ
tanárnõje, Varga Rita volt. Ahogy
megérkeztünk, megnéztük a hajókat
és a Dunát. Ezek láttán páran kicsit

megrémültek, de miután már a
hajóban ültünk, felszabadultabbá
váltunk. Egy idõmérõvel kezdõdött a
verseny, ahol kategóriákba soroltak
bennünket. Ezután a nagy megmérettetés következett.
Az elsõ 10 evezést meg kellett
nyomni, utána viszont már könnyebben ment minden. Csuromvizesek
lettünk, de nem baj, mert jól éreztük
magunkat. Az ötödik helyen
végeztünk … ötbõl. Sebaj, hiszen
csapatunkból nagyon sokan most
ültek elõször sárkányhajóban.
Ebédünket elfogyasztva indultunk
haza. Számomra és remélem,
társaim számára is nagyon nagy
élmény volt ez a nap. Kár, hogy csak
jövõ év májusában lesz legközelebb

alkalmunk arra, hogy ilyen fantasztikus élményben legyen részünk!
Szeretnék gratulálni Binder Almának,
Binder Pálmának, Csikai Rebekának,
Csótár Flórának, Fazekas Kristófnak,
Koch Ivettnek, Koloh Reginának,
Kolompár Krisztinának, Kolompár
Sándornak, Molnár Biankának,
Molnár Leilának, Panker Lillának,
Uhrspringer Gergõnek, Varga Rita
néninek és persze jómagamnak
ehhez a helyezéshez!
Köszönettel tartozunk Iker Laci
bácsinak a nap megszervezéséért és
Rita néninek a kíséretért!
Köszönjük!
Micskei Dóra
7. osztály

KÖSZI nap az iskolában
Szombat délelõtt az Iskolai Szülõi
Munkaközösség KÖSZI napot tartott az
általános iskola alsó tagozatos
udvarában. Célunk a terület minél elõbbi
rendbetétele és kültéri játékokkal való
berendezése. Most egy Füveskertet
létesítettünk, fákat ültettünk, kerítést
javítottunk, az odaszállított termõföldet,

trágyát szórtuk szét. Szakemberek
bevonásával megterveztük a játszóteret,
melyet még ebben a tanévben át
szeretnénk adni a gyerekeknek. Köszönet
a segítõknek: Gangel Frigyes, Buják
Attila, Lückl Csaba, Binder Mátyás,
Bõhmné Bea, Máténé Piroska, Máté
Szilárd, Somogyiné Timi, Szekeres apuka
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az óvodából, Rodenbücher István és
Márk, Lückl Dominik, Bõhm Gergõ és
Ramóna, Binder Alma és Pálma, Lackner
Dorina, Somogyi Eszter, Molnár Leila,
Braun Benõ és Döme, Önkormányzat.
Braunné Bõsz Helga
Isk. SZMK

Újra a megyei III. osztályban
A 2 0 11 / 2 0 1 2 . é v i f o c i s z e z o n
változásokat hozott labdarúgó
csapatunk életében. Az új bajnoki
rendszerben ifjúsági csapatot már
nem tudtunk indítani, mivel a
szabályok változása miatt az 1992-es
korosztály (8 fõ) „kiöregedett”. Maradt
tehát a megyei III. osztály, ahol csak
felnõtt csapatok szerepelnek.
A nyári átigazolási idõszakban
négyen távoztak a csapatból. Hárman
visszaigazoltak Bács-Kiskun
megyébe, egy játékos pedig
Dunakömlõdre ment játszani. Az ifik
közül néhányan abbahagyták, de így
is 20 fõs a jelenlegi játékoskeret,
amelyben kicsit hullámzó a részvétel
különbözõ elfoglaltságok miatt (pld.:
külföldi és hazai munkavégzés).
A bajnokságban a nevezések
lezárása után végül 13 csapat indult.
Az utazási távolságok megnõttek,
mert a környékbõl rajtunk kívül csak

Gyapa és Pusztahencse játszik
ebben az osztályban
A nyitány nem sikerült túlzottan jól,
mert hazai pályán 4-1 re kikaptunk
Izménytõl. A második találkozón
jelentõs bírói segédlet mellett öt gólt
kaptunk Kocsolán és tõlünk csak egy
gólra futotta. Ezen a meccsen volt
meg nem adott gólunk és 11-esünk
egyaránt. Ráadásul Szucskót még ki
is állította az elfogult játékvezetõ.
A létszámhiányos Dalmandot 7-0
arányban sikerült lelépni, Lamm és
Deák 3 - 3 gólt szerzett.
A megyénkbe visszatérõ Nak
csapatát idegenben sikerült legyûrni
3-0 ára.
A szabadnap után újabb idegenbeli
mérkõzés következett, ezúttal
Regölyben. A kapuk felváltva forogtak
veszélyben, de egyik csapatnak sem
sikerült gólt rúgnia (0-0).
Öt mérkõzés után tehát a régi

számítás szerint a teljesítmény 50 %os, de a játék egyre biztatóbb képet
mutat. Örömteli, hogy három
mérkõzésen is érintetlen maradt a
h álónk és Regölyben 7 cserejátékossal tudtunk kiállni. Remélem,
hogy ez a lelkesedés továbbra is
megmarad.
A lap megjelenése után még a
következõ mérkõzésekre kerül sor:
X. 23. 14 órakor Závod (itthon)
X. 29. fél 2-kor Gyapa (Dunakömlõdön)
XI. 6.
fél 2-kor Iregszemcse (idegenben)
XI. 13. fél 2-kor Pusztahencse (itthon)
XI. 20. 13 órakor Báta (idegenben)
A szüreti munkák után szeretettel
várjuk szurkolóinkat!
Hajrá Györköny!!!
Erdei Tamás
SE elnöke

Vállalom
- Klíma beszerzését, beszerelését, karbantartását,
- Ipari és háztartási hûtõk javítását,
- Autóklímák töltését,
- Háztartási kisgépek javítását,

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
LURKÓ 2010. OKTÓBER
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Tisztelt lakosság!
A 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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Becsengettek …
Minden jó dolog véget ér egyszer …,
hogy egy még jobb vehesse kezdetét!
Így van ez az elmúlt vakáció és az
eljövendõ új tan- illetve nevelési év
esetében is.
Az óvodások már majd' egy hónapja
élvezhetik újra egymás, az óvó nénik
és dadusok társaságát, azonban a
nevelési év náluk is szeptemberben
kezdõdik. A két és fél hónapon át
magányosan álló iskolaépületet is
újra nyüzsgõ gyerekhad vette
birtokába. Szeptember elsején
hatalmasat nõtt emberpalánták
várakoztak csillogó szemekkel,
lebarnult és kipirult arccal arra, hogy a
kis elsõsök is megérkezzenek
nyolcadikos kísérõik társaságában az
évnyitó ünnepségre. Jó volt újra

találkozni egymással, vidáman telt az
elsõ nap. Kívánom, hogy ilyen remek
hangulatban teljen a további 182
tanítási napunk is!
101 tanulóval visszavonhatatlanul
kezdetét vette a 2011/2012-es tanév.
(Idõközben 104 fõre „duzzadt" a
létszámunk!)
Több szempontból is kísérleti évnek
nézünk elébe, közülük talán a
legfontosabb az, hogy a 3. évfolyamtól bevezetésre kerül a differenciált
német nyelvoktatás.
Elképzeléseink szerint így
hatékonyabban és eredményesebben tudjuk elsajátíttatni a
gyerekekkel a német nyelvet. A
kompetenciaalapú oktatás illetve
nevelés keretein belül továbbra is

kiemelt feladatunk a gyerekek
képességeinek, készségeinek
fejlesztése, az alkalmazásképes
tudást középpontba helyezõ
ismeretátadás. Eddig is színes volt az
intézmény élete, ezt szándékunkban
áll továbbvinni, ha lehet, még
színesíteni.
Kívánok minden kedves óvodás és
iskolás gyermeknek, szüleiknek,
valamint minden kedves kollégámnak
tartalmas, szép tanévet, továbbá jó
egészséget, sok erõt és kitartást az
elõttünk álló feladatok megvalósításához!
Bock Zsuzsanna
igazgató

Györkönyi „Vasemberkék”
Evezés, kerékpározás, úszás ezekrõl a szavakról bizonyára
sokunknak a nyár és annak örömei
jutnak eszünkbe. Gondolom, azoknak
a száma viszont jóval kevesebb e
sorok olvasói között, akik a felsorolt
sportágak akárcsak egyikében is
megmérettették már magukat
életükben. Nos, a györkönyi iskola két
hatodikos tanulója, Koloh Regina és
Marcell röviddel tanévkezdés után,
szeptember elsõ hétvégéjén sikerrel
teljesítette a „Tolnatúra" elnevezésû,
felnõtteket is próbára tévõ teljesít-

ménytúrát. 32-en álltak rajthoz,
köztük egyedüli gyermekként Regi és
Marci, édesapjuk kíséretében.
Pakson szállt vízre a mezõny, 35 km
evezés után a Gemenci erdõben
értek partot. Rövid pihenõ után
kerékpárra pattantak, hogy sárközi
falvakon keresztülbringázva, 45 km
tekerés után a szálkai tóban
mártózhassanak meg. 500 méter
úszás és kis pihenés után folytatódott
a kihívás: cél a 12 km-re fekvõ
Szekszárd, annak is a tûzoltókapitánysága, ahol a túra végére 15

résztvevõnek - köztük a györkönyi
„vasemberkéknek" is - nyújtották át a
teljes szakasz teljesítéséért járó
elismerõ okleveleket.
35 km evezés, 57 km kerékpározás
és 500 m úszás, mindezt alig több,
mint 8 óra alatt, alig 12 évesen
mindenképpen elismerendõ és
példás teljesítmény!
Gratulálunk Reginának és Marcellnek
erõnlétükhöz és kitartásukhoz!
Iskolájuk méltán büszke „vasemberkéi" teljesítményére.
Bock Zsuzsanna
igazgató

A Fiatalok Egymásért Egyesület hírei
Konditerem
A konditerem (remélhetõleg)
végleges helyre, az Önkormányzat
épületébe került. Még tartanak a
munkálatok de hamarosan használatba lehet venni! A megnövekedett
igénybevétel miatt bõvítésre szorul az
eszközpark. Néhány eszköz beszerzésével pályázat útján egy megfelelõ
fitness/konditermet szeretnénk
kialakítani a helyi és környékbeli
fiatalok és kevésbé fiatalok örömére.
Az új eszközökkel egyrészt a fitness
tornához (hölgyeknek), másrészt a

testépítõ feladatokat (uraknak)
tudnánk megfelelõbb körülmények
között végezni, melyre más helyen
nincs lehetõség településünkön. Most
egyelõre még bízunk a pályázat
sikerében!
Mindenkinek szeretném megköszönni a sok belefektetett munkát az új
konditermünk felújításban!

Fiatalok Egymásért Egyesületet
támogatták. A jövedelemadó 1%-os
felajánlásaiból intézményünk programjait és mûködését finanszíroztuk.
Következõ évi programjainak megvalósulásához is köszönettel veszünk
minden segítséget, ezért kérjük,
amennyiben lehetõségük van rá,
adójának 1%-ával továbbra is
támogasson minket!
Adószámunk:18860483-1-17
Adó 1%
Ezúton is szeretnénk megköszönni az Köszönettel:
Scherczer László
Önök anyagi és szellemi támogaFEE elnök
tását, mellyel az elmúlt évben a
LURKÓ 2010. OKTÓBER
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Új tanáraink bemutatkozása
Hír Tibornak hívnak. Pakson élek.
Matematika-kémia- számítástechnika szakos tanár vagyok.
Matematika-kémia szakon a Pécsi
Tudományegyetem Természettudományi Karán 1995-ben, számítástechnika szakon az egri tanárképzõ
fõiskolán 2000-ben végeztem.
Jelenleg ez a harmadik munkahelyem, ezel õ tt Alsószentivánon
általános iskolában tanítottam 15
évig, melybõl 10 évig én vezettem az
iskolát. A mostani tanévet megelõzõen pedig Dunaújvárosban a Rosti

Pál Gimnázium, Általános és hogy ne legyen a matematika
Szakképzõ Iskolában tanítottam.
megtanulásához vezetõ út
Nagyon szeretek olvasni, utazni, kudarcokkal tele.
túrázni.
Az általános iskolás korúak mellett
felnõttek oktatásával is foglalkozom,
számítógépes tanfolyamokat
szoktam tartani, illetve felnõttek
gimnáziumi oktatását is végzem
matematikából.
Elkötelezett híve vagyok annak, hogy
a matematikát minél nagyobb körben
megszerettessem, illetve közelebb
hozzam a tanulókhoz. A fõ célom,

Varga Rita vagyok. Szekszárdon
születtem és éltem a középiskola
b e fe j e zé sé i g . Gye re k k o ro mtó l
sportoltam (úsztam), szép sikereket
értem el.
Édesanyám pedagógus, így a sport
és a gyerekekkel való foglalkozás
iránti szeretettel egyenes út vezetett a
Magyar Testnevelési Egyetemre, ahol
elõször úszó szakedzõi diplomát,
majd késõbb a testnevelõ tanári
diplomát is megszereztem.
2004-2007-ig az Õcsényi Általános

Iskola felsõ tagozatának lettem a
t e s t n e v e l õ ta n á r a , m a j d e g y
lehetõség miatt Írországba költöztem
a fiammal, ahol 4 évet töltöttünk.
Nagyon örültem a lehetõségnek,
hogy újra visszatérhetek
Magyarországra és a saját
szakmámban tudok elhelyezkedni.
Remélem, sikerül beilleszkednem
ennek a kis falunak a lakói, diákjai
közé, és sok élményben, sikerekben
lesz részünk!

Esztergomi kirándulás
2011. tavaszán kis csapatunk (Binder
Alma, Csurkovics István, Kövér
Bence, Gerzsei Dániel, Micskei Dóra
és Závodi Bálint) nagy lelkesedéssel
és egy kis szurkolótáborral vágott
neki a „Mesterségem címere"
nevezetû versenynek. 12 csapatból
az elõkelõ 2. helyen végeztünk. Ezzel
értékes könyvajándékokat és egy
kirándulást nyertünk Esztergomba, a
Suzuki gyárba és a Bazilikába. Az
utazásra szeptember 9-én, pénteken
került sor. Reggel 7-kor indultunk
Paksról, a Mûvelõdési háztól, még

egy kicsit fáradtan. De mikor már egy
fél órája utaztunk, mindenki felébredt.
A buszon ülve megtekinthettünk
néhány budapesti nevezetességet.
Elsõ megállóhelyünk a Suzuki gyár
volt. Mindenki csodálkozva nézte a
felettünk szalagon utazó alkatrészeket, s a jobboldali kormányokat.
Ezután a Bazilikát csodáltuk meg. A
kirándulásnak ez a része fényképezéssel, érdekes idegenvezetéssel, és
a kincstár megtekintésével folytatódott. A Bazilikában szentélyeket, a
kincstárban régi koronázási palás-

tokat és ékszereket néztünk meg.
Nagyon szép és csodálatra méltó volt
minden, s kicsit fáradtan, de sok
élménnyel gazdagodva értünk haza.
Örülök, hogy ennek a csapatnak a
tagja voltam és részt vehettem ezen a
kiránduláson.
Köszönjük Hanol Józsefné Erzsi
néninek a felkészítést a versenyre!
Köszönjük!!!
Micskei Dóra
7. osztály

Mihály napi vásár a szüreti napon
Kedves Mindenki!
Köszönjük részvételüket és
támogatásukat a Mihály-napi
vásáron! Az Önök segítségével több,

mint 60.000 Ft-ot gyûjtöttünk, melybõl évben kerékpár-biztonsági oktatáson
kerékpárokat, kerékpáros sisakokat vesznek részt az óvodás gyerekek).
Braunné Bõsz Helga
vásároltunk a gyerekeknek
Óvodai SZMK
(szervezésünkben ebben a nevelési
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Szent Márton legendája
Szent Márton a kora középkor egyik legnépszerûbb szentje volt. 15 éves volt, amikor a császár rendeletére apja helyett
kellett lovagi szolgálatba lépnie. Lovag korában történt, hogy Amiens városába kellett lovagolni kis csapatával. Hideg
tél volt, a sûrû hóhullásban késõ este érkeztek a város falaihoz. (Megzörgették a kaput)
- Engedjetek be! Fontos levelet hoztunk.
Márton nyöszörgésre lett figyelmes. A kapuban egy koldus didergett.
- Segítsetek, vitéz urak. Éhes vagyok, napok óta koplalok, a hidegben majd megfagyok. Szánjátok meg a nyomorult
koldust.
A lovagtársak csúfolódni kezdtek:
- Majd bizony a palástunkat adjuk oda!
- Mi is éheztünk, fáztunk, ne állj az utunkba!
- Hallgassatok! Bizonyosan azért került ez a szerencsétlen a mi utunkba, mert Isten nekünk rendelte, hogy segítsünk
rajta.Hogy akarsz segíteni, hisz a mi élelmünk is elfogyott!
- Valóban, szegény ember, kenyerem nekem sincs, de a köpenyem megosztom veled, legalább a hidegtõl védve légy!
- Ostoba vagy! Hosszú még a tél, most Te fogsz megfagyni fél köpenyben.
- Nem, barátaim, a jótett melege átjárja a szívet. Aki másokon segít, meg nem rövidülhet.
Azon az éjszakán Márton különös álmot látott. Ott állt az Úr trónusánál, körül a fényes angyali sereg. Az Úr vállán
Márton megpillantotta azt a fél köpenyt, amelyet az este adott a szegény koldusnak. Az Úr pedig így szólt:
- Tudd meg, Márton, ha bármi jót teszel a legkisebb testvéreddel is, azt mindig velem teszed.
Mikor Márton reggel felébredt, szilárd elhatározás született szívében:
- Nem akarok katona lenni, Jézus barátja vagyok. Nem kell a kard, a páncél, ami eddig védett. Nincs rá szükségem,
mert tudom, hogy engem Jézus segít és erõsít. Elmegyek és a szegényeket, árvákat, gyengéket fogom védeni.
Isten kegyelmet adott szolgájának, védte a gyengéket, szegényeket, sok barátot szerzett magának, mindenkit
szerette.
Forrás: http://kovacsneagi.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1073691
Vándorlásai során Toursba érkezett. A városban
akkor halt meg a püspök. A nép Mártont kérte:
- Légy a püspökünk! Légy a mi vezetõnk!
- Nem akarok püspök lenni. Én az Úr alázatos
szolgája vagyok, nekem nem kell rang, méltóság!
Nagyon megijedt Márton és elmenekült a város
szélére, ott bebújt a legkisebb ház libaóljába. A
város lakók egész nap keresték, nagy
szomorúsággal kutatták.
- Õ a szegények gyámolítója, egyszerû, igazságos
pap. Õ legyen a mi püspökünk!
- Meg kell találnunk! Végtelen szeretete, jósága
áldást hoz városunkra!
- Igazságos, megvédi az ártatlanul üldözötteket.
- Keressük! Meg kell találnunk!
- Figyeljetek! Ott, a ludak óljában éktelen gágogás
van, nézzük meg!
- Ide bújt a ludak közé, de azok elárulták
rejtekhelyét.
- Látom, nem bújhatok el a püspökség elõl, a
feladatot vállalom, ha egyszerû remete életemmel
együtt elfogadtok. Ígérem, az Úr hûséges pásztora
leszek, õrzöm a hit tisztaságát.
Ettõl kezdve Márton a nép szeretett és hûséges
pásztora lett. Mindenki tisztelte és szerette.
A Márton-napi lovaglás a köpenyét megosztó
katonát idézi, a ludakkal történõ ábrázolás a
püspökség elõl bujkáló szerzetes árulóira
emlékeztet.
A történelem lapjai úgy emlékeznek meg róla, mint
aki a legnagyobb külsõ és belsõ szorongatásban is
a testvéri szeretetet tette meg Isten szeretetének
mércéjévé!
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