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Advent a Selyemakác ligetben
A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, Jézus, a Megváltó születésének napja: a
szeretet, az öröm, a békesség, a család, az otthon ünnepe. Ez az ünnep
hagyományaiban, szellemiségében, hangulatában emberek millióit érinti meg. Ezek az
érzések felejthetetlenek számunkra. Jézus születésének tiszteletére díszítünk
karácsonyfát, éneklünk karácsonyi énekeket, kívánunk egymásnak boldog, békés
ünnepeket. A szeretet ünnepén elfelejtjük mindazokat a veszõdségeket, amelyeket az
ünnepre való készülõdés hozott. A nagy rohanásban megállunk egy percre, és
egymásra figyelünk.
A karácsonyi ünnepkör az Adventtel kezdõdik. Az Advent a várakozás idõszaka, amikor
a sötétség felõl a világosság felé haladunk. A Selyemakác Liget megálmodói, mi is
vágyunk a meghitt, nyugodt pillanatokra. Vágyjuk a baráti együttlét örömét, melegségét.
Éppen ezért, hogy ez minél többször átélhessük, adventi koszorút készítettünk,
betlehemet állítottunk a ligetbe. Szépen feldíszítettük környezetünket. Ezzel a közös
munkálkodással észrevétlenül ünneplõbe öltöztettük a szívünket is. A koszorún
meggyújtottuk az elsõ, a második, a harmadik gyertyát is, és várjuk, hogy a negyedik is
világíthasson már. Barátokat, ismerõsöket hívtunk a gyertyagyújtásokra. Vendégül
láttuk õket kaláccsal, süteménnyel, teával, forralt borral. Miközben a koszorúnál
gyertyát gyújtottunk és közösen énekelgettünk, hittel és reménységgel arra gondoltam,
hogy az égõ lámpácskák mindannyiunk lelkét melegítik majd, és nem csak Adventben,
hanem egész évben figyelünk egymásra.
Jó érzés, hogy békében, szeretetben együtt lehettünk. Mindenkinek ilyen karácsonyt
kívánunk!
Iker Ibolya
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Önkormányzat hírei
Lassan az év végéhez közeledünk.
Mire volt jó, mire volt elég ez az év az
Önkormányzatnak, településünknek?
2011-es év is az Önkormányzat
költségvetésének elfogadásával
kezdõdött, ami rögtön helyre rakta a
fejlesztési elképzeléseket …
huszonkettõ millió Ft hiány a
mûködésben, a kötelezõ feladataink
ellátásában. Azaz ez évi saját
fejlesztéseket lezárhattuk már az év
elején. A mûködési költségeink,
kiadásának csökkentésére sem volt
nagy mozgástér az elmúlt évek
spórolásai után. Azaz ebben az évben
is újrakezdõdött a Don Quijote harc,
küzdelem a fennmaradásért.
Mindehhez a társadalmi és gazdasági
környezetünk is egyre veszélyesebb
képet mutatott, mutat. Az önkormányzati és közoktatási törvénnyel
kapcsolatos különbözõ elképzelések
még jobban bizonytalanná tették/
teszik az átgondolt döntéshozatalt, a
hosszú távú elképzeléseket.
Mindezek ellenére 1000 fõs
kistelepülésünk még mûködik úgy,
hogy megtartottuk intézményeinket,
végezzük a közszolgáltatási
feladatokat. Manapság már ez is
eredmény - nézzünk körül más
hasonló méretû településeken, hogy
ott mi maradt helyben.
Mi kellett ehhez?
Egy élhetõ település, ahol az
emberek nagy többségének van
munkahelye, nagyrészt helyben. Ez a
33 mûködõ cégnek és 30 egyéni
vállalkozónak köszönthetõ. Meghatározó cégek Györkönyben, amelyek
hozzájárultak a mûködõképességünk
fenntartásához is: Zambelli Colorferr
Kft, De Rent Kft, Jerking Farm Kft,
Vitalis Kft, Jako Kft, Beanett Bt, Erfo
Kft, Gazdák Szövetkezete. Ezen felül
még 27 cég és 30 egyéni vállalkozó
mûködik, mûködteti a település
gazdaságát. És még egy nagyon
fontos cég, amely hozzájárult ez évi
túlélésünkhöz a PAKSI ATOMERÕMÛ.
Hatékony önkormányzat és
intézmények. Az évi 22 milliós hiányt
év végére sikerült leküzdeni, részben
létszámcsökkentéssel, részben
átalakítással és év közbeni
támogatások megszerzésével - nem
utolsó sorban pedig a spórolással.

Aktív civil szervezetek. Nekik
köszönhetõ, hogy kis település
létünkre több helyi, és térségi szintû
érdeklõdésre számot adó programon
vehettünk részt Györkönyben. Ezen
szervezetek viszik hírünket a
nagyvilágba, képviselik sok helyen
Györkönyt: Hagyományõrzõ
Egyesület és négy csoportja
(Glöckner János Német Nemzetiségi
Tánccsoport, Gyönygvirág Tánccsoport, Kórus, Nyugdíjas Klub),
Fiatalok Egymásért Egyesület, Pincehegyért Egyesület, Sportegyesület,
Önkéntes Tûzoltó Egyesület és a fent
említett szervezetek programjait is
biztosító Polgárõrség.
Az önkéntes/társadalmi munkák a
közterületek szépítésére és rendben
tartására. Idén nyáron olyan helyzet
állt elõ - mint korábban is írtam róla -,
hogy nem volt közmunkásunk a
közterületek rendezésére. Ekkor több
m a g á n s z e m é l y, e g y e s ü l e t é s
vállalkozó segített gépekkel a helyzet
orvoslásában, így a Nemzetiségi- és
Falunapokra sikerült a rendezettséget fenntartani, sõt!
Az éves mûködési nehézségek és a
változó társadalmi környezet ellenére
próbálunk hosszabb távon is gondolkodni és tenni. Az önkormányzati
épületek jó részét az aktuális
lehetõségekkel sikerült már felújítanunk, de van még mit tenni.
2011-ben az alábbi területeken
pályáztunk:
óvoda felújítására,
szigetelésére - elbírálás alatt
a hivatali épület hátsó
részének átalakítására, felújítására
orvosi és védõnõi rendelõ kialakítására - így a kötelezõ feladatok jó
része egy épületben lesz - elbírálás
alatt
a megtelt paksi hulladéklerakó bõvítéséhez önerõre - NYERT
önkormányzati bérlakás
építésre - kiemelt minisztériumi
támogatással elbírálás alatt
kötelezõ módon a vízminõség-javítási programra - elbírálás alatt
2012. évi Nemzetiségi- és
falunapokra - elbírálás alatt
Borászképzésre - elbírálás
alatt
Emellett folyamatban van:
A Mûvelõdési Ház átalakításnak és
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felújításának elõkészítése nyert
pályázat
Ravatalozó felújítása - nyert pályázat
Új játszótér kialakítása - nyert
pályázat
Sajnos az utóbbiakhoz az önerõ nem
áll rendelkezésre. Ennek köszönhetõ,
hogy az õsz folyamán gyûjtést
rendeztünk a ravatalozó felújításának
önerejére, melyre 315 ezer Ft
összegyûlt. A felújítás egy részét
elvégezték, a folytatásra tavasszal
kerül sor. Addigra reméljük, hogy még
gyûlni fog az elkülönített számlánkra
(70600205-11106825), az önerõ
fedezete. Az eddigi befizetéseket
köszönjük az adakozóknak!
Nem kötelezõ, de kihagyhatatlan
feladatként az egyre ismertebb/
elismertebb Pincehegyünket
próbáljuk helyzetbe hozni. Az elmúlt
években a présházak kb 10%-a újult
meg, illetve a présházak közötti
közterület egyre nagyobb része kezd
rendezettebb képet mutatni. Az újra
fellendülõ borászat és turizmus
szintén segíthetne településünk
mûködésében, munkahelyek teremtésével, bevételek növekedésével. Az
iménti célok eléréséhez sok
mindenen kellene változtatni, mindezt
kevés pénzbõl. De ez nem csak
györkönyi probléma. A sok lúd elv
alapján kezdeményezésünkre 4
pincefaluval (Monor, Ócsa és Páty)
létrehoztuk a Magyarországi Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetségét,
melynek segítségével célunk a közös
marketing és érdekérvényesítõ
feladatok elvégzése.
Itt tartunk. A folytatás következik,
melyhez sokan kellünk!
Mindenkinek köszönöm ez évi
segítségét és remélem 2012-ben is
lesznek olyan programok, feladatok,
amely mellé oda tud állni segíteni, azt
támogatni - ekkor látjuk, hogy van
értelme!
Boldog Karácsonyt és egészséges,
sikeres Új Évet kívánok!
Braun Zoltán
polgármester

Vámpírok estje
Persze nem pont október 31-én sikerült
kicsalogatni a györkönyi vérszomjas
vámpírokat, sikoltozó boszorkákat,
felismerhetetlen szörnyeket, láthatatlan
szellemeket és csörömpölõ csontvázakat
búvóhelyükrõl egy nagy közös halloweeni
találkára, de azért 28-án este mindenféle
rémség tiszteletét tette a zsibiben. Sokan
a felismer-hetetlenségig elmaszkírozva
jelentek meg, így nem számított még az
sem csodának, hogy a büfések a
fogsorokat rémületükben a pohárba
ejtették. Belépéskor mindenkit nagy

kedvence, Samu üdvözölt, majd a
büfében válogathattak rémeink rémséges
kínálatunkból, megkós-tolhatták a dagadt
boszik levágott ujjait, vagy a-ot és
különbözõ koktélokat kóstolgathattak,
amik alján olykor-olykor kígyó
rejtõzködött. A szoknyarázáshoz
Uhrspringer Gergõ biztosította a
talpalávalót. Mikor már minden vámpír
foga kiesett, minden banya szoknyája
elszakadt és a szellemek is elrepültek,
minden résztvevõ ismét visszavonult
búvóhelyére, hogy a következõ évi

találkozásra fogaikat, karmaikat
megélesítsék, és a mulatozásban elkopott
csizmájukat megtalpal-tassák, mert
szükség lesz még azokra…
A program lebonyolítását köszönöm a
DÖK tagjainak és más önként segédkezõ
diákoknak. A rendezvény-bõl származó
bevételt a DÖK további programok
rendezésére kívánja fordítani.
Gungl Edit

Szép évek
Az idén immár 55. éve az 1956-os
forradalomnak. Iskolánkban,
hagyományainkhoz híven, ebben a
tanévben is megemlékeztünk az akkori
kor eseményeirõl. A nyolcadik
osztályosok egy korhû színdarabban
elevenítették fel a megtörtént
eseményeket, az egyszerû, vidéki
emberek szemszögébõl. Fõszerep-lõink
Annamari és Tamás voltak, akik még a
forradalom elõtt egy, a nagyszülõknél
töltött vidéki nyaralás alkalmával

ismerkedtek meg egymással. A darab
négy életkori találkozásukat mutatta be
(gyermek, kamasz, fiatal felnõtt és
felnõtt), melyeket beárnyékolt a
forradalom. Annamari álmait nem tudta
itthon megvalósítani, orvos akart lenni,
ezért Amerikába ment, megszerzett
mindent mit kívánt. Eközben Tamás itthon
alapított családot, dolgozott és igyekezett
megélni. Mikor hazánkban kikiáltották a
köztársaságot a két barát ismét
találkozott, Annamari hazajött, mert úgy

érezte, hogy az õ helye Magyarországon
van. A két teljesen ellentétes életút
nagyon jól tükrözte az akkori kor helyzetét
és lehetõségeit, melyet színészpalántáim hosszas, lelkes gyakorlás után,
úgy gondolom, nagyszerûen vittek színre.
Ezúton is szeretném megköszönni a
nyolcadik osztályosok munkáját és
minden jelenlévõ vendég részvételét.
Gungl Edit

December a Napsugár Óvodában
A december tûnik évrõl-évre a
legrövidebb hónapnak az óvoda
életében és nem csak a téli szünet
miatt. Szinte minden hétre jut egyegy, a gyerekek számára fontos
e s e m é n y, ü n n e p s é g , m e l y r e
készülõdnünk, melyre várakozunk!
Ez az Advent idõszaka. Ünneplõbe
öltöztetjük az óvodát és szívünket,
nap, mint nap gyertyát gyújtunk,
elcsendesedünk, többet énekelünk,
és többet barkácsolunk, mint
általában. Elkészítjük közösen az
adventi koszorút, megbeszéljük, mit
jelképez a fenyõfa, a gyertya és maga
a koszorú formája.
Borbála napján vízbe állítunk
cseresznyefa ágat és figyelemmel
kísérjük, hogy kizöldül-e az ág
karácsonyra.
Szent Miklós napja talán a gyermekek
legkedveltebb ünnepe, amikor eljön a
Mikulás és elhozza az ajándékokat.
Az óvodában immár hagyományosan- délelõtt és délután is

meglátogat minket. Délelõtt a 4.
osztályosok kedveskedtek nekünk a
szokványostól eltérõ, de annál
látványosabb, táncos, zenés kis
mûsorral és ajándékkal. Köszönjük
nekik és az osztályfõnöküknek,
Köhler Jánosnénak!
A délutáni látogatást az SZMK tagjai,
a mûsort pedig Binder Mátyásné
szervezte. Hangulatosan feldíszítették az udvari kisházat, elkészítették az ajándékokat. A gyermekek
versekkel és énekekkel köszönték
meg a látogatást. Köszönjük a
szülõknek és a Mikulásnak!
Luca napján (december 13-án) búzát
vetettünk, a gyerekek gondozzák a
sajátjukat, melyet majd ajándékként
haza is vihetnek Karácsonyra.
Az elmúlt évben nagy sikere volt a
Mûvelõdési Házban szervezett,
nyilvános karácsonyi ünnepségnek,
ezért hagyományteremtési céllal az
idei is ott került megrendezésre az
SZMK szervezésében. A mûsort

Braunné Bõsz Helga állította össze,
melyben a szülõk is vállalnak
szerepet a gyerekek mellett, a
szervezési feladatok és az ünnepség
lebonyolításának aktív részesei!
Mi itt az óvodában feldíszítjük a
karácsonyfánkat (melyet Wiesthaler
Jánostól kaptunk. Köszönjük!), és
délben ünnepélyesen terített asztalnál ebédelünk. A készülõdés, a
várakozás során a gyerekekkel
átérezzük az együttlét, a meglepetés,
titkok és az összetartozás örömét.
Meglátogatjuk a Nyugdíjas Klub
összejövetelét, mûsorral, ajándékkal
kedveskedünk nekik.
A Lurkó hasábjain keresztül kívánok a
Napsugár Óvoda gyermekei és
kolleganõim nevében minden Kedves
Olvasónak Békés Áldott Karácsonyi
Ünnepeket és jó egészséget, erõt az
Új Esztendõre!
Rodenbücher Mihályné
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Karácsonyvárás az iskolában
„Karácsony készûl, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek ujra gyermekek
hogy emberek lehessetek!"
Wass Albert
Advent második hetében, december
9-én, pénteken egy kellemes, tea- és
mézeskalács-illatú, gyertyafényes
másfél órát töltöttek együtt tanulóink
és pedagógusaink az iskola
zsibongójában. Az összejövetel nem
titkolt célja az volt, hogy ráhangoljuk
magunkat a közeledõ ünnepre,
kiszakadjunk a zajos, pörgõs, sokszor
ingerült hétköznapokból, elcsendesedjünk, megnyugodjunk és csak
magunkra, valamint társainkra

figyeljünk.
Ott és akkor nem diákok és tanárok
voltunk, hanem az adventi idõszak
titokzatosságát átélõ, a karácsony
csodájára izgatottan várakozó kicsik,
nagyobbacskák és nagyok.
Ünnepváró hangulatunkat a közösen
elénekelt szép daloknak, az alkalmi
pedagógus kórus gyönyörû német
nyelvû karácsonyi énekének, a
varázslatos meseolvasásnak, a
szívhez szóló és „léleksúroló" gondolatoknak, a feldíszített karácsonyfának és a kedves betlehemnek, a
gyertyák fényének, az olajlámpások
illatának, no és persze az egymásra
irányuló figyelemnek és szeretetnek
köszönhettük.
A program csúcspontját azonban

(gyerekintézmény lévén) a
karácsonyi sütemények és a citromos
tea jelentették, melyekbõl minden
ultra sebességgel elfogyott. Az együtt
töltött idõ sikerességét mi sem
mutatta jobban, mint az, hogy miután
már sem sütibõl, sem teából
morzsányi, illetve cseppnyi sem
maradt, jókedvbõl azonban annál
több: lelkes karácsonyi dalolásba
kezdett egy maréknyi kisdiák.
Remélem, minden gyermekhez
eljutott üzenetünk, ahogy remélem,
most is eljut minden kedves
olvasóhoz:
Szeretetteljes, békés Karácsonyt!
Bock Zsuzsanna
Mb. igazgató

SZMK HÍREK
KÖSZI nap
Október 15-én az Iskolai Szülõi
Munkaközösség KÖSZI (KÖzösen
SZülõk az Iskoláért) napot tartott az
általános iskola alsós udvarán. A
hátsó részen (Bánék oldalán)
kijavítottuk a kerítést. Az odaszállított
termõföld és trágya eldolgozása után
Füveskertet létesítettünk, melyet a
gyerekek fognak a jövõben gondozni.
Az udvarra fákat ültettünk, majd
szakemberekkel véleményeztettük
az udvar elsõ részére tervezett
játszóteret. (Faanyagot az
Önkormányzattól kaptunk, Szûsz
Öcsi bácsi már megkezdte a
hozzávalók beszerzését, méretre
vágását.) Reméljük, hogy még ebben
a tanévben birtokba vehetik a

gyerekek a területet.
Végezetül a Földünkért Világnap
alkalmából tölgyfákat ültettünk a Fõ
utcára.
Köszönet érte mindenkinek, aki ott
volt, dolgozott, vagy más módon
segített nekünk!
Tökfaragás
Október 28-án az Iskolai és az Óvodai
SZMK közös szervezésében
megfaragtuk a halloween-i tököket,
melyek 1 hétig díszítették a falu
központját, ezzel is melegséget
csempészve a hideg õszi napokba.
Köszönjük a tököket, a faragást, és a
szûnni nem akaró lelkesedést!
Adomány
Végezetül egy örömhírt szeretnék
megosztani Önökkel. Szitás Péter

bácsi 50.000 Ft-ot adományozott
karácsonyra a szülõi munkaközösségnek, melyet én fele-fele
arányban elosztottam az óvoda és az
iskola között. Köszönjük szépen az
ajándékot, melyet az iskolában a
játszótérre, az óvodában padokra
fogunk költeni.
Karácsonyi ünnepeink
Mire ezt a cikket olvassa, kedves
Olvasó, már lezajlott az Óvodás
Karácsony és a Jótékonysági Óvodás
Karácsonyi Bál is. Remélem, hogy a
következõ Lurkóba csupa-csupa
szép és jó dolgot tudok írni ezekrõl a
rendezvényekrõl is.
Braunné Bõsz Helga
iskolai, óvodai SZMK

Gácsérok és Új Borok
A Györkönyi Pincehegyért Egyesület
2011. november 26-án megszervezte
Gácsérok és Új Borok rendezvényét.
Az elõzõ években is megrendezésre
került program az idei esztendõben
kiterjesztésre került az egyesület
keretein kívülre is.
A program 16 órakor kezdõdött az
elsõ „téli" bortúrával, melyen kb. 20 fõ
részvételével meglátogattuk néhány
borosgazda présházát, ahol az idei

borokat kóstolhattuk meg egy jó
hangulatú túrázás és beszélgetés
mellett. A Gazdák Szövetkezet
pincéjében 19 órakor kezdõdõ
vacsorára kissé megkésve érkezett a
kóstolón részt vettek csapata. Itt már
tálalva volt a finom sült kacsa, a ludas
kása. Na persze ezt meg kellett
elõznie a lányok asszonyok szorgos
elõkészületének, hiszen a vacsora
nem készülhetett el nélkülük. A jól
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sikerült programon közel 70 fõ vett
részt, ahol finom ételeket és jó
borokat fogyaszthattunk. Az este
folyamán a sok-sok beszélgetés
mellett a csapat egy része
felelevenítette a régi idõk nótázását
is. Reményeink szerint a következõ
években is méltó folytatása várható e
hagyományteremtõ kellemes
rendezvénynek. Jövõre ugyanitt!
Tóth Gábor
GYPE tag

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

Szeretne építkezni, felújítani, renoválni
esetleg füvet nyíratni,
mert egyedül nem megy, de nem tudja,
hogy kihez forduljon?
A válasz itt van!
Vállalunk kõmûvesmunkákat, burkolást, lakatos munkákat!
Korrekt árakon, precíz, pontos munkavégzéssel!
Érdeklõdjön
Enyedi és Társánál a következõ telefonszámon:

06-30-347-3275
Hívjon bizalommal, ránk számíthat!
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Tisztelt lakosság
Gyertyaláng Temetkezés Kft. 2010. év elején megnyitotta Györköny
községben bemutatótermét, ahol helyben megtekinthetõ minden, a
temetéshez szükséges kellék.
Megkeresésük esetén az összes ügyintézést elvégezzük, a temetéshez
szükséges kellékek kiválasztásában a gyászolók segítségükre leszünk.
A családok egyre nehezedõ anyagi helyzetére való tekintettel,
kellékeinket és szolgáltatási árainkat úgy alakítottuk ki, hogy mindenki
lehetõségeihez mérten, több termék közül tudjon választani és
családtagját méltóképpen tudja eltemettetni.

Iroda, bemutatóterem:
Györköny Fõ u.15
Helyi megbízott:
Szûsz András
75/352-128
30/905-4871
Ügyelet: 0-24 h-ig 30/9295-609
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15 éves a Nyugdíjas klub
A Nyugdíjas klub idén fennállásának
15. évfordulóját ünnepli.
Az elmúlt 15 évrõl nagyon rövid
áttekintést szeretnék adni. Emlékként
felidézem az 1996. nov. 11-i alakuló
ülésen és a nov. 21-i elsõ összejövetelünkkor készült feljegyzéseket,
melyben terveink, céljaink, lehetõségeink szerepelnek.
A 15 év anyagát, munkánkat értékelve egy szóban, azt is csupa
nagybetûvel, csak azt tudom mondani
MEGÉRTE.
Megérte létrehozni egy 15 éve
folyamatosan mûködõ, összetartó 2530 fõs közösséget, megérte a sok-sok
kellemesen eltöltött délután, kirándulások, színházlátogatások,
gyógyfürdõzések, nem beszélve a

sok kellemes születés- és névnapi
ünnepségrõl, más nyugdíjas
klubbokkal kötött barátságokról,
kapcsolatokról.
Szükség esetén besegítettünk a
közösségi rendezvényeken. Szívesen foglalkoztunk és foglalkozunk a
fiatalokkal. Szeretnénk tapasztalatainkat, hagyományokat átadni,
tovább örökíteni.
Visszagondolva az elmúlt másfél
évtizedre egyetlenegy komoly
incidensre, veszedésre, haragra nem
emlékszem, s ez 20-25 asszony
együttléte esetén ritka dolog.
Hogy ezt a 15 évet ilyen eredményesnek, értékesnek tudjuk mondani,
köszönhetjük a sok-sok segítõnekész
támogatónak.

Nevek, intézmények, egyesületek
megnevezése nélkül szeretnénk
minden támogatónknak köszönetünket és hálánkat kifejezni azzal a
kéréssel, hogy a továbbiakban is
támogassák munkánkat, ígérjük hogy
szükség esetén ránk is számíthatnak.
A magam részérõl igyekeztem a 15 év
alatt tehetségemnek és képességeimnek megfelelõen munkámat ellátni,
ezt a feladatkört átadom az új
vezetõnek, Vigan Gyulánénak, és
kívánom, hogy õ is hosszú ideig jó
egészségben lássa el feladatát.
Mindenkinek nagyon jó egészséget
és eredményes munkát kívánok.
Lückl Fülöpné

A lovak tartása télen
Sokan élnek abban a tévhitben, hogy
a lovak mindent kibírnak, akár a
mínusz 20 fokos hideget is.
A téli hidegben a lovak is
megfagyhatnak a fûtetlen istállóban.
Bõséges táplálékkal és a hideghez
való szoktatással azonban
megóvhatjuk õket. A lovak jól viselik a
hideget, de ez csak abban az esetben
igaz, ha kifogástalan kondícióban
vannak. A hideget és az éhezést
együtt azonban nem bírja! A téli
napokra fel kell készülnie a ló
szervezetének. Ehhez megfelel õ
minõségû és mennyiségû takarmány
kell, és folyamatosan kell hozzászoknia hideghez, így megfelelõ, téli
sz õ rzetet növeszt és izmainak
vérellátása is javul. Sajnos, bár a
rosszul vagy gyengén takarmányozott ló szõrzete is megnõ, de nem
dúsul, így nem védi meg az állatot a
téli fagyoktól. A bõséges táplálék a

h õ háztartás fenntartásához is
szükséges, ugyanis a sovány ló
vérkeringése lelassul, ami
áthûléséhez, végül pedig fagyáshoz
vezethet. A rossz kondícióban lévõ
állat immunrendszere nem elég erõs,
így könnyebben megbetegedhet. A
lovaknak speciális pataszerkezetük
van, amelynek vérellátása megakadályozza a lábaknak a talaj, pata
felõl történõ kihûlését.
A télre való felkészülés legfontosabb
feladata, hogy gondoskodjunk
megfelelõ mennyiségû és minõségû
takarmányról. Ekkor az abrak a
szokásosnál nagyobb mennyiségû
kukoricát tartalmazhat. A nyári
zöldtakarmányt is pótolni kell, melyre
tökéletesen megfelel a cukorrépa, a
sárgarépa, a takarmányrépa, a tök és
az alma.
Télen arra is figyeljünk, hogy a vastag
szõrzet miatt nehezebben szárad

meg a ló, így munka után engedjük
sétálni legalább negyed órát, hogy
megszáradhasson.
Az állandóan rendelkezésre álló tiszta
víz nélkülözhetetlen a lovak egészségének és erõlétének megõrzéséhez.
Ennek hiányában a ló hamar
legyengül.
Az itatókat télen fokozottan ellenõrizni
kell, hogy rendben mûködnek-e, fõleg
télen, amikor fagy. Ilyenkor a jégre is
figyelnünk kell, mert a lovak az
egészen vékony réteget sem tudják
áttörni. A víz felszínén úszkáló
mûanyag labda megakadályozhatja a
jég kialakulását.
Ne feledjük, hogy a lovak naponta 3040 liter vizet is megihatnak, ezért
mindig legyen a legelõn élõ lovak
számára megfelelõ teli vizesvödör!
Vigyázzunk kedvenceinkre!!!
Világné Rohn Edit

A Hegyi Betérõ Borozóezúton értesíti törzsvendégeit, vendégeit és leendõ vendégeit, hogy az
ünnepek alatt az alábbi napokon tart nyitva:
December 30., péntek:
19-02 óráig
December 23., péntek:
19-02 óráig
December 31., szombat:
ZÁRVA
December 25., vasárnap:
19-02 óráig
Január 1., vasárnap:
ZÁRVA
December 26., hétfõ:
19-02 óráig
December 27-29-ig:
19- 23 óráig
Békés, boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!
LURKÓ 2011. DECEMBER
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Befejezõdött az õszi szezon
November 20-án végéhez ért a
megyei III. osztályú labdarúgó
bajnokság õszi szezonja. Csapatunk
a 13 fõs bajnokság 9. helyén végzett 4
gyõzelemmel, 2 döntetlennel és 6
vereséggel. Összesen 21 gólt
szereztünk, míg ellenfeleink 28-szor
találtak a hálónkba. Pontjaink száma
14 lett, ami vészes helyzetkihasználásunknak köszönhetõ.
Legeredményesebb játékosunk Deák
Zoltán volt, akinek ötször sikerült
bevennie az ellenfelek kapuját. A
legutóbbi tudósítás óta 7 mérkõzést
játszottunk, ebbõl hármat hazai
pályán. A tavaszi sorsolásunk
lényegesen kedvezõbb lesz, hiszen 7
alkalommal játszunk itthon és csak
ötször kell utaznunk. Két kivétellel az
elõttünk álló riválisok Györkönybe
látogatnak, tehát javíthatunk

helyzetünkön. Természetesen ehhez
csatárainknak meg kell találniuk az
eltûnt góllövõ cipõiket.
Eredmények:
Györköny - Szakcs 2-1. Tamaskó
távoli bombájának köszönhetõen 5
perccel a lefújás elõtt sikerült
megszerezni a 3 pontot.
Majos II. - Györköny 8-2. Mindkét
kapusunk hiányzott és a vészkapus
mezõnyjátékosok nem álltak a
helyzet magaslatán.
Györköny - Závod 1-1. Könnyen
nyerhetõ mérkõzésen kimaradtak a
helyzetek.
Gyapa DSE - Györköny 1-2. Végre
szerencsénk is volt, és a játékvezetõre sem lehetett panasz, amikor
megadta Nyúl Peti gólját.
Iregszemcse - Györköny 3-0. Gól
nélkül nem lehet nyerni, hiába voltunk

egyenrangú ellenfelei az egyik
bajnokjelöltnek.
Györköny - Pusztahencse 1-2. - A
„szomszédvár" ellen szünetben még
vezettünk, sõt a 2. fél-idõben is
kapujához szögeztük a tavalyi
bajnokot.
Báta - Györköny 3-1. Ezen a meccsen
saját magunkat vertük meg.
Helyzetek sokaságát puskáztuk el és
az utolsó 5 percben két szöglet utáni
„makonya" gól megpecsételte
sorsunkat.
Bízva a sikeresebb tavaszi folytatásban minden kedves szurkolónknak
Kellemes Ünnepeket kívánunk!
Erdei Tamás

A Fiatalok Egymásért Egyesület hírei
Lassan egy éve, hogy új elnökséggel
mûködik a Fiatalok Egymásért
Egyesület. Köszönjük szépen a sok
segítséget, amit az egykori
elnökségtõl kaptunk, nélkülük nem
b o l d o g u l t u n k v o l n a . To v á b b á
köszönjük az egyesület tagjainak,
hogy ebben az évben is bizonyították,

hogy nem csak a bulizásban, hanem
akkor is lehet rájuk számítani, amikor
segítõ kezek szükségesek. Végül, de
nem utolsó sorban köszönjük
mindazoknak, akik anyagi és egyéb
javakkal támogatták az Egyesület
mûködését! A Lurkó megjelenését
támogaták 2011-ben Bõsz Mihály

Karácsonyi Retro Buli!
A Fiatalok Egymásért Egyesület
szervezésében ismét Retro Party a
Mûvelõdési Házban! December 25én jó zene várja a táncos lábúakat,
retro öltözet ajánlott!

Ping-pong bajnokság
A Fiatalok Egymásért Egyesület
2012-ben is megrendezi a már
hagyománnyá vált Újévi Pingpong
Bajnokságát! Minden sportbarátot
szeretettel várunk!
Helyszín: Györkönyi Mûvelõdési ház
Nevezni 2012.01.07. 8-9 óráig lehet.
Nevezési díj: 300Ft
Verseny kezdete: 9.00 óra
Érdeklõdi:
Füller Márk 06-20/331-6456
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Tricolos Kft (Reál bolt), Jakó Kft,
Gyergyaláng Kft. köszönjük.
Ezúton szeretnék Békés Boldog
Karácsonyt és eredményekben
gazdag Új évet kivánni minden
kedves olvasónak.
Köhler Nóra

Tóthárpád Ferenc: A negyedik gyertyaláng
Az a bizonyos este ugyanúgy
kezdõdött, mint a téli szünet bármely
más estéje. A fehér háztetõkön
ünnepélyesen csillogott a holdfény,
minden csendes volt, csak a
szomszéd kutyák csaholása
hallatszott néha. Hetek óta vastag hó
takarta a tájat. Ahogyan minden este és reggel-, a madarak most is
odagyûltek a kisszoba ablakpárkányára, hogy felcsipegessék a
magokat. Csõrükkel szapora ütemet
doboltak a bádogon, mintha azt
üzenték volna:
- Apró magot szórjál, jó tettedért jót
várj!
Adrienn, a gondos kislány, most
sem felejtette üresen az etetõt.
Figyelte a madarakat, jól ismerte õket.
Miután az utolsó is elrepült, a
párnájába fúrta kis fejét, s a
csillagszórós szentestére gondolt.
Napközben az adventi koszorún
három láng pislákolt, és már csak egy
éjszaka volt hátra ahhoz, hogy az
utolsó gyertyát is meggyújthassák.
Ez a várakozás azonban más volt,
mint az elõzõ évben. Kevés szóval telt
a karácsonyi szünet. Apa, a kislánya
és a kisfia csendben, óvatosan jártak
a lakásban, a televízió is csak alig
hallhatóan szólt este, amikor odaültek
az édesanya ágya mellé. Korán
lefeküdtek, pedig az álom nehezen
lett úrrá a gondolataikon.
Mint az elmúlt hetekben mindig,
édesapjuk kis idõ múlva
megigazította a gyerekek takaróját,
és puszival kívánt jó éjszakát. Adrienn
még mindig nem aludt. A félig nyitott
ajtón át odaintett anyukájának.
Hangtalanul kívántak egymásnak
mielõbbi szép álmokat.
Az apa újra megsimogatta Adrienn
buksiját, és az ajtó felé indult.
- A negyedik gyertyát Anya gyújtsa
meg! - szólalt meg váratlanul a
kislány, és reménykedve nézett az
édesapjára.
- Tudod, hogy nagyon beteg, a
doktor bácsi is azt mondta, hogy nem
kelhet fel. Napok óta lázas. Azért ne
félj, majd meggyógyul - válaszolta az
apa, de vigyázott arra, hogy tekintete
ne találkozzon a kislányáéval.
A csend lassan mindent betakart,
de Adrienn hiába erõltette, nem tudott
elaludni. Arra gondolt, hogy mennyire

megváltozott az életük, amióta az
édesanyja ágyban fekszik. Azóta már
egyedül tart rendet a szobájában, és
nem szórja szét a holmijait a
lakásban, sõt még Balázsnak is segít
elpakolni. Egy kis huncutság ült ki az
arcára, amikor eszébe jutott, hogy az
apukája milyen ügyesen mosogat, és
hogy már azt is megtanulták, hogy a
fehér és a színes ruhákat külön kell
mosni. Gondolatai még sokfelé
kalandoztak, aztán nagyot sóhajtott,
és egy kockás füzetet vett elõ. A
kisvillany fényénél, göcsörtös
betûkkel írni kezdett. Hosszú ideig
tartott, amíg végzett a néhány sorral.
Néha elgondolkodott azon, hogy egyegy szót hogyan kell leírni, itt-ott
véletlenül átbökte a ceruza hegyével
a papírt, de végül elkészült a levéllel.
Óvatosan kitépte a lapot, apró
borítékot készített belõle, olyant,
amilyent még az év elején, az elsõ
osztályban tanultak meg hajtogatni.
Már nagyon álmos volt, de
kikecmergett az ágyból, kinyitotta a
kisablakot, friss magot szórt az
etetõbe, s a párkány és a tálka közé
odatette a papírt. A hûvös szél befújt a
szobába, néhány hópelyhet hozott
magával. Gyorsan becsukta az
ablakot, bebújt az ágyba és a fejére
húzta a takarót. Összekulcsolt
kezekkel aludt el. Egy kisfiúról
álmodott, aki jászolban született, és
álmodott még arról a madárról is,
amelyik mielõtt elrepül a párkányról,
mindig bekopog az ablaküvegen.

A reggeli napfény a redõny rései
között lopózott be a szobába. Sugarai
éppen a gyerekek arcára vetõdtek.
Hunyorogva ültek fel az ágyban. A
konyha felõl halk neszek
hallatszottak.
- Apa biztosan valami finomat
készít - gondolták, s már a szájukban
érezték a meleg kakaó ízét. Adrienn a
levélrõl is megfeledkezett, kiugrott az
ágyból, hogy mielõbb bevihesse
anyukájának a reggelit. A konyhában
nagyon meglepõdött. Hihetetlen
boldogság töltötte el, amikor az
ünnepi asztalnál ott találta az
édesanyját is:
- Gyere, ülj ide mellénk! Már
jobban érzem magamat - mondta az
édesanyja, és hosszasan megölelték
egymást. Balázsnak is felderült az
arca, el sem akarta engedni anyukája
nyakát.
A friss kalács illata betöltötte a
konyhát. Nagyokat kortyoltak a
kakaóból, és sokáig beszélgettek,
mint azok az emberek, akik hosszú
idõ óta nem látták egymást. Még soha
ilyen vidám reggel nem köszöntött
rájuk. Az adventi koszorún a negyedik
gyertya lángja is fellobbant. Csak
Adrienn vette észre, hogy a pislákoló
fények ismerõs ütemre remegnek:
"apró magot szórjál, jó tettedért jót
várj!"
Forrás: : http://www.operencia.com/
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Adventi készülõdés

Október 23-i ünnepség
Télapómûsor az óvodában

Óvjuk télen is kedvenceinket!

Mindenki karácsonya

Gácsérok és Új Borok

Adventi ráhangolódás az iskolában

A Nyugdíjas Klub korábbi és jelenlegi vezetõje

