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Képek a hírekhez 

Az idén, február 10-én tartottuk óvodánkban hagyományainkhoz híven a farsangi 
mulatságot! Már egész héten nagy izgalommal készültünk erre az ünnepre! Minden 
napra volt valami tennivalónk: farsangi állarcokat, szemüvegeket készítettünk, 
díszítettük a csoportszobákat, az óvodát és találgattuk, hogy ki minek fog beöltözni!
Egy délelõtt a gyerekek Jutka nénivel farsangi fánkokat sütöttek, ami nagyon finomra 
sikerült! Péntek délelõtt vicces vetélkedõt szerveztünk a gyerekeknek, különbözõ 
mókás feladatokkal, aminek köszönhetõen egy nagyon vidám délelõtt kerekedett.
Aztán elérkezett a várva várt délután! Fél 4-kor kezdtek gyülekezni a szülõk, testvérek 
és nagymamák. Mindenki izgatottan várta, hogy belebújhasson a jelmezébe. A mûsort 
elõször egy kis énekléssel, versekkel kezdtük, aztán mindenki szép sorban 
bemutatkozott és elmondta, hogy minek öltözött be. 
Aztán a mûsor után jött az igazi mulatság! A szülõk és nagymamák sok-sok finom 
süteményt és innivalót hoztak, melyet közösen fogyasztottunk el. Nekik is köszönjük 
szépen!Szerencsére az idén az idõjárás is kegyes volt hozzánk és végre sikerült 
elégetnünk a Kisze-bábot! E közben a gyerekek hangos csörömpöléssel és zene-
bonával ûzték el a telet és a hideget! 
Reméljük, hogy az idei farsangon is mindenki sok-sok élménnyel és emlékkel 
gazdagodott!

Világné Rohn Edit

,,Itt a farsang áll a bál…”

MEGHÍVÓ
Tánccsoportunk 15 éves fennállásának alkalmából szeretettel 
meghívunk minden kedves érdeklõdõt a 2012. március 10-én 17.00 
órakor kezdõdõ jubileumi estünkre, majd az azt követõ batyus-zenés-
táncos mulatságra. 
Az ünnepi mûsoron tánccsoportunk mellett vidéki és györkönyi csoportok 
is fellépnek. A talpalávalót Tillmann József szolgáltatja.
Mindenkit szeretettel várunk: 

Glöckner János Német Nemzetiségi Tánccsoport



Magyarországon találhatóak még Az MPVSZ célja: Várjuk tagjaink közé a pincefalvakat, 
pincefalvak. Általában nem a nagy - a pincefalvakban a gazdasági hogy országos, de akár nemzetközi 
borászatok árnyékában, hanem kis adottságok, történelmi hagyományok szinten is elismert közösséget és 
falvak mellett eldugva, ismeretlenül, alapján kialakult népi építészeti és értéket alakítsunk ki. Várjuk a több 
gyönyörû környezetben, összessé- kulturális örökségek megõrzése, száz  éves borászat i  mú l t ta l  
gében pedig népi építészetünk széles értékvédelme és bemutatása az rendelkezõ pincefalvainkba azokat az 
repertoárját bemutatva. Programunk adottságok legjobb módon történõ érdeklõdõket ,  ak ik szeretnek 
célja ezen pincefalvak és értékeinek felhasználásával a helyi értékek gyönyörû környezetben, helyi  
megismertetése mellett felhívni a megerõsí tése,  megtar tása,  a b o r t e r m e l õ k k e l ,  t á r s a l g ó s -
figyelmet "kihalásuk" veszélyeire, és pincefalvak közösségének a helyi kvaterkázos hangulatban kellemes 
egymás megismerésével, tapasz- lakosság érdekében órákat eltölteni.
talatok cseréjével a védelem - a pincefalvak hálózati együttmû- Elérhetõség:
megerõsítése. ködésének kialakítása Elnök: Braun Zoltán, Györköny, 
Pincefalu - a helyi termékek feldolgozása és braun.zoltan@gyorkony.hu
Pincefalunak minõsül az a szõlõ és helyben történõ értékesítésének Alelnökök: 
bor fe ldolgozására alkalmas, erõsítésén keresztül a települések Budai Károly, Györköny, 
présházakból ,  p incékbõl  á l ló  gazdasági erejének megerõsítése, bk@gyorkony.hu
épületegyüttes, amely egy különálló munkahelyteremtés, a vidék fejlesz- Déberling Zsolt, Páty, 
rendezési övezetben, területen, a tése mail@deberstell.hu
település területén jött létre. Az itt - pincefalvakat érintõ túraútvonalak Kugel György, Monor, 
kialakult közösségi létforma, az létrehozása és az erre épülõ a kugel.gyorgy@gmail.com 
építészeti és természeti környezet a „Kalandozások a magyarországi Nyulas Pál, Ócsa, 
település kultúrájának, hagyomá- pincefalvakban” országos jelentõ- pal.nyulas@railcargo.hu
nyainak és arculatának szerves és ségû turisztikai programsorozat 

Braun Zoltánmeghatározó részét képezi. megszervezése

Megalakult a Pincefalvak Szövetsége

Az ÚJ Magyarország Vidékfejlesztési Útmutató, az elektronikus felület illetve technikai közremûködõ általi 
Program III. tengely (vidéki örökség használatához oktató videókat készít, teljesítése is lehetséges, errõl bõvebb 
megõrzése,  fa lumegúj í tás és melyek az alábbi elérési útvonalról információ az alábbi linken:
fejlesztés, turisztikai tevékenység tölthetõek le: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHP
ösztönzése) keretében támogatási http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHP ortal/default/mainmenu/kozlemenyek
határozattal (2009., 2010. évben ortal/default/mainmenu/alkalmazaso /mvhk282012
keltezett) rendelkezõ ügyfelek k/info?tartalom_id=1009075 A monitoring adatszolgáltatással 
számára fennáll a monitoring Ha az adatszolgáltatás elektronikus kapcsolatos kérdésekben a Duna 
adatszolgáltatás kötelezettsége, - úton történõ teljesítése alkalmával az Összeköt Egyesület, az MVH 
függetlenül attól, hogy megkezdte-e ügyfél személyesen, saját nevében központ i  ügy fé lszo lgá la ta ,  a  
már a beruházást, vagy sem - az MVH tesz eleget az adatszolgáltatásnak falugazdászok és az agrárkamarai 
felé a határozat meghozatalát követõ (rendelkezik Ügyfélkapus regiszt- tanácsadók nyújtanak segítséget.
évtõl kezdõdõen. rációval), a bejelentkezést követõen a A monitoring adatszolgáltatás 
A 2011. évre vonatkozó monitoring www.mvh.gov.hu oldalon az „Elek- teljesítésének részletes szabályairól 
adatszolgáltatásnak 2012. február tronikus ügyintézés" menüben az e- a  2 8 / 2 0 1 2 .  ( I I .  1 0 . )  M V H  
13. -2012. március 13-ig kell eleget monitoring alkalmazást kiválasztva, K ö z l e m é n y b e n  o l v a s h a t n a k  
tenni. az Ügyfé lkapun keresztü l ,  a  részletesen.
Az ügyfél monitoring adatszol- regisztrációs szám beírásával le tudja 

Mérei Melindagáltatási kötelezettségét kizárólag tölteni a rá vonatkozó monitoring 
munkaszervezet vezetõ

elektronikus úton, Ügyfélkapun adat lapot .  Ügyfélkapus jogo-
keresztül teljesítheti, melyhez a sultsággal kizárólag magánszemély 
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési rendelkezhet.
Hivatal (a továbbiakban: MVH) Az adatszolgáltatás meghatalmazott, 

Pályázati hírek
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Iskolánk történetében talán eddig iskoláiból 75-80 versenyzõ. Ennek 50 m leány hátúszás
egyedülálló eredményrõl számol- tükrében szívbõl gratulálunk minden 4. helyezett: Somogyi Eszter
hatok be ezúttal: tanulóink közül tanulónak, akik lelkesedéssel vegyes 50 m leány mellúszás
nyolcan képviselték Györkönyt január izgalommal nyújtották a tõlük telhetõ 7. helyezett: Kövér Zsófia
10-én a Diákolimpia Szekszárd legjobb teljesítményt, amelyeket az III. kcs. (1999-2000) 50 m leány 
városkörnyéki fordulójában, úszás- alábbiakban olvashatnak. Valamint mellúszás
ban. Településünkön nincs nagy nagy köszönet illeti Varga Rita 5. helyezett: Bõhm Ramóna
hagyománya ennek a sportágnak, testnevelõt, aki felkészítette a 6. helyezett: Koloh Regina
ezért külön öröm, hogy igen szép gyerekeket a megmérettetésre! 100 m leány hátúszás
eredménnyel büszkélkedhetnek Eredmények: 2. helyezett: Bõhm Ramóna
diákjaink. A nyolc versenyzõ I. kcs. (2003-2004) 50 m fiú hátúszás Az elsõ és második helyezettek 
többsége az idei tanév elején kezdte 3. helyezett: Köhler Balázs továbbjutottak a Diákolimpia megyei 
el az úszást iskolai tömegsport 4. helyezett: Gellérthegyi Máté fordulójába, ahol szépen helytálltak, 
keretében, néhányuknak viszont már 50 m leány hátúszás viszont érmet nem szereztek.
volt „elõképzettsége". A versenyen 7 1. helyezett: Schweigert Luca Gratulálunk ehhez a tel jesít-
iskola diákjai mérték össze erejüket, a II. kcs. (2001-2002) 50 m fiú ményükhöz is!
mieink mellett Bogyiszló, Õcsény, gyorsúszás

Bock Zsuzsanna Tolna, Várdomb, Zomba, Bátaszék 2. helyezett: Schweigert Péter
mb. intézményvezetõ

 Úszó diákolimpia

Mivel az idei tél februárig nem okozott különösebb problémát. De utolsó körökre került sor, szinte 
k é n y e z t e t e t t  e l  b e n n ü n k e t  vol tak néhányan, akik lábán ugyano l yan  ügyességge l  és  
számottevõ hóval s faggyal, a téli életükben elõször volt korcsolya. Nos, sebességgel keringtek a jégpályán, 
örömöknek hódolni vágyóknak addig nekik az elsõ lépések igencsak mint gyakorlottabb társaik, de 
sajnos be kellett érniük „mester- bizonytalannak tûntek, nem kis legalábbis ugyanolyan bátorsággal, 
séges" megoldásokkal. Vagyis ha a mosolyt csalva a társak és a ha nem többel!
hegy nem megy Mohamedhez, akkor bámészkodók arcára. Az ügyesebb Nagyon vidám, jó hangulatú délu-
Mohamed megy a hegyhez, azaz g y e r e k e k  v i s z o n t  n a g y o n  tánoknak voltunk résztvevõi, csak azt 
mivel nem jött jég, hát a felsõ segítõkészen, „mankóként" kísérték sajnáljuk a gyerekekkel együtt, hogy 
tagozatosok nagy része (5., 6. és 8. ide-oda illegõ-billegõ társaikat, akik nálunk nincs jégpálya!
o.) vette a fáradságot, és elment a azonban igen hamar rájöttek a „jégen 

Bock Zsuzsanna jéghez. Pontosabban a szekszárdi j á rás "  t rükk je i re ,  és  bá t ran  
mb. intézményvezetõMûjégpályára. veselkedtek neki a köröknek. Igaz, 

Akik a görkorizásban gyakor- néha többet voltak jégen, mint 
lottabbak, nekik ez a fajta sport sem korcsolya élen… Mire azonban az 

Élen jártunk…

A személyi Jövedelem adó 1%-át a Györkönyi Hagyományõrzõ Egyesü- 18862746-1-17
következõ györkönyi szervezeteknek let 18853920-1-17 Györkönyi /Jerking/ Evangélikus 
lehet felajánlani: Györkönyért Településfejlesztési Templomért Alapítvány
Györkönyi Pincehegyért Egyesület Alapítvány 18852929-1-17 18853463-1-17
18867851-1-17 Gyermekeink Javára Alapítvány Kérjük, éljenek minél többen tövény 
Fiatalok Egymásért Egyesület 18857515-1-17 adta jogukkal, és támogassák a 
18860483-1-17 Györkönyi Polgárõr Egyesület györkönyi civil szerveteket.

Adó 1%

Szerk.
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Ha Mohács, akkor busójárás! a csapat, ahol vidám délszláv zene vendégeket. Egy jól sikerült, vidám, 
Legalábbis ilyenkor, a farsangi szólt és hivatalosan is megnyitották a bolondos délutánt követõen azért 
idõszakban legtöbbünknek ez ugrik busójárás programját. És lám: cseppny i  i zga lom marad t  a  
be, ha a baranyai város nevét valóban, hús-vér (és szõr!) busók hazaérkezés elõtti idõre is, hiszen 
meghallja. Február 16-a óta pedig kezdtek szállingózni a fõtér minden Nagydorog felõl nem lehetett busszal 
biztos vagyok benne, hogy sok pontjáról! A gyerekek izgatottan megközelíteni szeretett kis falunkat. 
györkönyi iskolás gyermek is sürögtek-forogtak körülöttük, sokan Így Pusztahencsét érintve érkeztünk 
karneváli hangulatba kerül, ha szóba közülünk még táncra is perdültek meg épen és egészségben, mindenki 
kerülnek a busók. Ugyanis azon a velük, holott a kinézetük cseppet sem nagy örömére. Mi, kirándulók az átélt 
bizonyos csütörtöki napon, dacolva a volt bizalomgerjesztõ. Viszont élményeknek örültünk, családtag-
zord  idõ já rás i  v i szonyokka l ,  roppant barátságosnak mutatkoztak. jaink pedig annak, hogy szerencsé-
felkerekedett az iskola apraja-nagyja, Utánpótlásból sem volt hiány, sen visszakaptak bennünket!
hogy közelebbrõ l  szemügyre számtalan kis busó és „jankele" A gyerekek utaztatásában segítsé-
vehesse azokat a híres bundás- ijesztgette és kergette meg a kis és günkre volt a Paksi Atomerõmû Zrt., 
szarvas-csörömpölõs figurákat. nagylányokat. Kereplõkkel, kolom- az iskola Diákönkormányzata, a 
Három busszal utaztunk, és az utazás pokkal és egyéb szerszámokkal nagydorogi Ambrózia gyógyszertár, 
bizony nem volt mindennapi! Egyfelõl csaptak kisebb-nagyobb zajt a valamint a tavalyi papírgyûjtés során 
nem szokás télidõben kirándulni, maszkosok, a járókelõk és az befolyt pénzbevétel is az utazási 
pedig a havas, hófehér táj szépségét érdeklõdõk fülének legnagyobb költségek fedezését segítette. Ezúton 
tekintve vetekszik bármely másik bánatára. A délután fénypontja a is szeretném megköszönni támoga-
évszak látványával !  Másfelõ l  felvonulási menet volt, amelybe a tóinknak a segítséget, amely révén 
izgulnivaló is volt bõven, hiszen az gyerekek többsége is bekap- részesei lehettünk az Emberiség  
erõs szél egyik-másik útszakaszra cso lódot t .  A v idám,  jókedvû Szellemi Kulturális Örökségét képezõ 
vastagon felhordta a havat, ami miatt forgatagban kocsit is tolhattak a Mohácsi Busójárásnak!
csak nehezen tudtunk haladni. bátrabbak.  A zaj ló  Dunát  is  

Bock ZsuzsannaSzerencsére a buszvezetõk urai megnézhette az, aki kevésbé fázott 
mb. int. vez.voltak a helyzetnek, sikeresen oda- és jól tûrte a szelet. Az élénk hideg 

és hazaszállítottak bennünket. szél elõl melegedõkbe menekültünk, 
Odaérkezésünk után a fõtérre vonult ahol játszóház, kiállítás várta a fázós 

Busólesen

Az idei évben egy kicsit változtattunk nem lehet, hogy nem öltözünk be és boszi a kaszással, a katona a 
eddigi hagyományainkon, nem nem farsangozunk egy nagyot! Ígyhát gördeszkással és a csontváz a 
tartottunk sem kis farsangot, sem szorgos kis csapatunk fogta magát 8- nindzsával. Miután minden ki kitán-
nagy farsangot - mindez persze nem án délután lufiba és szerpentinbe colta magát, fáradtan hazabotorkálva 
jelenti azt, hogy nem ünnepeltünk. Az burkolta a zsibit, berendezte a kis k is je lmezét összehaj togatva 
idén a farsang más formájával, büfét és várta jelmezes vendégeit. szekrénykéjébe helyezte és azon 
hagyományaival ismerkedtünk meg: Persze nem kellett sokáig várni morfondírozott, hogy jövõre az igazi 
a mohácsi Busójáráson vettünk részt hamar megtöltötték a zsibongó nagy farsangon milyen maskara 
kisdiákjainkkal. DE Diákönkor- táncparkett jét a jobbnál jobb mögé rejtõzzön.

Gungl Editmányzatunk lelkes kis csapata jelmezek: rázta az ütemre Zorró a 
mindezt nem hagyta annyiban. Az törpével, a királylány a Supermanel, a 

Farsang

Hosszas szervezés után, iskolánk 3. bábelõadást tekintettük meg. sal, királlyal, különbözõ állatokkal, s 
osztályos tanulói végre színházi A mesét elõadó bábmûvész egy sze- még „lakodalomban" is voltunk! Sokat 
elõadáson vehettek részt! mélyben bábozott, énekelt, zenélt, nevettünk, sokat tapsoltunk!
Már régóta szeret tünk volna színpadot rendezett…. Együtt izgult Az elõadás végén mindenki azt 
színházba menni, de vagy elfogyott kicsi és nagy a fõhõs kalandjain: kérdezte, hogy mikor jövünk ismét 
az összes jegy, vagy az utazás miként lesz a szegény szabó- színházba?! Remélem, ellátogatha-
megoldása jelentett gondot. legénybõl királyfi. A jó hangulatú, tunk még Meseországba, mi szívesen 
2012. január 23-án azonban mindent vidám elõadás nagyon tetszett tapsolunk, nevetünk!!!

Pesztericzné Vincze Ildikómeg tudtunk oldani! A 3. osztályo- mindenkinek. A bábok karakteresek,s 
sokkal a Hetet egy csapásra címû humorosak voltak. Találkoztunk óriás-

Meseországban jártunk!
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Györköny Községi Önkormányzat lakcímkártyával igazolja, hogy az beutalóval és foglalkozás eü. 
értesíti a lakosságot, hogy a állandó lakcíme Tolna megyében van. vizsgálat részeként a tüdõszûrésért 
MÛVELÕDÉSI HÁZBAN az alábbi A tüdõszûrés végzése 40 éves kor fizetendõ összeg 860,- Ft, melyet a 
idõpontokban kerül sor tüdõszûrésre: alatt szakmailag nem indokolt. szûréskor a helyszínen, a szolgálat 
2012. március 22-én (csütörtökön)  40 éves kor alatt tüdõszûrés csak dolgozóinál készpénzzel lehet 
11.00 órától 12.00 óráig érvényes orvosi beutalóval végez- kiegyenlíteni. 18 éves kor alatt a 
12.30 órától 14.30 óráig hetõ. szûrés csak szülõ beleegyezésével 
2012. március 23.-án (pénteken) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat végezhetõ el.
10.00 órától 12.00 óráig a 33/1998.(VI. 24.) NM. rendelet Kérjük az érintetteket, hogy a 
 KÉRJÜK, HOGY A BETEGKÁRTYÁT alapján a járványügyi okból kiemelt szûrõvizsgálaton a fent megadott 
/TAJ/ MINDENKI VIGYE MAGÁVAL munkakörök és tevékenységek vég- idõpontokban megjelenni szíves-
A tüdõszûrést évente egy alkalom- zése esetében kérheti a tüdõszûrést kedjenek.
mal, ingyenesen és beutaló nélkül 40 éves kor alatt is.

Györköny Községi Önkormányzatveheti igénybe az a személy, aki Ebben az esetben a tüdõszûrés 
b e t ö l t i  a  4 0 .  é l e t é v é t  é s  térítésköteles. 40 éves kor alatt 

TÜDÕSZÛRÉS

Informatikai vállalatok és civil séért. javasolta.
szervezetek fogtak össze azért, hogy A szervezõk két pályázattal is Az alkalmazást május 4-ig kell 
fe lhív ják a f igyelmet a még ösztönözték a gyermekeket és a elkészíteni és addigra már a 
b iz tonságosabb in te rne tezés  felnõtteket az aktív részvételre. teszteléseken is túl kell lenni.
fontosságára, és legalapvetõbb A SID magyarországi konzorciuma A z  e l k é s z ü l t  a l k a l m a z á s s a l  
szabályaira. A Safer Internet Day videópályázatot hirdetett „Netezzünk segélyhívást lehet kezdeményezni, 
(SID) célja, hogy az Európai Unió együtt… biztonságosabban!” címmel. és a segélykérõhöz közelében lévõ 
Safer  Internet  Plus program A videópályázat célja, hogy a emberek mobiltelefonjára érkezik egy 
cselekvési tervének részeként beérkezett filmek közzétételével riasztás, így gyorsan lehet segíteni, 
világszerte ugyanazon a napon hívja népszerûsítse a „biztonságosabb valamint a másik opció, hogy 
fel a figyelmet a világháló fontos- internet napot” és annak idei témáját: ismerõseinket is feltehetjük egy 
ságára, értékeire, egyszersmind az a generációk találkozását, illetve térképre, és ez által könnyen meg 
interneten leselkedõ veszélyekre így összekapcsolását, egymás segítését tudjuk találni egymást. Ez hasznos 
a zaklatásra, a gyermek-porno- az online világban. Két életkori lehet hangos, zsúfolt helyeken, vagy 
gráfiára és egyéb illegális vagy káros kategóriában (10-14 és 15-19 év) például szülõknek, hogy tudják 
jelenségekre és tartalmakra. A lehetett pályázni; a szakmai zsûri ellenõrizni, hol van a gyerekük.
szervezõk emellett fontosnak tartják döntése alapján a nyertesek: A Microsoft mindent megad az 
azt is, hogy tájékoztassák a gyerme- - Sallai Nóra, 12 éves, Budapest (10- ismeretei bõvítéséhez, pl. könyveket, 
keket, szülõket és pedagógusokat a 14 éves korosztály) liceneceket és egy WindowsPhone7 
problémákról és azok lehetséges - Kuti Lívia, 17 éves, Györköny (15-19 tréninget, barátokat, rengeteg 
kezelésérõl, valamint az internet éves korosztály) élményt valamint az Innovációs 
használatában rejlõ lehetõségekrõl, a - Horváth Vanessza, 14 éves, Ve r s e n y h e z  e g y  n a g y s z e r û  
tanulásban és oktatásban betöltött Budapest (különdíj) konzulenst. 
szerepérõl is. Livi a Piroska és a farkas címû mesét Nagyon örülök, hogy Livi olyan pályát 
Az idei SID központi témája a dolgozta fel, ezzel a kisfilmmel választott, amely érdekli és hajlandó 
generációk összekapcsolása az szerezte meg a korcsoportjában az mindent megtenni, hogy célját meg 
online világban, vagyis az, hogy a elsõ helyet. tudja valósítani. Ehhez minden tõlem 
gyerekek, a szülõk és a nagyszülõk A február 7-ei díjkiosztáson - mely a telhetõ segítséget próbálok megadni 
hogyan adják át  egymásnak Microsoft székházban volt- jelentette neki. Bevallom õszintén, nagyon 
tudásukat, tapasztalataikat. A nap be a Microsoft WindowsPhone7 büszke is vagyok rá (ki nem lenne az 
jelszava: “Netezzünk együtt… Business Development Managere, én helyemben). Remélem még 
biztonságosan!” Molnár Zsolt, hogy Livit a 21. Ifjúsági sokszor fogja Györköny hírnevét 
A Microsoft maga is kiemelt figyelmet Tu d o m á n y o s  é s  I n n o v á c i ó s  öregbíteni.
s z e n t e l  a  b i z t o n s á g o s a b b  Tehetségkutató versenyben is 

Kuti Imrénéinternetezésnek: képzésekkel és támogatják, mivel az elsõ forduló után 
ismeretterjesztõ programokkal tesz a a WP7-re készülõ navigációs 
tudatosabb internetezés elterjedé- alkalmazását a zsûri kidolgozásra 

A Biztonságosabb Internetért pályázat
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Deák Zoltán
Ipari és kereskedelmi hûtõgépszerelõ

Klíma- és háztartásigép-szerelõ
7045 Györköny, Fõ utca 99.

Tel.: 06/30-600-87-43, 
06/30-230-62-88

- Klíma beszerzését, beszerelését, karbantartását, 

- Ipari és háztartási hûtõk javítását,

- Autóklímák töltését,

- Háztartási kisgépek javítását.

Vállalom

2012. március 7-én és 8-án a györkönyi polgármesteri 
hivatal udvarán elektromos és elektronikai hulladék 
begyûjtést szervezünk. Legkésõbb március 9-én, 
péntek reggelig ide várjuk a használaton kívüli, 
mûködésképtelen vagy csak megunt, lecserélésre 
szánt kis és nagy háztartási gépeket, szórakoztató 
elektronikai eszközöket, s minden olyan berendezést, 
ami valamikor árammal, elemmel mûködött. Az 
elektronikai hulladékot a kommunális hulladékkal 
keverni tilos, azt külön, szelektíven kell gyûjteni. A 
hatékony begyûjtésért óvodánk és iskolánk, valamint 
településünk alapítványa bevételhez jut.
Ha csak egy használhatatlan hajszárítóval vagy 
mikróval tudod támogatni az akciót, akkor is sokat 
segítettél!
Kérünk mindenkit, hogy a hulladékleadással kíméljék 
környezetünket, támogassák óvodánkat, iskolánkat, 
településünket!

Bock Zsuzsanna

mb. int. vez. 

Elektromos és elektronikai 
hulladék  begyûjtést szervezünk!
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Tolnai Lajos író és költõ ma nem folyton hadilábon állt. Így történt, hogy háborúból, majdnem kikapott érte. Ez 
tartozik az irodalmi emlékezet itt, Váralján egy vita hevében volt az utolsó lecke tisztességbõl, 
élvonalába. Móricz Zsigmond, aki felpofozta fõbíráját, Bonyhádi Gyulát, amit Tolnai apjától kapott útravalóul az 
szerint Tolnai a „legnagyobb magyar a Perczel család egyik tagját, amiért életre, mivel Hagymássy Sándor 
regényíró elme", 1941-ben ezt írta azonnal megfosztották állásától. hamarosan meghalt. Apján kívül a 
róla: „Az a gyilkosság, amit Tolnai H a g y m á s s y é k  1 8 4 6 - b a n  gyönki gimnázium is a hazafias 
La joson  e l köve te t t  az  é l e t ,  visszakerültek Györkönybe, de a szellemet, Kossuth és Petõfi kultuszát 
beletartozik a magyar történelembe." családfõ itt sem jutott munkához, és oltotta az ifjú Tolnaiba. Innen a 
Már életében elkezdõdött ez a m i ve l  r ossz  h í r e  m indenü t t  nagykõrösi gimnáziumba vezetett az 
folyamat, és mellõzöttsége azóta is megelõzte, soha többé állást már útja, ahol Arany János is tanította, 
töretlenül folytatódik. Kétségtelen nem kapott. A család fokozatosan majd 1856-ban, kitûnõ bizonyít-
azonban, hogy az író önsorsrontó elszegényedett, majd szabályosan ványának bir tokában a pest i  
személyisége is nagyban hozzájárult nyomorgott. Második györkönyi református teológiai akadémia 
ahhoz, hogy ma már egyre ritkábban tartózkodásuk során Hagymássy régi ha l l ga tó ja  l e t t .  Tanu lmánya i  
emlegetik a nevét. Tolnai Lajos 1837. iskolatársa, a pécsi püspök révén a végeztével a Kálvin téri templom 
január 31-én Hagymássy Lajosként gyermek Tolnai Pécsre kerülhetett segédlelkésze lesz egykori tanára 
született Györkönyben, apjának, volna egy katolikus iskolába. mellett, az egyház elemi iskolájában 
Hagymássy Sándornak második Elindulásuk elõtt a következõ is  tan í t ,  ma jd  a  re formátus  
házasságából. Hagymássy elsõ párbeszéd zajlott le apa és fia között: „  fõgimnázium helyettes tanáraként 
felesége a bikácsi tanító lánya, Kiss Szereted-e ezt a falut?  Igen. k eresi kenyerét. Már ekkor kitûnik 
Erzsébet volt, aki fiatalon meghalt, és Jegyezd meg, itt születtél. Akkor én kiváló szónoki képességeivel. Ezzel 
három árvát hagyott maga után. jegyzõ voltam és nagyon alkalmas párhuzamosan bontakozik ki költõi és 
T o l n a i  L a j o s  a n y j a ,  a  állapotban. Ne tarts haragot senkivel. írói pályája is. A Tolnai nevet elõször 
dunaszentgyörgy i  Ko lozsváry  Tudod?  Igen.  Engem a harag evett 1860-ban a „Heródes" címû verse 
Julianna Tolnain kívül még két meg. Tudod?  Igen.  Légy alázatos. alatt használja. 1865-ben megnõsül, 
gyermeket szült férjének. Tudod?  Igen. Én az Isten fia elõtt sem egy mezõkövesdi zsidó kereskedõ 
A Hagymássyak története a XIII. hajoltam meg. Aztán látod, hova lányát, Sugár Fannit veszi feleségül. 
századi Erdélybe vezethetõ vissza. A jutottam. Tudod?  Igen.  De ha még Házasságukból egy fiuk és egy 
család két ága a reformáció során egysze r  fö lü l  ke rekedhe tek :  lányuk születik. 
került Magyarországra, majd Mária megeszem az egész világot." Az apa Tolnai Lajos ígéretes egyházi pályája 
Teréziától megkapták a kis- és elõször, mint aki leszûri korábbi a z  1 8 6 8 - t ó l  1 8 8 2 - i g  t a r t ó  
nagyp i r i th i  nemesi  e lõnevet .  helytelen magatartásának tanul- marosvásárhelyi idõszakban törik 
Dunántúli megyékben telepedtek le ságait, mérsékletre, alázatosságra m e g ,  é s  é l e t e  c s a k h a m a r  
az õsök, egy részük pedig Tolnába inti fiát, de utolsó mondataival ismét küzdelmessé válik. Kezdetben még 
került. Tolnai nagyapja alsónyéki kitör belõle eredendõ indulatossága, növekszik egyházi körökben a 
református pap volt, akinek fia, és ezzel valójában kioltja korábbi tekintélye, de idõvel egyre jobban 
Hagymássy Sándor is teológiát, szavainak hatását. Ezekre az kiütköznek rajta apjától örökölt 
valamint jogot tanult, végül jegyzõ lett intelmekre és apja alakjára Tolnai kedvezõtlen tulajdonságai. Õ is a 
belõle. Tolnai apja, fia születése után Lajos élete végén írt, A sötét világ maga törvényei szerint jár el, senki 
h a m a r o s a n  V á r a l j á r a  k e r ü l t  c ímû önéle t ra jz i  regényében elõtt meg nem hajol, õ is mindenkiben 
„nótáriusnak". Hagymássy Sándor emlékszik vissza. Amikor már õ is ellenséget lát, és azokat is elvadítja 
nyakas és öntudatos, ugyanakkor az belát ja,  hogy apjától  örököl t  maga mellõl, akik vele tartanának, s 
igazsághoz minden körülmények természete mennyi hiábavaló harcot végül egyedül marad. Tolnai nagy 
között ragaszkodó, senki elõtt meg és szenvedést hozott számára. Mert reményekkel érkezik Marosvá-
nem hajló ember volt. Ehhez társult nemcsak külsejét, hanem lelkialkatát s á r h e l y r e ,  d e  a  v á r o s b a n  
egy szép és robusztus férfialkat, amit is apjától örökölte. kisszerûséggel, mûveletlenséggel, 
Lajos fia is örökölt tõle. Õ írja: A pécsi útból végül nem lett semmi. A rosszindulattal szembesül, és ebbõl 
„Beszélte a kisbíró, hogy apám egy Hagymássy  csa lád  az  anya  összeütközések és perek sora 
lovat fel tudott emelni." Hagymássy javaslatára 1848 elején Gyönkre következik. Szembekerül többek 
Sándor semmilyen szabályta- költözött. Itt élték át a forradalmat és a közöt t  egy másik  vásárhely i  
lanságra nem volt kapható, és a szabadságharcot. A kis Hagymássy tiszteletessel, aki hivatalát hanyagul 
gazdagokkal szemben gyakran fogta Lajost apja az ozorai csatába is látja el, korrupt és korhely. Tolnai 
pártját a szegényeknek. Tisztességes magával vitte volna, de a fiú elaludta erkölcsi felsõbbrendûsége tudatában 
ember volt, de izgága természete az ütközetet. Azt viszont látta, hogy a a szószékrõl prédikálja ki ellenfeleit 
miatt legjobb barátai is elfordultak csatából visszatértek közül az és a vásárhelyieket, amivel maga 
tõle. Minden kákán csomót keresett, „ügyesebbek" mennyi zsákmányt ellen hangolja a közvéleményt.
örökké marakodott, minden embert hoztak magukkal haza. Amikor apját  
rossznak tartott. Feletteseivel is megkérdezte, hogy õ mit hozott a 

Egy küllõ, mely “nem illik a kerékbe" Tolnai Lajos születésének 175., és halálának 110. évfordulójára

Folytatás a köv. oldalon
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Bûne az, hogy következetes és túlságosan nagy, kerek fejében [...] fogalmazta meg, részben önmagáról 
makacs kiállásával megbolygatja egy egy egész világ forr. Tudás, mélység mintázott hõsérõl  mint „Egy küllõ, 
vidéki város posvány állóvizét. Ezek és látás jellemzi; stílusa kifejezõ, mely nem illik a kerékbe". Kíméletlen 
az összeütközések olykor nyilvános erõteljes, hatalmas. Olyan, mint az szók imondásával ,  rögeszmés 
tettlegességig fajultak, és Tolnai egy erõs óbor. Jellemei sötétek, [mert] a igazságkeresésével nem illett bele a 
idõben még az istentiszteletre is való élet komorabb színeinek XIX. század utolsó harmadának 
magával vitte a revolverét. A rajzolója." rohamléptekben kapitalizálódó, 
marosvásárhelyi református elemi Némi siker után azonban kezdtek u g y a n a k k o r  s ú l y o s  m o r á l i s  
iskolának egyik taní tó ja egy ismét rosszabbul menni a dolgok. problémákkal küszködõ magyar 
alkalommal az utcán szembeköpte, õt 1885-ben egyetemi katedráért társadalmába.
a  r e f o r m á t u s  t i s z t e l e t e s t ,  folyamodott, de maga sem bízott Tolnai Lajost ma az irodalomtörténet 
feljebbvalóját. „Házam tetejére benne, hogy megkapja, mert, ahogy az elsüllyedt szerzõk közt tartja 
éjjeleken át hullott a kõ, - írja írta: „Gyulai et. comp. [és tárassága] számon. „Az indulat megrontotta mint 
önéletrajzában, - én végeztem ideges, ha csak a nevemet hallja". Hát írót, elemésztette mint embert"  írta 
k ö t e l e s s é g e m e t ,  b á t r a n ,  igen, mert a korszak nagytekintélyû róla Németh László. Legtermé-
rendületlenül." Haragját, sértettségét irodalmi vezérével, Gyulai Pállal is kenyebb férfiéveiben alkotóerejének 
az alkotásban vezeti le. Sorra hadilábon állt. Végül egy polgári egy részét kisszerû, méltatlan, 
születnek regényei, novellái, a iskolában lesz óraadó, majd 1895- csatározásokra tékozolta el, ami 
Kemény Zs igmond Társaság ben ugyanitt igazgatónak nevezik ki. írásainak minõségére is kihatott. 
megalapításával komoly irodalom- Nagy kedvvel tanít világirodalmat és Holott higgadtabb elmével õ írhatta 
szervezõ tevékenységet folytat a t ö r t é n e l m e t ,  t a n k ö n y v e k e t ,  volna meg a korabeli francia, orosz, 
városban. Majd Tompa Mihályról írt kézikönyveket ír a tanárok és a angol kritikai realista társadalmi 
tanulmányával doktorátust szerez a tanulók számára. 1892-ben azonban regények egyenrangú magyar 
pesti egyetemen, és a Petõfi felsége is meghal, és már csak Béla megfelelõit. E túlsúlyba került 
Társaság egyhangúlag tagjává fiának szépen alakuló orvosi pályája vélekedések következtében az utókor 
választja. Marosvásárhelyi konflik- v igasztal ja a megkeseredet t ,  Tolnaira már csak mint a magyar 
tusai azonban azzal végzõdnek, hogy betegeskedõ írót. Levelezésükbõl irodalom egyik különc és magányos 
lemondan i  kényszerü l  o t tan i  kitûnik, hogy hasonló tanácsokat ad alakjára emlékezik. Legjelentõsebb 
papságáról. neki, mint amilyeneket õ kapott annak regényei, Az urak (1872), A báróné 
Másfél évtizedes harc után, 1882-ben idején apjától. Ne sértsen meg senkit, ténsasszony (1882), A nemes vér 
a Tolnai család ismét Pestre költözött. de azért legyen férfias, ne árulja el (1882), A polgármester úr (1886), 
A rossz emlékeken kívül hirtelen magát, ha bántja valami, ne Dániel pap lesz (1886), Az új fõispán 
elhunyt kislányuk, Iduna sírját is a szolgáltassa ki magát az embereknek (1886), vagy a vele még foglalkozó, 
távoli városban hagyták maguk és így tovább. Félti fiát saját sorsának néhány irodalmár által legjobb 
mögött. Tolnait Pesten „veszett" híre megismétlõdésétõl. A vi lággal mûvének tartott, A Szentistváni Kéry-
miatt a régi ismerõsök kerülték. Az szembeni bizalmatlansága azonban család (1884) címû kisregénye a 
elsõ idõben szállodában húzódtak soha nem szûnik meg. széles olvasóközönség elõtt ma 
meg,  ma jd  a  fõváros  egy ik  Küzdelmes élete 1902. március 19-én szinte ismeretlenek. Mintha egy 
szegénynegyedében  ta lá l t ak  ért véget. A fõvárostól a Kerepesi láthatatlan, de erõs kéz a múltból 
maguknak egy olcsó lakást. Tolnai, temetõben díszsírhelyet kapott. folyvást visszahúzná õt a feledés 
akiben változatlanul buzgott az Sírkövére neve elé odakerült - homályába. 
íráskényszer, sokat és gyorsan feltehetõen fia révén - az életében Felmerül azonban a kérdés: Kinek 
dolgozott, elárasztotta a lapokat sohasem használt, arra soha nem higgyünk? Móricznak, Mikszáthnak 
írásaival, amivel anyagi helyzetüket is hivatkozott „Kis- és Nagypirithi" és Adynak, akik a legjelentõsebbek 
valamelyest enyhítette. De hiába volt nemesi elõnév is. A temetésen között tartották õt számon, vagy 
termékeny író, átok ült „pennája megjelentek a hivatalos irodalom Németh Lászlónak és a Tolnairól ma 
hegyén, és szenvedett miatta az is, képviselõi  is .  Aztán gyorsan is hallgató, õt a másod-harmadvo-
akibe beleszúrta, az is, aki forgatta." elfelejtették a számukra mindig is nalba számûzõ irodalmároknak? A 
Féltek tõle a szerkesztõk, de azok is, csak kényelmetlenséget okozó megnyugtató válaszhoz a mai 
akikrõl írt. Mert csaknem mindig pályatársat. A fiatal nagyváradi költõ, irodalomtudománynak kellene a 
korabeli alakokat tûzött tollhegyre, Ady Endre azonban ezt í r ta „nehéz természetû" embert övezõ 
akiket azonnal fel lehetett ismerni. A nekrológjában: „Nem volt semmi régi ,  rendület lenül  továbbélõ 
mûvek megjelenése után pedig dõltek bûne, csak különb volt, mint a többi, e l õ í t é l e t e k e t  é s  l e g e n d á k a t  
az újságokhoz a szitkozódó levelek a éles volt a szeme, tehát keserû volt meghaladva újraértékelnie Tolnai 
vidéki városokból, amelyeknek nagyságos szíve s rombolóan lázas Lajos írói munkásságát. Kiemelve 
polgárait, befolyásos embereit Tolnai az agyveleje. Mellékesen pedig abból azt, ami valóban értékálló, és 
s z a t í r á i b a n  k i p e l l e n g é r e z t e .  legelsõ íróembere volt ez országnak, újabb kiadásokban elérhetõvé tenni a 
Ugyanakkor a maga korában csak és még ezt meg is bocsátották volna mai és az eljövendõ olvasók számára 
kevesen fedezték fel munkáiban - a neki. [...] De hogy látni és beszélni is.
negatív szenzáción túl - az írói mert, ezt nem bocsátották meg soha." 
kvalitást. Közéjük tartozott Mikszáth Olyan volt Tolnai Lajos  ahogy ezt egy 
Kálmán, aki így írt róla: „Nagy, regénytöredékének a címében maga 

Folytatás a köv. oldalon
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Tolnai Lajos életében nem kapott elfoglalja méltó helyét a magyar Források:
elismerést. A sötét világ lapjain így irodalom panteonjában? Reméljük, Bundula István: Akiben az élet 
összegezte pályafutását:  „Az Kabos Edének egyszer még igaza megölte az irodalmat - Tolnai Lajos 
irodalom harminc, harmincöt éves lesz abban, amit 1915-ben, a (1837-1902)
mûködésem után nem nyújtott Nyugatban írt róla: „Tolnai Lajosnak Gergely Gergely: Tolnai Lajos pályája
semmit. A magyar kormány füstölgõ, még megjön a hajnala. Ha a Kabos Ede: Tolnai Lajos 
gõzölgõ népkonyháján én még egy legnagyobb magyar tehetségek és a Móricz Zsigmond: Zászlóhajtás az 
tányér levest sem kaptam soha." legerõsebb magyar koponyák után elsikkasztott s mégis legnagyobb 
Halála óta pedig, mindmáig, vastag kezdenek majd egyszer ásni: kiássák magyar regényíró elme, Tolnai Lajos 
por lepi munkáit. Vajon meddig kell õt is. Kevés nagyobb érték van a elõtt
még várnunk,  hogy könyvei t  magyar föld alatt, mint ez az Tabák András: A nagy békétlen. Az 
leporolják, hogy „a nagy békétlen"  elátkozott író, akinek koporsója kicsi újra elfelejtett Tolnai Lajos 
Jókai és Mikszáth mellett a kor volt a reádobott kövek számára s akit 
legszámot tevõbb regényí ró ja  a  gyûlölet kertjében hantoltak el..." 

Brunn János 

A Tolnai Lajos Mûvelõdési Házban Róbertet és Bogdán Andrást. sára. Aki úgy gondolja, hogy hozzá 
2012. január 7-én a Fiatalok Köszönet a segítõknek, akik hozzá- tud járulni pénzösszeggel, attól az 
Egymásért Egyesület szervezésében járultak a verseny zökkenõmentes Önkormányzat szívesen várja a 
pingpongversennyel indult  az lebonyolításához! felajánlásokat.
esztendõ. Az elmúlt évekhez hason- Az egyesület idei elsõ gyûlését is Köszönjük szépen mindenkinek, aki 
lóan a környezõ településekrõl is szép megtartotta, ahol értékeltük az elmúlt az elmúlt évben valamilyen formában 
számmal érkeztek versenyzõk. A 15 évet, és megbeszéltük az elõttünk álló támogatta az egyesületet. Beleértve a 
résztvevõt 3 csoportba sorsoltuk, az esztendõt. Örömmel jelentettük be a külsõ támogatókat, és az egyesület 
egyes csoportokból az elsõ 2 tagoknak, hogy a Duna Összeköt lelkes tagjait is. Remélem az elõttünk 
helyezett  jutot t  tovább, ahol  Egyesület által hirdetett pályázatunk álló esztendõt is hasonló sikerekkel 
kö rmérkõzésse l  dõ l tek  e l  a  elfogadást nyert. Ebbõl az összegbõl zárhatjuk majd. Az egyesület 
helyezések! Gratulálunk a részt- spor teszközöke t  vásáro lunk ,  programjairól a www.gyorkony.hu 
vevõknek, hiszen színvonalas melyeket mindenki igénybe vehet a oldalon tájékozódhatnak a kedves 
játékot, nagy csatákat láthattunk. konditeremben. olvasók.
Kiemelnénk az elsõ illetve második Továbbá az egyesület felajánlott 50 

Füller Márk, Köhler Nórahelyezettet, sorrendben Németh ezer Ft-ot az új játszótér támogatá-

Fiatalok Egymásért Egyesület

2012.02.01-én, a Civilek Napján a 
megye 6. alkalommal adta át az Év 
Tolna Megyei Civil Szervezet és a 
Bazsonyi Arany Mecénás díjakat. Dr. 
Puskás Imrétõl, a Tolna Megyei 
Közgyûlés elnökétõl és dr Latorcai 
Csaba helyettes államtitkártól vehette 
át a Györkönyi Hagyományõrzõ 
Egyesület az Év Tolna Megyei Civil 
Szervezet különdíját. Ezúton is 
köszönjük az elismerést. 

Kuti Imréné

Tolna Megye Civil Szervezete díj
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GÓLYAHÍR

Kedves busókkal Mohácson Farsang az iskolában

Forró hangulat a jég hátán
A foci a hóban sem pihenhet

Tumpek Péter Lázár 
Született: 2012.01.05. 

Súlya: 3550 gr. 
Hossza: 55 cm 

Lovász Annamária   
Született: 2012.01.06. 
Súlya: 2590 gr. 
Hossza: 49 cm 

Binder Áron        
Született: 2012.01.22. 

Súlya: 3920 gr. 
Hossza: 59 cm 


