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Böndör Tibor

Virágvasárnap kezdõdik a Nagyhét, ami a böjtidõnek az utolsó hete. Virágvasárnapon mindenki 

a templomba ment. Nagypéntek jelentõs ünnep volt, mindenki elment az istentiszteletre. Az 

asszonyok a legszebb ünnepi ruhájukat vették fel. Ezen a napon a krumplis vagy grízes csipetke 

volt a menü. Húsvét elõtti szombaton sütöttek, fõztek és természetesen tojást is festettek. A 

tojásokat hagymahéjjal és krepp papírral festették meg. A gyerekek téglából nyusziházat 

építettek. Párhuzamosan, egymáshoz közel tették a téglákat, egyet ezek mögé, egyet pedig rájuk, 

és már készen is volt a fészek. Fûvel és szénával bélelték ki. Másnap reggel boldogan látták, hogy 

tojást „tojt" a nyuszi, és ajándékot is hozott. Húsvét hétfõn a fiúk friss vízzel locsolták meg a 

lányokat, hogy szépek maradjanak (ezt a szokást a magyar betelepülõk hozták magukkal) 

Délután mindannyian elmentek tojást gurítani: a tojásokat egy dombról legurították, amíg azok 

szét nem törtek. A törött tojásokat meg lehetett enni, illetve az asszonyok összegyûjtötték és a 

tyúkoknak vagy kiskacsáknak adták. A fiatalok már ebéd után arra vártak, hogy a borozó 

kinyisson, azonnal betódultak és elkezdõdött a tánc. Azt, hogy ki kivel táncol, már korábban 

megbeszélték. Amikor a szülõk „vacsora" t kiáltottak, mindannyian hazasiettek. Gyorsan ettek 

és azonnal vissza is tértek a borozóba. A bál hajnali 2-3 óráig tartott. Másnap viszont nem 

pihenhettek, hiszen a földeken elkéltek a dolgos kezek. A húsvéti menü a következõkbõl állt: 

húsleves, töltött káposzta, sült hús, mákos és diós kalács. 

 Húsvét

   Évek óta fogva tart a különös kép. Egy zûrzavaros tarka sokaság, sokféle emberbõl álló 
békétlen tömeg, mely három keresztet vesz körül. Egy hegytetõn állnak, felettük szürke az ég, 
lelkükbõl hatalmas indulatok törnek elõ merészen, rendezetlenül.  
   Van, aki ordít, gúnyosan nevet, csúfondárosan mutogat, kárörvendõen hunyorogva bólogat, ám 
elégedettségnek nyomát sem látni rajtuk. 
   Mások sírnak, zokogásukban remegve borulnak össze, menedéket keresve egymás melegében, 
de nem találnak biztonságot. Vacogva szorítják a másik ruháját, de ujjaik közül kifolyik a vágyva 
vágyott béke. Érthetetlen lett az Isten, elhagyatottak és kárt vallottak.
     Néhányan félnek. Tekintetükben rémület tanyázik, lesütött szemekkel, riadtan lesnek körbe, 
rettegve próbálnak láthatatlanokká válni. De nincs oltalom számukra, fedetlenek, 
kiszolgáltatottak. 
     A sarokban katonák ülnek körbe. Elõttük valami idõt agyonütõ játék hever, egyetlen célja, 
hogy elfeledtesse velük a mögöttük lévõ szenvedést. Közömbösnek maradni, kívül maradni a 
felkavaró eseményeken, élvezni az életet, nem törõdni a más ügyes-bajos dolgaival, csak 
magukra gondolni. Valahogy mégsem tûnnek gondtalannak és derûsnek. 
    És ott függ a kereszten megfeszítve, kigúnyolva, fájdalmakat viselve a három elítélt. Mégis 
közöttük van az a kettõ, akiknek arcáról különös béke és nyugalom sugárzik. Az elsõ Jézus, aki az 
Atya akarata szerint teszi a dolgát, nehéz és gyötrelmes feladatot teljesít, de látja jól a célt és ez 
erõt és biztonságot ad neki. 
     A másik egy gonosztevõ. Élete végéhez közeledõ, bevégzett sorsú ember. Vállain nyomasztó 
bûnök terhe van, elrontott, tönkretett évek nehéz súlya. És nincs több esély. Itt az elszámolás 
ideje, kínlódva lóg, a kezein, lábain égetnek a sebek. A lelke háborgása azonban már tovatûnt: a 
mellette szenvedõ Krisztustól feloldozást kapott elpazarolt életére. Nincs mása már, csak ez a 
néhány perc, míg tehetetlenül várja a halált, nem tehet jóvá semmit õ maga, de rábízhatja minden 
dolgát az Úrra. Az arcára a békesség vonásait festi az ajándékba kapott kegyelem. Nyugodt, 
hálás, szabad. 
    Jaj, mennyire nem a körülményeinken múlik a lelkünk nyugalma! Micsoda gyermekien 
egyszerû utat jelölt ki nekünk az Úr! Csak Istennél csendesül el a lelkem. Csak Istennél csendesül 
el a lelked. 
     Évek óta fogva tart a különös kép. Egy zûrzavaros tarka sokaság, sokféle emberbõl álló 
békétlen tömeg, mely három keresztet vesz körül.
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2014. decemberében, a téli szünetet Álmos, Miklós Kitti, Deák Sára. 2. téséhez. A pályázat teljesítésével 2,5 
megelõzõ utolsó tanítási napon rendeztük osztály: Horváth Róbert, Világ Zsombor. millió forint értékû sportszerrel 
meg karácsonyi játszó- és teaházunkat, 3. osztály: Mohai Tamás, Balogh Laura, gazdagodik iskolánk. Bízom abban, hogy 
sor került a „Karácsony a nyugdí- Boldis Benjamin, Rátkai Bálint, Lackner kollégáimmal együtt ismét egy apró 
jasokkal" elnevezésû eseményre. Barbara. 4. osztály: Fazekas Arnold, lépést teszünk gyermekeink egészséges 
Vendégeink és az iskola tanulói, Braun Boglárka, Máté Maja, Beller fejlõdésének érdekében.
pedagógusai a 2. osztályos tanulók Charis, Csikai Luca, Hidasi Balázs, Végh Kérem a Tisztelt Szülõket, segítõ 
Betlehemesét tekintették meg. Ezt Nikolasz. szándékkal támogassák munkánkat, 
követõen vendégül láttuk az óvoda és In tézményünkben je lenleg  több tegyék lehetõvé, hogy a gyerekek 
általános iskola nyugdíjas dolgozóit. pályázaton is munkálkodunk. A TÁMOP bekapcsolódhassanak a tanítási órákon 
Szeretném megköszönni az SZMK 3.3.13 elnevezésû Eötvös program, a kívüli, akár vidéki programjainkba.
tagjainak segítségét, aktív közremû- korábbi évek IPR pályázatát váltotta fel. Február 13-án tartottuk farsangi 
ködését, a szendvicseket és a finom A TÁMOP 2.2.7 , az „Út a szakmaválasz- mulatságunkat. A legkisebbek egyéni 
süteményeket egyaránt. táshoz" elsõsorban a 8. osztályos kategóriában vonultak fel, az osztályok 
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta tanulóinknak szól ,  akik  anyagi  mókásabbnál mókásabb produkciókat 
ünnepeljük meg annak emlékére, hogy támogatásban részesülhetnek tanulmányi mutattak be. 
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon munkájuk sikeres elõmenetelének Köszönöm a felkészítõ pedagógusok 
tisztázta le a Himnusz kéziratát. Január tükrében. munkáját, a szülõk segítségét és 
22-én, az általános iskola tanulói és A TÁMOP 6.1.2 projekt az ún. TIE felajánlásait.
pedagógusai közösen szavalták el a programunk, a Teljes körû Iskolai 
Himnusz és a Szózat kezdõ szakaszait. Egészségfejlesztést foglalja magában. 
Örömmel és lelkesedéssel vettünk részt Ennek keretében több intézményi és Lisztmájerné Bock Brigitta
valamennyien az Együtt Szaval a Nemzet megyei szintû rendezvényen vesznek 

int.vez.h.programban. majd részt a gyerekek. A projekt fõ 
Iker LászlóJanuár 28-án, a Diákolimpia megyei feladatának tekinti a tanulók egészség-

int.vez.rendezvényére utazott el iskolánk néhány tudatos életmódra nevelését, a mozgás 
tanulója, ahol III. helyezést értek el a megszerettetését. Örömmel vettük 
játékos sportversenyen. A csapat tagjai tudomásul, hogy az ország azon iskolái 
voltak: 1. osztály: Braun Dániel Döme, közé tartozunk, ahol lehetõség nyílik 
Horváth Dóra Katalin, Tumpek Pál Iskolakert programunk továbbfejlesz-
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Iskolai hírek

Bemutatkozás
Sörös Renátának hívnak. Nagydorogon Kezdetben pedagógiai asszisztensként hittant oktattam a Nagydorogi Szivárvány 
élek a szüleimmel és a bátyámmal. A segítettem a tanárok munkáját, valamint Óvodában. Jelenleg negyedik osztályban 
pedagógus pálya iránti elhivatottság már tanítok matematikát és magyart, 
gyermekkorom óta megvolt bennem, délutánonként pedig a napköziben 
mindig is tanító néni szerettem volna foglalkozom a gyerekekkel. Ezen kívül én 
lenni. A tanulmányaim alatt is már vettem át februártól a Diákönkormányzat 
igyekeztem minden lehetõséget  vezetését. Nagyon szeretek a Györkönyi 
megragadni, hogy gyerekek között Általános Iskolában tanítani, úgy érzem, 
lehessek. Részt vettem gyermektáborok egy igazán jó tantestületnek vagyok a 
szervezésében és lebonyolításában, tagja. 
valamint szabadidõmben szívesen Nem csak kollégákra, hanem barátokra is 
vigyáztam környékbeli  családok szert tettem.  Remélem még sokáig 
gyermekeire. dolgozhatok itt.
Tavaly végeztem a Pécsi Tudományegye-
tem Illyés Gyula Karán, Szekszárdon, 

Sörös Renáta
tanító szakon, magyar mûveltségterületes 
tanítóként. Szeptember óta dolgozom a 
Györkönyi  Általános Iskolában.  



lanok maradtak. Bennük van a részesülnek. Emellett szándékomban Stadler Andreának hívnak. 2014. 
lehetõség, és mint tudjuk, övék a jövõ. áll, egy komplett nyelvvizsgára szeptemberében kezdtem tanítani 

felkészítõ anyag összeállítása, Györkönyben.  Bács-Kiskun 
amelyet a tanulók a nyári szünet megyébõl származom, két éve élek 
idején is forgathatnak. Ebben a  csa ládommal  Pakson.  A 
k é r n é m  a  s z ü l õ k  a k t í v  tanítóképzõ fõiskolát Baján 
közremûködését és segítségét, végeztem, a német nyelvtanári 
m i s z e r i n t  ö s z t ö n ö z z é k  szakot pedig Szegeden. Fõiskolás 
gyermekeiket, hiszen a projekt tanulmányaim idején többször 
l e z á r á s a k é n t ,  2 0 1 5 .  jártam Németországban, valamint 
novemberében, egy az ELTE 1 évig tanultam és dolgoztam 
Idegennyelvi Továbbképzõ Hessen tartomány legnagyobb 
Központ által meghirdetett Junior városában, Frankfurtban. Jelenleg 
Nyelvvizsgát szeretnék az német nemzetiségi nyelvet, 
iskolában lebonyolítani. A valamint német népismeretet 
nyelvvizsga költségeihez a tanítok több évfolyamon.
N é m e t  N e m z e t i s é g i  N é m e t  s z ó v a l  g i m n a z i s t a  
Önkormányzat is felajánlotta koromban találkoztam elõször, 
hozzájárulását .  Ez fontos  hiszen ahhoz a nemzedékhez 
visszaigazolás és megerõsítés tartozom, akik még annak idején a 
lenne a gyerekeknek, hogy az piros és kék nyakkendõkben 
éveken át - heti 5 illetve 6 díszelegve és vidám úttörõ dalokat 

Ezt, mint 3 gyermekes anyuka is tanórában - német nemzetiségi nyelv énekelve bizony az orosz nyelvet 
mondhatom. tanulására fordított idõ és energia tanulták általános iskolás korukban. 
Ezen tapasztalatokból kiindulva, meghozza gyümölcsét. A györkönyi Az évek során a „Deutsch" szinte 
2015. januárjában egy projekt diákok is képesek és érdemesek erre. második anyanyelvemmé vált. 
gondolata fogalmazódott meg Továbbá 2015. január 28.-ával Szívesen olvasok a mai napig német 
bennem „Az idõ hídjai" címmel. benyújtásra került egy pályázat az nyelven és hobbimmá vált az 
Ennek elõkészületei már elindultak az E m b e r i  E r õ f o r r á s o k  idegenvezetés németül. Hazánkba 
iskola német nemzetiségi munka- Minisztériumához, amely pályázat tévedt kíváncsi turistákat kalauzolok 
közösségének - Lisztmájerné Bock elnyerése lehetõvé teszi 20 kisdiák, 3 nyaranta német nyelven, hogy 
Brigitta, Hoosch Klára Diána és Faddi német  nemzet iségi  szaktanár  m e g i s m e r j é k  M a g y a r o r s z á g  
Viktória - aktív részvételével és kíséretében történõ, 7 napos gyönyörû tájait.
támogatásával. A projekt célja, hogy a németországi tanulmányútját június Lelkesen és bizakodva kezdtem a 
tanulókat megismertesse a falu végén. Ez a német nemzetiségi és 2014/2015-ös tanévet a Györkönyi 
történetével, hagyományival a német hagyományõrzõ tábor is segítené a Általános iskolában, a gyerekek 
népismeret órákon, és egyúttal tanulók némettanulását, valamint szeretete és a szakmám iránti 
elmélyüljön a német nyelv ismerete is nyelvi környezetben kipróbálhatnák elkötelezettség segített át a kezdeti 
a német nyelvi órákon. Ennek nyelvismeretüket. Ezúton szeretnék nehézségeken. A tanév során, 
megvalósítása érdekében kidolgozás köszönetet mondani Braun Zoltán december elsejétõl, megváltozott a 
alatt áll egy speciális  konkrétan polgármester úr közbenjárásáért, munkaköri beosztásom, és jelenleg 
Györkönnyel foglalkozó - német valamint Horváthné Buják Ilonának a 5.-8. évfolyamon oktatom a tanulókat 
népismereti tanterv és tananyag. támogatásáért, hogy ez a pályázat a német nyelv szépségeire, valamint 
Ezzel párhuzamosan a tanulóknak létrejöhetett.az 1. osztályosokat a magyarországi 
lehetõséget biztosítok, hogy minden Remélem rövid írásom bepillantást német nemzetiség hagyományaira a 
hétfõn, a német szakkör keretein engedett a Györkönyi Általános német népismeret tanóra keretein 
belül, német nyelvtudásuk bõvüljön Iskolában folyó német nemzetiségi belül. Ezzel egyidejûleg átvettem a 
speciális feladatok segítségével. Elért nyelv oktatásába. Minden kedves német nemzetiségi munkaközösség 
tudásukat 2015. áprilisában egy szülõt és érdeklõdõt szeretettel vezetését is az iskolában. Felmértem a 
német nyelvi házi versenyen várunk.tanulókat, és az a tapasztalatom, hogy 
mérhetik, és a legjobbak a Német a diákokban sok a szunnyadó, rejtett 
Nemzetiségi Önkormányzat támoga- Stadler Andreatudás. Eddig elsajátított nyelvi 
tásával értékes tárgyi ajándékban a német nemzetiségi mk. vezetõjeképességeik, készségeik kiaknázat-

Iskolai h rekí
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2. osztálynak népismeretet, ahol nagy Hoosch Klára Diánának hívnak. 2014 
örömmel tanuljuk a györkönyi decemberében kezdtem tanítani a 
szokásokat, hagyományokat és egyéb györkönyi iskolában. 
nemzetiséggel kapcsolatos érdekes-Tolna megyébõl, Tolna városából 
ségeket. Ezenfelül a napköziben a származom, 3 hónapja költöztem 
házi feladat elkészítésében segítem a Györkönybe. 
kicsiket.A német nyelv kicsi korom óta életem 
Február 1-tõl megváltozott a része.  Mindkét  szülõm sváb 
munkaköri beosztásom. A meglévõ 2 származású, keresztszüleim német 
évfolyam mellett a 4. osztály anyanyelvûek, kik a németországi 
osztályfõnöke lettem, ezen kívül a 3. Kleinolbersdorfban élnek. 
és 4. osztályt tanítom a német nyelv Már az óvoda „Teddy" csoportjában 
rejtelmeire. kezdtem a német nyelvvel való 
Aktív tagja vagyok az iskola német ismerkedést. Az általános iskolában is 
nemzetiségi munkaközösségének, nemzetiségi németet tanultam, majd a 
mely jelenleg „Az idõ hídjai" címû bajai német kéttannyelvû gimnázi-
projekt elõkészítésén és kivitelezésén umban folytattam német tanulmánya- ként dolgoztam. Ezután további 2 évet 
dolgozik.imat. töltöttem Damme-ban különóraadó 
Örömmel tanítom a gyereket, Szeretem a gyerekeket és a német pedagógusként. 
szívesen dolgozom az iskolában, és nyelvet is, így nem volt kérdéses, Gyermekoromban is - így hazaköl-
ezt szeretném tenni az elkövetke-hogy mely pályát választom. tözésem után is - részt vettem a Tolnai 
zendõ években is. A tanítóképzõ fõiskolát Baján Német Nemzetiségi Baráti Kör 

végeztem. A fõiskola által a klubösszejövetelein, késõbb annak 
Hoosch Klára DiánaComenius-program keretében 3 évet elnökhelyettese, valamint rövid ideig 

töltöttem a Niedersachsen tartomány- a Baráti Kör kórusának mûvészeti 
ban lévõ Vechta városában. A város vezetõje is voltam.
gimnáziumában, majd a gimnázium- Decembertõl a Györkönyi Általános 
mal párhuzamosan egy általános Iskolában német nemzetiségi nyelvet 
iskolában német nyelvi asszisztens- tanítok a 2. és 6. évfolyamon, illetve a 

LURKÓ 2015. ÁPRILIS4

Bemutatkoz  2.ás

„Senki sem képes arra, amit a Nagy örömünkre szolgált, hogy ilyen örülhessenek az unokáiknak!
nagyszülõk tesznek a kisgyermekekkel. sokan elfogadták a meghívásunkat és 
Mintha csillagport szórnának fontosnak tartották, hogy eljöjjenek. „Az unokák Isten ajándékai, jutalmul, 
a kicsik életére.” Szerencsések azok a gyerekek, hogy szülõ voltál!”

akiknek vannak nagyszüleik, és azok Rodenbücher Mihályné 
Ezzel az idézettel kezdõdött a film- a szülõk, akik bármikor számíthatnak Edit óvónéni
vetítés az elsõ alkalommal megrende- a segítségükre!
zett „Nagyszülõk délutánján” az Szeretnénk megköszönni minden 
óvodában. A felvételen a gyerekek kedves vendégünknek a támogatást, 
elmondták, miért szeretik a nagypapát amibõl nemcsak székeket tudunk 
és a nagymamát. venni ,  hanem még a  táncos  
Készültünk kedves versikékkel, ruhatárunkat is ki tudjuk bõvíteni!!
mesedramatizálással, saját készítésû Reméljük, mindenki jól érezte magát 
süteménnyel és ajándékkal, zárásként ezen a délutánon, melyet szeretnénk a 
pedig megtanítottuk a „Liebe Oma/ továbbiakban a hagyományaink 
Opa tanz mit mir…” címû dalt a között tudni. Kívánunk jó egészséget 
nagyszülõkkel, és együtt táncoltunk. a Nagyszülõknek, hogy minél tovább 

Nagyszülõk délutánján

A kép illusztráció! Forrás: www.swr.de



Mozgalmasan és változásokkal indult Sok-sok minden történt nálunk azóta Immár hagyományosan  a leendõ elsõ 
a 2014/2015-ös nevelési év itt a is, amivel célunk, hogy a gyerekek osz tá lyosok szüle ive l  szü lõ i  
Györköny i  Napsugá r  Óvoda  életét még színesebbé tegyük,  és értekezlet keretében csoportosan 
Kindergartenben. élményekhez, tapasztalatokhoz dolgoztuk fel, hogy melyek az 
Még májusban, a tanévzáró ünnep- juttassuk õket. iskolaérettség kritériumai. Meghívtuk 
ségünkön elbúcsúztunk Szabó Itt járt Frederico és Bonifác egy zenés, Lukács Istvánnét, hogy elmondja 
Zoltánné, Ili óvó nénitõl, aki 40 év mókás mûsorral. tapasztalatait az elsõ osztályosokról 
aktív óvodapedagógusi munkája után A Mûvelõdési Házban Feri bácsi és tanácsokat adjon a szülõknek, 
jól megérdemelt pihenését kezdte elmesélte nekünk a Hétszínvirág címû amivel megkönnyíthetik gyermekük-
meg nyugdíjasként. Kívánunk neki jó mesét, majd utána szélforgót nek az óvodából iskolába való 
egészséget, hogy sokáig örülhessen barkácsoltunk az ott dolgozók átmenetet.
családjának! segítségével. Február a farsang idõszaka. A farsangi 
A csoportlétszám növekedése A szülõk a gyermekeikkel közösen mulatság hetében fánkot sütöttünk 
indokolttá tette, hogy a fenntartóval nagyon ötletes tököket faragtak, (Viganné Kati mama és Bockné 
átgondolva újból két csoporttal melyekben a gyertyákat meggyújtva Zsuzsi mama segítségével), voltunk 
mûködjünk. Ennek feltétele volt, gyönyörködhettünk. telet ûzni egészen a varrodáig (ahol 
hogy a személyi állományunkat A Márton napi lámpás felvonulás a meleg teával és finom süteményekkel 
kibõvítsük. Az óvodapedagógusi gyerekek egyik kedvenc mulatsága vendégeltek meg minket).
státuszra Pálmay Istvánné Klárit - aki volt. Köszönjük! 
már dolgozott nálunk - alkalmaztuk. Nagy élmény volt, amikor Dorogi A gyerekek maskarában, szemü-
Lehetõségünk volt pedagógiai Is tván be-  és  megmutat ta  a  vegben, cirkuszi mutatványokkal 
asszisztensi állás meghirdetésére, tûzoltóautót, amibe még bele is szórakoztatták magukat és egymást. A 
melyet Lendvai Gyöngyi tölt be. A ü lhe t t ek ,  sõ t ,  a  s z i r éná t  i s  hét fénypontja a farsangi mulatság 
régi-új kolléganõk jól beilleszkedtek kipróbálhatták a gyerekek! volt, ahol bemutatkoztak a jelme-
óvodánk életébe, aktívan vesznek Decemberben megérkezett a várva zesek, verseltünk, énekeltünk és az 
részt a hétköznapokban, az ünne- várt Mikulás, és mûsorunkkal részt óvó nénik meglepetésként Az 
pekben és sikerült jó kapcsolatot vehettünk a Falu és idõsek karácso- aranyostarajos kiskakas címû mesét 
kialakítaniuk a gyerekekkel és a nyán. dramatizálták el. A finom sütemé-
szüleikkel. Régóta szerettünk volna a csoport- nyekrõl a szülõk gondoskodtak, 
A külsõ szemlélõ számára a szobába egy konyhaszekrényt. Ezt köszönjük nekik! Jól szórakoztunk és 
legnagyobb változást az óvoda sikerült az idén megvalósítani a a délután végén nagy hóesésben 
épületének megszépülése jelenti. A Gyermekeink Javára Alapítvány elégettük a kiszebábot.
fenntartó sikeres pályázatának támogatásával. Köszönjük minden A következõ esemény, amire 
köszönhetõen került sor az óvoda munkavállalónak, aki adója 1 %-ával készültünk március 6-a, amikor a 
külsõ és belsõ felújítására. Közel 4 hozzájárult a gyerekek öröméhez. nagyszülõket hívtuk meg egy 
hétig élveztük a Mûvelõdési Ház Kérjük, aki teheti, továbbra is szórakoztató délutánra, melyet 
dolgozóinak vendégszeretetét - amit támogassa az alapítványt, így segítve, unokáikkal tölthettek itt az óvodában.
ezúton is még egyszer köszönünk! hogy óvodások, iskolások olyan Sok programunk van még az idei 
Sok ember (a közhasznú programban élményekhez jussanak, melyek a évben, melyekrõl folyamatosan 
dolgozók, a karbantartó, a szülõk, a fenntartók korlátozott anyagi forrásai tájékozódhatnak a falu honlapján.
polgármester és az óvoda dolgozói) miatt másképp nem valósulhatnának 

kitartó, fáradtságos munkájának meg. Rodenbücher Mihályné
köszönhetõen szeptember közepén A Tulipán csoportosok (nagyok és óvodavezetõ
b i r tokba  vehe t tük  ko r sze rû ,  középsõsök) a szülõk és az SZMK 

színvonalas óvodánkat. Az átadó anyagi támogatásával szórakoztató 

ünnepélyen mûsorral és emléklappal színházlátogatáson vettek részt 

köszöntük meg mindenki segítségét. Pakson.

Óvodai h rekí
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Györköny Község Önkormányzata és a Házban: 19.00 órától A bálon az M6-EXPRESSZ zenekar 
Györkönyi Pincehegyért Egyesület A Borversenyre a mintákat a Mûvelõdési szolgáltatja a talpalávalót.
nevében tisztelettel meghívom Önt a Házban lehet leadni. TOMBOLA
2015. ápr i l i s  10-én (pénteken)  Mintánként 2 palackkal lehet jelentkezni Jelentkezni: Lückl Ervinnénél az 
megrendezésre kerülõ borbírálatra és az 2015. április 9-én 14.00 óráig. egyesület titkáránál a belépõjegy 

április 11-én (szombaton) A mintákhoz adja meg a termelõ nevét, a befizetésével lehet. 
megrendezésre kerülõ programokra. fajtát és az évjáratot. További információ: a 75/552 008-as 
Szombati program: A borverseny nevezési díja: 300 Ft/minta. telefonszámon, vagy a
Ünnepélyes  eredményhirdetés  a  A szombati programra a belépõjegy 3.000   címen.
Pincehegyen: 15.00 órától (ingyenes) Ft/fõ, mely magában foglalja az 
Aranyérmes  borok  kós to ló ja  a  aranyérmes borok kóstolóját, a vacsorát Braun Zoltán
Pincehegyen 16.00 órától és a bált. polgármester / az egyesület elnöke
Va c s o r a  é s  b á l  a  M û v e l õ d é s i  Vacsora: Krämer-féle marha pörkölt.

woci62@gmail.com
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Meghívó

Értesítjük a lakosságot, hogy 2015. április órákban) tegyék ki az utcára, mert az (Tel: 552-008) Egyéb hulladékot (04.08-
9.-én (csütörtökön) LOMTALANÍTÁS önkormányzat dolgozói ezt külön tól) szerda estétõl tegyék ki a ház elé az 
lesz a községben. összegyûjtik. Akinek akkumulátora vagy utcára. 

nagy mennyiségû vashulladéka van, az 
Április 1-tól a vashulladékot (a reggeli Györköny Községi Önkormányzat 

kérjük, hogy jelezze az önkormányzatnál. 

LOMTALANÍTÁS

Tisztelt Györkönyi Lakos! beruházás aktuális állapota, Kérjük, vegyen részt a lakossági fórumon, 
A környezetvédelmi engedélyezés és a hogy elsõ kézbõl értesülhessen az 

Az új atomerõmûvi blokkok létesítésére Környezeti Hatástanulmány részletei. é v s z á z a d  l e g j e l e n t õ s e b b  i p a r i  
létrehozott MVM Paks II. Atomerõmû beruházásáról! 
Fejlesztõ Zrt. a környezetvédelmi A lakossági fórum helyszíne és idõpontja: 
engedélyezés keretében összesen 40 2015. április 22., 19:00; 7045 Györköny, Tisztelettel, 

Mittler István településen tart lakossági fórumot, köztük Fõ u. 494., Mûvelõdési Ház 
kommunikációs igazgató Györkönyben. Az elõadásokat követõen felteheti 

A lakossági fórum témái: Az új kérdéseit és megoszthatja véleményét MVM Paks II. Atomerõmû Fejlesztõ Zrt. 
atomerõmûvi blokkok létesítését szolgáló Társaságunk vezetõivel. 

Lakossági fórum

Újra mûködik az evangélikus gyülekezet református gyülekezet néhány tagja is. A Szeretettel hívunk, várunk mindenkit 

kórusa. Bahamai asszonyok által összeállított húsvéti alkalmainkra is. Az ünnep elsõ 

Örömmel és hálás szívvel értesítünk szép imádságokat szívhez szóló napján Szabados Regina lelkésznõ, a 

mindenkit, hogy a györkönyi evangélikus énekekkel kötöttük össze. Ezen az estén második napján Füller Mihály lelkész 

gyülekezet idén tavasszal újra indította az Úrtól tanult imádság szavai alapján hirdeti az igét. A húsvét hétfõi 

kórusát. A fõleg keresztény ifjúsági Surányiné Réti Katalin lelkipásztor istentiszteleten a kórus is énekelni fog. 

énekeket tanuló közösség szeretettel vár hirdette az igét közöttünk. Az alkalom Így adunk hálát együtt a feltámadt 

soraiba minden érdeklõdõt. végén beszélgetés és szeretetvendégség Krisztus örömhíréért zenével és dallal. 
A gyülekezeti eseményeket nyomon Elsõ bemutatkozásuk március 13-án, az várt a jelenlevõkre. 
követhetik a

ökumenikus imanapon történt meg. Az Március 29-én vasárnap a konfirmáción is 

ünnepi alkalomra megtelt a gyülekezeti szép énekkel indítottuk útjára a hat fiatalt,  oldalon. A hírek olvasásához 
facebook regisztráció nem szükséges.terem. Vendégünk volt a tengelici és a akik mostantól a gyülekezet felnõtt 

Füller Tímeapusztahencsei evangélikus és nagydorogi tagjaiként az úrvacsorán is részt vehetnek. 

https://www.facebook.com/gyorkony.lut
heran

Az Evangélikus Egyház hírei

mailto:woci62@gmail.com


Véradás idén már másodszor Lehmann József és Schweigert Martin, „hõsöknek"! Külön köszönet illeti 
valamint a pécsi hematológiai osztály továbbá még Kuti Imrénét, a véradás 
további betegeinek mielõbbi gyógyulá- szervezõjét!

Március 21-én, szombaton újra véradásra sához. A két család nevében is szeretném Köszönjük szépen!invitálta a segíteni vágyókat a helyi ezúton köszönetemet kifejezni minden 
vöröskeresztes szervezet. A januári Bock Zsuzsannavéradónak, aki megjelent, különösen 
alkalomhoz hasonlóan ezúttal is sokan, pedig az elsõ alkalommal vért adó 
ötvenen járultak hozzá két fiatalember, 

Véradás

Country csoport már három éves és minden résztvevõnek. órára meg is született az eredmény: I. 
A Györkönyi Country csoport három éve I. Györkönyi Sakkverseny helyezett Wurm Tamás, II. helyezett Kiss 
kezdte el a táncok tanulását. Sokszor Sok-sok évvel ezelõtt volt már, amikor  a Jenõ, III. helyezett Füller Titusz lett, a 
színesítette  a településünk rendezvényeit. mûvelõdési ház helyszíne volt a legeredményesebb ifjúsági játékos 
E három éves  évforduló kapcsán sakkversenyeknek. Abban az idõben a  különdíját Schweigert Péter vihette haza, 
táncházat szervezett. Nagy örömükre Megyei Sakk Szövetség II. osztályú mely díjat és a vádordíjat  Böndör Tibor 
szolgált, hogy a hideg idõ ellenére is bajnokságot is indított, de ez sajnos már a ajánlott fel, köszönjük.
sokan elfogadták a meghívásukat. Jövõre múlté. Úgy döntöttünk, hogy ha egy napra 
veletek ugyanitt. is, de leporoljuk a sakk-készleteket, az KI a legÖKOsabb?
Pingpong bajnokság órákat és a györkönyi sakk jó hírnevéhez Címmel internetes játékra hívja a 

méltóan meghirdettük az I. Györkönyi györkönyi Könyvtár az iskolásokat, mely 2015. 02.14-én ismét, mint sok éve,  
Sakkbajnokságot, mellyel Sterczer játék február 1-tõl május 31-ig tart. megrendeztük a pingpong bajnokságot. 
Jánosra is emlékeztünk. Szombaton Kéthetente a györkönyi honlapon Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
reggel egy megemlékezéssel és a megjelenõ  feladatokat kell megoldani a fiatalabb generáció is képviseltette magát. 
sorsolással kezdtük meg az elsõ tornát, tanulóknak. Eredményhirdetés az iskola I. helyezést Baksai László, 2. helyezést 
majd folyamatosan játszották le a évzárón lesz.Németh Róbert, 3. helyezést Zámbó 
mérkõzéseket a játékosok. Délután három János érte el. Gratulálunk a gyõzteseknek 

Rövid híreink

GÓLYAHÍR

Szente Szonja
2014.07.28.

Pap Atilla
2014.12.22 Lackner Dénes

2014.06.05.

Gudics László Nikolasz
2014.02.25

Bõsz Emma
2014.10.18.

Deák Dávid
2014.01.21.

Kiss Júlia Kinga
2014.03.06 Kiss Zalán

2014.07.16.
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Kicsiny falunkban zajlik a sportélet! eredményekhez. További sikeres 
Futballistáink, cselgáncsosaink és versenyeket kívánunk mindenkinek. 
más sportok mellett sok fiatal, illetve Következõ cél: Suli Íjász Bajnokság, 
felnõtt is íjászattal foglalkozik.  Diák Olimpia. 
Magáról a sportról csak annyit, hogy Aki szeretné kipróbálni az íjászatot, 
bármely korosztály számára ajánlott n y u g o d t a n  j e l e z z e  a  
0-99 éves korig. Javítja a testtartást, Facebook/Várta Hagyományõrzõ 
k o n c e n t r á c i ó t ,  e r õ n l é t e t .  Íjász Egyesületnél, vagy keressen 
Szerdánként van edzés az iskola minket.
tornatermében, Horváthné Buják Köszönetet szeretnék mondani az 
Ilona vezetésével. A sportolók a Egyesületnek, az Önkormányzatnak, 
Vár ta  Hagyományõrzõ  Í jász  a Györkönyi Általános Iskolának a 
Egyesület tagjai. Az edzések támogatásért. Külön köszönet 
eredményeként öt györkönyi íjász Horváthné Buják Ilonának a volt a szétlövések miatt) .
képviselte Budapesten a 2015. Teremíjász gyerekekkel eredmé-nyesen eltöltött  A fiatalság: Horváth Norbert Gergõ 
Országos Bajnokságon az egyesületet és idõért. (Györköny) O.B. 7., Horváth Nóra Eszter 
Györkönyt. Emellett még 3 egyesületi tag Hajrá Várta! Hajrá Györköny! (Györköny) O.B. 7., Kertai Zalán 
vett részt az eseményen. (Sárszentlõrinc) O.B. 8., Somogyi Eszter 
Felnõtteknél:  H o r v á t h  N o r b e r t  Somogyi Zsolt(Györköny) O.B. 2., Somogyi Tamás 
(Györköny) és Sümegi Csaba (Siófok) szülõ - versenyzõ(Györköny) O.B. 2., Bonnyai András 
álltak a kihívás elé és a népes mezõnyben (Kajdacs) O.B.1.
értek el sikereket (eredmény még nem Gratulálunk minden részvevõnek az 
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Íjász Híradó

Testvéri segítség Schweigert Marcinak
Kedves Györkönyi Lakosok! segélyakció életre hívását a településen. minden résztve-võnek, aki a segítség-

Õszinte együttérzésük és önzetlen nyújtásban részt vett, hálás szívvel 
Megindító és megható hír jutott el segíteni akarásuk családunkat mélyen megköszönni ,  amit  gyermekünk 
családunkhoz a közelmúltban. meghatotta, de ugyanakkor örömmel is gyógyulása érdekében tettek!
E c k a r t s w e i e r b e ,  G y ö r k ö n y  töltötte el. Hiszen csodálatos érzés tudni Köszönettel:
testvértelepülésére is eljutott fiunk, Marci azt, hogy a testvértelepülésen élõk közül Schweigert család
betegségének a híre. A környéken sokan gondolnak ránk a bajban is jó 
családjával élõ, györkönyi származású szívvel és szeretettel! Az érdeklõdõk az alábbi linken 
Goudj i l -Száraz  Angéla ,va lamint  A testvérkapcsolat ilyen oldalát eddig olvashatják az akcióról szóló német 
Marianne Mehne, Eckartsweier korábbi még nem tapasztaltuk, nagyon-nagyon nyelvû beszámolót:
elöljáró asszonya, továbbá Anita Reuter, a jólesõ, de bárcsak ne került volna rá sor! http://www.bo.de/lokales/kehl/eine-
helyi vöröskeresztes csoport vezetõje A Lurkó hasábjain keresztül is szeretnénk hilfsaktion-fuer-marton
kezdeményezték Marci számára egy a fent említett három hölgynek, valamint 

A Glöckner János Német Nemzetiségi Tánccsoport hírei

A már évek óta krónikusnak mondható f i ú / f é r f i  t a g j a i  l e p t é k  m e g  a  évfordulóját ünnepelni. A megemlékezést 
“fiúhiány” ellenére csoportunk igyekszik Nagyértdemût egy, mûvészi szempontból a János bácsi által oktatott többi csoport 
minél aktívabb életet élni és minél több talán még fejleszthetõ, de annál tagjaival közös táncház követi majd. 
helyen megmutatni magát. Immár látványosabb, vidámabb és közvetlenebb Folyik a csoport utánpótlásának képzése 
hagyományosnak mondható módon mi produkci-óval. Mindenkinek nagyon is, Vigan Gyula segítségével általános- és 
szerveztük a 2015. február 21-én nagy testhezál-ló volt a koregráfia - köszönjük, középiskolás gyerekeket szeretnénk 
sikerrel megtartott Svábbált. Az idei fiúk! bevonni a csoport köreibe. Új táncosok - 
különleges esemény volt, hiszen 25. Március 14-én Monoron léptünk fel a elsõsorban fiúk - jelentkezését is 
alkalommal hívták életre ezt a - talán Pincefalvak Országos Szövetségének örömmel vesszük!
jogosan mondhatjuk - messze földön konferenciáján, április végén pedig 
ismert rendezvényt. Az iskolások Bátaszékre készülünk, volt koreog- Böndörné Jaksa Judit
szokásosan színvonalas programja után a ráfusunk és mentorunk, csoportunk 
csoport korábbi, jelenlegi és pártoló névadója, Glöckner János születésé-nek 



szõnyeget kapott a györkönyi csoport, helyünk ahhoz, hogy mindkét szõnyeget A község honlapján már hírül adtam, 
használhassuk…hogy a Paksi Twirling és Botforgató 
Nagyon köszönjük a Testületnek az Kulturális és Sport Egyesület 
anyagi támogatást és Takács Robinak, jóvoltából 2014 novemberének 
a Zambelli Colorferr Kft.-nek a közepétõl twirling edzések indultak a 
fuvart! Cserébe a twirlingesek biztos györkönyi ovisoknak és iskolásoknak 
nagyon szívesen fellépnek az a tornateremben. A lelkes és ügyes 
Ö n k o r m á n y z a t  é s  a  K f t .  l á n y o k  m á r  a  s z i l v e s z t e r i  
rendezvényein, emelve ezzel annak gálamûsoron is szerepeltek, akkor 
színvonalát.még egy csoportként, létszámuk 12 fõ 
Jelenleg a lányok új koreográfiákat volt. 
tanulnak a nyári fellépésekre, illetve M á r a  k é t  c s o p o r t  m û k ö d i k  
Braun Boglárka Országos Twirling községünkben, az óvodások 10-en, az 
Bajnokságra való felkészítése folyik.iskolások 6-an vannak. Mivel az 
Nagyon örülök, hogy egyre többen edzések szerves részét képezi a 
csatlakoznak a csoporthoz, és gimnasztika - és a tornateremben nem melyet a Zambelli Kft. szállított haza. A 

nemcsak györkönyiek.  Kívánok volt  gimnasztikai szõnyeg - az lányok örömmel vették birtokba – 
mindenkinek kitartást és sok sikert az Önkormányzattól kértem támogatást a helyhiány miatt egyelõre csak az egyik - 
elkövetkezendõ idõszakra!vásárláshoz. A képviselõ testület segített szõnyeget. Reméljük, hogy hamarosan – 

Braunné Helganekünk, két darab 5x7,5 m-es szegett esetleg egy új tornateremben - lesz elég 

Twirling (tvörling) hírek

04.12., vasárnap 16.30.: Györköny – Györköny (Dunakömlõdön!) 05.31., vasárnap 17.00.: Bölcske II – 
Dalmand (Pusztahencsén!) Györköny

05.10., vasárnap 17.00.: Györköny – 
04.19.,vasárnap17.00.: Regöly – Hõgyész (Pusztahencsén!) 06.07., vasárnap 17.00.: Györköny – 
Györköny Cikó (Pusztahencsén!)

05.16., szombat 17.00.: Tolnanémedi – 
04.26., vasárnap17.00.: Györköny – Györköny 06.13., szombat 17.00.: Györköny – 
Iregszemcse (Pusztahencsén!) Pusztahencse (Pusztahencsén!)

05.23., szombat 17.00.: Nagymányok II. 
05.02. vagy 05.03., 17.00.: Gyapa – – Györköny

Elérkezett az ideje, hogy vállalko-zóként, Egyesületek és  alapítványok adószáma:
alkalmazottként elkészítsük a 2014. évrõl 
a jövedelembevallásunkat. A bevallással 
egy idõben lehetõségünk van arra, hogy a 
befizetett személyi jövedelemadó 1%-át 
a z  e g y h á z a k n a k ,  1 % - á t  p e d i g  
egyesületeknek, alapítványoknak 
ajánljuk fel.

Ehhez kívánunk segítséget nyújtani azzal, 
hogy közöljük a Györkönyben mûködõ 
egyházak technikai számát:

Magyarországi Baptista Egyház: 0286

Magyarországi Evangélikus Egyház: 
0035

Magyarországi Református Egyház: 
0066.

vezetek és alapítványok mindannyiunk 
életét színesebbé, változatosabbá teszik 

- Györkönyi Pincehegyért Egyesület tevékenységükkel. 
18867851-1-17 Kér jük ,  rende lkezzenek  az  1% 

odaítélésérõl - ez az adózó számára 
- Györkönyi Hagyományõrzõ Egyesület semmilyen anyagi hátránnyal nem jár, és 
18853920-1-17 nagy segítséget jelent a közösség és az 

egyének érdekében tevékenykedõ 
- Györkönyért Településfejlesztési egyházaknak, szervezeteknek.
Alapítvány Szerk.
18852929-1-17

- Gyermekeink Javára Alapítvány
18857515-1-17

- Györkönyi Evangélikus Templomért 
Alapítvány
18853463-1-17

A telelülésünkön mûködõ civil szer-

2015. TAVASZI FOCIPROGRAM

Egyházak, civil szervezetek adatai az adó 1%-hoz
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A pingpongverseny résztvevõi 3. születésnapját ünnepelte a country csoport

25. svábbál Sakkverseny Sterczer János emlékére

Konfirmáció Twirling próba az új szõnyegen

Véradás Nagyszülõk délutánja az óvodában
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