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Nyugdíjas otthon Az elmúlt idõszakban több tervezést, elõkészítést indítottunk 
el, köztük a nyugdíjas otthon létesítését. A Fõ utca 59. szám alatti épületet (Brunn 
János háza) még 2014-ben megvásárolta Önkormányzatunk. A mellette lévõ 
épület eddig is önkormányzati épület volt. Ezen épületek és telkeik felhasz-
nálásával, illetve újabb vásárlással szeretnénk kialakítani apartman-házakat (kis 
lakásokat) és egy új nagyobb épületet, ahol az állandó gondozásra szorult idõs 
embereket lehet elhelyezni. Sajnos a két éve tartó megyei tervezésbe bekerült 
fejlesztésünk a megyei más tervekkel együtt kikerült onnan. Még nem tudjuk, 
hogy a megyei fejlesztések milyen irányt vesznek, de reméljük, hogy 
támogatásra lesz érdemes a nyugdíjas otthon tervünk. A megyei támogatásoktól 
függetlenül a Fõ utca 59. szám alatti épület átalakításának tervei nyár végéig 
elkészülnek és elindulhat az elsõ négy apartman kialakítása.
Tornaterem Egyik és talán legméltatlanabb használatú épületünk a jelenlegi 
tornaterem. Mégis igen nagy a kihasználtsága. Iskola szezonban a nyolc 
osztályos iskolában a mindennapos testnevelést (heti 40 óra) se tudja kiszolgálni 
megfelelõen. Emellett a délutáni órákban 
· twirling van ovisoknak, iskolásoknak
· íjászat az iskolásoknak
· téli idõszakban a gyermek és felnõtt foci lenne, de alkalmatlan rá a terem
· hölgyeknek torna és kangoo van
Azaz teljes kihasználtsággal mûködik, ami nagyon örvendetes egy ilyen kis 
faluban. A Testület úgy döntött, hogy új tornaterem építésének terveit készítteti 
el a nyár folyamán és párhuzamosan a forrást keres az épület megépítésére. Ez 
évi fejlesztési keretét is a tornaterem építésére tartalékolja. Még a nyár elején egy 
pályázatot adtunk be a tornaterem építésének részbeni finanszírozására. Sajnos 
ennek az országos pályázatnak kicsi a kerete, így az esélyünk nem túl nagy... de, 
ahogy szokták mondani, mindenre lövünk. A pályázat eredményérõl augusz-
tusban kapunk információt. 
Szennyvíz megoldás 2015-ben lezárul az EU elõzõ támogatási ciklusa, illetve 
2014. év óta új is van. Sajnos szennyvízberuházásra a mi település méretünkre 
még nem írtak ki pályázatot, de a felkészülést megkezdtük. Amennyiben lesz 
támogatási lehetõség, akkor településünk be fogja adni a szennyvíz megoldásra a 
pályázatot.
Konyha 2014. évben az Önkormányzat konyhájára napkollektort építettünk ki, 
mely napsütés esetén szükséges a meleg vizet elõ tudja állítani. Az 
energiatakarékos és hatékony mûködéshez napelemek kiépítésére (elektromos 
áram termelése), új konyhai gépek, berendezések beszerzésére, konyhai 
szennyvíz kezelõ megépítésére pályáztunk az elmúlt hónapban. A pályázat 
eredményérõl júliusban kapunk értesítést. 
Busz 100% támogatás mellett egy 9 személyes buszra adtunk be pályázatot, amit 
megnyert Önkormányzatunk. A buszt megrendeltük, melyet 2015 októberében 
tudja leszállítani a gyártó.
Árok építés A tavasz folyamán elkészült a Fõ utca -Arany János utca közötti árok 
kikövezése önkormányzati forrásból. 
Út és járda pályázat A Paksi utca településközponttól a Tolnai utcáig tartó 
szakaszának aszfaltozására és járda építésre adtuk be pályázatot. Sajnos a keret 
igen kicsi és ez az út nem tömegközlekedési útvonal, így nem sok esélyünk van a 
nyerésre, de megpróbáltuk! A támogatói döntésre augusztusban kerül sor .
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A régi orvosi rendelõ épülete. Az új t á v ú  f e n n t a r t h a t ó s á g á n a k  praxisát 2015. augusztus 1-tõl 
orvosi- és védõnõi rendelõ biztosítása. Jelenleg egy lakás megkezdi  Györkönyben és 
használatba vételével a régi épület kiadó az épületben. Pusztahencsén. Kívánok Neki sok 
földszintje felszabadult. Terveink Fõ utca környezetrendezése egészséget, hogy a hosszúra nyúlt 
szerint 3 lakást fogunk kialakítani Elkészült a Fõ utca iskolától a régi kitérõ után nagyon sokáig legyen 
a földszinten, így egy 5 lakásos játszó térig terjedõ szakaszának Györkönynek biztos háziorvosi 
társasházzá tudjuk átalakítani az környezet-rendezési terve. A ellátása. Mindezt helyben lakó 
épületet. Ezt követõen az épület tervek alapján szeretnénk a kisgyermekes orvossal sikerült 
felújítását is szeretnénk majd kivitelezésre forrást találni, illetve megoldanunk! Ami településünk 
részben külsõ forrásból megva- õsz folyamán fásítási programot lakosságának is elismerés! 
lósítani. Az épülettel célunk fiatal indítani. Hajrá Györköny! 
családok megtartása, vonzása a Orvosi praxis Dr. Váli Katalin Braun Zoltán
településre, azaz a település és a Virág megszerezte háziorvosi polgármester 
települési intézmények hosszú szakvizsgáját is, így önálló 

1 .A legrégebbi  fe l jegyzés  
Györkönyrõl - amely a Pápai 6.Mit ünneplünk településünkön 11.Kinek volt Hagymássy Lajos az 
tizedrõl szól - mikorról származik? november 15-én? eredeti neve?

1. 1835 2. 1657 X 1333 1. Karácsonyt 2. Györkönyi 1. Petõfi Sándor 2. Jókai Mór 3. 
Evangélikus Templom szentelést Tolnai Lajos
X Márton napot

2.Mikor érkeztek Györkönybe az 
elsõ német telepesek? 12.Melyik mû írója Tolnai Lajos?

7 .A györköny i  embereke t  
1. 1718 2. 1818 X 1625 életükben 1946-ban milyen nagy 1. Falu végén kurta kocsma 2. A 

megrázkódtatás érte? polgármester úr X. Arany Lacihoz

3.Mikor építették a jelenlegi 1. Kitelepítés 2. Tûzvész X. Aszály
g y ö r k ö n y i  e v a n g é l i k u s  13.Milyen újságot olvashatsz a 
templomot? könyvtárban?

8.Mikor adták át a törpevízmûvet a 
1. 1796 2. 1826 X 1866 falunkban? 1.Tolnai Népújság Gyöngy 

Kiskegyed Konyhája Bor és piac
1. 1963 2. 1967 X.1970 Süni 2.Kiskegyed Nõklapja Szép 

4.Mikor alakult meg az elsõ házak 3. Fürge újjak Praktika Füles
györkönyi iskola?

9.Mikor volt a Falumúzeum 
1. 1752 2. 1825 X 1718 ünnepélyes megnyitása? 1 3 + 1 K i k  G y ö r k ö n y  h í r e s  

szülöttei?
1.1970  2. 1983 X 1990

5.Mikor alakult a legelsõ egyesület 1.Tolnai Lajos Györkönyi Károly 
a  G y ö r k ö n y -  N a g y d o r o g i  2. Szenicei Bárány György Takó 
Dalárda? 10.Mikor avatták a györkönyi István X. Mohai Péter Pesty 

gázhálózatot ? Frigyes
A totó megfejtéseit augusztus 5-ig 1. 1879.06.22 2. 1895.06.22 X 
várjuk a könyvtárba, vagy E mailben 1899.06.22 1. 1998 2. 1970 X 1990
a gyorkony@gyorkony.hu címen. 
Eredmény hírdetés 08.08-án.

Totó
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A 2006-ban megalakult Györkö- felújítás. legjobb boraiból  vol t  egy 
nyi Pincehegyért Egyesület Tavasszal az Egyesület tagjai több borkóstoló a Pincehegyen, melyet 
tagjainak száma idén meghaladja alkalommal társadalmiztak és több a borászbál követett
már a 40 fõt és közelít az 50-hez. területet tisztítottak meg szemét- Az év legrövidebb éjszakáján 
Minden hónap utolsó péntekén tõl, gaztól, tuskóktól. A munkála- megrendeztük a ZEGABO-t 
ülésezünk. Lassan a 100. ülésre tokat egy markolós munkavég- (zenés gasztro bortúra), mely nagy 
kerül a sor! zéssel zártuk le. Az eredmény egy sikert aratott. Ez az elsõ olyan 
Sokan vagyunk, sok minden újabb nagy ligetes terület, ami programunk, amely már nem 
történt az elmúlt idõszakban is. könnyen karbantartható. A végsõ helyieknek és környékbelieknek, 
Úgy látszik ez az egyedi környezet cél, hogy az egész Pincehegyet hanem turistáknak szól. Az 
- ami a helyieknek megszokott -, könnyen rendezhetõvé tegyük érdeklõdés akkora volt, hogy a 
egyre többünket foglalkoztat, gépi erõvel is. Így alakulhat ki, jegyek 10 nap alatt elfogytak az 
egyre többünk érzi magáénak- hogy majd egyszer (remélem interneten keresztül
mienknek annyira, hogy önkénte- néhány éven belül) az egész 8 présház készül a nemzetiségi 
sen tenni is hajlandó. Pincehegy egy osztrák rendezett- napi bortúrára, melyre szombaton 
Az elmúlt évben, mikor is a séget mutathat, ami az így is 4 órakor startol a Nagy Hordótól. 
kitáblázott zúzottköves út megé- egyedülálló györkönyi Pincehegy Licitálni a számozott poharakra 
pült és a közösségi WC-t felújí- érdemeit még jobban növelni fogja péntek éjfélig lehet.
tottuk, egy újabb nagy munka és országos elismertséget ad kis 2015.09.12-én megrendezésre 
kezdõdött meg. Egy busznyi falunknak! kerülõ Szüreti felvonulásba is 
ember befogadására alkalmas A Magyarországi Pincefalvak bekapcsolódtak a pincehegyiek. A 
pincét présházzal álmodtunk meg, Vidékfejlesztési Szövetség alapító felvonulás nem áll meg a 
melyhez pénzt is sikerült szerezni. tagja Egyesületünk. Ez év Pincehegy elején, hanem a 
A közel 24 milliós költségvetéssel májusban a Szövetség egy 10 felvonulók végig sétálnak a 
idén tavasszal elkészült az pincefaluból és 46 borosgazdából pincehegyi zúzottköves körút 
Egyesület székház présháza. Ez a álló programot indított el: mentén. Reméljük, és egyben 
költség a hatalmas pincének és a Kalandozások a magyarországi kérjük az út menti borosgazdákat, 
présház épületének megépítésére pincefalvakban. A program célja hogy egy-egy kancsó, bocsánat 
volt tervezve. Ehhez képest az felhívni a figyelmet a kihaló félben pohár borral kínálja meg az arra 
átadáskor már a pincét elválasztó lévõ, de évszázados borászati járó felvonulókat. Biztosan 
ajtók, konyhapult, és sok-sok hagyományokkal rendelkezõ gyönyörû látvány lesz a népi 
lámpával kivilágított épület és pincefalvakra, ezzel megerõsítve építészet egy-egy remeke mellett 
utólag boltívezett pincefödém is az ott gazdálkodó borászokat, így a felvonuló népviseletbe öltözött 
elkészült nem kevés adománnyal, pincefalvak fennmaradását. A legények-leányok-asszonyok-
segítséggel és az Egyesület p r o g r a m r ó l  b õ v e b b e n  a  emberek!
korábbi tevékenységébõl össze- www.pincefalvak.eu honlapon Ez évi utolsó rendezvényünk a 
gyûjtött pénzbõl. Jelenleg az l ehe t  t á j ékozódn i ,  i l l e tve  Gácsérok és Újborok. A rendez-
épület hasznosításáról folynak az csatlakozni. vény egy új bor túrával indul, majd 
egyeztetések, hogy miként tudjuk Rendezvények a györkönyiesen jól megsütött 
az épület mûködtetéséhez szüksé- Az év elejét disznóvágással kacsára kerül sor zene szó mellett. 
ges forrást megteremteni. Bármi is kezdtük a Pincehegyen friss A program várhatóan három 
történik a jövõben, egy nagy hóban. Majd az Egyesület tagjai és helyszínes lesz a zenei igényeknek 
értéket hoztunk létre, egy újabb hozzátartozói együtt fogyasztották megfelelõen. A kacsa minõség 
rendezett környezetet, mely a el a disznótorost az este folyamán. viszont állandó!
pincehegyi tulajdonosok préshá- A borversenyre áprilisban került 
zainak,  i l letve magának a sor, melyet követõ programnak Braun Zoltán
településnek az értékét növeli, idén új nevet is adtunk: Golden GYPE Elnök
mint minden ilyen beruházás, Bor Díjkiosztó. A borverseny 

Györkönyi Pincehegyért Egyesület
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A május és a június mindig a délután, a finomságokról a meghívásunkat, és eljöttek. 
mozgalmas, programokkal teli az szülõk gondoskodtak. Köszönöm Lamm Kingának a szép 
óvodánkban - nem volt ez Június 10-én délelõtt a leendõ verset, Bauer Jánosnak (Bauer 
másképp idén sem. elsõsök egy kis ízelítõt kaptak az Pékség) a sok finomságot, Feil 
Május 4-én rendhagyó módon iskolai életbõl. Játékos keretek Józsefnek és a Varrodában 
ünnepeltünk az édesanyákkal között ismerkedtek az iskola dolgozóknak a táskákat, köténye-
Adam Koch  ha las t aváná l .  é pületével, az ott dolgozókkal, a ket, és mindenkinek, aki támogatta 
Izgultunk, hogy vajon jó ötlet-e szabályokkal. Ezen a délutánon a rendezvényt.
óvodán kívül, vidám verseny- tartottuk immár 7. alkalommal az A nevelési évünk zárása volt az 
feladatokkal, közös körjátékkal, Apák napját. Jó hangulatban telt el ovis kirándulás, melyet idén a 
barkácsolással együtt tölteni ezt a a két óra, ahol verssel köszöntöttük Katica-tanyára szervezett az 
délutánt. A gyerekeket és az az édesapákat, majd az ajándékok SZMK. Az utazáshoz Fábián-
édesanyákat  nézve ,  ahogy átadása után következtek a Komáromi Virág az Atomerõmû-
önfeledten, jókedvvel vettek részt mozgásos versenyfeladatok. A tõl kérte a buszt, így a költségek 
a feladatokban, úgy gondolom, melegben kel lõen e l fáradt  jelentõsen csökkentek.
érdemes volt így is megpróbálni. mindenki, jól esett a zsíros kenyér Köszönjük.
Köszönjük a lehetõséget Adam és a hûsítõ. Közben mindenki Önfeledten szórakozott gyermek, 
Kochnak. barkácsolhatott a gyerekével, felnõtt egyaránt. Kár, hogy az 
A hónap közepétõl megkezdõdtek bekötött szemmel zöldséget, idõjárás nem volt hozzánk kegyes, 
az elõkészületek az évzáróra és a gyümölcsöt kóstolhatott és de nem hagytuk, hogy elrontsa 
jubileumi ünnepségre. Verseket, tenyérlenyomatot készíthetett. Az kedvünket.
dalokat tanultunk, meghívót apukák, félretéve fáradtságot és Június 26-án a Pizsamaparty 
k é s z í t e t t ü n k ,  s z í n d a r a b o t  napi gondokat, csak a gyerme- alkalmával az óvodában aludtunk 
próbáltunk, udvart rendeztünk, kükre figyelve töltõdtek fel ezen a a nagycsoportosokkal. Elõtte 
bögréket díszítettünk. délutánon. Június 13-án zajlott a kincskeresés volt a faluban, tábor-
Május 29-én eljött a nap, amikor „15 éves a Napsugár Óvoda tûznél szalonnasütés, majd 
elbúcsúztattuk azt a 6 gyermeket, Kindergarten" jubileumi ünnepsé- szombat reggel közös reggeli a 
akik szeptembertõl megkezdik günk, amire a gyerekeken kívül a szülõkkel.
tanulmányaikat az elsõ osztályban. szülõk, és a korábbi óvodások Kívánok a nyárra gyermeknek, 
Lezártuk az évet, és kitáncoltuk a szülei nagyon sokat készültek. szülõknek, kollegáknak kellemes 
májusfát, amit a fiúk állítottak Köszönjük nekik még egyszer. idõtöltést, feltöltõdést, hogy 
május 1-jén. A búcsúzóktól Úgy érzem, tartalmas, kellemes szeptembertõl  újul t  erõvel  
emlékbe egy padot kaptunk, mely késõ délutánt és estét töltöttünk kezdhessük a tanévet.
az udvarunkat díszíti. Vidáman telt együtt azokkal, akik elfogadták Rodenbücher Mihályné

Hírek a Napsugár Óvodából

Ki a legÖKOsabb?  vetélkedõ kétszázan voltak „szuperhõsök" és valamint 800.000,- Ft pályázati 
A györkönyi “Könyvtár Ki a önzetlenül vérükkel segítettek támogatásból ki tudjuk cserélni a 
legÖKOsabb?” címmel 8 fordulós másokon .  2015  ok tóberében  mûvelõdési ház színpadi függönyeit, 
vetélkedõt hirdetett általános iskolá- tervezzük a következõ véradást, melyek felett már eljárt az idõ. 
soknak. A verseny két elsõ helyezett- melyre sok szeretettel hívunk minden 100.000,- Ft pályázati támogatást 
je: Hahn Erika és Horváth Dóra segíteni akaró 18 évet betöltött nyertünk a Falu és Nemzetiségi 
Eszter. Gratulálunk! Köszönjük az felnõttet. Köszönjük, hogy segített. Napokra. Tervezzük decemberi 
Illyés Gyula Megyei Könyvtár Hagyományõrzõ Egyesület háza hónapra egyesületünk fennállásának 
támogatását. tájáról: 20 éves évfordulójának a megünnep-
Véradás Ebben az évben is már több nyertes lését. Köszönjük az eddigi támogatást 
Ebben az évben már háromszor volt p á l y á z a t u n k  v a n ,  m e l y  a z  és a sok segítséget.
véradás Györkönyben.  Közel  egyesületünk mûködést segíti, 

Rövid híreink

LURKÓ 2015. AUGUSZTUS4



Július 12-17. között táboroztunk Délelõttönként kalandos akadály- egyéb kategóriában második 
40 általános iskolás gyermek és 4 versenyen, tábori olimpián, helyet ért.
kísérõ Zánkán. Színes programok vettünk részt. A 12 éven aluli Esténként rock színházban, 
vártak bennünket a táborban. Jó „Györkönyi minik" foci csapatunk koncerten, táncházban, discoban 
idõben természetesen a fõ program II., (csapattagok: Schweigert szórakoztunk, vagy a táborban 
a strandolás volt. Az esõs, szeles Luca, Uhrspringer Soma, Kovács töltöttük az idõt. Pénteken a 
idõben izgalmas kártyacsatákat A d r i á n ,  B r a u n  B e n e d e k ,  Hegyestû megmászásával kezdõ-
vívtunk egymással gyerekek- Pesztericz Gergõ, Lisztmájer dött a hazautazás, majd Tihanyban 
felnõttek egyaránt. Órákig tartó Milán), kislabda hajításban Vadas a Levendulás ház látogató-
UNO, SOLO, LÓRUM és RÖMI Pál II.; fekvõtámasz bajnokságban központot és az Apátságot néztük 
partikat játszottunk. Az internet és Schweigert Luca II.; Pesztericz meg a balatoni panorámával 
a számítógép hiánya sem okozott Gergõ szintén II. helyezett lett. együtt. Balatonfüreden ebédel-
maradandó károsodást senkiben: Helyezetlenül végzett kötélhúzó tünk, kívánság szerint pizzát, 
az épület melletti erdõben órákig fiú és lány csapatunk és 12 év lángost, hamburgert választhatott 
játszottak a gyerekek. feletti foci csapatunk. A „Ki Mit mindenki, desszertnek pedig egy 
Ismeretségeket kötöttek a házban Tud"-on fergeteges sikert aratott fagyit. Balatonfûzfõn a bob pályán 
lakó aggteleki, mezõtúri, mezõ- Sümegi Maja egy Zara Larson zárult a program
csokonyai gyerekekkel. Sikerrel szám eléneklésével, ami a 3. helyre 
vettünk részt több programban is. volt elég a zsûri szerint. „Kolibrik" Kövérné Horváth Szilvia
A rajzversenyen Braun Boglárka kórusunk helyezetlenül végzett. A szervezõ
I., Horváth Nóra Eszter II., Hahn „Balatoni hattyúk" (Máté Virág, 
Györgyi különdíjat kapott rajzára. Braun Boglárka) gimnasztikája az 

Erzsébet tábor Zánkán

ÖTTUSA VERSENY lehet: Nevezni 
2015.08.08. - Óvodás korcsoport a Tolnai Lajos Mûvelõdési 

- Ál ta l ános i sko lás a l sós Otthon 
Verseny kiírója: korcsoport 7045 Györköny, Fõ u. 494. szám 
Györköny Község Önkormány- - Általános iskolás felsõs alatt, 
zata és a Györkönyi Általános korcsoport, azon belül fiú és 
Iskola lány kategória vagy a 

- 14-18 éves nõi és férf i 75/552-000 telefonszámon, 
Verseny helye és ideje: kategória
2015.08.08., 9 óra, Györköny - - 18-40 éves korcsoport nõi és vagy a
Május tér (Pincehegy) férfi kategória gyorkony@gyorkony.hu e -
Indulhat bárki, a korcsoportok - 40 év feletti korcsoport nõi és mail címen lehet.
szerint, nevezési díj nincs. férfi kategória

Nevezési határidõ: 
Az öttusa verseny a következõ Díjazás: 2015. augusztus 05. éjfél.
sportágakat foglalja magába: nemenként és korosztályonként 
lovaglás, kajakozás, futás, a lány, fiú, férfi és nõi I., II., III. 
kerékpározás és íjászat helyezettjei érmes díjazásban  

részesülnek.
Nevezni 
a következõ kategóriákban 

ÖTTUSA VERSENY
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Stranddá változott a györkönyi h séget a t zoltóság habpartija is Idén hatféle variációval készültek, 
pincefalu, a rekken  h ségben segített elviselhet vé tenni, kicsik kínáltak túró- és forgácsfánkot, 
mindenki szívesen h sítette magát és a korukról és szokásokról képvisel fánkot, burgonyásat, 
a medencék egyikében. megfeledkez  nagyok örömmel aludttejeset és farsangit. A 
Egy napra megint stranddá pancsoltak a habhegyekben. megszámolásukra senki sem 
változott a györkönyi pincefalu. A Megszervezték a hagyományos, vállalkozott, de az biztos, hogy 31 
már hagyományos Funky Party és tréfás sorversenyeket is, és  ahogy kiló liszt fogyott el. Az édes 
Fánkfesztivál ugyanis elképzel- a rendezvény neve okán ez finomságokat nemcsak a hegy 
hetetlen a rendezvény védjegyévé illdomos is, rengeteg fánk is levével lehetett elkísérni, hanem 
vált szalmabála medencék nélkül. készült erre az alkalomra. Habár a különféle koktélokkal is, hiszen 
A rendezvény id zítése tökéletes Funky Partyt a Fiatalok Egymásért egy funky party elképzelhetetlen 
volt, a rekken  h ségben mindenki Egyesület hívta életre és szervezi, nélkülük, még akkor is, ha azt egy 
szívesen h sítette magát a a fánksütésben nem k, hanem a pincehegy szívében tartják. 
medencék egyikében. Egyet a helyi  nyugdíjasklub tagjai  Vida Tünde
g y e r e k e k n e k  é s  e g y e t  a  serénykedtek néhány segítséggel 
feln tteknek is építtettek. A kiegészülve. 

õ û
õ õ õ

û õ
õ

õ
õ õ
û õ

õ

Funky Party és Fánkfesztivál a Pincehegyen

Július 21. és 24. között Kiss János kialakított alkalmi medencét is. 5 napra pedig az Anyukák és Apu-
edzõ vezetésével 11 kis lurkó Jutott idõ a játszótéren való játékra kák is „mentesültek" gyermeke-
töltötte focizással és játékkal az és Adam Koch halastavánál való iktõl, akik meglepõ módon estén-
idõt Györkönyben. hûsölésre is. ként nagyon könnyen nyugovóra 
A fõ célpont a mûfüves pálya lett Az ízletes ebédet a Mûvelõdési tértek. 
volna, de  hétfõ kivételével - a Házban fogyaszthatták el, ahol az Köszönetet mondok mindenkinek, 
nagy meleg miatt-, itt fél óránál ott dolgozók szervírozták a aki közvetve vagy közvetlenül 
többet nem volt tanácsos játszani. Paksról érkezett ételeket. segítette a szervezést és a lebonyo-
A kicsik így leginkább „strand- Minden napra jutott valamilyen lítást!
fociztak" Világ Gábor és Rohn desszert is (csokoládé, jégkrém, Remélem, hogy jövõre hasonló 
Edit jóvoltából a lovarda területén, gyümölcs, stb.), így teljes volt az kezdeményezéssel rukkolhatunk 
illetve használhatták az itt ellátás. elõ!

Focitábor a hõségben

A györkönyi Tolnai  Lajos Az egyhetes tábor során a Örömmel gondolok vissza erre a 
Mûvelõdés Otthon idén is gyermekek többféle kézmûves hétre, hiszen a gyermekekkel 
m e g s z e r v e z t e  a  s z o k á s o s  technikát sajátíthattak el. Így remekül érezhettünk magunkat, 
kézmûves tábort a falu fiatal többek között megtanulhattak együtt tevékenykedhettünk a nyári 
generációja számára. A Pécsi gyöngybõl állatkákat készíteni, szünetben. Remélem, hogy jövõre 
Tudományegyetem Illyés Gyula ké sz í t e t t ünk  g ip szképeke t  majd még többen kedvet kapnak 
Karának harmadéves tanító szakos decoupage-ragasztó és szalvéták hozzá legközelebb, így gyarapítva 
hallgatójaként én is részt vettem a felhasználásával ,  ruháinkat  létszámunkat. 
foglalkozáson a nyári gyakorlatom feldobtuk egy-két kövecskével, Ezúton is szeretném megköszönni 
keretein belül. Feladatom a üvegfestékeztünk, valamint a lehetõséget és a bizalmat Kuti 
gyermekek segítése, illetve az hajtogattunk színes virágokat és Imrénének. 
ismeretlen módszerek bemutatása különféle állatok is megeleve-
volt. nedtek tarka szõrgombócokból. Lamm Kinga

Kézmûves tábor

Minarik Ede
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NEMZETISÉGI

A rendezvény támogatói: 
Györköny Község Önkormányzata   •  Györkönyi Német Önkormányzat   •  Györkönyi Hagyományõrzõ Egyesület   •  

Györkönyi Pincehegyért Egyesület   •  Györkönyi Sportegyesület   •  Emberi Erõforrások Minisztériuma Egyházi, 

Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs Államtitkára TÁMOP 3.1.4C   •  Illyés Gyula Megyei Könyvtár

FALU

NAPOK

és

* A fõzõ- és sportversenyekre jelentkezési feltételek a www.gyorkony.hu oldalon és a 

plakátokon találhatók, a bortúráról  ugyanitt, ill. a www.pincehegy.hu oldalon lehet tájékozódni.* 
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AUGUSZTUS 7. (péntek) – a Május téren

18.00 „Velünk élõ présházak”  – Fotókiállítás a közösségi présházban

19.00 Cheerobic

19.25 Twirling

19.50 Country csoport 

20.00 A Maraton zenekar bulija

AUGUSZTUS 8. (szombat) – a Május téren

8.00 Üstökös fõzõverseny*

9.00 Kézmûves foglalkozás  •  Foci kupa*
Öttusa verseny*
(íjászat, lovaglás, kajak, futás, kerékpározás)

10.00 Katalinka bábszínház elõadása

12.00 Szeverényi János evangélikus lelkész áldása 

12.00 Fõzõversenyre ételek leadása 

14.00 „Fröccs – party” – beszélgetés bajnokokkal, olimpikonokkal:

Hoffmann Ervinnel, Hahn Árpáddal, Dr. Kovács Antallal, 
Patyi Melindával, Csabai Edvinnel, Braun Ákossal és Kozman Györggyel
beszélget Horányi Bea. 

15.00 Eredményhirdetések
Fõzõverseny és borkorcsolyák versenye
Öttusa verseny

16.00 „Vendégváró présházak” – bortúra a Muslinca kórussal*

17.00 „Élet-kérdések”
Beszélgetés Szeverényi János evangélikus lelkésszel, 
közben fellép a Metodista Fiatalok Kórusa a Kuti Pincében

20.30 Ritmo Sporttánc Egyesület mûsora

A Schütz zenekar svábbálja zárja a napot.

AUGUSZTUS 9. (vasárnap)

10.00 Emléktábla-avató a Falumúzeumnál

11.00 Istentisztelet az evangélikus templomban

16.00 Német nemzetiségi folklórmûsor a Május téren
Fellépnek: Glöckner János Német nemzetiségi tánccsoport, 
Györkönyi Vegyeskar, Gyöngyvirág Tánccsoport, Hajósi Német Nemzetiségi 
Tánccsoport valamint az általános iskola és óvoda nemzetiség tánccsoportjai. 



7. AUGUST (Freitag)

18.00 „Die mit uns lebenden Presshäuser” – Eröffnung der Fotoausstellung 

19.00 Cheerobic

19.25 Twirling (Stabdrehen)

19.50 Programm der Jerkinger Country Tanzgruppe

20.00 Party mit der Maraton Band

8. AUGUST (Samstag)

ab 8.00 Kochwettbewerb

ab 9.00 Handwerkliche Beschäftigungen  •  Fußballspiel

Fünfkampf-Wettbewerb 
(Bogenschießen, Reiten, Kajak, Laufen, Radfahren)

10.00 Aufführung des Puppentheaters „Katalinka”

12.00 Segenswunsch vom evangelischen Pfarrer

János Szeverényi

12.00 Abgabe der Speisen des Kochwettbewerbs

14.00 „Fröccs – party”
Bea Horányi führt ein Gespräch mit Ervin Hoffmann, Árpád Hahn, 

Dr. Antal Kovács, Melinda Patyi, Edvin Csabai, Ákos Braun und György Kozmann 

15.00 Wettbewerben
Ankündigung der Ergebnisse vom Koch- und Weinbeißer

Bekanntgabe der Ergebnisse vom Fünfkampf

ab 16.00 Die Interessenten können an einer Weintour teilnehmen

17.00 „Die Fragen des Lebens”
Gespräch mit dem evangelischen Pfarrer, János Szeverényi, 

inzwischen tritt der Chor von methodistischen Jugendlichen

im Weinkeller von Familie Kuti auf

ab 20.00 Programm des Sporttanzvereins „Ritmo”

Der Tag wird mit dem Schwabenball der 

Schütz Kapelle beendet.

9. AUGUST (Sonntag)

10.00 Einweihung einer Gedenktafel beim Dorfmuseum

11.00 Gottesdienst in der Kirche

ab 16.00 Folkloreprogramm
Die Johann Glöckner Deutsche Nationalitätentanzgruppe, der Jerkinger gemischte Chor, 

die  Maiglöckchen Tanzgruppe, die Deutschen Nationalitätentanzgruppen der 

Grundschule und des Kindergartens und die Deutsche Nationalitatentanzgruppe 

aus Hajós treten auf
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Nationalitätentage

~

Sponsoren: 
Györköny Község Önkormányzata   •  Györkönyi Német Önkormányzat   •  Györkönyi Hagyományõrzõ Egyesület   •  

Györkönyi Pincehegyért Egyesület   •  Györkönyi Sportegyesület   •  Emberi Erõforrások Minisztériuma Egyházi, 

Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs Államtitkára TÁMOP 3.1.4C   •  Illyés Gyula Megyei Könyvtár

Dorf- und



Az Egyesület az Új Magyarország újranyomását, a térfigyelõ rendszer Ebbõl a forrásból épült meg a 
Vidékfejlesztési Program keretei kiépítését, sportszerek beszerzését - a játszótér és szépült meg a ravatalozó. 
között jött létre a program forrásainak Sportegyesület, és a Fiatalok Egymá- Megújult a Mûvelõdési Ház, a 
ésszerû, a térség igényeihez igazodó sért Egyesület részére, valamint a parókia, valamint a település 
elosztása érdekében. Az Egyesület Hagyományõrzõ Egyesület csoport- központjában található Irodaház is. 
területéhez tartozik Bátya, Bikács, jainak ruhabeszerzését összesen Ez a forrás segítette a Pincehegyi 
Bölcske, Drágszél, Dunaföldvár, 10.230.358,- Ft értékben. körút kialakítását, valamint a mosdó 
Dunaszentbenedek, Dunaszent- Ezekbõl a forrásokból támogattunk 9 felújítását. Ebbõl a forrásból készült 
györgy, Foktõ, Gerjen, Géderlak, helyi vállalkozót, és vállalkozást el a focipálya kerítése is. Ezekre a 
Györköny, Kajdacs, Madocsa, Miske, 92.284.087 Ft,- vissza nem térítendõ beruházásokra 61.959.565 Ft,- forrás 
Nagydorog, Németkér,  Pálfa,  támogatással. jutott.
Pusztahencse, Ordas, Sárszentlõrinc A III. tengelyes pályázatoknál A III. tengelyes pályázatok keretében 
és Uszód. központi kiírású pályázatok voltak, 8 helyi vállalkozó és vállalkozás jutott 
A 2007-2013-as tervezési idõszakban ahol csak a bírálást végezte az támogatáshoz 32.942.101,- Ft 
a területen összesen az Egyesület által egyesület .  Ezen pályázatokra értékben.
k i í r t  LEADER pá lyáza tok ra  1.260.792.372,- Ft támogatást A 2014-2020-as tervezési idõszakra 
526.221.473,- Ft támogatást ítéltünk o s z t o t t u n k  s z é t ,  a m e l y b õ l  sajnos a fent említett források 
meg, amelybõl 102.514.445,- Ft 94.901.666,- Ft került a településre. A töredékével rendelkezik az Egyesület, 
került Györkönybe. Ezek a pályázati falu- és vidékfejlesztési forrásokból de szeretnénk továbbra is támogatni a 
források segítették két Nemzetiségi készült el az Önkormányzat koordiná- térséget.
Nap megvalósulását, két borászkép- lásával a Hivatal és 11 présház 
zés megtartását, a szakácskönyv felújítása, a falumúzeum felújítása. 

A Duna Összeköt Egyesület 7 éve számokban

Györkönybõl a nyugdíjas- és a elmeséltük, ki mit látott, és a térkép met- mivel a másik ülésteremben épp 
kézimunkaklub alkotta csapattal alapján folyattuk utunkat tovább. parlamenti gyûlés volt.
2015.05.12-én fél 8-kor indultunk el Három órakor találkoztunk a bejárat- Megtekintettük az alagsorban lévõ 
Budapestre. nál és elindultunk az Országházba.  A Kossuth tér felújítását és az 
Úgy elröpült az idõ, hogy utazástól Látogatóközpontban felvettük a Országház makettjét. Este hat óra 
félõk is már csak azt vették észre, belépõket, és mivel még volt idõnk, volt, amikor kijöttünk a Látogatóköz-
hogy a buszunk megállt az Állatkert elindultunk egy sétára az épület körül. pontból, majd indultunk Györkönybe. 
bejáratánál .  Megvásároltuk a Megnéztük az átépített és felújított A buszon mindenki mesélte a saját 
csoportos belépõjegyet, és elindul- Kossuth teret, valamint gyönyörköd- élményeit, és nagyon boldogok 
tunk, hogy felfedezzük a nem minden tünk az Országházban. voltunk, hogy  bent járhattunk az 
nap látott állatokat, növényeket. Elérkezett az idõ, hogy bemehettünk Országházban.
Kellemes idõben sétálhattuk végig az és belülrõl is megtekinthettük az Köszönjük Hirt Ferenec ország-
állatkertet és persze kis pihenõkre is épületet, melyet az idegenvezetõ gyûlési képviselõnek, hogy megnéz-
volt  lehetõség. Csoportokban hölgy pontosan ismertetett, majd hettük az Országházat, valamint a PA 
sétáltunk, és örömmel üdvözöltük megnézhettük a koronázási jelké- Zrt-nek, hogy kirándulásunk utazását 
egymást, ha találkoztunk. Mindig peket, valamint a Felsõházi üléster- támogatta.

Budapesten jártunk

Kispályás focikupa 3 fõs csapatok Nevezni a következõ kategóriákban Kapuméret: 1 x 2 m-es 
számára 2015.08.08. lehet: 11 év alattiak,  12-15 évesek  Állandó kapus nincs! 
Verseny kiírója: Felnõttek Pályaméret: a helyszíntõl függõen.
Györköny Község Önkormányzata. Díjazás: I-III. helyezett érem Jelentkezés: a helyszínen 8 órától  
Verseny helye és ideje: díjazásban részesül Nevezési díj nincs! 
2015.08.08., 9.00 óra Györköny- A kispályás focikupa paraméterei:
Május tér ( Pincehegy) Játékidõ: 10 perc Meccsek kezdete: 9 óra.

Focikupa
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A györkönyi gyülekezet életében ez a ezen az alkalmon ismerkedhettünk teleten szolgál együtt, amire minden 
nyár ismét nagy változást hozott. meg a györkönyi gyülekezet leendõ,  érdeklõdõt szeretettel várunk. 
Júniusban egy kerti partira gyûltünk mára egy évre kinevezett  lelkészével, Külön öröm volt még a nyáron, hogy a 
össze, hogy a györkönyi, puszta- Turbucz Péterrel, aki a Tolnanémedi fóti kántorképzõn két fiatal is részt 
hencsei és tengelici hittanosok és gyülekezetbõl érkezett közénk. vett a nyári tanfolyamon.
kórustagok együtt adjanak hálát az Felesége, Márta, ki szintén végzett Bizakodunk, hogy a megkezdett 
elmúlt tanév áldásaiért. Sok szép levelezõ teológiát, és a kántori tanulás nem szakad félbe, és ifjaink 
közös élményünk volt az elmúlt szolgálatban is részt tud vállalni,  késõbb a gyülekezet zenei életének 
hónapokban, örömmel osztottuk meg elkísérte erre az alkalomra, így õt is aktív segítõi lesznek, ahogyan erre 
imameghallgatásainkat, várako- megismerhettünk. már jelenleg is van példa. 
zásainkat, megköszöntük Istennek A gyülekezet és a lelkészcsalád Füller Mihály, eddigi helyettes 
tapasztalható közelségét. Lelkesen kölcsönösen készséget mutatott az szolgálattevõ tehát szeretettel és 
énekeltük a mindannyiunk által együttmûködésre, így augusztustól  a áldást kívánva búcsúzik most 
ismert énekeket és jegyeztük fel, parókia belsõ felújítása után  ismét lelkészként szülõfalujától. 
miket szeretnénk a többiektõl helyben lakó lelkész látja el A gyülekezetet és az új lelkész-
megtanulni. Sokan adtak hálát a Györköny evangélikusai között a családot Isten kegyelmébe és 
közösségért, egyéni életükben történt szolgálatot. Az új lelkész szervezi ölelésébe ajánlja, és imádságban 
csodákért, szeretteik gyógyulásáért. meg a hitoktatást, továbbá az továbbra is szívében hordozza 
Érdekes módon a gyerekek között anyagyülekezet és a bikácsi szórvány mindnyájukat. 
akadt, aki legjobban az iskolai év közösség alkalmait.                                                                                                                         
befejezésének örült. A két lelkész augusztus 9-én 11 órától Füller Tímea
Különös isteni ajándék volt, hogy német-magyar kétnyelvû istentisz-

volt. A mi családunk egy igazi 
Tavaly szeptember óta én bibliai család, hiszen van 
voltam a lelkészük. Beáll-benne egy pap és van benne 
tam a györkönyi lelkipász-egy írástudó. 
torok sorába. Érdekes, szép A 90-es évek közepén, amikor 
volt így végezni a különféle még udvaroltam Tímeának, 
szolgálatokat, így szervezni elég gyorsan kiderült szá-
az alkalmakat, így írni a momra, hogy õ jóval köny-
györkönyi  anyaköny-n y e b b e n ,  g y o r s a b b a n  
vekbe… Szép volt. fogalmaz, mint én. Õ néhány 
A györkönyieknek köszö-perc alatt megírt egy tíz 
nöm, hogy így befogadtak, oldalas levelet, én pedig egész 
így elfogadták a szolgála-délelõtt ott görnyedtem a 
tomat. Attól, akit megbán-papír fölött, mire nagy 
tottam ezúton is bocsánatot nehezen összehoztam másfél 
kérek. oldalt. Többször elõfordult, 
Kívánom, hogy az új hogy mire ki tudtam szakítani vagyok a györkönyi, és mégiscsak 

lelkészükkel, Turbucz Péterrel az idõt az írásra, már 3-4 megválaszo- majd egy évig én voltam a lelkészük, 
tudjanak jól együttmûködni. Számára latlan levél volt az asztalomon. Nem erõt veszek magamon, és írok néhány 
és a györkönyiek számára is legyenek lehetett ezt sokáig bírni, gyorsan sort. 
szépek az elõttünk álló évek. feleségül kellett venni. Bevallom nagyon szép élmény volt 
Kívánom a gyülekezet életére, és Azóta van egy olyan munkameg- számomra ez a közel egy év. Érdekes 
minden györkönyi magánéletére is osztás közöttünk, hogy minden érzés volt abban a templomban, ahova 
Isten gazdag áldását.cikket, amit valahova le kell adni, õ ír gyermekkoromtól fogva jártam, most 

meg, én pedig végzem a papi a másik oldalon állni. Volt már 
Füller Mihályszolgálatot. korábban is olyan, hogy meghívtak 

Most viszont, mivel mégiscsak én vendégszolgálatra, de ez most más 

A györkönyi evangélikus gyülekezet hírei

Kedves Györkönyiek!
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Elõélet Egy kék Skoda hátsó lensége", és tanácsa. Györköny másokat is, hogy élvezzék ennek 
ülésén utaztam. Nyolc, talán kilenc számomra és családom számára is gyümölcsét. Ekkor kezdõdnek  
éves lehettem. Az úti cél egy a megnyugvás helye ebban az v a g y  t a l á n  ú j r a i n d u l n a k   
település volt. Talán egy falu? idõben. Györkönyben a hitmélyítõ és 
Sokszor hallottam a nevét T o jerk. Jerking És akkor gyermektáborok, a férfi és nõi 
metodista körökben emlegették -, elérkezik a 2007-es esztendõ, csendesnapok. Megtelik a ház 
de még soha nem jártam ott. Most amikor, számomra most is vendégekkel, felpezsdül az élet a 
azonban oda indult a budapesti érthetetlen vakmerõségbõl igent nyári  idõszakban.  Talán a 
metodista gyülekezet apraja és mondunk egy amerikai csoport táborozók között van néhány 
nagyja. Csendesnapot tartottunk érkezésére. Metodisták, önkén- gyerek, akiben hasonló élmények 
Györkönyben. Többre, másra nem tesek és dolgozni jöttek. Elkezdjük maradnak meg, mint bennem 8-9 
emlékszem. 2001-et írunk. Az a ház felújítását. Újabb év, újabb évesen, amikor elõször jártam itt. 
Országos Evangélikus Levéltár csoport. Ezért folytatjuk a munkát Újra otthon vagyunk a faluban 
egyik íróasztalánál ülök, és közel a kisház teljes renovációjával, a metodistaként. Az ökumenikus 
100 esztendõs dokumentumokat, hátsó kert körbekerítésével, a kapu programok, az adventi gyertya-
levelezéseket és jegyzõkönyveket kicserélésével és legutóbb egy gyújtás, valamint a pincehegyi 
olvasok, amelyek során egy falu kerti pavilon felépítésével. nemzetiségi napokba is bekapcso-
„lelki élete" kezd kirajzolódni Közben személyes kapcsolatok lódunk. Lehet, hogy 100 évvel 
e l õ t t e m .  R e m e g õ  k é z z e l  alakulnak ki, melyek megerõ- ezelõtt a hangnem kissé „polemi-
jegyzetelek. Úgy érzem, olyan södnek. Amerikaiak és györkö- kus" és harcos volt, de az utóbbi 
események tárulnak fel elõttem, nyiek között. Tanulják a falu nevét: évtizedekben  köszönhetõen 
melyek egy falusi metodista GYÖRKÖNY. Nem is olyan fõként Gyurkó József lelkésznek  
gyülekezet születését és elsõ egyszerû egy amerikai számára ezt egyre barátságosabb és nyitottabb. 
harcait bizonyítják. A györkönyi a szót kiejteni. De ott van angolul Metodista és evangélikus fiatalok 
metodistákról van szó. A kutatások is: JERKING. Hiába mondom, együtt énekelnek, a faluban 
után megírom a dolgozatot, hogy az svábul van, nem érdekli idõseket látogatnak, és együtt élik 
amelyre  az érdemjegy mellé  a õket, hiszen a jerking angolul meg hitüket. De így vannak ezzel 
professzor  ennyi t  í r :  „ tú l  é r te lmes  szó ,  annyi  t esz :  az idõsebbek is, amikor közös 
polemikus". Polemikus, pont úgy, RÁZKÓDÁS. Úgy érzik, hogy csendesnapra hívogatnak, ahol 
ahogyan az akkori vallásos helyzet sikerül valamit felrázni a faluban, „építi egyik a másikat". 
Györkönyben. a  me tod i s t a  közösségben .  Indulás Egy Opel volánjánál ülök. 
Érkezés Öt év telik el. 2006-ban Szolgálatom legszebb része a Mellettem feleségem, a hátsó 
püspökünk elsõ állomáshelyként a györkönyi „rázkódás", építkezés ülésen gyermekeim. Harminc év 
Szekszárdi Metodista Körzetet és munka. Nincs annál szebb, mint telt el az elsõ ittlétem óta. 
jelöli ki számomra. Ha Szekszárd, Lehmann Józsi bácsival betont Sebességbe teszem az autót, és 
akkor Györköny is. Idõsödõ keverni, Borné Marikával és elindulok. Györkönyi lelkészként 
e m b e r e k  é s  g y ü l e k e z e t .  feleségemmel jó ételeket fõzni a utolsó szolgálatomon vagyok túl. 
Szekszárdra érkezve úgy érzem, vendégeknek. Teri néni vagy Koch Búcsúzunk a gyülekezettõl, 
hogy a gyülekezeten BELÜL a bácsi pincéjében megvendégelni búcsúzunk a falutól. Átmenetileg. 
he lyze t  va l lás i l ag  nagyon  õket. És sorolhatnám még a Lehet, hogy Isten egy másik 
„polemikus". Ki miben hisz, és látogatásokat Venter Kati néninél, városba küld minket, mégis 
miért. Mit szabad és mit nem. Lehmann Mariséknál is. A munka Györköny az otthonunk marad, 
Mennyi harc, mennyi küzdelem! összehozza, megmozgatja és ahová  terveink szerint  vissza-
Amikor Györkönybe érkezem, és felrázza (jerking) az egész visszatérünk majd. Ez a csendes és 
beszélek nekik a szekszárdi közösséget. A ház pedig épül és békés falu milyen mélyen fel tudja 
h e l y z e t r õ l ,  c s a k  n é z n e k  szépül. rázni, meg tudja mozgatni egy 
kikerekedett szemekkel. Õk ezt Pezsdülõ élet Új gondolat kezd ember életét. Nem hiába, hiszen 
nem értik. Mégis, mi a baj? Jól esik érlelõdni bennünk. Hívjunk „angolul" Jerkingnek hívják. 
a tapasztalt emberek „értet- vendégeke t !  Hív junk  meg  

Györkönyi kaland
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Györkönyiek budapesti kirándulása Az Erzsébet tábor résztvevõi
A legÖKOsabb diákok Iskolába menõ ovisok

Kézmûves tábor A focitáborosok pihenõje
A GYPE kirándulása Az elmaradhatatlan habfürdõ a Funky Partyn
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