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Szalagavató
Február 26-án tartottuk a 8. osztályosok szalagavatóját.
A szalagavatás hosszú időre tekint vissza. Ez a ceremónia is Selmecbányáról származik, mint
megannyi diákélettel kapcsolatos szokás. VALÉTÁLÁSNAK nevezték akkoriban. E kifejezés a
latin nyelvből ered: "Valete!" - kiáltották a végzősök a kisebbeknek, azaz "Éljetek boldogul!" A
diákok az utolsó tanév második felében váltak jogosulttá a szalag viselésére, mely egyben meg is
jelölte őket, hogy nemsokára megválnak iskolájuktól, tanáraiktól, diáktársaiktól. Akkoriban is
megünneplés keretein belül tűzték fel a szalagot a végzősöknek a kisebbek. Az esemény menete
is hasonló volt, mint napjainkban: az úgynevezett "szalag szenteléssel" kezdődött. Az elsötétült
teremben a valétások felhelyezték a tenyérnyi, zöldes árnyalatú, általában selyemből készült
szalagjaikat. Ekkoriban 2 féle szalag létezett erre az eseményre: egy rövid karszalag, és egy
aranyrojtos - monogrammal és évszámmal ellátott kis szalag -, melyet a diákoknak a vállukon
kellett hordaniuk. A kisebbek ezután kis, rövid verseket mondtak el diáktársaiknak.
Mi is követtük a régi szokásokat, hetedikeseink rövid versek elmondása után feltűzték a
nyolcadikosainknak a kis, kék szalagot. A műsor után zenés-táncos est keretében ünnepeltek a
gyerekek a Zsibongóban. Hosszú évek óta ismét együtt mulattak a szülők és a pedagógusok. A
meghívottak ellátásáról a hetedikes szülők gondoskodtak, köszönet érte!
„Nemes szép élethez
nem kellenek nagy cselekedetek, Csupán tiszta szív
Kövérné
és sok-sok szeretet.”
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Hírek a Napsugár Óvodából
A legutóbbi jelentkezésünk óta történt
fontosabb események
röviden
összefoglalva:
Január végén tartottuk az „Iskolás lesz
gyermekünk" szülői értekezletet immár 7.
alkalommal. A téma feldolgozás
(milyen a testileg, lelkileg,
szociálisan érett leendő iskolás)
csoportokban, ún. kooperatív
technikával történt. Meghívtuk
Stadler Andreát (aki a jelenlegi első
osztályosok osztályfőnöke), hogy
megossza velünk a tapasztalatait,
jótanácsokkal lásson el bennünket,
hogyan segíthetjük a sikeres
iskolakezdést. Idén első alkalommal vettek részt a bikácsi
óvodapedagógusok és a szülők ezen
a szülői értekezleten (szeptembertől
a Györkönyi Napsugár Óvoda
Kindergarten telephelye a bikácsi
óvoda). Jó hangulatban telt a közel
2 óra, miközben megismerkedtünk
egymással; a téma feldolgozásában
mindenki aktívan részt vett; megszívlelendő tanácsokat kaptunk.
Február első napján a Pedagógiai
Szakszolgálat munkatársa elvégezte a
nagycsoportosokkal az iskolaérettségi
vizsgálatot, melynek eredményét az
óvodapedagógusokkal, majd a szülőkkel
ismertette. A gyerekek jól teljesítettekköszönhető ez a szülők és az óvoda közös
munkájának.
Idén első alkalommal szerveztünk
fogadóórát, ahol az érdeklődő szülőkkel
kötetlenül beszélgettünk gyermekükről, a
felmerülő problémákról.

A farsang forgatókönyve óvodánkban
már több éve hasonló:
- SZERDÁN kiszebábot készítünk és
fánkot sütünk - ezúton köszönjük
Takácsné Évi mamának a finom fánkot,

amit a gyerekekkel közösen készítettek!
- CSÜTÖRTÖKÖN „telet űzünk",
amikor is nagy csörömpölés közepette
elmegyünk egészen a varrodáig, ahol
minden évben kedves vendéglátásban
részesülünk, hálásak vagyunk érte és
köszönjük!
- PÉNTEKEN a farsangi mulatság a
gyerekek számára a legfontosabb
esemény. Az idei évben a cirkusz volt a
téma, ennek jegyében készültek a
jelmezek. Az elmúlt évek tapasztalataiból
okulva (szűkös a hely az óvodában, ha
ilyen sokan vagyunk) az idén a Művelődési Házban rendeztük meg programunkat (köszönjük a lehetőséget!).

Igyekeztünk „igazi" cirkuszi hangulatot
varázsolni a díszlettel, a produkciókkal, a
zenével (köszönet Vigan Gyuszinak).
Azzal, hogy az óvoda dolgozói is aktív
szereplői voltak a műsornak (porondmester, bohócok, állatidomár,
kikiáltó) a gyerekek jókedvét csak
fokoztuk. Meglepetés is volt, a
Szegedi Látványszínház színészeinek előadása gyermeknek,
felnőttnek egyaránt nagyon
tetszett. Az előadás költségét
(14.000 Ft) Nikolaus Bősz
nagylelkű felajánlásából finanszíroztuk (KÖSZÖNJÜK!).
Hogy a sok produkció és nevetés
után ne maradjunk éhen és
szomjan, arról a szülők gondoskodtak finomabbnál finomabb
süteményeikkel. Köszönet a
fáradozásért!
Sajnáljuk, hogy a betegség miatt
többen nem tudtak részt venni a
mulatságunkon!
Az elkövetkező időszak eseményei:
- március: megemlékezés a temetőben
Forster honvéd sírjánál
- március 30. 9.00: fényképész az
óvodában - Rónai Krisztina (Rónai Gábor
felesége)
- OVI újság következő száma: ezúton
köszönet a ZAMBELLI COLORFERR
Kft.-nek az előző szám nyomtatásáért
- április:-kirándulás Szekszárdra vonattal
(Tulipán csoport)
- nagyszülők délutánja
Rodenbücher Mihályné
óvodavezető

Iskolai hírek
A Györkönyi Általános Iskola személyi
állományában változást hozott a 2016-os
esztendő.
Könyves László kollégánk nyugállományba vonult. Helyére Dömötörné
Solymár Orsika tanító, technika szakos
tanár került. A tanárnő Szekszárdról jár
tanítani iskolánkba. Munkájához sok erőt,
jó egészséget kívánok!
Január hónap végén véget ért a
2015/2016-os tanév első féléve. A 118
tanulónk tanulmányi eredménye közül
kiemelném azt a 14 fő tanulót, akinek

kitűnő lett a bizonyítványa. 6 tanulónk
egy, míg 2 tanuló 2 tantárgyból nem felelt
meg a tantárgyi követelményeknek.
Február 12-én rendeztük meg Farsangi
bálunkat, február 26-án a 8. osztályos
tanulók Szalagtűző ünnepségére került
sor.
Március hónapban vendégül láttuk leendő
első osztályos tanulóinkat és szüleiket. A
3. osztályos tanulók Pesztericzné Vincze
Ildikó tanítónő segítségével a Gergelyjárás hagyományát elevenítették fel.
Március 11-én megemlékeztünk 1848.
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márc. 15 ről. Az ünnepi műsort Köhler
Jánosné tanítónő tanította be a 4.
osztályos tanulóknak.
A Lurkó minden kedves olvasójának
áldott, szép húsvétot kívánok az általános
iskola dolgozói és a magam nevében.
Lisztmájerné Bock Brigitta
int. vez. helyettes

Farsang 2016
2016. február 12.-én
került megrendezésre
a hagyományos
iskolai farsang. Az
előkészületekben
nagyon sokat dolgozott a Györkönyi
Általános Iskola
Diákönkormányzata
és a Szülői Munkaközösség is. A szerencsemuffinokat idén is
Szilvi néni és iskolánk tanulói sütötték.
A farsangi bálunkra
nagy volt az érdeklődés, annak ellenére, hogy az elmúlt
hetekben tombolt az influenza, és sok
tanulónk betegeskedett. Már fél négytől
érkeztek a jobbnál jobb jelmezbe öltözött
gyerekek. A fergeteges hangulatról Buci
bohóc gondoskodott, aki a cukrok mellett
a poénokat is két kézzel szórta. Apropó
hangulat! A farsang mit sem ér zene
nélkül, örömmel fogadta el meghívásunkat Uhrspringer Gergő, aki nagyszerű

zenékkel fokozta a jókedvet.
Először az egyéni fellépők mutatták meg,
hogy milyen látványos jelmezekbe
bújtak, így nagyon nehéz dolga volt a
zsűrinek, hogy eldöntse, kié volt a
legötletesebb. Ezt követően az osztályok
és a csoportok léptek fel. Az ítészek
minden szereplőt díjaztak, a Györkönyi
Önkormányzat által felajánlott
kölyökpezsgőt fogyaszt-hatták el

jutalmul a gyermekek. A
fellépések után a kicsik és a
nagyok táncolhattak,
székfoglalót játszhattak,
limbózhattak, vagy
versenyezhettek Buci bohóc
édességeiért. Aki a nagy tánc
közben megszom-jazott,
megéhezett, annak a büfében
adódott lehetőség étel és ital
fogyasztására.
A visszajelzések alapján úgy
gondolom, hogy nagyszerűen
sikerült az idei farsangunk,
jól érezték magukat a gyerekek, a szülők, a nagyszülők és
minden vendégünk. Ezúton is szeretném
megköszönni a pedagógusok és a szülők
munkáját és közreműködését a fellépő
produkciókhoz. Külön köszönet a
felajánlott tombolatárgyakért, és azért,
hogy a Művelődési ház helyszínt
biztosított nekünk. Jövőre is mindenkit
várunk szeretettel!
Doszpod Adél
DÖK vezető tanár

Húsvéti népszokások
Húsvéti ünnepkörhöz hozzá tartozik a
húsvét hétfői locsolkodás. Ehhez szükség
van egy szép versre, valamint egy jó illatú
kölnire. A húsvéti verseknek az a lényege,
hogy engedélyt kapjunk a
locsolkodáshoz. Azt akarja szemléltetni,
hogy nehogy elhervadjanak a lányok,
mint a virágok. A húsvéti versek általában
szájhagyomány útján terjednek,
szállhatnak apáról fiúra, vagy éppen
tanulhatják a kicsik az óvodában, vagy az
iskolában a diákok egymástól.
Célja, hogy körítést adjunk a
locsolkodásnak. Ma már faluhelyen is
ritka az eredeti hagyományos
locsolkodás, mikor a lányokat kicipelték
a fiúk a kúthoz és jól nyakon öntötték kora
reggel vízzel, majd lányoknak a vizes
fürdő után kellett megkínálni és piros
tojást adni a fiúknak.
Másik hagyományos mód a szódavízzel
történő locsolkodás, amit még a városi
fiúk is bátorkodnak elkövetni a lányok
nem túl nagy örömére.
Íme egy kis segítség a locsolkodáshoz:

„E háznak kertjében van egy rózsatő
Azt gondozza, azt öntözi a Jó Teremtő
Vizet öntök a fejére
Szálljon áldás a kezére
Az Istentől kérem
Piros tojás a bérem"
„Meglocsolnám rózsavízzel, hogyha
előjönne,
Akkor az a kicsi lány jaj de nagyot nőne.
Megöntözlek gyorsan a harmat friss
illatával,
Teljen a talicskám sok szép piros
tojással!"

Rózsavíztől, majd meglátod, szép és
ügyes leszel,
Ugye, kislány, a zsebembe piros tojást
teszel?”
„Ákom-bákom, berkenye;
Szagos húsvét reggele.
Leöntjük a virágot,
Visszük már a kalácsot."

„Húsvét másodnapján régi szokás
szerint
Fogadják szívesen az öntözőlegényt.
Én a legénységhez igen kicsi vagyok,
De öntözőlegénynek mégis csak
felcsapok.
Minden esztendőben ilyenkor itt vagyok
Ha a locsolásért piros tojást kapok."
„Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára,
Csepegjél, rózsavíz erre a kislányra.
LURKÓ 2016. MÁRCIUS
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Egyházi hírek
Onnét még nem jött vissza senki.
Gyakran halljuk ezt a mondást a
feltámadás cáfolataként. De ha tudjuk,
hogy valójában miben áll Jézus
feltámadása, akkor ezt nem hoznánk fel
ellenpéldaként. Mert Jézus halálból való
feltámadása nem visszajövetel. Nem
visszatérés a földi életbe, a természet
jelenlegi rendjébe, a világ mostani
állapotába. A klinikai halál állapotában
levő ember visszajön (visszahozzák).
Akiket Jézus feltámasztott, ők is mind
visszajöttek, mert az Úr erre a halandó
életre támasztotta fel őket, és ők mind újra
meghaltak. Nem mondhatjuk hát, hogy
senki sem jött vissza, de nem is ez a
kérdés, hogyan lehet visszajönni, hanem
hogyan léphetünk ki ebből az életből úgy,
hogy egy egészen más életbe jussunk? A
halandó életből a halhatatlanba, a romlás
világából a romolhatatlanságba, a
boldogtalanságból az örök boldogságba.
A halálon azért kell átmennünk, még
megváltott állapotunkban is, hogy végleg
lezárjuk és magunk mögött hagyjuk ezt a
bűn és fájdalom által uralt világot. És
azért támadunk fel Krisztus halál felett

aratott győzelme következményeként,
hogy beléphessünk abba az új világba,
ahol „halál sem lesz többé, sem gyász,
sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz
többé, mert az elsők elmúltak." -Jelenések
21: 4;
De ha a feltámadás nem visszatérés,
hanem kilépés a jelenlegi világból, akkor
miért „jött vissza" Jézus tanítványaihoz,
az övéihez? A feltámadott „visszajövetelében" semmi sem volt, ami halála
előtt jellemezte őt, nem tért vissza a
korábbi kondiciókhoz. Halhatatlan,
mennyei testben támadt fel, ami immár
nincs alávetve a mostani világunk
jelenlegi tér-idő függvényének: hirtelen
zárt ajtón keresztül megjelenik; egyik
pillanatról a másikra eltűnik. Tehát nem
ebbe a világba jött vissza, de övéi ehhez a
világhoz tartoztak, ezért kellett „visszajönni" hozzájuk, hogy feltámadásáról
bizonyosságot adjon számukra. Ebből a
különös helyzetből, hogy tanítványai
ebben a világban vannak, Jézus pedig
megdicsőült állapotban, érthető amikor
feltámadottként így szólt hozzájuk: „Ezt
mondtam nektek, amikor még veletek

voltam: be kell teljesedni mindannak, ami
meg van írva rólam.." Hát akkor nem volt
velük, amikor ezeket mondta? Az a
feltámadott Jézus beszél így, aki a
legmateriálisabb módon („tapintsatok
meg", szemük láttára halat evett)
érzékelteti velük feltámadott voltát.
Azonban, ahogyan halála előtt volt, már
nincs többé velük. De velük volt, és
velünk van mennyei valóságában
Szentlelke által. „Íme, én veletek vagyok
minden napon a világ végezetéig.”
Nagyheti és húsvéti alkalmak az
evangélikus gyülekezetben:
Nagycsütörtökön este 6 órakor
úrvacsorával.
Nagypénteken de. 10 órakor
úrvacsorával.
Nagypénteken este 6 órakor passiói it.
Húsvét 1. napján de. 10 órakor
úrvacsorával.
Húsvét 2. napján de. 10 órakor.
Virágvasárnaptól a templomban lesznek
az istentiszteletek.

A jogfosztott Megváltó
„Attól a naptól fogva egyetértettek
abban, hogy megölik őt." Jn 11,53
Sokszor elkerüli a figyelmünket, hogy
Jézus Krisztus kereszthalála egy
gyomorforgatóan undorító koncepciós
per következménye. Talán sokszor elfog
minket az undor a politikától, vagy
egyszerűen attól, ahogyan mi emberek
képesek vagyunk bánni egymással. A
Megváltó ott van, ezeknek az eseményeknek és emberi folyamatoknak a
kereszttüzében saját bőrén viseli el. A
díszlet talán változik, de az ember szíve
ugyanaz marad. Néhány észrevétel és
impulzus a négy evangélium alapján a
Jézust ért jogtalanságokról és a
hátterükről, a teljesség igénye nélkül.
Jézus halálát, a főpapok, a vallásos
emberek érdekcsoportja határozza el.
Egyet értenek. Az Ő érdekeiket sérti, ezért
pusztulnia kell. A Megváltó élete,
tisztasága, csodái, és tanítása alapjaiban
megrengeti a vallásos emberek erkölcsieskedő, szigorú vallásos szabályokra

építő világát. Amikor Jézus felháborodik
és kiűzi a templomból a vallásos
embereken élősködő árusokat, akkor a
főpapok zsebébe nyúl. A főpapoknak
megéri vallásosnak lenni. Az ő birkanyájukból származó áldozati állat
négyszeres áron eladható. A templomi
pénzváltás haszna hozzájuk folyik be.
Ami tiszta és igazi, az vallásos érdekeket
sért. Világos az indíték.
Jézust a templomőrség fogja el, nem a
rómaiak. A vallásos emberek fogják perbe
és az Isten törvényét legjobban betartók
követnek el ellene törvénytelenséget.
Minden akkori és mostani törvényesség
látszatát is elkerülve Őt nem illeti meg az
ártatlanság vélelme. Senki nem kötelezhető arra, hogy önmaga ellen valljon, Őt
mégis faggatják, hogy mondjon valami
terhelőt magára nézve. Hamis tanúk sorát
állítják ki, de a tanúvallomások nem
egyeznek. A hamis tanúzásért halálos
ítélet járt volna, de ezt figyelmen kívül
hagyják. A bírót kellett volna
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megbüntetni, mert megütötték a vádlottat,
de ettől ismét eltekintenek. Mikor a
koholt vádak nem működnek egy
cselvetéssel, közfelki-áltással mondja ki a
halálos ítéletet a főpap, ami szintén
törvénytelen. A kihallgató főpap maga
követi el az istenkáromlás vétkét, amit
aztán Jézusra bizonyít.
Folytatás a következő oldalon

Forrás: https://pixabay.com

Folytatás az előző oldalról

Amikor aztán halálra kell ítéltetni
másodfokon a rómaiakkal, hirtelen újabb,
alkalmasabb bizonyítás nélküli hamis
vádpontok kerülnek elő, mint például a
felkelés szítása, vagy az adófizetés. A
főpapok „finoman" hatást gyakorolnak
Pilátusra, amikor azt skandáltatják a
néppel: „Ha ezt nem ítéled el, nem vagy a
császár barátja." Minden eszközt
bevetnek, mint egy igazi, gyomorforgató
politikai kampányban, vagy annak idején
a koncepciós perekben. Az emberi
gyűlölködés félelmetes örvénye ragadja
el Jézust. A saját érdekeiket szem előtt
tartva a főpapok keresztülgázolnak
mindenen, ami szent, csak hogy
végezzenek vele. Itt a Megváltónak nincs
joga, nincs esélye a kegyelemre.
Nemcsak megverik, megkorbácsolják és
megölik, hanem az akkori és mai jogi

értelemben is földre tiporják,
meggyalázzák. Gondoljuk át ezt egy
kicsit! Mi lenne erre a normális reakció?
Egy ilyen mértékű jogsértésre? Ekkora
megaláztatást hogyan lehet elviselni?
Nekünk is vannak sérelmeink. Ha
jogtalanság ér mi hogyan reagálunk?
Évekig emlegetjük, listázzuk, tombolunk,
sajnálkozunk, fogadkozunk, a falat
kaparjuk kínunkban. A Megváltó átélte a
legborzasztóbb jogtalanságot. Ő „amikor
kínozták, alázatos maradt, száját sem
nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra
viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri,
hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját.
Fogság és ítélet nélkül hurcolták el…"
(Ézs 53, 7-8) Ő viselte az én
jogtalanságaimat is. Amit én követek el
másokkal, és amit velem követnek el.
Szeretetlenséget, hát mögötti beszédet,
rosszindulatú légből kapott pletykát,

kiabálást, a másik lehurrogását, aljas
hátbatámadást. Bizony a kereszt pere nem
akkor régen rossz emberek műve volt. Az
emberi szív ma is ugyanaz. Miattam,
értem, helyettem vállalta a kereszthalált
Jézus. Neki nem volt kegyelem, hogy mi
kegyelmet találhassunk. A jogfosztott
Megváltó a kiút számunkra
sértettségünkből, önös érdekeinkből. Ő az
egyetlen út Istenhez. Minden értelemben
kiüresítette magát, hogy mi
visszataláljunk Istenhez. Ő viselte és
viseli a mi bűneink következményeit. A
kereszten imádkozik az őt gyalázókért, a
rajta acsargó, gúnyolódó tömegért. Az ő
szenvedésében van a megmenekülésünk
és bűneinkre a bocsánat. Az Ő követői
vagyunk valóban?
Gyurkó Donát Sámuel
metodista lelkész

„Tolnai Lajos"Művelődési Otthon, Könyvtár, eMagyarország Pont
A decemberi újság óta sok program
lezajlott az intézményünkben. 2015-ben
is megrendeztük a Falu karácsonyát, ahol
egy szép lelki feltöltődéssel szolgáló
délutánt tölthettünk együtt. Az év utolsó
napjának búcsúztatójára, - mely a falu
karácsonyfájánál zajlott - sokkal többen
jöttek, mint az előző évben. Közösen
meghallgattuk a Himnuszt, utána
táncoltunk, beszélgettünk - így
köszöntöttük az új esztendőt.
A 2016. évi rendezvényeket január 14-én
véradással kezdtük, köszönjük a sok
önzetlen segítőnek a részvételt.
Január 22-én Magyar Kultúra Napjára
emlékeztünk meg irodalmi kávéház
keretében, ahol Gazdag Ferenc: Volt
egyszer egy család című előadását
hallgathattuk meg. A hallgatóságot
lenyűgözte Feri előadása, ezúton is
köszönjük neki.
Február 6-án megrendezésre került a
hagyományos Pingpong bajnokság.
Örömünkre szolgált, hogy nemcsak
felnőttek, hanem a fiatalabb generáció is
képviseltette magát. I. helyezést Német
Róbert, II. helyezést Baksai László, III.
helyezést Szendi Gábor ért el.
Gratulálunk a versenyzőknek.
Február 13-án ismét véradást
szerveztünk, azzal a céllal, hogy tudjunk
segíteni Schweigert Martinnak.

Köszönjük, hogy a legnagyobb kincsüket
adták, és önzetlenül segítettek. Marcinak
gyors gyógyulást kívánunk!
Február 20-án Sterczer János györkönyi
sakkozó emlékére ebben az évben is
megrendeztük a II. Györkönyi Sakkversenyt, I. helyezést ismételten Wurm
Tamás, II. helyezést Eszterle György, III.
helyezést ismételten Füller Titusz érte el.
Gratulálunk!
Február 22-én a Tolna Megyei Illyés
Gyula Könyvtár támogatásával "elsők"
között Györkönyben is levetítésre került a
Szekszárdon forgatott Obsitos című film.
A film előtt és után közönségtalálkozó
keretében Kindl Gáborral, a film
forgatókönyvírójával, producerével
beszélgethettek a nézők. Nagyon tetszett
mindenkinek, csak gratulálni tudunk
Kindl Gábornak és természetesen az
egész stábnak.
Február 26-án rendezte meg a Glöckner
János Német Nemzetiségi Tánccsoport a
26. Györkönyi Svábbált. A jó hangulatról
a Schütz zenekar gondoskodott.
Március 3-án a Szabadságharc vitás
kérdéseiről hallhattunk egy nagyon
színvonalas előadást Dr. Hermann Róbert
professzor, történész előadásában.
Köszönjük a Tolna Megyei Illyés Gyula
Könyvtár Támogatását.
Könyvtármozi keretében ebben az évben

levetítésre kerültek a Hyppolit a lakáj és
az Ismeri a szandimandit című filmek. A
nézők érdekeseknek találták a régi
filmeket
Könyvtárórákat tartottunk a 8. osztályosoknak a kötelező tananyag alapján. A
tanulók megtanulták az elektronikus és a
hagyományos könyvtári katalógus
használatát. Megismerkedtek a Magyar
Elektronikus Könyvtárral is. Reméljük,
hogy más könyvtárakban is tudják
kamatoztatni a megtanult tudást.
Mindenkit hívunk és várunk március 25én 10 órától a Húsvéti kézműves
foglalkozásra. Főtt, vagy kifújt tojást
hozzanak magukkal a résztvevők.
28-án Húsvét hétfőn délután 15 órától ( ha
az időjárás engedi) hívunk és várunk
mindenkit az első Tojásgurítási
Versenyre. Versenykiírás: Bárki nevezhet
húsvéti tojásával. Mindenkinek egy
helyről egy időben kell legurítani a
tojásokat. Az lesz a győztes, akinek a
tojása bírja legtovább a megmérettetést.
Találkozás helye: Pincehegy tekepálya.
Szalonna sütéshez a hozzávalókról
mindenki saját maga gondoskodik.
Boldog húsvéti ünnepeket, a lányoknak
sok locsolót, a fiúknak sok piros tojást
kívánok:
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Meghívó borversenyre
Györköny Község Önkormányzata és a
Györkönyi Pincehegyért Egyesület
nevében tisztelettel meghívom Önt a:
2016. április 08-án (pénteken)
megrendezésre kerülő borbírálatra és az
április 09-én (szombaton) megrendezésre
kerülő programokra.
Szombati program:
Ünnepélyes eredményhirdetés az
Egyesület Présházában:15.00 órától
(ingyenes)
Aranyérmes borok kóstolója a
Pincehegyen 16.00 órától
Va c s o r a é s b á l a M ű v e l ő d é s i

Házban:19.00 órától
A Borversenyre a mintákat a Művelődési
Házban lehet leadni.
Mintánként 1 palackkal lehet jelentkezni
2016. április 7-én 14.00 óráig. A
mintákhoz adja meg a termelő nevét, a
fajtát és az évjáratot.
A borverseny nevezési díja: 300 Ft/minta.
A szombati programra a belépőjegy 3.000
Ft/fő, mely magában foglalja az
aranyérmes borok kóstolóját, a vacsorát
és a bált.
Vacsora: Krämer féle marha pörkölt.
A bálon az M6-EXPRESSZ zenekar

szolgáltatja a talpalávalót.
TOMBOLA
Jelentkezni:http://www.pincehegy.hu/
oldalon, vagy
Lückl Ervinnénél az Egyesület titkáránál
a belépőjegy befizetésével lehet.
További információ: a 75/552 008-as
telefonszámon, vagy a
woci62@gmail.com címen.
Braun Zoltán
Polgármester
az Egyesület elnöke

Íjász Híradó
Az íjászatban is javában zajlanak a terem
versenyek. Idén eddig három versenyen
vettünk részt, igen jó eredményekkel.
Először január 9-én Szekszárd- Palánkon
jártunk, ahol az Alisca Nyílai Íjász
egyesület 3D-s versenyt rendezett.
Minden indulónk dobogós helyezést ért el

Kecskeméten megrendezésre kerülő
országos döntőbe. Erről a versenyről is
sok éremmel térhettünk haza.
Somogyi Eszter kadet lány tradicionális
kategóriában I. hely,
Somogyi Tamás serdülő fiú tradicionális
kategóriában I. hely,

ezen a nagyszerű versenyen. Majd február
14.-én Bálint napon Marcaliba
látogattunk el, ahol a WA Országos
Bajnokság Régiós Kvalifikációs
versenyét a Boronkai Íjász egyesület
rendezte meg. Az Országos bajnokság
döntőjében csak az vehet rész, aki az
előírt kvalifikációs szintet meglövi.
Györkönyből kilencen vettünk részt a
versenyen, és ebből heten sikeresen
kvalifikáltuk magunkat a március 19.-én

Bőhm Gergő serdülő fiú vadászreflex
kategóriában I. hely,
Horváth Norbert Gergő gyerek fiú
vadászreflex kategóriában II. hely,
Horváth Nóra Eszter serdülő lány
vadászreflex kategóriában I. hely,
Horváth Norbert felnőtt férfi HU.
kategóriában II. hely,
Bőhmné Molnár Beáta felnőtt nő
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
vadászreflex kategóriába III. hely,
Horváthné Buják Ilona felnőtt nő
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vadászreflex kategóriában I. hely.
Ezenkívül sikerült egy új országos
csúcsot is lőni felnőtt nő vadászreflex
kategóriában. Nagyon büszke vagyok
arra, hogy most már Györkönyhöz is
kötődik egy országos csúcs!
Február 21-én, Budapesten jártunk a
Hungexpo területén, ahol az IFAA
(amerikai szabvány szerint rendezett)
terem országos bajnokság (IFAA OB)
döntőjét rendezték meg. Itt csak négyen
képviseltük Györkönyt és hármunknak
sikerült a dobogó valamely fokára
felállni.
Horváth Nóra Eszter kategóriájában I.
helyezést ért el.
Horváth Norbert Gergő kategóriájában II.
helyezést ért el.
Horváthné Buják Ilona kategóriájában
III. helyezést ért el.
Nagyon örülök, hogy ilyen szép
eredményekről számolhatok be önöknek
és bízom abban, hogy az év hátralevő
részében is meghozza a kemény munka a
várt eredményt.
Még mindig keresünk támogatókat,
olyanokat, akik segítséget tudnak
nyújtani abban, hogy eljussunk és részt
tudjunk venni a Gyulán megrendezésre
kerülő Történelmi Világbajnokságon.
Hiszem, hogy ott sem hoznánk szégyent
szülőfalunkra.
Ha valakit érdekel ez a sport, legyen az
kicsi, felnőtt vagy idős szívesen segítek.

ÚJJÁSZERVEZŐDÖTT A SPORTEGYESÜLET
2016. február 11-én 12 fő részvételével
közgyűlést tartott a Sportegyesület. A
közgyűlésen új elnökség megválasztására
került sor. A jelenlévők a következő
Elnökséget választották meg: elnök:
Erdei Tamás; titkár: Deák Zoltán;
gazdasági felelős: Krausz Frigyes;
elnökségi tag lett még Braunné Bősz
Helga és Eszterle György. A változások a
cégnyilvántartásban hamarosan átveze-

tésre kerülnek. A jogi procedúrában dr.
Forgács Gábor ügyvéd van a segítségünkre. Természetesen számítunk még
további tagokra is, hiszen a 12 fős létszám
mindössze kettővel haladja meg a
jogszabályban előírt 10 főt. Várjuk tehát
az „aktív" és „pártoló" tagok
jelentkezését egyaránt.
Változás történt a labdarúgó csapatnál is.
A csapat megvonta bizalmát Zámbó János

edzőtől és a továbbiakban Szabó Tamás és
Deák Zoltán irányítják a gárdát.
A változtatás úgy tűnik, hogy hamar
meghozta első gyümölcsét, hiszen a
bajnoki nyitányon a következő eredmény
született: Pusztahencse KSE - Györköny
SE: 2-3. (félidőben 1-0). Góljainkat
Zemkó Ádám (2) és Szucskó József
szerezték. Bízunk a jó folytatásban. Hajrá
Györköny!
Erdei Tamás

EGY KIS SPORT
TENISZ
A Lurkó előző számában már
beszámoltam arról, hogy lelkes Tenisz
klubunk minden vasárnap beutazik a
paksi fedett teniszpályára edzeni. Mivel
még mindig tél van, ez a bejárás
változatlanul fennáll.
De a hideg idő ellenére is történnek kisebb
változások, csinosítások a pálya körül.
Elkezdődött a „zöldítés" (sövénysor
ültetése, fásítás), ez utóbbinak a nyári
hőségben árnyékolóként nagy hasznát
fogjuk venni - majd egyszer, ha
megnőnek a fák.
Már nagyon várjuk a tavaszt, hogy ismét
birtokba vehessük a györkönyi pályát. A
használat előtt azonban elengedhetetlen a
pálya karbantartása, melyre egy csapatépítő- pályarendező napot szervezünk
(természetesen szezonnyitó vacsorával).
A Tenisz klub tagjait majd értesítjük…
TWIRLING
A Paksi Twirling És Botforgató Kulturális
És Sport Egyesület kihelyezett
tagozataként működő Györkönyi
Twirling Csoportok teljes gőzzel
edzenek, készülnek a június 4-ei,
tanévzáró gálára a koreográfiák. De
közben versenyeznek is a lányok…
A 2015/16-os versenyszezonban önálló
versenyek és a pontszerző országos
bajnokság található. Ez utóbbi 3
állomásból áll. Minden állomáson
versenypontokat szerez a versenyző,
melyekből a szezon végére kialakul egy
„abszolút országos helyezés". Eddig úgy
néz ki, hogy a györkönyi versenyzők
közül Braun Boginak nyílik alkalma egy
ilyen helyezést elérni. (Az első állomás
tavaly decemberben Pakson volt,
amelyen csak Bogi vett részt.)
A pontszerzés második állomásán,

Budapesten viszont már 3 györkönyi
növendék szerepelt. A Máté lányok első
versenyükön példásan helytálltak, és szép
eredményeket szereztek. Virág Előkészítő
II / Kadett (gyermek) szinten, alsó
tagozatos versenyzőként a Kötelező
programok versenykategóriában 2.
helyezést ért el! Maja Előkészítő II /
Kadett (gyermek) szinten, felső tagozatos
versenyzőként a Kötelező programok
versenykategóriában 8. lett! (A Kötelező
programban minden versenyzőnek az
adott szinten ugyanazt a 3 koreográfiát
kell bemutatnia: kötelező bottechnika,
kötelező gimnasztika és standardszóló.)
Bogi Alap I / Kadett (gyermek) szinten a
K ö t e l e z ő p ro g r a m o k v e r s e n y k a tegóriában 3. helyezést ért el, a For funegyéni versenykategóriában 2. Lett!
Mindhármuknak szívből gratulálok!
Hajrá lányok!
A lányok előtt álló megmérettetések még
az idei szezonban: Bogi március 19-én
Kiskunlacházán versenyzik. A következő - és egyben utolsó - pontszerző OB
állomás Füzesgyarmaton lesz május 7-én.
Tehát a tanévzáró gála előtt még
izgulhatunk a lányokért… Jövőre pedig
Gellérthegyi Annát is visszük magunkkal
a versenyekre.
Néhány szó az edzőkről: a bottechnikát
Györkönyben Mecker Bettina és Sólya
Luca, a gimnasztikát a versenyzőknek
Pakson Falusi Lívia tartja. Boginak az
Alap I-es bottechnika edzéseket Jobbágy
Nikolett vezeti.
RG- RITMIKUS GIMNASZTIKA
Aki részt vett az iskolás farsangon,
láthatta a Beller Charis- Braun Bogi páros
karikagyakorlatát. A lányok ezt a
koreográfiát nagyon rövid idő alatt - azt
hiszem 6 edzésen - sajátították el. Lehet,

hogy (mint anya és betanító pedagógus)
kicsit elfogult vagyok, de szerintem a
lányok szenzációsak voltak! Csak így
tovább!
Az edzések szakkör jelleggel
péntekenként folytatódnak- a lányok
nagy örömére.
Bogi (a PSE- RG szakosztályának
versenyzője) egy karika trió tagjaként
március 11-én Siófokon versenyzik a
Széchenyi-kupán. A trió Vácról, a
Berczik Sára emlékversenyről már
elhozott egy ezüstérmet, most ugyanezzel
a koreográfiával versenyeznek. Várjuk a
jó eredményt!
SHOTOKAN KARATE
Braun Benedek (sárga öves) és Braun
Döme (1 gyermek vizsgás) a PSE- Karate
szakosztályának versenyzőjeként tavaly
decemberben vett részt első versenyén.
Ez a TSKSZ által rendezett X. Dombóvári
Nemzetközi Karatesuli Kupa volt. 20
egyesületet hívtak meg a versenyre, ahol a
magyar karatésok mellett román és
szlovák karatékák is tatamira álltak. Benő
és Döme kezdőként az erőnléti
versenyszámokban indultak. Benő 1
arany és 2 ezüstérmet, Döme 1 arany, 1
ezüst és 1 bronzérmet hozott haza.
Gratulálunk! A fiúk még ebben a
tanévben letehetik a következő
övvizsgájukat.
Kedves Olvasó! Tisztelettel kérem, hogy
amennyiben kiskorú gyermeke valahol,
valamilyen formában sportol, versenyzik,
jelezze nekem. Szívesen megosztom ezen
„rovat" hasábjain a sportoló eredményeit.
Végezetül minden sportolónak sikeres,
eredményes évet kívánok, Önöknek
pedig jó szurkolást:
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GÓLYAHÍR

Bali Zente
2015.02.12.
3550 gramm
52 cm

Farkas Fábián
2015.07.06
3770 gramm
54 cm

Lamm Nolen János
2015. 01. 28.

Bölkény Olivér
2015.05.06.
1960 gramm
47 cm

Binder Boglárka
2015.06.23
2710 gramm
48 cm

Fink Eszter
2015.07.14.
3880 gramm
54 cm

Nagy Vencel
2015.05.10.
4060 gramm
58 cm.

Kern Ágoston István
2015. 09. 23.
3270gramm
55 cm

Ötvesch Márkusz Benedek
2015. 07.14.
4150gram
57 cm

