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A Szerkesztőség előszava
Örömmel adjuk Olvasóink kezébe a legfrissebb Lurkót. Legújabb számunkban új vagy megújult
rovatokkal és a megszokott tartalommal, hagyományos közéleti témákkal találkozhatnak.
Új rovataink közül először a Kisnemecska Hírmondója című gyűjtést szeretnénk bemutatni.
Dietrich Niemann ikertestvértelepülésünk aktualitásairól küldött valós vagy valótlan híreket.
Hogy vajon Herr Niemann kollégának mi a célja, számunkra sem egészen világos. Mi változtatás
nélkül közöljük a szerző kéziratát, ami szerkesztőségünkbe érkezett. Reméljük, a humor
alkalmas eszköz arra, hogy a mi településünkön is építsen új kapcsolatokat, és hogy együtt
tudjunk mosolyogni, miközben valós problémákat nevükön nevezünk, és róluk olvasunk.
Bátorításul szolgál a fiataloknak, megszólalásra vállalkozó lakosoknak, hogy írásokkal
jelentkezzenek szerkesztőségünknél.
Szintén új/megújuló rovatot kínálnak a településünkön kívüli forrásokból érkező hírek.
Kérésünkre lelkes és a tudósítás feladatára vállalkozó szerzők sorait idézzük a Lurkóban. Írtak
nekünk Eckartsweierből és Marosszentannáról. Az egyházi hírek között pedig az evangélikus
tudósítás mellett olvashatunk a történelmi felekezetek: a reformátusok, a római katolikusok, a
metodisták és a baptisták közösségének eseményeiről, életéről is.
Köszönjük a szerzőknek, hogy időt és energiát áldoztak, hogy akár egy számukra távoli község
helyi lapjának oldalaira írtak.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Böndörné Jaksa Juditnak és Bock Zsuzsannának, akik
segítettek az idegen nyelvű levelezésben, magyarról németre és németről magyarra fordították az
e-maileket.
Hidasi Márk
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Önkormányzati hírek
2016 első félévében több fejlesztést
sikerült az Önkormányzatnak elvégeznie.
A fejlesztések jó részét a településünk
pénzének megtöbbszörözésével pályázati
forrásból sikerült megoldani.
Bérlakások
A régi orvosi és védőnői rendelők
átalakításával 3 új lakást sikerült
kialakítani. Így összesen 5 lakás áll a
bérlők rendelkezésére abban az
épületben. Nem nagyon hittük, hogy
minden lakást ki tudunk adni, de úgy néz
ki, hogy még kétszer ennyi lakásra van
igény nagyobb hirdetés nélkül is. A
lakások kialakítása az épület
hőszigetelése, nyílászárók cseréje, új
fűtésrendszer kialakítása megtörtént. A 3
lakás teljesen új vizesblokkot és
mindenhol új felületet kapott. A Jövőnk
Energiája Településfejlesztési Alapítvány
támogatásával valósult meg a beruházás.
Az emeleti déli lakás belső felújítását az
Önkormányzat saját forrásból jelenleg
valósítja meg. A munkák végeztével
összesen 5 család 8 gyermekkel és egy
születendővel fog a remélhetőleg minél
kellemesebb környezetben élni a mai kor
követelményeit kielégítő, alacsony
rezsijű lakásokban. A bérlakás állomány
növelését folytatja az Önkormányzat.
Építési engedély rendelkezésre áll a Fő
utca 59. szám alatti ház átalakítására,
illetve a Fő utca 58. szám alatti lakás
átalakítási tervei most adtuk be
engedélyezésre. A Fő utca 56. szám alatti
házat egyelőre cserebérlettel, de hosszabb
távon cserével szeretné az Önkormányzat
megeszerezni és átalakítani. Az átalakítások megvalósítása után újabb 9 lakás
áll majd rendelkezésre. Ebben az ütemben
elkészülő lakások 2 szobás étkezőkonyhás kis lakások. Az Önkormányzatnak több célja is van:
- rövid távon a lakásokat bérbe adjuk a
letelepülni szándékozóknak
- az erőmű fejlesztése során középvezetői
lakásoknak/albérletnek szánjuk
- hosszú távon a nyugdíjas komplexum
része lesz a három épület
A házak átalakítására szintén a Jövőnk
Energiája Alapítványtól szeretnénk
támogatást kapni. Remélhetőleg ebben az
évben pályázatot írnak ki erre a célra is és
jövő év elején újabb minőségi lakásokat
tudunk kiadni. Mindezzel célunk a
népességcsökkenés megállítása, illetve
minimális emelkedés elérése. Közvetett
eredménye pedig a régi lakóházak
felújítása, újak építése lesz, azaz

Györköny fejlődése.

Templom tér
A templom környezetének rendezésére
még 2015-ben megszülettek tervek. 2015
őszén pedig sikerült pályázatot beadnunk
a tervek megvalósítására a Jövőnk
Energiája Alapítványhoz. Önkormányzatunk pályázata nyert és idén a
fejlesztést megvalósítottuk. Reméljük,
hogy az Evangélikus Egyház templom
felújítási pályázata is sikeres. A templom
felújításával és az Önkormányzat eddigi
és további fejlesztéseivel egy nagyon
rendezett és szép település központ alakul
ki, mely egyben minden györkönyi
lakóháznak is növeli az értékét. A
templom tér virágosítását is tervezzük, de
előtte meg kell várjuk, hogy a templom
felújítására sor kerül-e.
2016-ban beadott pályázatok
A Művelődési Ház hőszigetelésére,
megújuló energia termelésére adtunk be
pályázatot, de mivel faluhelyen a
Művelődési Házban van a könyvtár is,
ezért e pályázat nem nyert. Az úgynevezett TOP (területi operatív program)
pályázatokra is több pályázatot adtunk be.
Természetesen csak azokra a célokra
tudunk pályázni, melyeket a pályázat
kiírói megfogalmaznak.
100 milliós nagyságrendben az esővízelvezetésre pályáztunk, melynek során a
település főbb árokrendszerét építenénk
ki, újítanánk meg.
Szintén 100 milliós nagyságrendű az
Önkormányzat első pincehegyi fejlesztése (az eddigi fejlesztéseket egytől egyig
a Pincehegyért Egyesület végezte el). A
fejlesztéssel szeretnénk a pincefaluban
olyan attrakciót létrehozni, mely
folyamatosan, időjárásától függetlenül
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látogatható (ez kellett a pályázatba), mely
egy pincelabirintus lett kiállítással és
interaktív elemekkel. A pályázat másik
főbb része a pincefalu közepén áthaladó
apró terméskőből épülő bordal ösvény
térvilágítással. Az önkormányzati és nem
utolsó sorban a présház tulajdonosok
fejlesztéseivel hamarosan vitathatatlanul
Magyarország és egyben Európa
legszebb, legegységesebb pincefaluja
lesz a györkönyi Pincehegy.
A TOP kerékpárút fejlesztési pályázaton
is indultunk. A paksi Györkönyi utcát és a
györkönyi Paksi utcát kötnénk össze
kerékpárúttal. Nem véletlen. A műutak
előtt ez az út volt a két település között
használatos, mely Györköny központjából indult, átment a Pincehegyen, majd
a Nagy-hegy déli végét érintve egy
egyenes szakaszon haladt az út
Cseresznyésig. Ott most már kiépített út
halad a Györkönyi utcáig Pakson. A
fejlesztéssel - egy 5,4 km-es kerékpárút
megépítésével - egyben a Franciaország
Atlanti óceán partjától induló, és a Fekete
tenger Duna torkolatáig tartó kerékpárútra tudunk rácsatlakozni, illetve a Sión
épülő (Siófok-Szekszárd) kerékpárutat
tudnánk összekötni épített, illetve
felfestett kerékpárnyomvonallal.
A szennyvíz kezelés, a nyugdíjas otthon, a
sportcsarnok, a Paks-Nagydorog út, az
ivóvízminőség-javítás témákban folyik
az előkészítés, lobbitevékenység.
Remélem a Lurkó következő számában
már többet tudunk e témákban is.
Braun Zoltán
Polgármester

Sportpálya
A kajdacsi „vendégségnek" lassan vége,
mert, ha nem is a legkiválóbb
minőségben, de elkészült a játéktér
felújítása. Ősszel, vagy tavasszal már
szeretnénk hazai pályán játszani.
Közben az öltöző épületének felújítása is
megtörtént. A beruházás az MLSZ TAO
pénzből és az Önkormányzat önerejével
sikerült megvalósítani.
Újabb pályázatot nyújtottunk be TAO
(társasági adó) támogatás iránt, amelyből
az utánpótlás korúaknak (OTP Bank
Bozsik Program) szeretnénk felszereléseket vásárolni, az edző költségeit fedezni
és egy új, korszerű fűnyíró traktort
vásárolni, kizárólag a pálya nyírására. A
TAO pénzt akkor kapjuk meg, ha a cégek
társasági adójukat a Györkönyi Sport
Egyesületnek ajánlják fel. A TAO
felajánlással kapcsolaltban Erdei Tamást,

Iskolai hírek
Április 14-én és 15-én történt leendő első
osztályos tanulóink beíratása. Szép
számmal, 16 beírt tanulóval, és már
hivatalos jóváhagyással indulhat a jövő
tanévben első osztály, amelynek
osztályfőnöke Köhler Jánosné lesz.
Nagydorogról, és a Paksi Tankerületen
kívül Vajtáról is lesznek diákjaink.
Iskolánk a Föld Napját április 22-én
akadályversennyel ünnepelte meg. Az
alkalomból a Pincehegyen szervezett
rendezvény nyolc állomásán sportos és
szellemi ügyességi, vetélkedő játékokon
vehettek részt diákjaink.
Iskolánk idén két módon tett településünk
tisztaságáért. A TeSzedd mozgalom idei
országos programjához iskolánk minden
tanulójával csatlakozott. Április 28-án az
egyes osztályok feladatként kapták, hogy
egy-egy utcát megtisztítsanak. Az elsősök
az iskolához közeli közterületeken, a
hetedikesek pedig a Pincehegyen
gyűjtöttek. Tanulóink összesen 10 zsák

szemetet szedte össze. Az országos
program szervezői biztosították iskolánk
számára is a gyűjtéshez szükséges
kellékeket, a védőkesztyűket és a
zsákokat. Május 19-én pedig az iskola
udvarára várták előzetes meghirdetést
követően az összegyűlt elektronikus
hulladékokat, amelyet településünkről
rekord eredménnyel szállítottak el. A
veszélyes hulladékok összegyűjtéséért
iskolánk és óvódánk a Gyermekeink
Javára Alapítványon keresztül támogatásban is részesült. Az intézmény
vezetősége ezúton mond köszönetet a
lakosságnak!
Májusban iskolánkban is megtörtént az
országos kompetenciamérés. Hatodik és
nyolcadikos osztályos tanulóink tudását
25-én magyar nyelv és irodalomból
valamint matematikából, 18-én idegen
nyelvből (német) mérték fel.
Második osztályosaink május 27-én a
Paksi Képtárba utaztak.

Idén kerek évfordulón emlékezhetünk
arra, hogy iskolánk épületének ötlete
éppen 100 éve született meg. Tudjuk,
hogy a mai iskolaépület régen községháza
volt: ennek elődje pedig egyszerű parasztház volt, melyet 1782-ben építettek.
1906-ban kezdődött a folyamat, melyben
végül elhatározta az Elöljáróság, hogy a
hivatali teendők elvégzésére alkalmatlanná vált épületet később lebontják, és
helyére újat építenek. (A Fő utca
egyébként akkor még Nagy utca volt.)
Rövid történelmi visszatekintésünkhöz
Brunn János kutatásait hívtuk segítségül.
További olvasásra ajánlom a szerző
könyvének vonatkozó fejezetét és az
interneten is elérhető tanulmányt,
amelyben korabeli fényképfelvételeket is
láthatunk.
(Elérhetősége online: www.gyorkony.hu
Epizódok a falu történetéből.)
Iker László

Óvodai hírek
„Mindig add meg a kellő tiszteletet az
ősöknek, mert egy napon magad is azzá
válhatsz."
Terry Pratchett
Óvodánkban immár második alkalommal
hívtuk és vártuk nagy szeretettel a kedves
Nagyszülőket. Idén április 15-én délután
készültünk apró meglepetésekkel a megjelent Nagymamáknak, Nagypapáknak,
Dédiknek. Az óvodavezető köszöntője
után közösen verseltünk, énekeltünk; a
Nefelejcs csoportosok katicabogarakká
változtak erre a délutánra, a Tulipán
csoportosok pedig „Az öregember és a
pokróc" c. mesét dramatizálták, melynek
tanulsága, hogy bizony idős, fáradt hozzátartozóink is megérdemlik a figyelmet,
viszonozzuk a jóságukat, mellyel minket
elláttak. Ez a délután egyben a támogatásról is szólt. Mivel az idei télen
minden kisgyerek többször is megbetegedett, ezért tervezzük egy levegőtisztító
berendezés megvételét. Ehhez kértük a
kedves Nagyszülők támogatását, melyet
ezúton is nagyon köszönünk, és további jó
egészséget kívánunk Mindnyájuknak!
Május 4-én folytattuk a szülői megemlékezést, ezen a délutánon az Anyukáké
volt a főszerep. Többedik alkalom már,
hogy nem hagyományosan, ünneplőbe
öltözve köszöntjük az Édesanyákat.
Versekkel, énekekkel nyitottuk műsorunkat, majd a Nefelejcs csoportosok

előadásában „A három pillangó" c. mesét
láthatták a jelenlévők. Ajándékaik átadása
után a gyermekek közös tevékenységekre
h í v t á k a n y u k á i k a t ; s o r v e r s e n y,
újságpapíron táncolás, rajzo-lás, szem-,
kéz- és gyermekfelismerés után zsíros
kenyér és mentatea várta az éhes
pocakokat. A rossz idő és a szűk hely
ellenére nagyon jól éreztük magunkat. E
jeles ünnepekre való készülődés közben
sem feledkeztünk meg a környezettudatosságról. Április 22-én (a tavalyi évhez
hasonlóan) facsemetéket ültettünk az ovival szemközti füves területre. Köszönjük
a fákat Fábián Zolinak, illetve a lelkes
gyermekcsapatnak, akik ásót, kapát, vizes
kannát nem kímélve segítettek, hogy a kis
csemeték új életterükbe kerüljenek. A
délelőtt további részét a Május téren, igazi
tavaszi időben tölthettük el.
Lendvai Gyöngyi
A nagycsoportos és a rangidős középsősökkel május hónapban meglátogattuk a
Wosinsky Mór Megyei Múzeumot. Már
az utazás is nagy élményt nyújtott a
gyerekeknek, ugyanis busszal és vonattal
utaztunk. A múzeumi barangolás során
óvodásaink megismerhették a Gemencierdő állat- és növényvilágának egy kis
részletét. Betekintést nyerhettek régi
kézműves mesterségek műhelyeibe, mint
pl. fazekasság, ötvösség, kádárság.

Megismerhették az általuk használt régi
munkaeszközöket. A gyerekek korhű ruhákba is bújhattak. A múzeumlátogatást
interaktív foglalatosságok- puzzle, mesekocka, pecsételés, satírozás - tették még
színesebbé.
Óvodánk életének fontos része a német
nemzetiségi hagyományok ápolása. A
Szekszárdi Wunderland Óvoda minden
évben megrendezi a Német Nemzetiségi
Tánctalálkozót, melyre idén is meghívást
kaptunk, több Szekszárd környéki kis
településsel együtt. Minden alkalommal
szívesen teszünk eleget ennek a
meghívásnak. Ezen tánctalálkozók jó
lehetőséget nyújtanak a német népviselet
bemutatására, a német dalanyag megismerésére, a közös táncra és éneklésre. A
Györkönyi Napsugár Óvoda nagycsoportosai 5 német tánccal és dalos játékkal
léptek fel - nagy sikerrel. A táncokat
Rodenbücher Mihályné és Hencz Dóra
óvodapedagógusok tanították be a
gyerekeknek. Az idei nevelési év utolsó
legfontosabb programja a Ballagás és az
Évzáró volt. Színes műsorral, versekkel,
énekekkel, dalos játékokkal köszöntünk el
a „na-gyoktól", és zártuk le az évet. A
program a szülők által hozott finom
sütemények és italok elfogyasztásával
zárult, melyet ezúton is köszönünk!
Folytatás a következő oldalon
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Óvodai hírek
Folytatás az előző oldalról

A májusfa közös kitáncolása már az önfeledt szórakozás jegyében telt, izgalom és
kötelező részvétel nélkül.
Június hónapban várt ránk még egy közös
kirándulás a szülőkkel a budapesti Tarzan

Parkba. Édesapákat köszöntöttünk az
óvodánkban már hagyománnyá vált
rendhagyó, játékos délutánon.
S végül a nagyok számára feledhetetlen
„pizsama party", ami még szorosabbá
teszi az iskolába készülők közösségét.

Szalonnasütés, kincskeresés, bátorságpróba, esti beszélgetés, közös reggeli a
szülőkkel - mindez része a programnak,
ami gyermekeinknek minden alkalommal
nagy élményt nyújt.
Pálmay Istvánné
Klári óvó néni

Gólyahír

Jadi Zoltán
szül.: 2016.01.08.
súly:1980 gr és 47 cm

Németh Fanni
súly: 3150 g, 52 cm

Fábián Gergő
szül.: Szekszárd, 2016.02.12.
súly: 3530 gr és 56 cm

Vigan Lőrinc
szül.: Pécs, 2016.02.17.
súly: 3890 gr és 52 cm

Mihaiescu Flóra
szül.: Pécs, 2016 01. 24.
súly: 1120 g, 35 cm

Szegedi Barnabás
szül.: Szekszárd, 2016. 04. 06.
súly: 3360 g, 54 cm
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Wascher Jázmin Mia
szül.: Szekszárd, 2016.04.15.
súly: 4880 gr, 59 cm

Diákönkormányzati hírek
Intézményünk Diákönkormányzata a
2015/2016-os tanév második félévében is
aktívan működött. A jól sikerült farsangi
bál után is sok teendőnk volt. Márciusban
segédkeztünk az 1848-49-es forradalmi
megemlékezés előkészületeiben, és a
műsorban is. Április folyamán szervezési
feladataink voltak. Először a május 31.-én
megrendezett III. Kinder Cup labdarúgó
tornán volt feladata a DÖK tagoknak.
Volt, aki jegyzőkönyvet vezetett, volt, aki
csapatkapitány volt, és volt, aki játékosként szerepelt a sportprogramon.
Köszönettel tartozom minden DÖK tag

aktív munkájáért! Ezután diákönkormányzati ülést tartottunk arról is, hogy
megbeszéljük a „DÖK nap" (tanítás
nélküli munkanap) programját. Abban
egyeztünk meg, hogy az idei tanévben
nem kirándulást tervezünk, hanem
osztálykeretben főzést. Minden osztály
megszavazta az általuk választott ételt,
amit szeretnének elkészíteni. Az alapanyagok beszerzésében a DÖK és
iskolánk konyhája segített. Ezúton is
szeretnénk megköszönni Györköny
Község Önkormányzatának Konyhája
közreműködését a program előkészü-

leteiben. Az esemény június 14.-én,
kedden volt a Május téren. A gyerekek
izgatottan várták, hogyan fognak
tevékenyen részt venni a pörköltek,
paprikáskrumplik és a grillhúsok
elkészítésében.
Eseménydús tanévünk volt, minden DÖK
tagnak köszönöm az egész éves munkáját.
Szeretném megemlíteni, az elballagó
Somogyi Eszter és Sümegi Maja 8.
osztályos tanulóinkat, akik évek óta
aktívan közreműködtek a DÖK munkájában!
Doszpod Adél
DÖK vezető tanár

Egy kicsi mozgás…
Tenisz oktatás
A Györkönyi Tenisz Klub ez év
szeptemberétől részt vesz a Magyar
Tenisz Szövetség által fémjelzett
„Iskolatenisz" programban.
A mozgalom már évek óta működik
Magyarországon, nagyon sok iskola, klub
csatlakozott hozzá. A szervezet célja a
tenisz népszerűsítése kicsik és nagyok
körében. Nem a versenyeztetés a
legfontosabb számukra, persze ezzel az
utánpótlás kiválasztása és nevelése is
könnyebb. Ehhez a Szövetség különböző
eszközöket (kezdő ütők, könnyített
labdák, mini háló…) biztosít számunkra.
Már nagyon várjuk a szállítmányt!
Klubunk továbbra is 4 csoportban (minik,
kicsik, felső tagozatosok és felnőttek), 2
edzővel működik. Az edzések a nyári
időszakban alkalomszerűek, szeptembertől fix időpontokban, heti 1-2 edzéssel
várunk minden teniszezni vágyót!

az idén új tagokkal bővült, már 8 iskolás
kicsi és nagylány tornázik, pörgeti a
karikát. Sajnos a nyári szünet nem kedvezett az edzéseknek, csak augusztustól
próbálnak újra a lányok, nem teljes
létszámmal. Az iskolakezdéssel majd ez a
foglalkozás is újra beépül a gyerekek
életébe…
A lányok heti 1 alkalommal, 2 csoportban
tornáznak nálam. A kezdő csoport most
indult, még lehet csatlakozni. Karikagyakorlatokat és gimnasztikai elemeket
tanulnak, páros és csoportos koreográfiák
készülnek. Célunk az „örömmel sportolás", de fontos a fegyelmezett magatartás,
pontos kivitelezés(re törekvés). Szeretnénk minél több iskolai, helyi és
környékbeli rendezvényen szerepelni.

Twirling
Sikeres versenyéven vannak túl a
györkönyi twirlingesek. Máté Virág az
országos pontszerző bajnokság két
fordulójában is érmet szerzett! Braun
Ritmikus Gimnasztika
Az iskola ritmikus gimnasztika szakköre Boglárka pedig minden fordulóban

dobogós, ezzel „Abszolút magyar
bajnok" lett!
A tavalyi év azonban az edzőváltások éve
is volt, Mecker Betti helyét Sólya Luca
vette át, s ez némi fennakadást okozott az
„olajozott gépezetben". Szeptembertől
azonban ismét Betti edzősködik a Katica
és a Margaréta csoportnál is, így
remélhetőleg a régi tagok „visszacsorognak", illetőleg újak is csatlakoznak
hozzájuk. Várunk mindenkit!
Katica csoportunk tagjai kinőtték az
óvodát - mondhatni kirepültek-, minden
botforgató lányka 1. osztályos lesz
szeptembertől. A meglévő két csoport
oktatása folytatódik az iskolában szokásos módon heti 1-1 alkalommal -,
óvodás csoport indítását minimum 6 főtől
tervezi az egyesület.
Braun Boglárka augusztus végén részt
vesz a 13. Mazsorettsport Európa
Bajnokságon, twirling sportágban.
Sikeres szereplést kívánunk neki! Naná,
hajrá!!!
Braunné Bősz Helga

Glöckner János Német Nemzetiségi Tánccsoport
A Györkönyi Glöckner János Német
Nemzetiségi Tánccsoport a tavasz és a
nyár beköszöntével sok fellépésen vesz
részt, ezek közé tartozott a 2016. május
7.-én megrendezésre került Német
Nemzetiségi Néptáncfesztivál is. Minden
évben összegyűlnek különböző
településekből a német nemzetiségű
tánccsoportok Bátaszéken, ahol
megemlékeznek egykori tánctanárukról,

Glöckner Jánosról. Az idén ezt a
megemlékezést összekötötték egy
minősítő versennyel, ami alapján
háromfős, magas színvonalú zsűri
értékelte a fellépő csoportokat. Minden
társulat a János bácsi által koreografált és
betanított táncait adta elő, amit
minősítettek bronz, ezüst, arany, különdíj
és közönségdíj keretében. Akik
megkapták minősítésüket, egy gála során

ismét előadhatták egyik táncukat. A
györkönyi tánccsoport természetesen a
minősítésre a györkönyi táncot vitte
magával, amivel bronz minősítést
szerzett, majd a gálán a Ländlert mutatta
be. Maga a tánccsoport egyébként 1997.
óta folyamatosan működik, régi táncosok
mentek el és újak jöttek, de mindig
örülnek, ha bővül a csoport és szívesen
várják vissza a régieket is.
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Egyházi híreink
Evangélikus
Turbucz Péter evangélikus lelkész urat
kérdeztük, mi történt március óta
egyházközségünkben. Az elmúlt időszak
kiemelt eseményei voltak a húsvéti és
pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó
gyülekezeti alkalmak. Május elején
történt a konfirmációi vizsga és
istentisztelet, valamint a kerek évfordulós
konfirmandusok találkozója. Virágvasárnaptól az evangélikusok ismét a
templomban gyülekeznek istentiszteletre.
A húsvéti ünnepkörben nagypénteken
Jézus szenvedéstörténetére emlékeztek
passiói istentiszteleten, húsvét vasárnap
és hétfőn a feltámadás ünnepén gyűltek
össze.
A konfirmáció május 8-án történt. A
szeptember elejétől májusig tartó
időszakban viszonylag nagy létszámú
közösség, 13 (többnyire hetedikesek és
három hatodik osztályos) diák készült fel
a Káté kérdéseiből. Valamennyien
sikeresen vizsgáztak, és az istentiszteleten együtt vehették először az úrvacsora szentségét.
Pünkösd ünnepén a keresztény egyház
születésének ünnepére emlékeztek. A
Pünkösd Vasárnapi istentisztelet keretében köszöntötték a konfirmációjukat
kerek évfordulón (5, 10, 20, 25, 30, 40,
50, 60, 70 éve) ünneplők közösségét. A
jubiláló konfirmandusok találkozhattak
egymással, és évfordulók szerint együtt
járulhattak az oltárhoz közös úrvacsora
vételére.
A templom körüli teret önkormányzati
beruházás keretében március közepétől
kezdték el felújítani, és a lelkészlakás
külső rendbetétele után várható a
templomépület megszépülése is: tervezik
a tetőszerkezet javítását, a bádogborítás
cseréjét cserépfedéssel. Az elbírálás alatt
lévő pályázathoz 25% önerő szükséges.
Az egyházközség köszönettel fogadja a
támogatók hozzájárulását.
Erős vár a mi Istenünk!
Református
Lapunk kérésére Surányiné Réti Katalin
református lelkipásztor küldte meg
nekünk Nagydorogról az anyaegyházközség és a györkönyi szórvány életét
érintő beszámolót. A Tiszteletes Asszony
nyílt levelét közöljük az alábbiakban:
A györkönyi református imaházban
kéthetente de. 9 órától 9.45-ig tartunk
istentiszteletet, melyre minden érdeklődőt szívesen várunk, felekezeti hovatar-

tozástól függetlenül. Számomra mindig is
fontosak voltak az ökumenikus
kapcsolatok, hogy egymást megismerve,
támogatva és tisztelve éljünk egymás
mellett.
Június 20-21-én bekapcsolódtunk a
,,Szeretethíd” rendezvénybe, melynek
mottója: ,,A szeretet cselekszik”. Ennek
keretében (a nagydorogiak mellett) két
györkönyi idős testvérünket is meglátogattunk, mely szívet melengető volt
számomra. Fontosnak tartom a családlátogatásokat, hogy megismerjem az itt
élők örömeit, bánatait, élethelyzetét, így
ha bárki előre jelez, szívesen meglátogatom. Mivel lelkigondozói- és szupervízori végzettségem is van, ez ügyben is
meg lehet keresni .
Június 4-én de. 10 órakor került sor az
ünnepélyes lelkipásztor beiktatásra a
nagydorogi református templomban. Erre
az eseményre a györkönyi testvéreket is
szeretettel vártuk, felekezeti hovatartozástól függetlenül.
Már szerveződik az iskolában a jövő
tanév hitoktatása is. Ősztől szeretnénk
református hittanórás csoportokat is
indítani, ezidáig 9 gyermek családja
jelezte, hogy igényt tart reá. Jómagam az
interaktív, játékos, élményszerű tanítás
híve vagyok, hiszem, hogy sok tartalmas
és vidám együttlétben lesz részünk.
Aug. 2-5. között az idén is megszervezzük Nagydorogon napközis táborunkat a
nagyovisoknak, valamint az I-VIII.
osztályosoknak. Ezek a táborok nagyon
népszerűek, több mint 40 gyermek vesz
részt bennük évről-évre. Hívjuk reá a
györkönyi református gyermekeket és
más felekezetű barátainkat is.
Áldás, békesség!
Katolikus
Györköny ellátott településként tartozik a
Nagydorogi Plébániához, amelynek
vezetője Sebestyén-Molnár Árpád. A
Főtisztelendő Atya szerint a györkönyi
római katolikus hívek állandó létszámmal
(10-15) látogatják a szentmiséket, amelyek a Szent István király templomban
vasárnap 11:00-kor, pénteken pedig a
nyári időszakban 18:00-kor kezdődnek. A
közösség Úrnapján, május utolsó hétvégéjén, szentmisével és a hagyományos
körmenettel ünnepelte az
oltáriszentséget. Június 4-én, a nemzeti
összetartozás napján 15:00-kor a
Nagydorogi Plébánia a Nagyközség
Önkormányzatával együtt várta a
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megemlékezőket a trianoni
emlékhelynél.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Metodista
Kérésünkre Gyurkó Donát Sámuel
metodista Lelkipásztor Testvér a györkönyi gyülekezet híreiről nyilatkozott. A
falu életéhez kapcsolódó igemagyarázatával kísért, mindenki számára nyitott
levelét olvashatjuk:
Első szavak
„Eljött az idő a változásra, és Isten uralma
egészen közel van: térjetek meg, és
higgyetek az isteni szónak." Márk
evangéliuma 1,14-15
Általában az utolsó szavaknak tulajdonítanak nagyobb jelentőséget. Pedig az
első találkozás, az első szavak nagyon is
meghatározóak tudnak lenni. Van, hogy
az első találkozás alkalmából örökre a
szívünkbe zárunk, vagy hosszú évekre
beskatulyázunk valakit. Márk evangéliumában a fent
i szabadon fordított szavak Jézus első
szavai.
Minden új kezdet a megújulás lehetőségét
hordozza magában. Mégis a tapasztalataink fényében már hajlamosak
vagyunk inkább bizalmatlanul és hitetlenül tekinteni minden változásra. „Itt
úgysem fog változni semmi, minden csak
rosszabb lesz." Mi változtathatná meg
gyökeresen jó irányba egy közösség, egy
falu életét?
Jézus első szavai például: Forduljatok
meg! Legyen bizalmatok Isten felé! A
felszólítás, hogy „térjetek meg", arra
buzdít, hogy forduljunk el attól, ami
rossz, és forduljunk bizalommal a jó felé,
Isten felé. Mert nem kérdés, hogy látjuk,
vagy érezzük a rossz irányokat. A
rosszindulatú pletyka rombolását, az
ellenségeskedést, a széthúzást, az önzést.
Ismerjük a féltékenységet, a gyűlöletet, a
pénzsó-várságot, a becsvágyat, a
félelmet, a hara-got, a mértéktelenséget, a
kicsinyességet és azt, hogy mit tud
művelni mindez egy családdal, vagy
közösséggel. Ezek úgy teremnek az
emberi szívben, mint a gaz.
Örökösnek tűnik a küzdelmünk velük,
akár a gazzal. Ha nincs gondozva egy
kert, a gaz ellepi, minél tovább várunk,
annál keservesebb munka kitépni. Jézus
ismeri ezt a folyamatos elkeseredett
küzdelmet, ezért teszi hozzá:
„higgyetek!". Az Isten iránti bizalom a hit
- kultúrnövény.
Ha afolyamatosan
Folytatás
következő oldalon

Egyházi híreink
Folytatás az előző oldalról

A folyamatos gondoskodást bő terméssel
hálálja meg: szeretet, békesség, öröm,
jóság, türelem, szelídség, mértékletesség.
Ha nem fordulunk Istenhez bizalommal, a
küzde-lem, hogy változzanak a dolgok jó
irány-ba a személyes életemben, a
családban, a faluközösségben, teljesen
reménytelen. Az Isten iránti bizalom
legkisebb jelére, ahogyan elkezdjük
gondozni a szívünk-ben ezt a bizalmat,
mintha magától kezdenének jóra fordulni a
dolgok.
Jézus első szavainak üzenete ilyen
egyszerű: „Itt az idő a változásra, vállald fel
a küzdelmet és fordulj bizalommal az élet
felé, Isten felé.”
Híreink:
„Harc az óriásokkal" címmel Hitmélyítő
tábort tartunk augusztus 1-7-ig Györkönyben a Fő u. 80-ban. Dávid király életén
keresztül közeledünk saját életünk
kiemelkedő problémáihoz és küzdelmeihez. Az előadó Sefcsik Zoltán
szekszárdi evangélikus lelkész lesz.

Az előadásokra, de különösen a vasárnap
10:00-kor kezdődő istentiszteletünkre
minden érdeklődőt szeretettel várunk.
„Pince-evangelizáció" - az elmúlt év
sikerére való tekintettel újra lesz ökumenikus beszélgetés a Pincehegyen, melyre
szeretettel hívunk és várunk mindenkit
augusztus 13.-án szombaton délután.
Részletek a nemzetiségi napok programjában. „Imaóra" - Szeptembertől
ökumenikus imaóra indul a faluban
szerdánként. A részletekről a következő
számban olvashatnak.
Baptista
Vasadi Teodor paksi baptista lelkész urat is
megkértük, hogy írjon nekünk
közösségükről. Levelét közöljük
jelenlétükről, múltjukról.
Györköny vallásos arculatához hozzátartoznak a baptisták is. 1888 óta
regisztrálták őket hivatalosan is Budapesten. Jótékony hatással voltak a településre,
mert egyre többen csatlakoztak ehhez a
felekezethez azok, akik felnőtt keresztségben adták tudtul környezetüknek életük

megváltozását. Baptista csak az lehetett,
aki önként kérte csatlakozását a
gyülekezethez. Mit vártak el a jelentkezőtől? Teljes életváltozást. Erről kellett
számot adni szóban a közösség előtt, de
figyelték életét is, hogy valóban megváltozott-e. Sok embernek tetszett ez az új
felfogás, életszemlélet, ami felelősséggel
járt, elkötelezettséggel Isten iránt. A
közösség aztán imaház építésébe is belefogott, ami abban a korban kiemelkedő
teljesítményt nyújtott. A kitelepítés a
gyülekezet sorsát megpecsételte, erőteljes
csökkenés következett be létszám
tekintetében, majd utánpótlás hiányában a
gyülekezet kezdett sorvadni, elfogyni. A
következő érvágást az jelentette, amikor a
baptista családok fiataljai munkavállalás
révén elkerültek Györkönyből, s máshol
kezdtek el élni, letelepedni, családot
alapítani. Ma is élnek Györkönyből
elszármazott baptisták, akik nagy
szeretettel emlékeznek az itt töltött évekre,
a közösségre.

Eckartsweieri Hírek
Klaus Elff Eckartsweierből szívélyes
üdvözletét küldi a györkönyieknek, és
ottani újságíró kollégaként megírta
számunkra testvértelepülésünk híreit. A
jövőben is várhatók Elff úrtól rendszeres
németországi tudósítások BadenWürttembergből. Abban a reményben
közöljük levelét magyarul és németül,
hogy így ápoljuk a kapcsolatot
egymással.
Az Eckartsweieri Elöljáróság
2016.05.18-i üléséről
Az Eckartsweieri Elöljáróság szerdai esti
ülésén a Mérlegházban a Johannes
Beinertről írott új könyv bemutatójáról
tanácskozott.
Willstätt-Eckartsweier
Habár Eckartsweier fennállásának 700.
évfordulóját csak a jövő évben
ünnepeljük, de az eckartsweieriek már
ebben az évben emlékezni akarnak
legismertebb polgárukra. Hiszen a
történészek nem teljesen biztosak abban,
hogy a falut mikor említik először a
megtalált oklevélben: 1316-ban vagy
1317-ben. Ebből az okból a 2016. július
1-i megnyitóünnepség, mely Beinert
halálának 100. évfordulójával esik egybe,
jól illeszkedett a jubileumi ünnepségek

sorába.
Johannes Beinert, aki 1877-ben született
Eckartsweierben és 1916. július 1-én halt
meg az I. világháborúban, a Somme melletti csatában, 1909-ben Mannheimben,
az ottani polgári leányiskola profeszszoraként adott ki egy könyvet a Hanau
vidékéről. Az eckartsweieri sportcsarnokban megtartott ünnepség apropója a
Dr. Stefan Woltersdorff által Johannes
Beinertről írt új biográfia, melyet ezen az
estén mutattak be a nagyközönségnek.
Az ünnepségen részt vesz a Hanaui
Tánccsoport és az Eckartsweieri Férfikar.
A szervezést és az ünnepség utáni
vendéglátást az elöljáróság vállalta, a
megvalósítást részletesen megvitatták az
ülésen.
Köszönjük a fordítást Böndörné Jaksa Juditnak!

Über die Präsentation des neuen Buches
über Johannes Beinert sprach der
Ortschaftsrat von Eckartsweier bei seiner
Sitzung am Mittwochabend im Waaghaus.
Willstätt-Eckartsweier (elf).
Die Jubiläumsfeiern für den 700.
Geburtstag von Eckartsweier werden
zwar erst im nächsten Jahr begangen, aber
schon in diesem Jahr, am 1. Juli, wollen

die Eckartsweierer ihres wohl bekanntesten Bürgers gedenken. Denn so sicher
sind sich die Historiker des Datums nicht,
an dem das Dorf zum ersten Mal in der
gefundenen Urkunde erwähnt wird, 1316
oder 1317. Aus diesem Grund passt ein
Eröffnungsfest am 1. Juli 2016, dem 100.
Todestag Beinerts, ganz gut in die
Jubiläumsfeierlichkeiten.
Johannes Beinert, 1877 in Eckartsweier
geboren und am 1. Juli 1916 im Ersten
Weltkrieg bei der Schlacht an der Somme
gefallen, veröffentlichte 1909 in
Mannheim als Professor an der dortigen
„Höheren Mädchenschule" ein Buch über
das Hanauerland. Der Grund zur
Feierstunde in der Halle von Eckartsweier
ist eine neue Biografie von Dr. Stefan
Woltersdorff über Johannes Beinert, die
an diesem Abend der Öffentlichkeit
vorgestellt werden soll.
Der Festakt wird mitgestaltet von der
H a n a u e r Ta n z g r u p p e u n d d e m
M ä n n e r c h o r E c k a r t s w e i e r, d e r
Ortschaftsrat übernimmt die Organisation
und die Bewirtung im Anschluss an die
Feierstunde und über die Ausführungen
diskutierten die Ortschaftsräte
ausführlich. Zum Festakt wird noch
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Művelődési Otthonunk hírei
Április 8-án a Golden Bor alkalmával a
helyi borászok versenyeztették boraikat:
Művelődési Otthonunk nagyterme
szolgált a program helyszínéül. Az
eseményt a borok nevezésének
regisztrálása előzte meg, melyben
dolgozóink segítettek.
Könyvtárunkban március óta három
alkalommal jártak diákok iskolai óra
keretében. A felső tagozatosok Kuti
Imréné segítségével könyvtárórán
ismerkedtek meg a helyi és könyvtárközi
kölcsönzés rendjével és lehetőségeivel,
az interneten elérhető digitális forrásokkal, a katalógus és a polcok rendszerével.
A filmvetítések alkalmával pedig a
nyolcadikosokkal először a Régi idők
fociját néztük meg. A film a korábbi
klasszikus némafilmes korszak paródiája,
egyben tisztelgés is előtte. Reméljük,
tetszett a diákoknak az elvontabb
művészfilm műfajához közelítő alkotás,
aminek történetében szomorúság és
humor keveredett különös, a mai képi
világhoz szokott szem számára talán
szokatlan ábrázolásban. Burleszk zongorazenét hallgathattunk, komikus pantomim színészi játékot és a két világháború
közötti korszakban jellemző tipikus
karaktereket láthattunk, és csalódásaikat
követhettük a kor hangulatát felidéző
eszközökkel: megismerhettük például a
korabeli divatos öltözetet. Mozizás
közben úgy éreztem, a diákok is
értékelték a film végén látható szépen
stilizált portrésorozatot, amiket a
pályaudvaron várakozó tömegben mozgó
kamera vett fel Garas Dezső követésével.
A második vetítés alkalmával a Hannibál
tanár úr című filmet láttuk. Fábri Zoltán
1956-ban bemutatott alkotása Móra
Ferenc Hannibál föltámasztása című
kisregénye alapján készült. A diákok

vetítés előtt meghallgathattak egy rövid
bevezetést az előzményekről, a filmben
várható történelmi témáról, és a
könyvtárunkban elérhető forrásokról:
bemutattuk a Film Lexikont és Móra
Ferenc prózájának elérhetőségét. A
filmben együtt lehetett látni az írói
képzelet, történelmi fikció és a korabeli
magyar valóság találkozását, belepillanthattunk az akkori iskolák életébe is. A
nyolcadikosainknak egyben szórakoztató
feladat is lehetett, hogy az általuk is tanult
ókori római háborús fejezeteket, az átírt
pun háború és a magyar történelmi korszakban megerősödő fasizmust Nyúl Béla
különös alakján keresztül ismételjék át.
Reméljük, a tanulók is elgondolkodtak a
tömegmozgalmak és a befolyásolhatóság
kérdésén az értékes történeti, két
világháború közötti polgári életet
illusztráló mozgóképekkel együtt.
Április 11-én a magyar költészet napján,
József Attila születésének 111.évfordulóján Hernádi György előadását
és versszavalatait hallgathatták meg a
nagyteremben fiatalok, felnőttek és
nyugdíjasok. Megismerhettük a költő
életrajzának, személyiségének talán
kevésbé ismert és érdekes mozzanatait.
Az alkalmat vetítés és megzenésített
versek lejátszása kísérte. A művelődési
otthon dolgozói a vendégeket teával és kis
csemegével várták.
Május 4-én a nagyteremben vártuk az
Országos Vérellátó Szolgálat Munkatársait és az önkéntes véradókat. 32-en
érkeztek: 2 új jelentkezőről és 28 sikeres
véradásról tájékoztattak minket a Vérellátó Szolgálat dolgozói. Ismét lehetett
kérni irányított véradást, amivel Schweigert Martin gyógyulását segíthették. Az ő
és családja nevében köszönjük a
segítséget, Martinnak pedig mihamarabbi
gyógyulást kívánunk!

Idén március végétől Művelődési Otthonunkban két új-ismerős munkatárssal
találkozhatnak rendszeresen a látogatók.
A IV. Közfog-lalkoztatási Programban
kulturális közmunkásokként dolgozik
Bock Bea és Hidasi Márk. A Nemzeti
Művelődési Intézet alkalmazásában a
helyi partner-szervezet, a Györkönyi
Hagyományőrző Egyesület munkáihoz
kapcsolódva 1 évre kaptak szerződést.
V á r j á k a l á t o g a t ó k a t
könyvtárlátogatással, a megszokott
"teleházas" szolgálta-tásokkal
kapcsolatos kéréseikkel és kérdéseikkel.
Továbbra is kérhetők alapszintű
irodatechnikai szolgáltatások, de például
könyvtárközi kölcsönzéseket is tudunk
intézni.
Intézményünkben továbbra is zavartalanul biztosítottak az állandó programok: a nyugdíjas közösség gyülekezése
szerdánként, a táncos, alkotói és
nyelvtanulási alkalmak. A terembe érkező
árusokat is tudjuk fogadni.
Felhívások
A Művelődési Otthon munkatársai várják
a Györkönyről készült régi fotókat,
amiket nyilvánosan bemutathatunk.
Archiválni és digitalizálni szeretnénk
olyan képeket, amik közszemlére tehetők
egy esetleges kiállítás keretében, és
amelyek a múlt közösségi pillanatait,
különös faluképi, építészei emlékeit
örökítik meg.
Várjuk továbbá a györkönyi lakosok
jelentkezését kéziratokkal, közlésre szánt
írásaikkal, amelyet a Lurkó következő
számának megjelenése előtt a szerkesztőségnek továbbítunk. Elsősorban olyan
írásokat várunk, amelyek a falu életéhez
kapcsolódó emléket oszt meg az
Olvasókkal.

Marosszentannai hírek
Szemet gyönyörködtető virágszigetek
fogadták május 9-én vasárnap délelőtt az
Udvarfalvára látogatót. A
Marosszentannához tartozó faluban évek
óta kulturális programok egészítik ki a
helyi termelők megmérettetésének is
számító, hagyományos, vásárral
egybekötött virágkiállítást.
Szombaton a helyi Kicsikút Egyesület,

illetve az Aranykalász néptánccsoport
szervezésében zajlottak az események,
májusfaállításra került sor, majd hét
néptánccsoport mutatta be műsorát.
Bár a szombat éjszakai eső nem sok jót
ígért, a vásár napján derült időre ébredtek
a községbeliek.
A virágszigetek között, a templom mellett
egy asztalnál kis árusok tömörültek. A
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helybéli gyermekek második alkalommal
készítettek az eseményre ötletes, szép
ajándéktárgyakat, festett, nemezelt
díszeket, hűtőmágneseket, és alkotásaikat
áruba is bocsátották.
Szombath János

Marosszentannai gyerekek saját készítésű ajándékaikkal

A marosszentannai virágkiállítás felülnézetből

Ha alpesi parasztasszony lennék…
egy németországi kirándulás apropóján
Ha alpesi parasztasszony lennék,
mondjuk a XIX. század közepén, sokkal
nehezebb lenne az életem. A nappal
együtt kelnék, mindegy, hogy 4 vagy 7
órakor emelkedik fel a láthatárt
szegélyező hegyek mögül. Miután
magamhoz tértem az előző napi kábult
fáradtságot tompítani próbáló álomból,
nem magammal foglalkoznék először, az
elsők az állatok lennének. Őket kell
először ellátni takarmánnyal, vízzel,
alommal. Amíg ők éhüket csillapítják, én
is bekapnék néhány falatot, aztán
következne a napi megszokott rutin:
fejés, munka a kaszálón, ebédfőzés, vajtúró-sajtkészítés, tartósítás, vásárra
menés. Fonás, szövés, varrás, hímzés,
zokni, tutyi, kardigánkötés. Ha éppen
lazítani akarnék, vagy ha ezek a munkák
elfogytak volna, nekikezdenék a
nagymosásnak, ami 2-3 napig tart és
felfordítja az egész házat. Vasárnap
délelőtt templomba mennék, délután
pedig – ha még lány lennék harmonikázni, jódlizni vagy citerázni
tanulnék a nagyanyámtól, aki természetesen szintén velünk élne. Télen
mulatságba járnék, ahol az öregaszszonyok vizsla tekintete ellenére egy
pillantással, mosollyal mindig ki tudnám
fejezni, ki az, aki tetszik nekem. Olyan
párt választanék, akit gyermekkorom óta
ismerek, akiről tudom, hogy szorgalmas,
ügyes férjem és gyermekeimnek gondos
apja lesz.
Ha alpesi parasztasszony lennék, két,
legfeljebb három váltás ruhám lenne,
melyet vagy magam készítettem, vagy az
anyámtól, nagyanyámtól örököltem.
Ruháik viselése közben akkor is ölelő,
melengető, erőt adó karjaikban érez-

hetném magam, ha már rég elporladtak a
temetőben. Nem követném a divatot, nem
is lenne divat, hiszen az én világomban
mindenki hasonló ruhában járna, hasonló
körülmények között élne, sem értelme,
sem alkalma nem lenne a kitűnni
vágyásnak. Mostani eszemmel sem tudok
szebbet elképzelni a generációk tucatjain
át finomult, formálódott népviseletnél,
mely ezer és ezer alkotó ötletet, az anyag,
a szépség iránt érzett szeretetet és alázatot
testesíti meg.
Ha alpesi parasztasszony lennék, egy
fedél alatt élnék az állataimmal, mivel
minden leheletnyi meleget megpróbálnék
bent tartani a házban, függetlenül attól,
hogy embertől vagy állattól származik-e.
Hogy szaga van? Ha folyton ebben élnék,
egy idő után már észre sem venném. Az
állataimat úgy próbálnám megóvni a téli
hidegben a megfázástól, hogy nem
készíttetnék ablakot az istálló helyiségére, nehogy a huzatban meghűljenek.
A házunk az alaptól a falakon át a
tető”cserépig” fából készülne, sötét
lenne, de biztonságot adó és külön szoba
lenne a disznóvágás lebonyolítására és a
füstölésre. A berendezési tárgyak ügyes
kezű férfi családtagjaim munkáját
dicsérnék, a szerszámok egy részén, a
tányérokon és az evőeszközökön kívül
majdnem mindent magunk készítenénk.
Ha alpesi parasztasszony lennék, békében
élnék a természettel. Nem terhelném sem
hagyományos, sem legutolsó trend
szerinti mosóporok, tisztítószerek és
csomagolóanyagok maradványaival.
Amit visszajuttatnék neki, az csak szerves
hulladék lenne, mely földjeink termékenységét javítaná. Ismeretlen fogalom
lenne számomra az allergia, a szénanátha,
a gyógyszer- vagy élelmiszerérzékenység, hiszen az én világomban tiszta

lenne a föld, a víz és a levegő.
Ha alpesi parasztasszony lennék,
eszembe sem jutna aggódni a gyermekeim jövője miatt. Minden napot együtt
töltenék velük, szeretetben, békességben,
este pedig az öregek évszázados történeteit hallgatva szívnák magukba mindazt,
amit tudniuk kell életről, halálról,
becsületről, tisztességről, küzdésről és
hagyományról. Nem hajszolnám bele
őket hangzatos nevű iskolák külföldiesen
csengő végzettséget adó, erejüket meghaladó képzésébe, nem akarnám rájuk
erőltetni saját ki nem élt vágyaimat.
Megelégednék azzal, hogy szorgalmas,
kiegyensúlyozott és vidám embereket
nevelek belőlük.
Megbékélnék a természet akaratával
akkor is, amikor az öregedésről van szó.
Nem próbálnám szarkalábaimat elkendőzni a legújabb kutatások eredményeit
felvonultató csodaszerekkel, nem gyűjtenék kétségbeesetten mellplasztikára, nem
dolgoznék minden reggel órákig
Botticelli precizitásával magamon, hogy
tűrhető legyen a megjelenésem.
Elviselném az öregedés jeleit, hiszen
olyan korban élnék, ahol a ráncoknak, az
ősz hajnak megbecsülés, tisztelet és
türelem jár. Ha közeledne a halál, nem
rettegnék tőle, hiszen egész életemen át
gyakorolt hitem és becsületben, szorgalmas munkával eltöltött életem, családtagjaim szeretete erőt adna ahhoz, hogy
szembenézzek az ismeretlennel.
Bíznék Teremtőmben, hogy megsegít
akkor is, amikor a legnehezebb pillanatok
következnek.
Így élnék.
Ha alpesi parasztasszony lennék, sokkal
nehezebb lenne az életem?
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A Györkönyi Pincehegyért Egyesület hírei
Idén is, mint már lassan 10 éve, minden
hónap utolsó péntekén ülésezik Egyesületünk. Tagságunk közel 50 fős, mely nyitott mindenkire, aki a Pincehegy egyedi
értékét felismerve hajlandó tevékenykedni a pincefalu építészeti értékeinek
megóvásáért, a környezetének rendezéséért és ismertségének terjesztéséért (az
Egyesület céljai!). Cserébe, aki belép, egy
jó csapat tagja lehet, követheti, illetve részt

vehet a Pincefalvak Országos
Szövetségének munkájában, megismerheti az ország pincefalvait, borvidékeit és
természetesen alakíthatja a települési
rendezvényekké növő egyesületi programokat. Februárban az egyesületi
disznóvágásra került sor, majd áprilisban a
Golden Bor, melynek keretében a
borversenyre is sor került. Júniusban a
ZeGaBo rendezvényünk nagyon nagy

sikerrel és érdeklődés mellett zajlott le. A
következő programunk az immáron 10.
alkalommal megrendezésre kerülő
Falunapi bortúra (augusztus 13.) Lesz még
idén szüreti felvonulás és mulatság
(szeptember 3.), és Gácsérok és új borok
rendezvény november 26-án. Várunk
minden érdeklődőt programjainkon és sok
szeretettel várjuk új tagjainkat!
Braun Zoltán
Elnök

ZEGABO 2016
Mivel felkértek eme cikk megírására,
kénytelen voltam részt venni a Györkönyi
Pincehegyért Egyesület 2016. június 18án, második alkalommal megtartott
ZEGABO elnevezésű rendezvényén. Az
Egyesület először 2014-ben tette próbára
magát e program megszervezésével. Akkor Szentiván éji bortúrának nevezték,
majd 2015-ben kicsit nagyobb létszámmal, újra megrendezésre került, de ekkorra
már Braun Zoltán, az Egyesület elnöke
ötlete nyomán a ZEGABO elnevezést
kapta.Az esemény mindkét alkalommal
nagy érdeklődést és tetszést váltott ki,
ezért eb-ben az évben már 450 főre
emelték a terve-zett vendégszámot. A
rendezők kicsit tar-tottak attól, hogy az
Izland-Magyarország focimeccs, a közeli
halászléfőző verseny, és a környékbeli
egyéb városi programok elvonzzák az
érdeklődőket. Hát tévedtek! A jegyek
hamar elfogytak. Csak gratulálni tudok
eme project atyjainak, anyjainak. Ez már
SIKER!A GYPE tagjai nevében
kijelenthetem, hogy nagyon sajnáljuk
azokat, akik lemaradtak a jegyvásárlásról
és így a részvételről. Talán majd
legközelebb sikerül. A pechesek között
voltak olyanok, akik csak borjegy
vásárlásával szerettek volna túrázni, amit a
GYPE, minden korrekt lehetőséget
felhasználva, igyeke-zett
megakadályozni. Sajnos plusz vendég,
ezen a napon, csakis a jeggyel rendelkező
vendégek rovására lenne fogadható. Ezt
pedig mindenki szeretné elkerülni. Kevés
lenne az ülőhely, lassúbb lenne a
kiszolgálás. A vendéglátókra sem lehet
terven felüli terhet róni.Voltam már olyan
rendezvényen, ahol jók akartak lenni
mindenkihez, nem szabtak határt és
befogadtak minden jelentkezőt /jó
pénzért/, mi pedig úgy ültünk a vacsoránál
mint a heringek a konzerv-dobozban. Na,

oda sem mentünk többet.
Dicséretesnek tartom, hogy az Egyesület,
nagyobb bevétel reményében sem hajlandó a jeggyel rendelkező vendégeinek
csalódást, kellemetlenséget okozni.
Remélhetően ezt az álláspontot mindenki
megérti, elfogadja, sőt elvárná, ha ő lenne
a szerencsés, aki jegyhez jutott. Az idén is
lesz még lehetőség nyitottabb bortúrákra,
éjszakába nyúló bulikra. Biztos vagyok
benne, hogy hagytunk a pincékben elég
bort a további kóstolókra és bíztatok
minden borbarátot, járjon utána az
állításomnak. Például 33. Falu- és
Nemzetiségi Napokon augusztus második hétvégéjén, illetve a Szüreti
mulatság alkalmával. Szerencsémre
vendégként, lehetőségem volt végig járni
az állomásokat és mindent alaposan
megfigyelni.Hat boros gazda készült a
megvendé-gelésünkre. A pincéknél
különböző stílusú, zenés fogadtatásban
volt részünk: népzene, rock zene... Úgy
láttam, hogy mindegyik dallam nyitott
fülekre talált, de a közönség, korra, nemre
való tekintet nélkül a legjobban azt élvezi,
ha részese lehet a produkciónak.
Számomra élmény látni, mikor az
erőteljes, de mégis kellemes orgánumú
emberek körül állják a zenészt és kórusban
énekelik az ismert dalokat, nótákat.Ilyen
jelenetekre visszaemlékezve, feláll a szőr a
karomon és az jut az eszembe, hogy
ránézésre ugyan különbözőek, de mégis
csak "egy vérből valók vagyunk" /Ismerős
Arcok/. Gasztronómiai szempontból is
különleges a rendezvény, mert itt nem egy
szakács szája-íze szerint készülnek az
ételek, hanem hat háziasszony - apaitanyait beleadva - szeretné megosztani
velünk az általa legfinomabbnak ítélt
mesterművét a lehetőségekhez mérten,
étvágygerjesztően feltálalva. A barátaim
és ismerőseim beszélgetését hallgatva arra
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következtettem, hogy mindegyik ételféleségnek akadt "rajongója" szép számmal.
Jómagam főként a borokra koncentráltam
és mélyreható érzékszervi vizsgálatnak
vetettem alá őket.A Bakterház
nyanyájának életfilozófiáját magamévá
téve, miszerint "Nincs tékozlás, pazarlás!
Nincs! Nincs! Ha nem teccik, add vissza
ezt is", a kóstolások során egy csepp bort
sem vagyok hajlandó kiönteni, kiköpni,
visszaadni meg pláne. A felkínált borok
száma nem kevés, tehát nem kell
csodálkozni, hogy a harmadik állomás
után a megfigyelő képességem kissé
tompul. Ennek ellenére ki merem
jelenteni, hogy a györkönyi borok,
kitűnőek és ütős mértékű maligán
tartalommal rendel-keznek.Abban is
biztos vagyok, hogy minden bornak
fajtától, színtől, évjárattól függetlenül,
megvan a maga szerelmese, csak
találkozniuk kell egymással. A GYPE
megadja a lehetőséget erre, tehát minden
érdeklődő figyelje a programjainkat és
időben jelentkezzen, ha ott akar lenni a
randevún!Közkívánatra, idén először a
ZEnés GAsztro BOrtúra egy közös after
partyval ért véget. A Május tér
táncparkettjén még egy utolsó bevetésre
volt lehetősége annak, aki nem fáradt el
eléggé. Egy kiadós énekléssel, tánccal le
lehetett vezetni a megmaradt energiát.
Gondolok itt többek között a kedves
vendéglátóinkra, rende-zőkre, zenészekre,
akik a strapás munkák végeztével, végre
ellazulhattak kissé. Köszönjük a
munkájukat, remélve, hogy nem veszítik
el a lendületet és még sok alkalommal
felkínálják nekünk ezt a felejthetetlen
élményt.Az Egyesület nevében köszönjük
a rendezvény megszervezését,
levezénylését: Lückl Ervinnének azaz
Wöcinek, Böndör Tibornak, Braun
Zoltánnak, Tóth Gábornak.Pámer Jánosné
GYPE

Érintésvédelem: tegyünk a feszültség ellen!
Kisnemecska Hírmondója
Ikertestvértelepülésünk hírei Cselénd
megyéből
Ál- és rémhírek: pletykarovat.
Felelős szerkesztő, rovatvezető: dr.
Dietrich Niemann
Önkormányzati hírek
Kisnemecska régi játszóterének
felesleges fémhulladékait állagmegóvási
célból közösségi kezdeményezésre
rozsdamentesítik, önkéntes társadalmi
munkával lefestik, majd a tervek szerint
bizonyos járdaszakaszok térkövezését
követően padok vázaként, az idősek
gyalogos közlekedését segítő kapaszkodókként, korlátokként funkcionálnak a
jövőben. Júniusban feltett kérdéseinkre
megtudtuk továbbá, hogy a templom
körüli teret érintő felújítási munkálatok
befejezése előre láthatóan a reformáció
500. évfordulója előtt várható.
Iskolai hírek
Legfrissebb értesüléseink szerint ikertestvértelepülésünk iskolájában a német
kerettantervbe jövő tanévtől a kötelező
szókincset sváb fogalmakkal egészítik ki.
Utcák át-, illetve elnevezése. Bizonyos
faluszéli utcák az útburkolat állapota
miatt a hatályos törvények szerint heteken
belül dűlőnevet kapnak.
A magyar közigazgatási rendszerben a
község egyik belterületi egysége
Présháza néven önálló életre kelt.
Perszonálunió formájában közös
önkormányzattal, közös
körjegyzőséggel, de külön
költségvetéssel, kissé eltérő
csendrendeletekkel kinyilvánította elszakadási szándékát. Új címer és új zászló
tervezésére várhatóan nyilvános alkotói

pályázatot hirdetnek a későbbiekben.
A helyrajzi számok reformja várható a
nyugati dűlőrészek kapcsán. Az illetékes
Járási Földhivatalnak felterjesztett
reformtervezet célja a Szabadidős
Gépimeghajtású Kétkerekűek Rajongói
aktív tagjai számára új utak kijelölése, a
közösségi érdekeket óvó új telekhatárok
kimérése lesz, amelyen tehetséges
sportolóinkat nem zavarják gyümölcsfák,
szőlők, a természetes homokpusztai
növényzet és a földfelszín állatvilága.
A Kisnemecska területén sajnálatosan
megtapasztalt fagykárok miatt társadalmi
aggodalom érzékelhető a lekvár és a cefre
várható mennyisége miatt. Az alapanyag
ésszerű megosztását illetően eltérő
véleményekből származó kisebb helyi
konfliktusok feléledése tapasztalható.
Idén illegálisan kevesebb diót, kajszit és
dinnyét lehet gyűjteni, figyelmeztetett a
helyi Polgárőr Egyesület. Egyébként a
fagykárral kapcsolatos hivatalos ügyintézések lebonyolítása megtörtént, így a
falugazdásznál már csak órákat kell
várakozni.
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy a
Kisnemecska Lokálpatriótái Egyesülete 1
fővel megkezdte működését. Szabályzatát és költségvetését az Egyesület tagja
szavazással hagyta jóvá. A község
diplomáciai kapcsolatainak javítása
céljából az Egyesület első feladataként a
közeljövőben szomszéd községekbe és
pusztákba készül hivatalos látogatásra,
hogy érdeklődjön a településhez
csatlakozás szándékáról. Helyi agitációs
körútján pedig a régen divatos keresztnevek népszerűsítését vállalja. Az
Egyesület eltökélt szándéka, hogy újra

gyakori keresztnév legyen a Zsuzsanna és
a Lőrinc.
Közlekedés
Az aktuális országos útfelújítási
munkálatok immár térségünket is érintik.
A bürokráciában keletkezett sajnálatos
elgépelés miatt a járási központ környéki
országutak felújításának programja
véletlenül a felénk vezető szakaszt érinti.
A felújítást követően az iránytáblák
gondos cseréje, ésszerűsítése várható az
eltévedések megakadályozása érdekében.
Az új kerékpárút nyomvonalának tervezésekor lakossági észrevétel nyomán
felmerült az ötlet, hogy az illetékes
rendőrkapitányság engedélyeztetésével
Scwalbéval is lehessen rajta közlekedni.
Kultúrotthonunk vezető nélkül maradt
közmunkásai irodatechnikai, informatikai, nyomdászati és fotótechnikai
továbbképzésen vesznek részt. Felnőttoktatás keretében a faluban megtapasztalt
igények felmérése után szakmai ismereteket szereznek begyűrt papírok
nyomtatóból való szakszerű és gyors
eltávolítása, életlen fotók javítása és
gazdaságos tonerkihasználás kapcsán. A
továbbképzések ideje alatt digitális
távirányítással oldják meg a nyitva tartást
műholdas vezérlés révén. Áramszünet
esetén a lakosság szíves türelmét kérik, a
képzések napján késve visszahozott
könyvekre késedelmi díjat nem
számolnak fel.
Gazdaság
Forradalmi gazdaságélénkítő rendelettel
Cselénd megyében először Kisnemecskán tervezik bevezetni a fröccsadót.
A bevételekből a helyi könyvtár
állományának gyarapítását tűzik ki célul.

In memoriam Helényi Mihály
Szomorú szívvel fogadtuk Helényi
Mihály halálhírét március utolsó
napjaiban.
Györköny egykori jegyző gyakornoka,
írnoka és segédjegyzője 1927. május 1-én
született Szombathelyen (eredeti
családneve Hautzinger). Kőszegi,
oroszvári iskolaéveit követően a fővárosi
Fasori Evangélikus Gimnázium diákja
volt.
Tanulmányai után került Tolna megyébe:
először Bikácsra, majd Györkönybe, ahol
1945-48-ig dolgozott. Elöljárósági

alkalmazottként közeli szemtanúja volt a
telepítések folyamatának, és szóvá tette
az igazságtalanságokat. Kritikájának
következménye rendszeres bántalmazás,
és később a felsőoktatási tanulmányok, a
munkavállalás ellehetetlenítése lett.
A háborút követő szomorú években Patai
László rajzaival együtt közölt humoros,
ironikus írásaival az indulásra kényszerülő és az itt maradó lakosságot
vigasztalta. Hivatalos kérvények megírásával igyekezett segíteni a györkönyi
sváboknak, és tenni akaró fiatalként

pártot is akart alapítani, amit természetesen nem engedélyeztek. A helyi
emlékezet szerint a Fő u. 82. szám alatt
lakott albérletben, a Fő utca és a Hosszú
köz találkozásának közelében.
Helényi Mihály személyében a Lurkó
társalapítójának emlékét is őrzik a
györkönyiek. Április 5-én búcsúztatták.
Szülővárosában, Szombathelyen
nyugszik.
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Nagyszülők napja az óvodában

Véradás
Twirling gála

A Falumúzeum tárgyainak digitalizálása

Az óvodások kirándulása Szekszárdon

Az orvosi rendelőből kialakított lakások
A focicsapat felújított öltözője

A ZeGaBo vidám résztvevői

