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A község területe évezredek óta lakott hely. A török uralom idején a XVII. Században a település teljesen 
elnéptelenedett, a környék többi településéhez hasonlóan. Az újratelepítés a XVIII. Század elején kezdődött 
Meszlényi János földesúr támogatásával és gyakorlatilag a század végéig tartott. Az új lakosság kezdetben az 
ausztriai Burgenlandból, majd a németországi Hessen tartományból érkezett. A települést a II. világháborúig 
túlnyomó többségben német nemzetiségűek lakták. A lakosság főleg mezőgazdasági termeléssel foglalkozott, 
az ehhez szükséges szőlőkultúrát Burgenlandból és a Rajna vidékéről hozták magukkal az új telepesek. A 
környék homokos talaja alkalmas a szőlőtermesztésre, így jelentős szőlőterület alakult ki a község határában. A 
falu építésével párhuzamosan szaporodtak a présházak a lakóterület keleti oldalán található löszös talajú 
dombon, az úgynevezett „Pincehegyen”. Mivel a boltozat nélküli pincék építésére a környéken egyedül ez a 
terület volt alkalmas, valóságos pincefalu alakult ki ( a pincék kb. 70%-a ma is boltozat nélküli). A többnyire 
egységes stílusban épített, terület nélküli présházak, melyek helyenként szabályos utcákat alkotnak, egyedi 
hangulatot árasztanak. A présházakkal beépített terület nagysága kb. 113.000 négyzetméter. A présházak 
száma a XIX. század vége felé volt a legmagasabb, ekkor kb. 420 népi jellegű épület állt a területen. 

 
A pincefalu műholdas képe 

A II. világháborúig a lakosság egyik fő jövedelemforrása volt a szőlő és a bor, ennek megfelelően nagy gonddal 
ápolták az emberek a pincéket és környékét. Mivel a présházak közel vannak egymáshoz - néhány méter - igen 
szoros emberi kapcsolatok és élénk társasági élet alakult itt ki, melynek ma is szép hagyományai vannak. A 
présházak által határolt kb. 1 ha nagyságú tér korábban is népünnepélyek megtartására szolgált (egész napos 
rendezvények, felvonulások). A közösségi tér az idők során nevet is kapott: Május tér. 



 
Részlet az első sorból 

 
Május tér a ’70-es évek végén  

A II. világháború után több tényező együtthatása következtében nagyon sok szőlőterület és présház 
magányosan maradt, ennek jelei a környezeten nagyon hamar megmutatkoztak. Sok présház összedőlt, az utak 
néhol járhatatlanná váltak, a terület egy részét benőtték a cserjék, bokrok és fák. A meglévő épületek nagy 
részének állaga leromlott.  
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A györkönyi pincefalunak azonban múltja és hagyománya, egyedi hangulata miatt a negatív folyamatokat 
megállítottuk. A még mindig jelentős és megújuló szőlőterületek, és az egyre növekvő hazai és külföldi 
idegenforgalom hatására, valamint a szabadidő kultúrált eltöltésének igényéből fakadóan az 1980-as években 
elkezdődött egy folyamat a községben, mely a terület romlásának megállítására irányult. Ezek kezdetben 
elszigetelt egyéni akciók voltak, melyek az épület tatarozására, a közvetlen környezet rendben tartására 
irányultak. A falu 1985. évben I./1985./XI. 1./ tanácsrendelettel szabályozta a Pincehegy területével, a rajta 
található és létesítendő építményekkel kapcsolatos műszaki jellemzőket. Ez a rendelet a hagyomány, az 
egységes jelleg megőrzését szolgálta és helyi védelem alá vette a Pincehegyet. A rendezés az elhanyagolt, 
használaton kívüli részek tereprendezését, parkosítását megfelelő növényzettel való betelepítését, a 
közlekedési utak helyreállítását és gondozását célozta meg. 
1987-ben a Magyar Televízió Natura szerkesztőség „Szebb, emberibb Környezetért „ című pályázat keretén 
belül a Györköny Községi Tanács vállalta a „pincefalu” közösségi célú védelmét, fejlesztését, rendezését, 
valamint a pincefalu területén belül egy szabadidő központ kialakítását. Ennek keretén belül 1987 májusában 
elkészült a pincefalu rendezésének, fejlesztésének, valamint az épülő szabadidő központ létesítményeinek az 
engedélyezési terve. A fejlesztési tervekben nem a területi, hanem minőségi fejlesztés szerepelt (ma már 
mindkettő a célok között szerepel): 
• egyrészt a meglévő épületek eredeti stílusban történő helyreállítása, valamint az egykori présházak helyén és 
az eredeti környezettel összhangban új présházak építése; 
• másrészt a nagyon jó adottságokkal rendelkező téren egy környezetbe illő, de mai követelményeket is 
kielégítő szabadidő központ kialakítása, mely szabadtéri színpad, megfelelő wc-k, tekepálya, szalonnasütő, 
pihenőpadok, vízszerzési hely, térvilágítás valamint sportolási lehetőség kialakítását jelentette Összességében 
a terv egy olyan természetes környezetben épülő népi, nemzetiségi hagyományokat és építészeti értékeket őrző 
terület kialakítását célozza, mely folyamatosan alkalmas a helyi lakosság és az ideérkező belföldi és külföldi 
látogatók szabadidejének kultúrált eltöltésére. Ennek keretében megvalósult munkálatok: • A 8000m2 
területű szabadidő központ helyének kitakarítása, majd tereprendezés. Ezután a terület füvesítése, 
parkosítása, fák, növények, díszcserjék, sövények ültetése. 
• Elkészült a 180 fm elektromos légvezeték térvilágítással. 
• 1987 júliusában ivóvíz hálózat épült, ami 250 fm nyomóvezetéket jelent. 
• 1987 júliusában elkészült a 200m szabadtéri színpad. 
• A színpaddal egyidőben elkészült a színpad köré épített 600 férőhelyes nézőtér. 
• Ugyancsak 1987 júliusában elkészült egy 45 m2 alapterületű vízöblítéses női-férfi wc a szükséges 
szennyvíztárolóval. 
 
A munkálatok nagy részét társadalmi munkában, a helyi lakosok összefogásával valósult meg. 
A munkálatok képekben  
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Fafaragó táborok helyszínéűl szolgált a tér. Az itt elkészült játékok ( csúszda, hinta, padok...) a Május téren 
kerültek elhelyezésre. Beton alapon sakktábla épült, amire faragott fabábuk kerültek. Az alapterülete 
320x320cm. Tánctáborokat szerveztünk, aminek színhelye a Pincehegy volt. Itt gyakoroltak és léptek fel a 
táncosok. 
Fedett tekepályát alakítottunk ki, ahol versenyeket is rendezünk. Az épület karbantartása folyamatos. 
Pincemúzeum létrehozása, kialakítása, egy hagyományos technikával épült (döngölt falu), nádfedeles 
présházban. Olyan tájjellegű tárgyakkal rendeztük be, amelyek elődeink használatában voltak. A hétköznapi 
dolgok, az ünnepi szokásokra jellemző viseletek, tárgyak összegyűjtésében a falu lakói közösen vettek részt. 
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2004. évben Országos Foglalkoztatási Alaptól 5 fő foglalkoztatására sikerült támogatást nyerni, melyeknek a 
Pincehegy revitalizációja volt a feladatuk. A következő munkálatok valósultak meg: A projekt másfél éve alatt a 
bozót irtása, illetve a megerősödött és feleslegessé vált akácfák kivágására került sor. A tisztításra, rendezésre 
váró terület 113.000 m2 , melyet sikerült kitakarítani, az elburjánzott területeket megtisztítani. Felújításra 
került a vizesblokk is: a felpúposodott vakolat leverése, a mész letakarítása a falakról, a betonozás, lapozás, 
csempézés, ajtók cseréje, wc csészék cseréje. 
Megvásárlásra, valamint kihelyezésre kerültek a padok, melyek tél elején leszerelésre kerülnek és fedett 
helyen, elzárva „alusszák át” a telet. 
Utolsó negyedévben elkészült a nézőtéri ülőkék revitalizációja is. 
A program egész ideje alatt a rendben rakott területeket folyamatosan tartják karban, vigyáznak arra, hogy a 
már megtisztított területek mindig rendezettek legyenek.  
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Elsődleges szempontunk a Pincehegy értékeinek megőrzése, széles körben szeretnénk megismertetni a hazai 
és külföldi vendégekkel. 
A Pincehegy építészeti értékeit a falu közössége és vezetése továbbra is fontosnak tartja. Az új 
településrendezési tervben külön fejezet foglalkozik a Pincehegy építészeti szabályozásával. Az összegyűjtött 
építészeti stílusjegyek a felújított, valamint épülő présházak munkálatainál irányadóak. 
Az összedőlt présházak, beszakadt pincék felmérése, revitalizációja szintén fontos feladata a falunak. 
A Május tér további közösségi funkciókkal történő felruházása. Ennek érdekében elhelyezünk még padokat, 
asztalokat valamint szalonnasütő helyeket építünk ki. A pincék között levő utak felújítása is szerepel a tervek 
között. Cél a jobb és könnyebb megközelíthetőség. 
Pincemúzeum felújítását több lépésében szeretnénk megvalósítani: szigetelése, homlokzati rész javítása, tető 
javítása. 
Szeretnénk a szinte skanzennek tekinthető Pincehegyet az eredeti állapotában megőrizve, felújítva, 
karbantartva az útókor számára átörökíteni. 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 


