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Testületi Hírek
Nagymányok Város Önkormányzata

Folytatás a 3.oldalon

A Nagymányoki Köz-
mûvelõdési Központ
adott otthont az 1848-
49-es Forradalom és
Szabadságharc emlé-
kére rendezett mûsor-
nak. A II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola
6. osztályos irodalmi
színpada és énekkara
magával ragadó elõ-
adást nyújtott az ünne-
pen. A program zárá-
saként Nagymányok
Város Polgármestere,
Karl Béla, Nagymáyok
Város Jegyzõje, dr.
Klausz Judit és Illés
Tiborné Képviselõ
asszony koszorúzta
meg a kopjafát. Karl
Béla Polgármester Úr
jó hangulatú beszélge-
tés keretében, tortá-
val, üdítõvel köszönte
meg a városi rendezvé-
nyeken való rendsze-
res közremûködést az
iskolásoknak   és felké-
szítõ tanáraiknak.
4-5. OLDAL

Januárban az önkormányzat elfogadta a
társulásairól és azok együttmûködésérõl,
valamint Polgármesteri Hivatal 2018. évi
tevékenységérõl szóló beszámolókat.
Meghatározta a köztisztviselõk teljesít-
mény-követelményeinek alapját képezõ
célokat. Felülvizsgálta a nemzetiségi ön-
kormányzatok közötti együttmûködési
megállapodásokat és azokat változatlan
tartalommal elfogadta. Véleményezte az
általános iskolai felvételi körzethatárok
meghatározását. Elfogadta a Nagymá-
nyoki Piac Üzemeltetési Szabályzatát. Az
önkormányzat megtárgyalta a Nagymá-
nyok, József Attila utcában kialakított fek-
võrendõrökkel kapcsolatos lakossági ké-

relmet és úgy döntött, hogy azok éleinek
csiszolásával ívesebb lassítókat alakít ki. A
két szélsõ fekvõrendõr esetében a tavaszi
aszfaltozással alakítja ki azok végleges álla-
potát. 

Az önkormányzat a februári testületi
ülésén elfogadta a 2019. évi költségvetés-
ét 885.520.232,- Ft kiadási és bevételi fõ-
összeggel, melybõl felhalmozási célú ki-
adásra 519.687.590,- Ft összeget fordít,
ehhez a forrást hazai és uniós források-
ból biztosítja. 

Meghatározta a Nagymányoki Pity-
pang Óvoda és Bölcsõde beíratásának
idõpontját, az intézmény heti és éves
nyitvatartási idejét és módosította annak

SZMSZ-ét. A civil szervezetek elszámoltak
az önkormányzattól 2018 évben kapott
pénzügyi támogatások felhasználásáról.
Elfogadásra került a Völgységi Önkor-
mányzatok Társulása 2018. évi beszámo-
lója és a 2019. évi költségvetése, a közte-
metõ üzemeltetésérõl szóló 2018. évi be-
számoló és a 2019. évi üzemeltetési terve,
továbbá a Dél-magyarországi Jégesõ-
elhárítási Egyesülés beszámolója. Az ön-
kormányzat döntött arról, hogy a Vízi-
közmûvek Állami Rekonstrukciós Alapjá-
ból nyújtható támogatásra pályázatot
nyújt be (Nagymányok-Kismányok-Vár-
alja víziközmû rendszer). 

ÁLDOTT, BBÉKÉS HHÚSVÉTI ÜÜNNEPEKET KKÍVÁN AA VVÁROS 
LAKOSSÁGÁNAK NNAGYMÁNYOK VVÁROS ÖÖNKORMÁNYZATA!

Megünnepeltük március 15-ét
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Városüzemeltetés és pályázati hírek
Az elmúlt idõszakban a Városüzemelteté-
si Csoport számos feladatot elvégzett a vá-
rosban. 

A jelentõsebbek közé tartozik az el-
múlt év végén befejezett József Attila ut-
ca, illetve az utca egy szakaszán a járda
térkövezése. Az utca alsó szakaszának ala-
pozását és padkaépítést az önkormány-
zat dolgozói végezték. Ezzel a József Atti-
la utca burkolata teljes hosszban meg-
újult köszönhetõen az „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatása 2017.” elnevezésû pályázatnak.
(Vissza nem térítendõ támogatás össze-
ge: 15.000.000,- Ft, Támogatási intenzi-
tás: 85 % Vállalt önerõ: 2.647.060,- Ft)

Az evangélikus templom parkolójá-
nak térkövezését is befejezték, ahol az
anyagot az Evangélikus Egyház biztosí-
totta.

Ezekkel párhuzamosan megkezdték a
tél végi-tavaszi rutinfeladatokat, szemét-
szedést, utcaseprést, fûnyírást, cserjék
ritkítását, illetve az intézményekben
szükségessé vált karbantartási munkála-
tokat.

Az idei tervek közt szerepel a Petõfi
utca burkolatának felújítása, illetve a Ma-
lom utca szennyvízhálózatának cseréje,
ahol ezt követõen burkolat-felújítási
munkálatok fognak kezdõdni. A Város-
üzemeltetési Csoport ezekben a munká-
latokban is részt fog vállalni.

Pályázati hírek
Nagymányok Város Önkormányzata több
nyertes pályázatának a megvalósítására
már sor került, illetve sor kerül az elkövet-
kezõ idõszakban. 

1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása 2017. –
Nagymányok, József A. utca felújítása
Vissza nem térítendõ támogatás össze-
ge: 15.000.000,- Ft
Támogatási intenzitás: 85 %
Vállalt önerõ: 2.647.060,- Ft

A József Attila utca felújítása befejezõ-
dött, a forgalom számára átadásra került, a
felújítás során az utca teljes hosszában
megújult, részben térkõ (1800 m2), rész-
ben aszfaltburkolatot (1460 m2) kapott. A
beruházás pályázati költségvetése
17.647.060,- Ft, ebbõl az aszfaltozás költsé-
ge 5.740.000,- Ft+ áfa volt melyet az Út-kel-
lene Kft végzett. A térkövezést, padkaépí-
tést az önkormányzat dolgozói végezték. 

Pályázati költségvetésen
felül az önkormányzat elvé-
geztette a burkolat alatt a víz-
vezetékek cseréjét, ami már
igen sürgetõ feladat volt. 

2.Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása 2018. –
Nagymányok, Petõfi S. utca felújítása
Vissza nem térítendõ támogatás össze-
ge: 15.000.000,- Ft
Támogatási intenzitás: 75 %
Vállalt önerõ 5.000.000,- Ft
Támogatás felhasználásának végsõ ha-
tárideje: 2019.12.31.

Idén, sikeres pályázatnak köszönhetõen
elkezdõdik a Petõfi S. u. burkolatának fel-
újítása. A rendelkezésre álló 20.000.000,-
Ft-ból 315 m hosszban és 8 m szélesség-
ben aszfaltburkolat terítésére kerül sor. A
beruházás kivitelezésére ajánlatkérés van
folyamatban. A munkák megkezdésérõl a
lakosságot tájékoztatni fogjuk, a kivitele-
zés miatt kérjük megértésüket.

3.Nemzeti Szabadidõs – Egészség Sport-
park Program keretében Nagymányok
városban egy „C” típusú Sportpark építé-
se 8 eszköz létesítésével: fekvõtámaszo-
zó, fellépõ, 1. típusú húzódzkodó, 2 típu-
sú húzódzkodó, hasizom erõsítõ, háti-
zom erõsítõ, bordásfal, függeszkedõ.El-
készült a Mûvelõdési Ház mellett a sike-
resen megpályázott sportpark. Minden-
kinek jó sportolást kívánunk! 

4.TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00005 A
nagymányoki iparterület alapinfrastruktú-
rájának és elérhetõségének fejlesztése
Támogatás összege: 80.000.000,- Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt zárása: 2019.09.30.

Az pályázat megvalósítása idén megtörté-
nik, a közeljövõben a kivitelezésre köz-

beszerzési eljárás lefolytatására kerül sor.

5.TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007 Város-
központ melletti barnamezõs terület re-
kultivációja Nagymányokon
Támogatás összege: 415.000.000,- Ft
Támogatás intenzitása: 100 %
Projekt zárása: 2021.09.30.

A városközpontban található barnamezõs
terület (Készlettér) ismét funkciót kap,
logisztikai központ létesül, vasúti rako-
dásra lesz lehetõség, illetve raktár is épül.
Felújításra kerül a jelenlegi készlettéri
épület, ahol irodákat alakítunk ki. A pályá-
zat költségvetésében szerepel zöldterület
megújítása is, így a városközpont az új nö-
vényzet által is megújul majd.

6.Észak és Közép Dunántúli szennyvízel-
vezetési és kezelési fejlesztés 
Konzorciumi pályázat.
Nagymányokra vonatkozó beruházás
adatai:
Támogatás összege: 196.861.310,- Ft
Támogatás intenzitása: 88,235665%

A pályázat keretében a Malom utca
szennyvízhálózatának cseréjére kerül sor.
A pályázatot nem Nagymányok Város Ön-
kormányzata bonyolítja, amint informáci-
ót kapunk a kivitelezésrõl, a lakosságot
tájékoztatni fogjuk. A pályázat önerejét a
Magyar Állam átvállalta, így az nem terhe-
li egyetlen résztvevõ önkormányzat költ-
ségvetését sem. A beruházást követõen a
Malom utca burkolatának helyreállítása a
kitûzött cél, melyre pontosan ezen pályá-
zat miatt nem került eddig sor, hiszen bi-
zonyosan jelentõs földmunkákat fognak
végezni az utcában.
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A Nagymányoki Közmûvelõdési Központ hírei
Mindenki Karácsonya

A tavalyi évben is, immár ha-
gyomány szerint megrende-
zésre került a Mindenki Kará-
csonya elnevezésû rendezvé-
nyünk. A programon Karl Bé-
la Polgármester Úr köszöntõje
után a „Glück Auf” Nagymá-
nyoki Német Hagyományõrzõ

Egyesület kórusának Karácso-
nyi Dalcsokra következett. 
Az elõadás folytatásában a
Nagymányoki II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola tanulói
koronázták meg mûsorunkat
egy csodálatos Bethlenes élet-
képpel. 

Köszönjük Wusching Rita
Intézményvezetõ Asszony fel-

készítõ munkáját. A Nagy-
mányoki Székely Kör Egyesü-
let kórusának Karácsonyi
Dalcsokrával zártuk ünnepi
mûsorunkat. 

Nagymányok Város Önkor-
mányzata idén is gondolt a
hetvenedik életévüket betöl-
tött lakosokra, õket ajándék-
csomaggal köszöntötte.

Szilveszter

A Nagymányoki Közmûvelõ-
dési Központ a Kor-Show ze-
nekarral búcsúztatta az év
utolsó napját és köszöntötte
az újévet.
Öröm volt számunkra, hogy

közel kétszáz vendégünkkel
együtt tölthettük ezt a nagy-
szerû estét, reméljük idén is
találkozunk. 

Újévi koncert
A 2019-es évet a Nagymányoki
Fúvós Zenekar Újévi koncert-
jével nyitottuk meg január 5-
én. Remek hangulatú elõadá-
sukat ezúton is köszönjük! A
zenekar jótékonysági bált szer-
vezett a koncert után, amely-
nek bevételét a mûködteté-
sükre fordítják.

A Holló Együttes 
Varázsének mûsora

A kicsikre gondolva 2019. már-
cius 1-én meghívtuk a Holló
Együttest, hogy elõadják Va-
rázsének címû mûsorukat. A
Nagymányoki Pitypang Óvo-
da és a Nagymányoki II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola
gyerekei is ellátogattak hoz-
zánk az elõadásra. Az interak-
tív zenés gyermek mûsor nagy
sikerrel zárult, kicsik és na-
gyok is jókat derültek az elõ-
adáson. 

2019. március 15.

Intézményünk adott ott-
hont az 1848-49-es Forrada-
lom és Szabadságharc emlé-
kére rendezett ünnepi mû-
sornak és az azt követõ koszo-
rúzásnak.

Folytatás a 4. oldalon

Testületi Hírek
Az önkormányzat vagyonáról és vagyon-

gazdálkodásának szabályairól szóló
Nagymányok Város Önkormányzata Képvi-
selõ-testületének 2/2016. (II.10.) önkor-
mányzati rendelete 20.§-a alapján kizáróla-
gos és ingyenes használatra adta az Önkén-
tes Tûzoltó Egyesület Nagymányok (szék-
hely: 7355 Nagymányok, Bartók B, u, 1/A.)
részére a nagymányoki 1051/A/1 .hrsz-ú,
természetben a Bartók B. u. 1/B. szám alatti
önkormányzati ingatlant Tûzoltószertár cél-
jára (Civil Szervezet által ellátott tûzvéde-
lem, tûzbiztonság, vízkárelhárítás, árvízvé-
delmi közfeladatok ellátásához szükséges
infrastruktúra biztosítása). Ennek megfele-
lõen az önkormányzat az Önkéntes Tûzoltó
Egyesülettel 2018. március 31-én ingatlan
használatára kötött megállapodását módosí-
totta. Továbbá a Nagymányok, Bartók B. u.
1/A. szám alatti (1051/A/3.hrsz.) orvosi ren-
delõ megnevezésû és a Nagymányok, Bar-
tók B. u. 1/B. szám alatti (1051/A/1.hrsz.) la-
kás megnevezésû helyiségék tûzoltószertár
megnevezésû helyiségként való átvezetését
kérelmezte az ingatlanügyi hatóságnál. Meg-
állapításra került, hogy az önkormányzati
képviselõk vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettségüknek határidõben eleget tettek.

Márciusban elfogadta a képviselõ-testület
a Nagymányoki Közmûvelõdési Központ
2018. évi beszámolóját, illetve megalkotta a
Közszolgálati Tisztviselõk Napjáról szóló
önkormányzati rendeletet és módosította a
szociális igazgatás és szociális ellátások he-
lyi szabályozásáról szóló 4/2015.(II. 27.) ön-
kormányzati rendeletet. Elfogadta Váralja
Község és Nagymányok Város Szociális In-
tézményeinek Intézményfenntartó Társulá-
sa 2019. évi költségvetését. Az önkormány-
zat bizottságai beszámoltak 2018. évi mun-
kájukról. A testület jóváhagyta a 2019. évi
közbeszerzési tervét.

A Nagymányoki Német 
Nemzetiségi Önkormányzat

Hírei
A nemzetiségi önkormányzat év elején

felülvizsgálta a települési és a nemzetiségi
önkormányzat közötti együttmûködési
megállapodást és azt módosítás nélkül elfo-
gadta. A Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
beiskolázási körzetének kérdését az elõter-
jesztés szerint elfogadta.

A februári ülésén a nemzetiségi önkor-
mányzat jóváhagyta a 2019. évi költségvetés-

ét. Beszámolt a Nagymányoki Német Nem-
zetiségi Tájház 2018. évi mûködésérõl, elfo-
gadta a Nagymányoki Pitypang Óvoda és
Bölcsõde beíratásának idõpontját, az intéz-
mény heti és éves nyitvatartási idejét,
SZMSZ-ének módosítását. Döntött arról,
hogy a tájház épületét, a búcsús népszoká-
sokat a hagyományõrzõ egyesülettel együtt-
mûködve, valamint a katolikus egyházköz-
séggel együttmûködve a régi településköz-
pont kápolnáit felterjeszti a települési érték-
tárba való felvételre. Megállapításra került,
hogy a nemzetiségi önkormányzati képvise-
lõk vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsé-
güknek határidõben eleget tettek.

A Nagymányoki Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat

Hírei
A roma nemzetiségi önkormányzat feb-

ruárban elfogadta 2019. évi költségvetését.
Felülvizsgálta a települési és a nemzetiségi
önkormányzat közötti együttmûködési
megállapodást és azt módosítás nélkül elfo-
gadta. Megállapításra került, hogy a nemze-
tiségi önkormányzati képviselõk vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határ-
idõben eleget tettek.

Folytatás az 1.oldalról
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A Nagymányoki Közmûvelõdési Központ hírei

Folytatás a 3. oldalról

A Nagymányoki II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola 6.
osztályos irodalmi színpada
és énekkara magával ragadó
elõadással készült a megem-
lékezésre. Szeretnénk meg-
köszönni Dr. Varjúné Laka-
tos Gabriellának, Bitterné

Varga Mónikának és Herger
Évának a felkészítõ munká-
jukat. 

A program zárásaként
Nagymányok Város Polgár-
mestere Karl Béla, Nagymá-
nyok Város Jegyzõje dr. Klausz
Judit és Illés Tiborné Képvise-
lõ asszony koszorúzta meg
kopjafánkat. 

Karl Béla Polgármester Úr
jó hangulatú beszélgetés ke-
retében, tortával, üdítõvel
köszönte meg a városi ren-
dezvényeken való rendszeres
közremûködést a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola
diákjainak és felkészítõ taná-
rainak.

II SS KK OO LL AA II   HH ÍÍ RR EE KK
SZAVALÓVERSENY

2019. február 28- án Kaposvá-
ron megrendezésre került a
Megyei József Attila szavalóver-
seny elõdöntõje, melyen isko-
lánkat Sebõk Bianka 5. osztá-
lyos tanuló képviselte. A ver-
seny két fordulóból áll. A me-
gyei elõdöntõre két szabadon
választott magyar költõ versé-
vel lehetett nevezni. Sebõk Bi-
anka olyan ügyesen szerepelt,
hogy továbbjutott az április 11-
én Balatonszárszón megrende-
zésre kerülõ megyei döntõbe.
Itt a versmondók egy szaba-
don választott és egy kötelezõ
vers elõadásával mérettetnek
meg. Mindannyian szorítunk
Biankának, hogy elõkelõ he-
lyen végezzen a versenyen.

SZAKMA SZTÁR
FESZTIVÁL 2019. 

Iskolánk is lehetõséget kapott,
hogy 45 diákkal és 3 pedagó-
gussal képviseltesse magát a
2019. évi Szakma Sztár Feszti-
vál budapesti rendezvényé-
nek elsõ napján. Tanulóink
részvételét a Tolna megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara tá-
mogatta. Kényelmes busszal

utaztak tanulóink a
Hungexpo Budapesti Vásár-
központ területére, ahol érke-
zés után közvetlenül minden-
ki úticsomagot és regisztráci-
ós karkötõt kapott, melynek
viselése kötelezõ volt, ugyanis
a kétnapos rendezvényre na-
ponta 100-140 busszal érkezõ,
4000-5600 fõs létszámra szá-
mítottak a szervezõk csak vi-
dékrõl, és ehhez jöttek még a
budapesti diákok is. A XII.
Szakma Sztár Fesztiválon 52
szakmában mérhették össze
tudásukat a versenyzõk. Idén
is készültek „tevékenység szi-
getekkel”, ahol a látogató diá-
kok az egyes szakmák stand-
ján a nekik szóló feladatokban
saját maguk is kipróbálhatták

tehetségüket. Tanulóink élmé-
nyekkel és rengeteg hasznos
információval tértek haza a
programról. Köszönjük szé-
pen a részvételi lehetõséget a
Tolna megyei Kereskedelmi és
Iparkamarának. 

Folytatás az 5. oldalon

NKK Könyvtár

Önök tudnak róla mit takar ez
a tábla? S azt, hogy Nagymá-
nyokon mûködik ilyen pont?
Ha igen az nagyon jó! Ha nem
akkor olvassák el a cikket!
A Digitális Jólét Pont egy olyan
helyet takar, ahol minden
olyan információt és segítsé-
get megkapnak, ami szükséges
ahhoz, hogy eligazodjanak a di-
gitális életben.
De mi a digitális élet? Fejlõdõ
világunkban az életünk egyre
inkább az informatikai eszkö-
zök használata, az interneten
való eligazodás, az elektroni-
kus ügyintézés felé halad óriá-
si sebességgel. Ha nem tudunk
lépést tartani a fejlõdéssel, le-
maradunk! – „ott a fiatalság,
majd õk megoldják” – hangzik
el sokunktól. Igen, de tudjuk
azt, hogy nincsenek mindig
kéznél, hogy õk sem értenek
mindenhez? Hisz gyerekek, fi-
atalok, akiket nem is érdekel a
felnõttek dolga!
A könyvtárban tanúsítvánnyal
rendelkezõ szakember várja
Önöket, hogy válaszoljon a kér-
déseikre, segítséget, útmuta-
tást adjon a to-
vábblépéshez,
esetleg közö-
sen pótolják a
hiányosságo-
kat. Többféle
eszköz áll a ta-
nulni kívánók
rendelkezésé-
re korlátozott számban, de le-
hetõség van a saját, hordozható
eszközön való eligazodás segí-
tésére is.
Amit kínálni tud a PONT:

 biztos és biztonságos esz-
közhasználat

 kapcsolattartás távol élõ ro-
konokkal, ismerõsökkel

 lehetõség a szórakozásra
azoknak is akik nem min-
dig tudják elhagyni az ott-
honukat

 eligazodás az internet vilá-
gában

 online vásárlás
 online ügyintézés

Ha sikerült felkelteni az érdek-
lõdésüket, ha kérdésük van lá-
togassanak el Nagymányokon
a könyvtárba vagy kérjenek in-
formációt a 74/ 458-622 es te-
lefonon, illetve e-mailben:
telehaz@nagymanyok.hu
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Versenymatek

II SS KK OO LL AA II   HH ÍÍ RR EE KK
Folytatás a 4. oldalról

MÁRCIUS 15.
Az 1848/49-es forra-

dalom és szabadság-
harcról való megemlé-
kezés iskolánk tanulói
és pedagógusai számá-
ra március 14-én zajlott
a Nagymányoki Köz-
mûvelõdési Központ-
ban. A városi rendez-
vényre március 15-én
15 órakor került sor. A
mûsorban nyolc 6. osz-
tályos tanuló illetve az
iskola gyermekkórusa
szerepelt. A mûsor ösz-
szeállításában és szín-
padra vitelében Dr.
Varjúné Lakatos Gabriella és Bitterné Varga Mónika tanárnõk
segédkeztek. A színvonalas dalokat Herger Éva tanárnõ tanítot-
ta be a kórusnak, illetve zongorajátékával kísérte azt. A versek-
kel és dalokkal tisztelegtek tanulóink 1848 hõsei elõtt. A mûsor
után a vendégek elhelyezhették az emlékezés virágait és mécse-
seit a Közmûvelõdési Központ elõtti kopjafánál.

A tél folyamán nem sok matematika ver-
seny volt, a dömping majd tavasszal kez-
dõdik. A következõ versenyek várnak
még gyermekeinkre: Kecskekupa csapat-
verseny Pécsett és Kecskeméten, Medve-
matek csapatverseny Pécsett, Kenguru
Nagymányokon és Budapesten, Orchi-
dea-Pangea országos döntõ Budapesten,
Sziporka országos döntõ Budapesten, és
Zrínyi országos döntõ Szombathelyen.
Szép eredmény azonban máris született:
a Zrínyi Ilona matematika verseny
egyéni megyei döntõjén Kulcsár Lídia
4.o. tanuló az I.
helyet szerezte
meg, így Õ fogja
képviselni Tolna
megyét ezen az
évfolyamon az or-
szágos döntõn,
Szombathelyen.
Ez a rangos ese-
mény 3 napon ke-
resztül zajlik
majd, versennyel,
programokkal,
díjkiosztóval egy-
bekötve. További
szép helyezést értek el:

Barabás Léna 4.o. II. helyezés
Kasler Dávid 3.o. VII. helyezés
Sebõk Bianka 5.o. IX. helyezés.

Ugyanitt csapatban
4. osztály: 2. hely (Barabás Léna, Kulcsár
Lídia, László Zalán)
3. osztály: 3. hely (Kasler Dávid, Melcher
Ákos, Soós Dániel)
5. osztály: 6. hely (Biró Dána, Jurasits
Bence, Sebõk Bianka)
Fény derült egy újabb szép eredményre:
az Orchidea-Pangea Matematika Verseny

országos döntõjébe jutott 3 tanulónk:
5.o. Jurasits Bence: a 4725 induló ver-
senyzõbõl 10. helyen jutott be a döntõbe
4.o. Barabás Léna a 3076 induló ver-
senyzõbõl 12. helyen jutott be a döntõbe
4.o. Kulcsár Lídia a 3076 induló verseny-
zõbõl 17. helyen jutott be a döntõbe.
Az 5. osztályos Sebõk Bianka a 4725 in-
dulóból a 22. helyen végzett, nagyon
ügyes volt, de Õ már nem lett ezzel a he-
lyezéssel döntõs.

A döntõre március 31-én, Budapesten, a
Kodolányi Egyetemen kerül sor.
Nagyon jó és hasznos dolog, hogy tanu-
lóink – a könnyebb feladatmegoldás ér-
dekében – tabletet kaptak a szakköri
munka hatékonyabbá tételére. Így keve-
sebbet kell fénymásolni, játékos felada-
tokat is könnyebb megoldani. A mai kor
követelményeinek jobban eleget tudunk
tenni.
Köszönjük!

Barabás Léna és Kulcsár

Lídia a Zrínyi díjkiosztón

Matematika szakköröseink a tabletek használata közben



6 NAGYMÁNYOKI HÍRLAP 2019. 1. szám

BBeemmuuttaattkkoozzootttt   aazz  iisskkoollaa  aa  lleeeennddõõ  eellssõõssöökknneekk
A Nagymányoki II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola
idén is megszervezte a
nagycsoportos óvódások
számára „Kuckó”program-
ját. A leendõ elsõs tanító né-
nik személyesen hívták
meg a gyerekeket és szülei-
ket erre a programra.

A gyerekek 3 alkalom-
mal vehettek részt a foglal-
kozásokon.

Elsõ alkalommal a szülõk tájékoztatást
kaptak iskolánk mûködésérõl, tanórán
kívüli elfoglaltságokról, melyet igazgató
asszony Wusching Rita Mária mondott
el. Eközben a gyerekek a tanító nénikkel
iskolánk klubszobájában elrepültek az
„ÛRMANÓK” birodalmába, ahol játékos

feladatokat oldottak meg, sok mozgással
egybekötve.

Második alkalommal zeneiskolánk
mutatkozott be, ahol a gyerekek kipró-
bálhatták az eszközöket. Utána sor ke-
rült ismét egy kis játékra. 

Harmadik alkalommal csoportokban
dolgoztak. Barkácsolás, tabletes feladatok,

feladatlapok várták a gyerekeket. A játék
természetesen most sem maradhatott el.
A szülõk mindeközben megismerkedtek
a hitoktatókkal és elõadást hallhattak az
erõszakmentes konfliktuskezelésrõl.

Iskolánk nagyon nagy szeretettel várja
a leendõ elsõ osztályosokat az „ÛRMA-
NÓK” osztályába. 

Gyermekkórus
A 2018-19-es tanév elején újjáalakult gyermekkórusunk
nagyon szép ádventi idõszakot tudhat magáénak. A nyug-
díjasklub ünnepi mûsorának közremûködõiként sok em-
ber szemébe könnyeket csaltak a csengõ gyerekhangok.

Az idõsek otthonában a zeneiskolásokkal közös mû-
sor után az otthon lakói is megajándékoztak bennünket
egy gyönyörû Mária énekkel. Ezek a találkozások fonto-
sak és szép emlékek lesznek a gyerekek életében is!

A városi karácsonyi ünnepélyen a Mûvelõdési Köz-
pontban,majd 25-én Karácsony napján a nagymányoki
Katolikus Templomban a 7.osztályosok csodás és meg-
hitt pásztorjátékához társulhattunk énekünkkel. Fotó: Hucker András

Fotók: Hucker András

KÖZLEMÉNY A BÖLCSÕDEI BEIRATKOZÁSRÓL
Nagymányok Város Önkormányzata, mint a Nagymányoki
Pitypang Óvoda és Bölcsõde fenntartója a 2019/2020-as ne-
velési évre vonatkozó bölcsõdei beiratkozás idõpontját és
módját az alábbiak szerint határozza meg.
Beiratkozás idõpontja:
2019. április 25. (csütörtök) 8. 00 – 15.00 óra között
Beiratkozás helye: Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsõde
7355, Nagymányok Arany János u. 1. – intézményvezetõi iroda
Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a nevére kiál-
lított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány, valamint TAJ kártyája és Egészségügyi Kis-
könyve,

 a szülõ személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványa és munkaviszony igazolás (amennyiben a
szülõ egyedül neveli a gyermeket, csak az õ igazolása
szükséges),

 a tartós beteg, ételallergiás gyermek esetében a szakér-
tõi vélemény fénymásolata,

 házi-gyermekorvosi igazolás arról, hogy a gyermek
egészségi állapota alapján bölcsõdében gondozható,

 amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult, úgy a jogosultságot megállapí-
tó határozat.

A bölcsõdei felvétel: A bölcsõdében a 2019/2020. nevelési év
2019. szeptember 1. napjától – 2020. augusztus 31. napjáig
tart.
A bölcsõde kötelezõ felvételi körzete: Nagymányok Város köz-
igazgatási területe.
A felvétel során a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42/A.§ elõírásai az irány-
adók valamint a Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsõde Fel-
vételi Szabályzata
A bölcsõdei felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének
határnapja: 2018. május.24.
A szülõ a döntés kézhezvételétõl számított 15 napon belül jog-
orvoslati kérelemmel fordulhat Nagymányok Város Önkor-
mányzatához.
Nagymányok, 2019.02.25.

Gänszler Gábor Péterné intézményvezetõ

KÖZLEMÉNY A 2019/2020–AS NEVELÉSI ÉVRE 
TÖRTÉNÕ ÓVODAI BEÍRATÁS RENDJÉRÕL

Tájékoztatom a Tisztelt Szülõket, hogy Nagymányok Város Önkormányza-
ta által fenntartott Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsõdébe a gyerme-
keket a 2019/2020–as nevelési évre a következõ idõpontban lehet beíratni:
2019. április 24. (szerda) 8.00- 15.00 óra között
Helye: Nagymányok, Arany János utca. 1.
Az óvodába azokat a gyermekeket írathatják be a szülõk, akik a harmadik
életévüket 2019. augusztus 31. napjáig betöltik, valamint akik a harma-
dik életévüket 2020. augusztus 31-ig töltik be.
Óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

 A gyermek anyakönyvi kivonatát
 A gyermek és a szülõ lakcímét igazoló hatósági igazolványt
 A gyermek és a szülõ személyi azonosító hatósági igazolványát
 A gyermek TAJ kártyáját

Az óvoda vezetõje az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a dön-
tést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással 2019.
május 24-ig értesíti a szülõt. Az óvodavezetõ a gyermek óvodai felvételérõl
hozott elsõfokú döntése ellen a szülõ a közléstõl számított 15 napon belül
a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntar-
tó nevében Nagymányok Város jegyzõje jár el és hoz másodfokú döntést.
A jogorvoslati eljárás szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza.
A szülõ, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön tel-
jesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követõ tizen-
öt napon belül, azaz legkésõbb 2019. május 08-ig írásban értesíteni a gyer-
mek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.
Az a szülõ, aki a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) be-
kezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelezõ óvodai nevelésben
való részvétel alól, 2019. április 24-ig nyújthatja be kérelmét a gyermek la-
kóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõhöz, to-
vábbá a kérelem másolatát a kötelezõ felvételt biztosító óvoda vezetõjéhez.
A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilván-
tartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 247.§-a értelmében az a szü-
lõ vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt
álló gyermeket kellõ idõben az óvodába nem íratja be, szabálysértést kö-
vet el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethetõ, melynek mértéke száz-
ötvenezer forintig terjedhet
Az óvoda felvételi körzete: Nagymányok Város és Kismányok Község köz-
igazgatási területe.
Nagymányok, 2019. 02. 25.

Gänszler Gábor Péterné intézményvezetõ
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Hatodik alkalommal rendeztünk a
Nagymányoki Pitypang Óvoda és
Bölcsõdében Nemzetiségi hetet. Ez a
projekt már hagyománnyá vált óvo-
dánk életében. Évrõl évre egyre több
régi szokással, mesterséggel ismer-
kedhetnek meg gyermekeink. Idén
február 11-22-e között került sor a
rendezvényünkre, melynek témája a
SVÁB NÉPVISELT volt.

Változatos programokkal, tevé-
kenységekkel, vendégekkel színesí-
tettük a két hetet. Az óvoda aulájá-
ban megrendezett kiállítás megnyi-
tásával indítottuk a projektünket,
sváb ruhadarabok, régi fényképek
idézték fel dédszüleink világát. Kö-
zépsõ és nagycsoportosaink elláto-
gattak a Tájházba, ahol Stallenber-
ger Józsi bácsi kalauzolta õket a régi
tárgyak és emlékek között. Vendé-
günk volt Schraubné Marika néni ,
aki sváb kiflit sütött a Süni csopor-
tosokkal. 

A projekt keretében különbözõ
saját készítésû játékok (Pacsker pá-
rosító, bõröndpakoló, babaöltözte-
tõ, babapárosító) segítségével, vál-
tozatos módon mutattuk be gyer-
mekeimnek a sváb népviseletet.
Nyomdáztunk kékfestõ terítõt,
szoknyát, kötényt, ragasztottunk
vállkendõt. Készültek babák, színez-
tünk, festettünk népviseletbe öltöz-
tetett kisfiút, kislányt.    

A Pillangó és a Nyuszi csoporto-
sok mákos és diós kalácsot sütöttek. 

A projektzáró napon a zene és
tánc állt középpontban. A hagyo-
mányõrzõ tánccsoport aktív tagjai
Antal Emília, Viszló Viktória és
Schnetz Tamás egy polkával és ke-
ringõvel nyitották meg a tánchá-
zunkat. A talpalávalót Hoffmann-
Bede Szilvia húzta, a zárónap végén
elfogyasztottuk az elõzõ napon ké-
szült finom kalácsot. 

A jó hangulatban eltelt hét folya-
mán a gyerekek változatos progra-
mok és tevékenységek segítségével
ismerkedtek lakóhelyük régi szoká-
saival, hagyományaival.

A gerinctorna csoport 2011 júniusában indult Nagymányokon. Lét-
rejöttének oka a mozgás fontosságának tudatosítása kortól függet-
lenül. Az ízületek és izmok mozgáshatárainak beszûkülése a fájdal-
mak gyakori okozója. Ennek elkerülése érdekében rendszeresen
tágítani kell az ízületi határokat, nem beszélve a mozgás vérnyomás-
ra, csontritkulásra, cukorbetegségre gyakorolt jótékony hatásáról.
Mindezek mellett a tornámon kiemelt szerepe van a trombózis meg-
elõzésének, a keringés fitten tartásának. A hétfõi torna különbözõ
izomcsoportok erõsítését szolgálja, míg a csütörtöki a gerinc mel-
letti és egyéb izomcsoportok, kötõszövetek nyújtásáról szól. A tor-
na helyszíne jelenleg a könyvtár klubhelyisége. Tagjaink között 35
évestõl 70 évesig minden korcsoport megtalálható. A tornák idõ-
pontja: hétfõn és csütörtökön 17:00-tól 18:00 óráig. A csütörtöki tor-
na a Bonyhádi Kórház és Rendelõintézet (EFI iroda) által pályázat
útján támogatott, vagyis a résztvevõknek díjtalan.A tornákat Mózsik
Rita szakvizsgázott gyógytestnevelõ vezeti.

A heti 168 órából, csak 2 órát szánjon az egészségére!
Minden mozogni vágyót szívesen fogadunk!

Érdeklõdni a +36 20 312 00 98-as telefonszámon lehet.

GERINCTORNA Nagymányokon
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Jan. 5. szombat: Szentmise és megemlékezés a madéfalvi ve-
szedelem tiszteletére

Jan. 25. szombat: Székely-bál a Sportcsarnokban: 

A színvonalas kulturális mûsort követõen közel 240 vendég
mulatott remek hangulatban, melyhez a Kor-Show zenekar szol-
gáltatta a zenét.

Köszönjük támogatóink nagylelkû adományait, segítségükkel
értékesnél értékesebb tombolatárgyak kerültek kisorsolásra!

Feb. 14. csütörtök: Farsangolás, fánkkóstoló
Hagyományos februári programunk ismét sikerrel zajlott le:
több mint 30 féle különbözõ fánkot kóstolhattak a résztvevõk,
melyet a Kör hölgytagjai sütnek erre az alkalomra.

Feb. 21. csütörtök: Közgyûlés, tisztújítás
Az éves beszámolókat követõen a tagság új vezetõséget választott.

Március 7. csütörtök: Nõnap

A Kör férfi tagjai gondos elõkészületeket követõen köszöntöt-
ték a hölgyeket: virágokkal, versekkel kedveskedtek, majd meg-
lepetésként finom, saját készítésû vacsorával vendégelték meg
a meglepett hölgyeket, akik ízletes süteményekkel viszonozták
a szíves vendéglátást.

Március 9. szombat: Országos CINEGE Népdaléneklési Ver-
seny és KÓTA minõsítõ elõdöntõje –Tamási

A Nagymányoki Székely Kör Népdalköre hosszú és alapos felké-
szülés után a tavalyi sikereken felbuzdulva ismét megmérettet-
te magát. Falkai Gyuláné vezetésével a kórus a tamási elõdöntõn
arany minõsítést szerzett és a Kóta minõsítõn „területi kiváló”
oklevelet kapott. Ezzel a teljesítményével a kórus bejutott az or-
szágos döntõbe, melyet Szekszárdon rendeztek április 6-án.

Március 23. szombat: Sebestyén Ádám XXII. Országos Buko-
vinai Székely Mesemondó Verseny – Sportcsarnok
A Nagymányoki Székely Kör vállalta az idei évben, hogy ott-
hont ad a nagy múltú mesemondó versenynek, melyen 3 kor-
csoportban több mint 50 jelentkezõ mérte össze tudását, köz-
tük a Kör három gyermek és egy felnõtt tagja is.

NNaaggyymmáánnyyookkii  SSzzéékkeellyy  KKöörr

Fotó: Hucker András
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Glück Auf Nagymányoki Jószerencsét EgyesületGlück Auf Nagymányoki Jószerencsét Egyesület

Stallenberger József, a Nagymányoki Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke március 21-én a Parlament Vadásztermé-
ben vette át a német nemzetiségi tájház 2019. évi kiegészítõ mû-
ködési támogatását Soltész Miklóstól a Miniszterelnökség egy-
házi és nemzetiségi kapcsolatokért felelõs államtitkárától, vala-

mint Ritter Imre úrtól a német nemzetiségi országgyûlési kép-
viselõtõl. 
Az idei évre további 1 millió forintos összeget fordíthatunk a
tájház karbantartási, felújítási munkálataira és mûködtetési költ-
ségeinek biztosítására.

Ismét lezárult egy év, és új
tervekkel, célokkal, lendü-
lettel megkezdõdött a kö-
vetkezõ.

Decemberben, a 2018-as év
zárása még igen mozgalmasra
sikeredett a Glück Auf Egye-
sület tagjai számára.

November 30.-án a Német
Nemzetiségi Tájház pajtájá-
ban újra felállításra került a
Betlehemi életkép, ahol az ad-
venti várakozás kezdetét
együtt ünnepelhették a tagok
és az érdeklõdõk. 

A Szent Család, és közvet-
len környezete idén is bõvült,
egy csacsi is benézett az istál-
lóba, köszönet érte, és az
egész „csapatért” Orbán
Józsefné, Erzsi néninek. A hi-
deg idõben jól esett egy kis
forralt bor, forró tea és pogá-
csa, amivel minden megjelen-
tet vendégül láttak, és az
egyesület kórusa meghitt
hangulatot varázsolt a kará-
csonyi dalcsokrával.

December 11-12-én a gyere-
keké volt a fõszerep. A két na-
pon elõször a kisebbek, majd
a nagyobbak gyûltek össze a
Német Nemzetiségi Önkor-

mányzat Klubszobájában, és
közösen készülõdtek az ünne-
pekre. Mézeskalácsot sütöt-
tek, díszítettek kóstoltak, és
kézmûveskedtek. Agyagcse-
répbõl manót, rénszarvast,
hóembert készítettek, és jópo-
fa kalapos kis karácsonyi ma-
nót varrtak. A jó hangulatú
délutánt forró karácsonyi tea,
szaloncukor, és vidám zenék
tették varázslatossá.

A kórus tagok a betlehem
avatást követõen elõször a
Nagymányoki Evangélikus

Templomban, majd Lengye-
len vettek részt az adventi es-
téken, ahol Juhász András gi-
tárkíséretével tették meghit-
té az adventi várakozás idejét.
Az utolsó gyertyagyújtásnál a
katolikus templomban éne-
keltek, majd felléptek Nagy-
mányokon a városi karácso-
nyi ünnepen is.

Egy közös karácsonyi, év-
záró ünnepséggel zárta az
egyesület a 2018. évet.

Januárban a kórus az évet
az újévi koncerten a városi fú-
vószenekarral egy csodálatos
közös produkcióval nyitotta.
Várdombon a kitelepítés év-

fordulóján adtak ünnepi mû-
sort. Itt Wusching József volt
segítségükre harmónika játé-
kával. Februárban Váralján a
Jánosi György Közösségi ház-
ban színesítették honvágyról,
hazaszeretetrõl szóló dalcsok-
rukkal a svábok betelepítésé-
rõl szóló könyvbemutatót. 

A tánccsoport idei elsõ fel-
lépése a Nagymányoki Borba-
rát Egyesület által rendezett
borbálban volt, ahol a Székely
kórussal alapozták a báli han-
gulatot. Az ifik csapatával kie-
gészülve mutatták be táncai-
kat, így megtöltve a táncpar-
kettet 15 lelkes táncospárral.
Az ifik itt mutathatták be az
idei tanévük gyümölcseit, két
felnõtt táncot és egy ifi tán-
cot.

A 2019. évre is tervezi az
egyesület, hogy a bõvíti nép-
viselet állományát. Négy új
búcsús ruhát varratnak, a fi-
úknak új ingek, és a gyerek és
felnõtt csapat tagoknak új al-
sószoknyák varrása van terv-
ben. Szeretnék a feledésbe
merülõ táncokat újra feleleve-
níteni, és az egyesület zeneka-
rával digitalizálni valamennyi

ismert tánc zenéjét.
A kórus tagok jelentkeztek

a zirci apátságban megrende-
zendõ egyház-zenei fesztivál-
ra, mely a Landesrat szervezé-
sében zajlik. Elkezdték az
énekek tanulását. Nyári terve-
ik között egy németországi
/reichelsheim-i utazás is sze-
repel!

2019. június 24-i héten ke-
rül megrendezésre a gyerek-
tábor, mely idén a szüret té-
mája köré csoportosítja prog-
ramjait. Rengeteg meglepe-
téssel, kirándulásokkal, sok-
sok kézmûveskedéssel várják
az érdeklõdõ gyerekeket. 

A XXI. Nagymányoki Bú-
csú Bor és Strudel Fesztivált
várhatóan idén szeptember
20-21-i hétvégén tartják, mely
programjáról a következõ
Nagymányoki Hírekben tájé-
kozódhatnak.

Köszönet az Olvasóknak,
hogy figyelemmel kísérik
Egyesületünk híreit, és Kö-
szönet az Önkormányzatnak,
hogy lehetõséget ad, hogy be-
számolhasson Egyesületünk
is a soron következõ és az el-
múlt idõszak eseményeirõl. 

Tájházi hhírek
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A NNAGYMÁNYOKI SSZÕLÕ ÉÉS BBORTERMELÕK BBARÁTI
KÖRE EEGYESÜLET KKÉPES ÉÉVES BESZÁMOLÓJA

2018. június 1-2-3. 
Paksi Siller fesztivál
Az idén is kapott meghívást a
Nagymányoki Borbaráti Egyesü-
let. A versenyre hazai és külföl-
di borászok is neveztek szép
számmal. Az egyesület részérõl
Beke Zoltán és Hirschmann
Ádám vett részt ezen a verse-
nyen. Minden évben a Paksi bor-
baráti egyesület június elsõ hét-
végéjén megrendezik az orszá-
gos siller fesztivált a helyi pin-
cesorban (sárgödörben) kultu-
rális program keretében. A bo-
rászok 223 db bort neveztek a
versenyre. A két Nagymányoki
borász nagyon szép eredmény-
nyt ért el, Hirschmann Ádám
egy ezüst és egy bronzéremmel,
míg Beke Zoltán 2 bronzérem-
mel tért haza.

A mustrált borok

Borok mustrálása

2018. június 23. Borturizmus,
Szekszárd Fülöp pincészet
Az idén egyesületünk egy fiatal
szõlész-borászt ismerhetett meg
Szekszárdon. Az egyesület szak-
mai kirándulás keretében egy fia-
tal feltörekvõ szekszárdi borászra
esett a választás. Fülöp Gergely
második generációs borász, aki-
vel megismerkedhettünk. Gergõ
megérkezésünk után szívélyesen
köszöntötte a Nagymányoki bo-
rászokat és hozzátartozóikat. Be-
mutatkozott és elmondta, hogy je-
len pillanatban a Benedek völgy-
ben tartózkodunk, és közel két
hektáron termel szõlõt. Bemutat-
ta a birtokot, majd borokat muta-
tott be és kóstolhattunk. Ezt köve-
tõen megvendégelt egy pince gu-
lyással. Elmondhatjuk, hogy egy
csodálatos délutánt töltöttünk el a
Benedek völgyben, jól éreztük
magunkat. Az volt a véleményünk,
hogy jó borok, szakszerû kiszol-
gálás, hozzáértõ kezek, finom pin-
ce gulyásban volt részünk és nem
utoljára voltunk itt.

Szekszárdon Fülöp Gergelynél

Megelégedetten hallgatjuk Gergőt

2018. július 17-20. Temerin
Illés napi fesztivál 
Az egyesületünknek két külföldi
kapcsolata van, az egyik Szerbi-
ai Temerin és Németországi
Reichelsheim. Mind a két egye-
sülettel szoros kapcsolatot ápo-
lunk. A Temerini Kertbaráti
Egyesülettel Szerbiában a Vince
napi nemzetközi borfesztivált
rendezi. 1854 óta Temerin foga-
dalmi ünnepe, ezekben az évek-
ben ugyanis katasztrofális vihar
és jégesõ pusztította el Illés nap-
ján a Temerini határt. Mivel
Szent Illés napján érte õket a leg-
nagyobb szerencsétlenség, és
hogy az elõzõ esztendõkhöz ha-
sonló sorozatos elemi csapások-
tól megszabaduljanak, július 20-
át fogadott ünneppé nyilvánítot-
ták. Ezen az ünnepen vett rész
egyesületünk családosan.
A kirándulást két napra tervez-
tük, délelõtt a Szabadkai piacon
néztünk szét és vásárolgattunk,
majd délután a Temerini egye-
sület kertész lakjában megven-
dégeltek és egy termék kiállítá-
son vettünk részt.
Este a két egyesület ismerkedett
egymással, vacsoráztunk és a
Temerini borokat kóstolgattuk.
A vigadalom a késõ órákig tar-
tott jó hangulatban. Elfoglaltuk a
szálásunkat a Kalap panzióban.
Másnap reggelivel kezdtük a
vendéglõben, majd fél kilenckor
gyülekeztünk a Temerini sport-
pályán.
A Borbaráti Egyesületi ruhába
felöltözve, 9 órakor megkezdõ-
dött a felvonulás a Temerini fõ-
utcán. Magyarországról érkezett
csoportok és a Temerini civil
szervezetek megkezdték a me-
netelést a katolikus templom fe-
le. Az fõút mindkét oldalán álló
nézõknek az általunk vitt bort
osztogattuk jó szívvel. A katoli-
kus templomhoz érve, a felvo-
nulók bementek a templomba
és Istentiszteleten vettek részt.
Az Istentisztelet után a kertész-
lakba mentünk ebédelni. Itt kö-
szöntötte a Kertbaráti Kör elnö-
ke Snejder Sándor az Illés napon
megjelent vendégeket. A Ma-
gyarországi vendégek ajándéko-
kat nyújtottak át a kertbarátok-
nak, majd a Borbaráti egyesület
tagjai visszavonultak a Kalap
vendéglõbe pihenni. Este 7 óra-
kor gyülekeztünk a Temerini
sportpályán, ahol megvacsoráz-
tunk. Vacsora után a helyi kul-
túrcsoportok és a külföldi cso-
portok kulturális mûsorokkal

kedveskedtek a vendégeknek.
Ezt követõen, ismerkedés, be-
szélgetés és bál kezdõdött. A haj-
nalig tartó mulattság után a bor-
baráti egyesület tagjai a Kalap
vendéglõben megpihent. Reg-
geli után a csoport elindult
Mórahalom fele, pihenésként
vellneszelni. Mindenki nagyon
jól érezte magát, kellemesen el-
fáradva este hazafele indult a
csoport.
A borbaráti egyesület minden
tagja és a hozzátartozói nagyon
szép két napot töltöttek együtt.

A kiránduláson részt vett tagok és

hozzátartozók

Horvát László helyi borász borkós-

tolót tartott

Esti bálozás a focipályán

Indulás a felvonulásra

Focipályán indulás előtt

Temerini katolikus templomban

A kertészlakban vendégeskedünk

A kiállítás része a Temerini népvi-

selet

2018 július 28. Szabó Gábor
Apponyi pincészet Lengyel
Borturizmus keretében egyesü-
letünk Lengyel községbe látoga-
tott, a volt Gróf Apponyi Sándor
pincéjébe. A pince jelen pilla-
natban Szabó Gábor tulajdona,
aki nagyon szépen rendbe tette
eredeti állapotába. Kérésünkre
megbeszéltünk egy idõpontot
Gáborral, hogy egy borkóstoló
keretében mutassa be számunk-
ra pincét. Elfoglaltsága végett
fia, ifjú Szabó Gábor örömmel
ált rendelkezésünkre, bemutat-
ta a gazdaságot, a pincét, köz-
ben elkalauzolt a boraik világá-
ba. Ezt követõen vacsoráztunk,
majd bemutatta a történelmi
pincét. Az egyesület tagjai sok
szakmai kérdés feltevésével még
jobban megismerte a Szabó Pin-
cészet borászati technológiáját.
Mindenki jól érezte magát ezen
a csodálatos délután az Apponyi
pincében. Késõ este indultunk
haza, a bornak is megjött a hatá-
sa, Nagymányokra énekszó kísé-
retében érkeztünk.

Kiránduló csapat a Apponyi pince előtt

Vendéglátás az Apponyi pincében

Ifjú Szabó Gábor ismerteti a gazdaságot

A történelmi pincében borkóstolás
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2018. augusztus Reichels-
heim Michael fesztiválon va-
ló részvétel 
Az egyesület néhány tagja min-
den évben Németországban a
Reichelsheimi Michael fesztivá-
lon vendégeskedik. Az ottani jó
kapcsolat eredménye, hogy ha-
gyománnyá vált a Michael feszti-
válon való részvétel. Az idén
Kaiser Sándor, Kréth Imréné,
Kiss Károly és Keresztes
Antalné képviseltette magát
Reichelsheimban a Michael fesz-
tiválon. Elmondásuk alapján na-
gyon jól sikerült, jó hangulatú
volt a fesztivál.

Reichelsheimi felvonulás

Reichelsheimi kocsi díszítése

2018. szeptember 21-22-23.
Szüreti fesztivál (rétes feszti-
vál, egyesületi felvonulás)
Az egyesületünk a Glück Auf
egyesület által szervezett rétes
és szüreti fesztiválon a hagyomá-
nyokhoz híven az idén is részt
vett. A rétes készítésben jeles-
kedtünk, a tavalyi évhez viszo-
nyítottan jobban sikerültek az
általunk készített rétesek. A sá-
torban, a többi civil szervezetek-
hez hasonlóan jó hangulat, ba-
rátságos légkör alakult ki. Min-
denki élvezte a rétes készítés

fortélyát, mindenki segédkezett
a rétes készítésben. Erre az alka-
lomra a csapat új kötényt is ké-
szíttetett. Jó hangulatú csapat-
munka alakult ki, örültünk a ré-
tes készítésének. Megkóstoltuk
az ez évi új borokat, ami emelte
a rétes készítés hangulatát és a
töltelékbe beloptunk egy kis új-
bort ízesítésként.

Rétest készítő boros fiuk és boros

lányok

Készül a meggyes mákos rétes

A boros lányok nagy rutinnal gön-

gyölítik a rétest

Borral ízesített rétes Steinhauser

módon készítve

Másnap 9 órakor a felvonulás-
hoz, a kis traktort és a pótkocsit
díszítettük fel. A szerelvény a
szüreti hangulatot adta vissza, a
Reichelsheimi vendégek és a
Temerini egyesületi tagok fog-
lalták el helyüket a pótkocsin.
Egyesületünk tagjai a felvonulás-
kor a nézõket újborral kínálták.
A jó hangulatú felvonulás után,
a felvonuláson résztvevõ egye-
sületi tagokat az egyesület vacso-
rával megvendégelte a pincesor
végén lévõ présházban. Az est
további részében szabadprog-
ram keretében, a sátorban mû-
sorokat néztünk és bort kóstol-
tunk az egyesületi tagok pincé-
jében. Késõ estig tartó vigada-
lomban derekasan kivettük ré-
szünket, mindenki nagyon jól
érezte magát.

Az egyesület szerelvénye

Felvonuló kis társasága

Családias a felvonulás csapata

2018. október 19. Újbor keze-
lés elõadás (Módos Ernõ)

Szakmai programunk keretében
Módos Ernõt az Alisca borrend
nagymesterét hívtuk meg a
Nagymányoki Vadász sörözõbe,
hogy szaktanáccsal lássa el a bo-
rászainkat és véleményezze az
új borokat. A csekély számmal
résztvevõ borászok és a nagy-
mester közt egy bensõséges jó
hangulatú beszélgetés alakult ki.
A hozott borokról mindent el-
mondott, jellemezte az évet és
az esetleges hibákra hívta fel a
borászok figyelmét.
Eredményesnek, tanulságosnak,
hasznosnak ítélték meg a borá-
szok az estét. Jó hangulatú bor-
kóstolással, beszélgetéssel foly-
tatódott az est.

Módos Ernõ szekszárdi borász,
nagymester, borhibákkal, bor be-
tegségekkel, borok kezelésével
adott szaktanácsokat és vélemé-
nyezte az új borokat, milyen ke-
zeléseket kell végrehajtani még.

2018. november 24. Márton
napi újbor szentelés újbor
kóstoló, családi est
Minden év végén egyesületünk
évértékelõ, borszentelõ évzáró
tart a Vadász sörözõben. Erre az
alkalomra Bagi Sándor esperes
Úr meghívást kap és megszente-
li az egyesület újborait. A csalá-
di est év értékelésével kezdõdik,
ahol ismerteti Beke Zoltán egye-
sület elnöke az elvégzett mun-
kát. Ezután vacsora, majd zenés
vigadalomba megy át az est. Egy-
más borait kóstolgatjuk, tánco-
lunk és szünetben, sztorikat ele-
venítünk fel, ami az egyesület
életében történt.  Hajnalig kitar-
tó társaság nagyon jól érezte ma-
gát.

BUÉK 2019

Bagi Sándor esperes borszentelés

közben

Szórakozó egyesületi tagok és

hozzátartozóik

Szórakozó egyesületi tagok

Vacsorára várva

Nagymányok; 2019. február 13.
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A Római Katolikus Egyházközség hírei
Egyházközségünk a keresz-

ténység egyik legnagyobb ün-
nepére, a húsvétra készül.

A Biblia szerint Jézus pén-
teki keresztre feszítése után a
harmadik napon, vasárnap
feltámadt. Kereszthalálával
nem szabadította meg a vilá-
got a szenvedéstõl, de meg-
váltotta minden ember bû-
nét, feltámadásával pedig
gyõzelmet aratott a halál fe-
lett.

Húsvét, Jézus sivatagi böjt-
jének emlékére tartott 40 na-
pos nagyböjt zárása. 

Jézus Jeruzsálembe való
bevonulásának emlékére, a
húsvét elõtti vasárnapot vi-
rágvasárnapnak nevezzük.

A virágvasárnap szerepe,
hogy bevezesse a szent há-
rom nap liturgiáját. Ezen a
napon templomunkban fel-
hangzik Jézus  szenvedését
bemutató történet, a  passió
és  plébános urunk megszen-
teli a barkákat.

Nagycsütörtök az utolsó

vacsora emléknapja, az Euka-
risztia (oltáriszentség) alapí-
tásának ünnepe. Templo-
munkban szentmisével emlé-
kezünk erre az eseményre,
mialatt a „A harangok Rómá-
ba szállnak…”

Nagypénteken templo-
munkban nincs szentmise,

igeliturgiát tartunk, áldozta-
tással. Kórusunk  ismét el-
énekli, a passiót. Nagypénte-
ken halt kereszthalált Jézus,
ez a nap a keresztények köré-
ben a bûnbánat, a mély gyász
és a szigorú böjt napja.

Szombat esti szertartás a
húsvét legszebb vigíliája.

Nagyszombaton véget ér a 40
napos böjt és újra megszólal-
nak a harangok. Legjelentõ-
sebb eseményei a nagyszom-
batnak a víz- illetve tûzszente-
lés. Katolikus templomokban
a gyertyát a megszentelt tûz
lángjáról gyújtják meg. Az új
tûz gyújtása a remény szim-
bóluma is. Szertartás közben
ismét visszaszállnak a haran-
gok Rómából. A megemléke-
zés körmenettel zárul. Kör-
menettel hirdetjük a világ-
nak, hogy feltámadt Krisztus.

Húsvétvasárnap reggel ün-
nepi szentmisét celebrál Bagi
Sándor plébános urunk. A
húsvét akkora ünnep az egy-
házban, hogy nem egy na-
pon, hanem nyolc napon ke-
resztül ünnepeljük. Ilyenkor
szokás bárányhúst, kalácsot,
tojást, sonkát és bort fogyasz-
tani. A húsvéti bárány Jézus
áldozatát, a bor Krisztus vérét
jelképezi. 

Macsekné Herger Gabriella
egyházközségi képviselõ

Az utóbbi években egyre több bosszúságot okozott,
hogy a templom melletti parkolónkba mély nyomokat
vájtak az autók. Esõs idõben, az autóval jövõk tócsákon
ugráltak, vagy ázott, sáros cipõvel érkeztek a temp-
lomba. Presbitériumunk ezért fel akarta töltetni zúzott
kõvel a parkolót. Már határozatot is hoztunk, amikor
Klem Ádám presbiterünk egy vasárnap nagyon jó hír-
rel állt elõ: Karl Béla polgármester úr és a Képviselõ
Testület segítségét ajánlotta egy sokkal szebb, térkö-
ves megoldáshoz. Ha kifizetjük a beruházás anyagkölt-
ségét, az Önkormányzat brigádja elvégzi a szükséges
kavicságy elkészítését és a térkõ lerakását. Aki már
térköveztetett, tudja, hogy a munkadíj az anyagkölt-
séggel egyenértékû. Mivel a teljes beruházás (anyag-
költség+munkadíj) ára nem állt rendelkezésünkre,az
anyagköltséget viszont nehezen, de elõ tudtuk terem-
teni, nagy örömmel fogadtuk és megköszönjük a Kép-
viselõ Testületnek a lehetõséget, hogy templomunk
környezete ilyen elegánsan megszépülhetett!

Március közepén a munkálatok lassan végükhöz
érnek, a Brigád igazán szép, elsõrangú szakmunkát
végzett! Klem Ádám presbiterünk és Hufnágel János
gondnokunk a jó gazda gondosságával és a templom-
építés hangulatára emlékeztetve mentek nap, mint
nap a munkálkodókhoz egy kis harapnivalóval és
frissítõvel. A végsõ eredmény eléréséhez még szük-
ség lesz némi társadalmi- és földmunkára, melyrõl a
gyülekezet tagjait igyekszünk informálni. Amint min-
dennel elkészülünk, ünnepi hálaadó istentisztelettel
egybekötött kerti partin szeretnénk felavatni az új
parkoló- és rendezvényteret.

Schaller Bernadett ev. lelkész
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