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Testületi Hírek
Nagymányok Város Önkormányzata

Folytatás a 2.oldalon

A márciusi testületi ülésen elfoga-
dásra került az Õszikék Szociális In-
tézmény költségvetése, a Nagy-
mányoki Közmûvelõdési Központ
és az önkormányzat Bizottságainak
2018. évi beszámolója. Megalkotás-
ra került a Közszolgálati Tisztvise-
lõk Napjáról szóló önkormányzati
rendelet, módosításra került a szoci-
ális igazgatás és szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló 4/2015.
(II. 27.) önkormányzati rendelet, jó-
váhagyásra került az önkormányzat
2019. évi közbeszerzési terve. A

Mozgássérültek Bonyhádi Egyesüle-
tének mûködését 30.000,- Ft-tal, a
Rákóczi Szövetség Beiratkozási
Programját a Kárpátaljai régió ré-
szére 50.000,- Ft-tal támogatta az ön-
kormányzat.
Az áprilisi testületi ülés napirendje-
ként a testület elfogadta az Õszikék
Szociális Intézmény 2018. évi szak-
mai beszámolóját, a Nagymányoki
Városi Fúvószenekar beszámolóját
és a civil szervezetek mûködési tá-
mogatására pályázatot írt ki.
A fogorvosi feladatellátási szerzõdés

módosításra került, akként, hogy a
feladatellátási szerzõdésben a felada-
tot ellátó fogorvosként Mühlné Dr.
Szappanos Eszter kerül feltüntetés-
re. Az önkormányzat döntött arról,
hogy pályázatot nyújt be 
– a TOP-1.4.1-19 „Bölcsõdei férõhe-

lyek kialakítása, bõvítése” címû
pályázati kiírásra, mely a 7355
Nagymányok, Arany János utca 1.
762 hrsz-ú ingatlanon új bölcsõde
épület kialakítására vonatkozik;

Nagymányok várossá avatásának 10. évfordulója alkalmából
2019. augusztus 24-én a nagymányoki piactéren Városnapot
tartunk, ahol változatos programokkal várjuk kedves vendé-
geinket. Délelõtt a programok
sorát 9.30 órakor Ökomenikus
szentmise indítja a nagymá-
nyoki piactéren, majd 11.00
órakor a meghívott vendégek
testületi ülés keretében idézik
fel a város elmúlt 10 évét, mely
eseményt a település lakossága
a színpadon elhelyezett kivetí-
tõn tud követni. 

Délután 16 órától szórakoz-
tató programokkal várunk
minden kedves érdeklõdõt. 

Program a 3. oldalon

NAGYMÁNYOK A MI VÁROSUNK!

11110000 Tíz éve a mi városunk
Nagymányok

éévv
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Testületi Hírek
Nagymányok Város Önkormányzata

Folytatás az 1.oldalról
– a Magyar Falu Program

keretében „A nemzeti és
helyi identitástudat erõ-
sítése” címû, MFP-
NHI/2019. kódszámú pá-
lyázati kiírásra, mely a
7355 Nagymányok, Petõ-
fi 71., 661/13 hrsz-ú in-
gatlanon a közösségi tér
felújítására (hangosítás,
világítás, napelem, esz-
közvásárlás) vonatkozik;

– a Magyar Falu Program
keretében az „Orvosi
rendelõ” címû, MFP-
HOR/2019. kódszámú
pályázati kiírásra, mely a
7355 Nagymányok, Tán-
csics utca 3., 332 hrsz-ú
ingatlanon a háziorvosi
rendelõ felújítására (épü-
let felújítás, eszközbe-
szerzés) vonatkozik.

A májusi testületi ülésen a
Bonyhádi Rendõrkapitány-
ság részérõl dr. Marcsek
Sándor ezredes úr, kapitány-
ságvezetõ tájékoztatta a
képviselõket Nagymányok
közbiztonsági helyzetérõl.
A testület elfogadta a 2018.
évi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatok ellátá-
sának átfogó értékelését,
Váralja Község és Nagymá-
nyok Város Szociális Intéz-
ményeinek Intézményfenn-
tartó Társulása 2018. évi zár-
számadását, a Nagy-mányoki
Pitypang Óvoda és Bölcsõ-
de csoportlétszámait. 

Az önkormányzat 2018. évi
költségvetésérõl szóló
1/2018. (III.6.) önkormány-
zati rendelete módosításra
került és elfogadásra került
a 2018. évi zárszámadás. 
Beszámoló hangzott el az
önkormányzat 2018. évi
belsõ ellenõrzésérõl, az ön-
kormányzat 2018. évi
egyéb ellenõrzéseirõl, a Pol-
gármesteri Hivatal 2018.
évi adóhatósági tevékenysé-
gérõl. 

Az önkormányzat a tûzol-
tással, árvízvédelemmel
kapcsolatos tevékenységet
folytató civilszervezetek

mûködési támogatására ki-
írt pályázati felhívásra be-
nyújtott pályázat alapján a
Nagymányoki Önkéntes
Tûzoltó Egyesületet
450.000,- Ft támogatásban,
a közbiztonsági feladatot
ellátó civilszervezetek mû-
ködési támogatására kiírt
pályázati felhívásra be-
nyújtott pályázat alapján a
Nagymányoki Polgárõr
Egyesületet 400.000,- Ft tá-
mogatásban, a hivatalos
versenyszerû sporttevé-
kenységet, illetve utánpót-
lás nevelést folytató civil-
szervezetek mûködési tá-
mogatására kiírt pályázati
felhívásra benyújtott pá-
lyázat alapján a Nagymá-
nyoki Sportegyesületet
600.000,- Ft támogatásban
részesítette. 

Az önkormányzat vélemé-
nyezési jogával élve a
Nagymányoki II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola
intézményvezetõi (maga-
sabb vezetõ) állására
Wusching Mária Rita által
benyújtott pályázatot támo-
gatta.

Az önkormányzat döntött
arról, hogy a Lux Invest
2000 Kft.-vel szerzõdést köt
Nagymányok város közvilá-
gítási berendezéseinek, ak-
tív elemeinek üzemelteté-
sére, karbantartására.

A testület döntött arról is,
hogy pályázatot nyújt be az
„Önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések tá-
mogatásra” „Belterületi
utak, járdák, hidak felújítá-
sa” pályázati alcélok pályá-
zati kiírásra, a Nagymá-
nyok, Petõfi Sándor utca 2.
szakaszának felújítására
(helyrajzi száma: Nagymá-
nyok 634). A felújítás össz-
költsége 20.000.000,- Ft. Az
önkormányzat a 2019. évi
saját bevételébõl bruttó
5.000.000,- Ft önerõt bizto-
sít a pályázathoz. 
Az igényelt támogatás
15.000.000,- Ft. 

A testület továbbá elfogadta
a Mezõföldvíz Kft. 2018. évi
beszámolóját.

A júniusi rendes ülésen el-
fogadta a képviselõ-testület
a közfeladatot ellátó szolgál-
tatók (közszolgáltatások,
egészségügyi alapellátások,
közétkeztetés) szakmai be-
számolóját, valamint az ön-
kormányzati kedvezményt
igénybe vevõ civil szerve-
zetek beszámolóját és a te-
rembér támogatásokat fe-
lülvizsgálta. A testület dön-
tött arról, hogy az óvodai
létszámot 100 fõrõl 120 fõ-
re emeli és a módosítás át-
vezetése érdekében elfo-
gadta a Nagymányoki Pity-
pang Óvoda és Bölcsõde
egységes szerkezetû Alapí-
tó Okiratát és a Módosító
Okiratát. 

Nagymányoki Német 
Nemzetiségi 

Önkormányzat Hírei

A testület a májusi ülésén
megtárgyalta Wusching
Mária Rita vezetõi pályáza-
tát a Nagymányoki II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Isko-
la vezetõi állására, és azt tá-
mogatta. Elfogadta a Nagy-
mányoki Pitypang Óvoda
és Bölcsõde 2019/2020. ne-
velési év csoport létszámait.
Módosította a nemzetiségi
önkormányzat 2018. évi
költségvetését és elfogadta
annak végrehajtását, tár-
gyalt a 2019. októberi hely-
hatósági választások nem-
zetiségi jelöltjeirõl. A testü-
let döntött arról, hogy 10
ezer Ft összeggel részt vesz
az óvodás gyermekek utaz-
tatásában a szekszárdi gyer-
mektánc találkozóra.

A júniusi rendkívüli ülésen
a nemzetiségi önkormány-
zat elfogadta a Nagymá-
nyoki Pitypang Óvoda és
Bölcsõde Alapító okiratá-
nak módosítását. A testület
a Nagymányoki II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és

Alapfokú Mûvészeti Iskola
kiemelkedõ képességû ta-
nulói jutalomkirándulását
55 ezer Ft összeg erejéig tá-
mogatta, maximum 60 ezer
Ft összeggel hozzájárult az
iskolaudvar méltó kialakítá-
sához és a nemzetiségi fel-
nõtt kórus zirci egyházze-
nei kórustalálkozón való
részvételét az utazás meg-
szervezésével maximum
150 ezer Ft összegben tá-
mogatta.

Nagymányoki Roma 
Nemzetiségi 

Önkormányzat Hírei

A testület módosította a
nemzetiségi önkormányzat
2018. évi költségvetését és
elfogadta annak végrehajtá-
sát. Az iskola, az óvoda, a
nemzetiségi tánctábor és
hagyományõrzõ tábor tá-
mogatásáról is döntöttek. 

Városüzemeltetési
csoport tevékenységei
az elmúlt idõszakban
a rendszeres karban-
tartási munkák mellett
a következõk voltak:

 József Attila utca járda-
építésének befejezése

 elhanyagolt zöldterü-
letek rendbetétele

 fák metszése, néhány
veszélyes fa kivágása

 ároktisztítás

 még nem értékesített
iparterületek rendbe-
tétele

 további 10 db szemét-
tároló kosár kihelyezé-
se a városban 

 készlettéri épület kör-
nyezetének megtisztí-
tása a beruházás meg-
kezdése elõtt

 vasúti megálló peron
megmagasítása (MÁV
dolgozók segítségével)
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A Nagymányoki Közmûvelõdési Központ hírei

Vár a megye nap
Nagymányok részt vett az idei
Vár a megye-Tolna megyei ér-
tékek napja rendezvényen. A
Tolna Megyei Önkormányzat
rendezvényén Nagymányok
idén elsõ alkalommal vett részt
a Glück Auf Egyesület, a
Nagymányoki Székely Kör
Egyesület és Nagymányok Vá-
ros Önkormányzatának lelkes
és nagyon aktív csapatával, jó
hangulatban dolgoztunk a pa-
vilon csinosításán már kora
reggel. Pavilonunkra méltán
lehettünk büszkék, sok elis-
merõ szót kaptunk a többi te-
lepüléstõl is. Igyekeztünk be-
mutatni Nagymányokot, min-
den színfoltját. Emellett Karl
Béla polgármester úr által ké-
szített vadpörkölttel benevez-
tünk a Minden Ízében Tolna
Megye versenyre is! Kóstoló-
pontnak is jelentkeztünk, így a
Glück Auf Egyesület és a
Nagymányoki Székely Kör
Egyesület tagjai sok finomság-
gal készültek, melyek nagy si-
kert arattak a hozzánk látoga-
tók körében! Nagy köszönet a
munkájukért! Büszkék vol-
tunk a színpadon bemutatott
nagymányoki sváb menyasz-
szony és võlegény viseletünk-
re, köszönet Gungl Brigittá-
nak és Melcher Márknak! 

Megyeszékhely felfedezõ
versenyen csapatunk 18 csa-

patból a 3. helyezést érte el!
Minden résztvevõnek, az
Egyesületek vezetésének kö-
szönjük a részvételt, segítsé-
get, amivel közösen vittük el
Szekszárdra Nagymányok jó
hírét!!! Jövõre ismét VÁR A
MEGYE! Mi ott leszünk!

A képeket köszönjük Turós
Balázsnak, a videófelvételt
Székely Attilának, ami a váro-
si tv-ben megtekinthetõ lesz. 

Gyereknap
2019. 05. 25-én városi gyerek-
napot tartottunk a Nagymá-

nyoki Piac területén! Köszön-
jük a II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola és a Nagymányoki
Pitypang Óvoda dolgozóinak
önzetlen segítségüket! Kö-
szönjük a Lánglovagok és Ka-
tonai Hagyományõrzõk szer-
vezõinek, hogy kilátogattak
hozzánk és ezzel is színeseb-
bé varázsolták gyereknapun-
kat!                                                 

Könyvbemutató
2019. május elsején a Nagy-
mányoki Közmûvelõdési

Központban Gänszler Beáta
TIZENKETTÕ címû novellás-
kötetével ismerkedhettek
meg az érdeklõdõk. Az ezzel
egyidejûleg megnyílt kiállítá-
son Wusching Ibolya festmé-
nyei is bemutatásra kerültek.
A rendezvényen közremûkö-
dött, felolvasott Dévényi Ildi-
kó színmûvésznõ is! Hucker
Ferenc harmonikán kísérte
végig az eseményt. 
Beszélgetõtársuk Szeri Árpád
újságíró volt. 
Gratulálunk a remek bemu-
tatóhoz! 

Majális 
Idén, 2019. 05. 01-én civil szer-
vezetek, egyesületek, baráti
társaságok gyûltek össze a
Nagymányoki Piactéren és
egy jó hangulatú baráti fõzõcs-
kével kezdték a májusi hóna-
pot! A Nagymányoki Szõlõ és
Bortermelõk Baráti Köre
Egyesület házi borversenyt
tartott, aminek az eredmény
hirdetésére is sor került. Dél-
után az újonnan épült sport-
park ünnepélyes átadására is
sor került, ahol a fiatalabbak-
tól az idõsebbekig aktívan tölt-
hetik el a szabad idejüket egy
igényes szabadtéri létesít-
ményben. Köszönjük a részt-
vevõknek, a kiállítóknak, a
Tûzoltóságnak ezt a remek
hangulatú napot! 
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Elsõ olvasótábor a könyvtárban
Az idei nyáron elõször indítot-
tunk olvasótábort. Nem nagy
létszámmal, de lelkesen jó han-
gulatú hetet töltöttünk együtt.
Köszönjük  Nagymányok Vá-
ros Önkormányzatának támo-
gatását, mellyel ingyenessé
tette a szülõk számára a tá-
bort. 

A résztvevõkkel „körbe-
utaztuk a Földet”! Minden na-
pot egy mese olvasásával in-
dítottuk az egyik földrészrõl.

A mese feldolgozása után
kihasználva a virtuális valósá-
got elutaztunk. A Google  tér-
kép segítségével megkeres-
tük a helyet, útvonal tervet
készítettünk és szállást foglal-
tunk az adott országban. Utá-
na néztünk a lakosságnak, a
területnek, a növény, és állat-
világnak. Megcsodáltuk a nép-
viseleteket, mûvészetet. Mind-
ezt a Google segítségével és
összehasonlítva egymással.
Természetesen a háttérkép is
naponta tükrözte az országot,
földrészt ahol jártunk.

A tízórai után pihentetõ
színezés következett a napi

meséhez kapcsolódva. Ebéd
utáni csendes pihenõ címen
film és mesenézés követke-
zett, az adott országból/- ról.
A délután kézmûveskedéssel
telt. Az adott ország mûvésze-
tét próbáltuk kivitelezni a
délelõtt látottak alapján.

Hétfõn Európában, termé-
szetesen Magyarországon jár-
tunk. Így nemezeléssel tuli-
pánt készítettünk.

Kedden Ázsiát barangoltuk
be, ott is Indiát. Díszes ele-
fánt kulcstartót varrtunk, és
pólót batikoltunk.

Szerdán Amerikai utazáson
vettünk részt és az Észak-
Amerikai indiánok életébe
mélyedtünk el. Szõttünk, fon-
tunk karkötõt, amulett tartót.

Csütörtökön Afrikában kö-
töttünk ki és megfigyeléseink
alapján, maszkok és afrikai
„akármi” tartók készültek.

Pénteken az utolsó állomás
Ausztrália volt. A mûvészeti
alkotásokat megfigyelve pon-
tozó technikával kavicsfestés-
re vállalkoztunk.

Jövõ nyáron újra utazunk!
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ÖÖrröömmhhíírr ::   éévvrrõõll   éévvrree  bbõõvvüüll   
aa  PPii ttyyppaanngg  ÓÓvvooddaa  llééttsszzáámmaa

A Nagymányoki Pitypang Óvo-
da és Bölcsõde 100 fõs gyer-
meklétszámmal zárta idei ne-
velési évét. Óvodánk ebben az
évben, korosztályoknak megfe-
lelõen, 4 óvodai csoportot és 1
mini bölcsõdei csoportot tud-
hatott magáénak. Az elõzõ
évekhez képest nagy örö-
münkre egyre inkább bõvül
óvodánk létszáma.

Az idei évben a Süni cso-
port volt a tanköteles nagycso-
port. A májusi évzáró és balla-
gásunkon 16 gyermek búcsú-
zott el óvodánktól.  A gyere-
kek ballagásra való izgatott ké-
szülõdése közepette jócskán
akadt más egyéb, vidám elfog-
laltság/program. 

2019. május 4-én óvodánk
némettánc csoportjával Gyö-
rébe látogattunk el, ahol egy
jókedvû, hangulatos mûsort
mutattunk be a Tavaszi Feszti-
vál látogatóinak. 

Május 10-én tartottuk óvo-
dánk gyermeknapját, az óvó-
nõk számtalan érdekesebbnél,
érdekesebb játéklehetõséggel
készültek a gyerekek számára. 

2019. május 17-én a Szek-
szárdi Tánctalálkozón léptünk
fel a német nemzetiségi tánc-
csoportunkkal. A gyerekekkel
együtt mi, felnõttek is minden
évben izgatottan várjuk ezt a
rendezvényt. Gyermekeink
számára pozitív élmény más
gyerekekkel együtt átélni a
tánc örömét. Mi felnõttek pe-
dig szakmai tapasztalatokkal
gazdagodhatunk és betekin-
tést nyerhetünk más óvodák
életébe.

Óvodánkban régi hagyo-
mány, hogy a nagycsoportos
gyermekeinket évvégén egy
jutalomkirándulással ajándé-
kozzuk meg. Május közepén a
Süni csoportosok szüleikkel
egy felejthetetlen napot tölt-
hettek el a kaposvári Katica
Tanyán a Szülõi Munkaközös-
ség támogatásával. Felnõtt és
gyermek is jól érezte magát,
kellemes napot töltöttünk el
együtt.

A Városi Gyereknapon
mozgás és sok érdekes játékle-
hetõség várta óvódásainkat.
Ezen a rendezvényen az
óvónénik is segítséget nyúj-
tottak a szervezõknek. Arcfes-
téssel, csillámtetoválással és bi-
ciklis akadálypályákkal színe-

sítették a gyerekek délelõttjét.
A sok-sok program és ren-

dezvény közepette a Süni cso-
port tagjai lázasan készülõd-
tek Ballagási mûsorukkal, amit
május 31-én mutatták be szü-
leiknek a nagymányoki Sport-
csarnok színpadán. Az idén
mûsorunk végére egy kis
meglepetést tartogattunk a
gyerekek nagy örömére. Ga-
lambokat röptettünk a Sport-
csarnok elõtti téren. 

Az elmetorna bajnokságot a
ballagást követõ héten rendez-
tük meg, 12 nagycsoportos
gyermek mérte össze ezen a
napon tudását. Érdekes, az
óvónénik számára is meglepõ
eredmények születtek, a gye-
rekek büszkén vitték haza az
okleveleiket és az ajándékokat.
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Testvértelepülési 
találkozó 

2019. május 23-26
Reichelsheim

Reichelsheim település veze-
tõsége összefogva a helyi civil
szervezetekkel, majd egy hosz-
szú hétvégét kijelölve meg-
szervezte, hogy négy testvér-
település a hivatalos kapcsola-
tok évfordulóit megünnepel-
je. Ezek pedig: Reichelsheim
– Dol de Bretagne 15 éves,
Reichelsheim – Jablonka és
Reichelsheim – Nagymányok
10-10 éves.

Az elõkészületeket egyesü-
letünk vezetõsége koordinál-
ta. Nagymányokot Karl Béla
polgármester vezetésével egy
38 fõs csoport képviselte. A
csoport összeállításánál
szempont volt, hogy az uta-
zók úgy képviseljék települé-
sünket, hogy abból minél
többet meg tudjanak mutat-
ni. Hucker Ferenc festõ
Nagymányokról és környéké-
rõl készített festményeibõl
vitt, a Nagymányoki Ifjúsági
Fúvószenekar és a Glück Auf
Egyesület kórusa pedig zenei
tudásukból készültek fel az
eseményre. A csapatban más
helyi civil szervezetek tagjai
is képviseltették magukat.

Vendéglátóink mind a
négy napra nagyszerû prog-
ramokat állítottak össze euró-
pai uniós támogatás segítsé-
gével. 

Csütörtökön délután hiva-
talos fogadásban részesültek
a delegációk, majd este a ma-
gyar csoport vadakból ké-
szült ételeket kapott vacsorá-
ra a helyi vadászegyesület
klubjában. Közben a fúvósze-

nekarunk megalapozta a hét-
vége hangulatát. Pénteken
délelõtt kiállításmegnyitó,
délután a „Röders Hütte”, es-
te pedig a „Reichenberger
Halle” adott lehetõséget a ta-
lálkozókra az ismerõsökkel.

Szombaton fakultatív prog-
ram keretében Frankfurt bel-
városába utazhattak a csopor-
tok, miközben a négy telepü-
lés polgármestere az egyesü-
letek vezetõivel nézeteiket
egyeztették. Délután még egy
kis lovas kocsis kirándulás is
belefért a környéken. Este pe-
dig a hétvége legfontosabb
eseménye az ünnepi est volt,
ahol valamennyi testvértele-
pülés vendége megjelent, és

ahol a polgármesterek és a
helyi politikusok mondhat-
ták el gondolataikat. Mindez
elõzetesen a négy nyelvre le-
fordított kiadvány segítségé-
vel mindenki számára érthe-
tõ volt. Valamennyi település-
rõl zenészek és énekesek is
helyet kaptak a színpadon.
Közösen adták elõ az Európai
himnuszt. 

Vasárnap délelõtt a katoli-
kus templomba várták a ven-
dégeket, ahol nemzetközi mi-
sét hallgathattak. Ezután elér-
kezett a búcsú ideje, majd az
indulás. Hazaúton a stuttgarti

magyar konzulátuson rövid
ideig megállva még az EU-s
szavazást is megejthették az
utazók. 

Köszönhetõen a házigaz-
dák nagyszerû elõkészítõ
munkájának, hazaérve a talál-
kozóról mindenki pozitívan
nyilatkozott. Valamennyi
nagymányoki utazó családok-
nál került elhelyezésre, így si-
került tovább mélyíteni a
már meglévõ kapcsolatokat,
illetve az elõször kiutazók
számára pedig lehetõség volt
az ismerkedésekre, és kap-
csolatfelvételekre.

Nagymányok-Reichelsheim
Baráti Egyesület

Polgármesterek és a kiállítók a régi hivatal épületében

Az ünnepi estén a nagymányoki fúvószeneker 

és a Glück Auf Egyesület kórusa a színpadon

Egyesületünk elérhetősége: E-mail: info@nagymanyok-reichelsheim.hu

Honlap: http://www.nagymanyok-reichelsheim.hu

Csoportkép hazaindulás előtt a vendéglátókkal
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A Glück Auf Egyesület az el-
múlt idõszakban is igen gazdag
és sokszínû programokról szá-
molhat be.

Húsvét elõtt, nagypénteken
a táncos gyerekek találkoztak
a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat klubszobájában, ahol
a leánykák a húsvéti locsolók-
nak hímes tojásokat festették.
Díszíthettek viasszal, zsírkré-
tával, majd hagymahéj fõzet-
tel, vagy ecetes megoldással
varázsoltak színes, szebbnél
szebb tojásokat. Kézmûves-
kedhettek is, meglepetést rej-
tõ kis nyulakat barkácsoltak.

Húsvét hétfõn kora reggel
találkoztak a táncos legények,
lovas kocsival, harmonikaszó
kíséretében indultak a lányos
házakhoz. A népviseletbe öltö-
zött lányok izgatottan várták a
fiúkat, akik egy tucatnyi vö-
dör hideg vízzel gondoskod-
tak a lányok egész évi frisses-
ségérõl. A locsolást követõen
piros tojással, süteménnyel, és
egy kis szomjoltóval hálálták
meg a gondos legények mun-
káját.

A soron következõ na-
gyobb volumenû program a
nyári tábor. A nyári szünet
második hetében került idén
megrendezésre a nemzetiségi
gyermek-tánctábor. A hely-
szín az általános iskola volt.

Az idei téma erre a hétre a
szüret, és a szõlõ feldolgozása
volt.

A csapatok kialakítása után a
gyerekek csapatnevet válasz-
tottak, majd nagy lelkesedéssel
– a tábor témája tükrében – el-
készítették egyenpólójukat.

Másnap Villányba kirándul-
tak, ahol a Gere pincészetet lá-
togatták meg. Itt megismer-
hették a szõlõ nagyüzemi
szintû feldolgozását. Megnéz-
ték, hogy palackozzák, hogy
tárolják az országos hírû,
nagynevû borokat. Délután
sétáltak egyet Villány hangula-
tos utcáin a pincék között, és
egy fagyival enyhítették a hõ-
ség miatti fáradtságot.

Folytatás a 9. oldalon

AA  NNaaggyymmáánnyyookkii  GGllüücckk  AAuuff  EEggyyeessüülleett
22001199..  eellssõõ  fféélléévvii  pprrooggrraammjjaaii
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Folytatás a 8. oldalról
Szerdán a nagymányoki pin-

cesorba sétáltak. Meglátogatták
Schraub József pincéjét, ahol
megismerkedtek a szõlõ feldol-
gozásával. Józsi bácsi megmu-
tatta, sõt egy kis mennyiségû
szõlõvel ki is próbálták a gyere-
kek a darálást, préselést. A saját
kézzel készített mustot minden
gyerek megkóstolta, nagy
örömmel ízlelték a 100 %-os
gyümölcslevet.

Délután egy habpartival ked-
veskedtek a szervezõk a gyere-
keknek, azok nem kis örömére.
A nagy melegben jól esett egy
kis hûsölés, amirõl a bonyhádi
tûzoltók gondoskodtak.

Csütörtökön újabb kirándu-
lás következett, Magyarher-
telendre utazott a csapat. Sze-
rencsére idén az idõjárás is vé-
gig a táborozókkal volt, így a
gyerekek a szabadtéri meden-
céket is kipróbálhatták, csak az
ebéd idejére tértek vissza kicsit
a szárazföldre.

Pénteken sorversenyek, szom-
baton kvíz volt a fõ elfoglaltság.
Minden nap kézmûveskedtek
valamit, többek között porce-
lán bögrét is rajzoltak egyedi
motívumokkal. Naponta tán-
coltak, külön a legkisebbek, a
nagyobbak és az ifik is.

A szervezõ Glück Auf egyesü-
let hálás a helyi általános iskola
igazgatónõjének, Wusching Ri-
tának, aki helyet biztosított a
tábor számára. Köszönet még
Nagymányok Város Önkor-
mányzatának, amely támogatta
a résztvevõ nagymányoki gye-
rekeket.

A tábor zárásának napján a
gyerekcsoportok részt vettek a
Nagymányoki Pityóka Fesztivá-
lon, ahol be is tudták mutatni a
héten jól begyakorolt
táncokat. Az ifikkel kie-
gészült felnõtt tánccso-
port fellépést is bõven
gyakorolhatott az elmúlt
idõszakban, táncoltak
Hõ-gyészen, Györében,
Tolna-Mözsön. Részt
vettek Derekegyházán
és Bonyhádon is a gye-
reknapon, ahol a hagyo-
mányos népi játékokkal,
körhintával, mászófallal
színesítették a progra-
mokat.

Június 28-án Nagymá-
nyok Város Önkormány-
zatával, és a Nagymá-
nyoki Székely Egyesület-
tel karöltve részt vettek
a szekszárdi Vár a Megye
rendezvényen. 
Folytatás a 10. oldalon

A Nagymányoki Glück Auf Egyesület 2019. elsõ félévi programjai
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Folytatás a 9. oldalról
Itt a két egyesület és az Ön-

kormányzat bemutatta tele-
pülésünk sokszínûségét, he-
lyi nemzetiségi falatokat is
kóstoltattak az érdeklõdõk-
kel. A rendezvény keretén be-
lül a nagymányoki sváb eskü-
või viseletet mutatták be,
ahol a hihetetlen egyszerûsé-
gével csodálatos fekete meny-
asszonyi viselet ismét lenyû-
gözte a közönséget.

Nagyon jó hangulatú na-
pot töltöttek el Szekszárdon,
köszönet az önkormányzat-
nak a meghívásért.

Rengeteg program vár még
a csoportra a nyáron, többek
között Kismányokra, Hajósra,
Hidasra, Györkönybe utaz-
nak még fellépésre, valamint
a Bonyhádi Sommerfesten is
részt vesznek.

Nagymányokról három
csoporttag is nevezett a ren-
dezvényen tartandó Országos
Sváb szépségversenyre, na-
gyon szorítunk nekik, és kér-
jük az oda látogatókat, hogy
támogassák õket közönség
szavazataikkal.

Elkezdõdött a XXI. Nagy-
mányoki Búcsú, Bor és
Strudel Fesztivál szervezése
is, ami idén szeptember 20-
21-én kerül megrendezésre.
Szeretettel várnak minden ér-
deklõdõt, idén sem fogunk
unatkozni ezen a hétvégén,
csak el kell látogatni pincesor
végi rendezvény területre.

Az idei valamennyi progra-
mon készült képek megte-
kinthetõk a www.gluckauf.hu
oldalon, a tábor jó hangulatá-
ból és színes programjából is
kaphatnak itt ízelítõt.

Az énekkar hírei
Az általános iskola Pacsirták
gyermekkara a tanévet nagy
sikerrel zárta. A tanévzáró és
ballagási ünnepet tették még
szebbé és meghatóbbá éneke-
ikkel.

A Glück auf! német nemze-
tiségi énekkar nem szûkölkö-
dött teendõkben az elmúlt
idõszakban sem. Május 19-én
Bonyhádon Evangélikus Is-
tentiszteleten szolgáltak,
amely hallható volt a Pécsi
Rádió adásában! Ezután má-

jus 23-27-ig terjedõ idõszak-
ban az énekkar tagjai közül
többen Reichelsheimba utaz-
tak több nagymányoki egye-
sülettel karöltve, hogy ott a
két település közti 10 éve
fennálló testvérkapcsolatot
megünnepeljék. A sok színes
program mellett lehetõsége
volt a kórusnak önállóan és a
városi fúvószenekarral
együtt is bemutatkoznia. 

A június 24-tõl 28-ig meg-
rendezett gyermektánc-tábor
is számíthatott a lelkes kórus-
tagok segítségére: a gyere-

keknek az asszonyok uzson-
nára palacsintát sütöttek.

Június 28-án rendezte
Szekszárd városa a „Vár a me-
gye” elnevezésû rendezvényt,
melyre Nagymányok városa
is meghívást kapott. Itt a kó-
rustagok saját kezûleg nyúj-
tott sváb házi rétest és csörö-
gefánkot kínáltak a standjuk-
hoz látogatóknak.

Július 13-án Zircen került
megrendezésre a Landesrat
(Magyarországi Német Ének-,
Zene-, és Tánckarok Orszá-
gos Szövetsége) szervezésé-
ben a XXIII. egyházzenei
fesztivál, melyen a német ki-
sebbségi önkormányzat tá-
mogatásával a kórus részt ve-
hetett. Felemelõ élmény volt
25 kórussal együtt énekelni,
imádkozni az impozáns fres-
kócsodákkal dúsított baziliká-
ban.

A nyár még nem ér véget a
kórus számára sem: augusz-
tus 11-ére a bonyhádi Som-
merfest ünnepségre hívták
meg a kórust, augusztus 20-
án a kitelepülés-emlékmûsor
közremûködõi lesznek Kis-
mányokon. Augusztus 31-én
Nagymányokon a bányász-
napra kaptak meghívást.
Szeptember 14-én a Szekszár-
di szüreti napok rendezvény
nagyszínpadán énekelhet-
nek. Szeptember 21-én pedig
a Glück auf! egyesület immár
hagyományos nagy sikerû
Bor és Strudel Fesztiválján
vesznek részt. Szeretettel hív-
nak minden énekelni tudó és
szeretõ nagymányokit kórus-
tagnak! Minden felsorolt ren-
dezvényre szeretettel várják
az érdeklõdõket!

A Nagymányoki Glück Auf Egyesület 2019. elsõ félévi programjai
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A Római Katolikus Egyházközség hírei
Egyházközségünk minden év-
ben nagy lelkesedéssel és
örömmel készül az augusztus
20-ai ünnepi szentmisére. Au-
gusztus 20. az egyik legrégibb
magyar ünnepnap, Szent Ist-
ván király napja, a keresztény
magyar államalapítás, a ma-
gyar állam ezeréves folytonos-
ságának emléknapja. Magyar-
ország fõvédõszentjének tisz-
teletére tartott fõünnep.  I. Ist-
ván uralkodása idején a király
még augusztus 15-ét,
Nagyboldogasszony napját
avatta ünneppé, ekkorra hív-
ta össze Fehérvárra a királyi
tanácsot és tartott törvényna-
pot. Élete végén a beteg király
ezen a napon ajánlotta fel az
országot Szûz Máriának és

1038-ban õ maga is ezen a na-
pon halt meg. Az ünnep dátu-
mát Szent László király tette
át augusztus 20-ára.

E nap egyben az új kenyér
ünnepe is. Augusztus 20-án
9.30-kor kezdõdõ ünnepi
szentmisén Bagi Sándor plé-
bános urunk megáldja, majd
Karl Béla városunk polgár-
mestere megszegi az új ke-
nyeret. Az ünnepi szentmi-
sén résztvevõ hívek a szertar-
tás végén egy megáldott ci-
pót vihetnek haza.

Minden kedves nagymá-
nyoki lakost szeretettel vár
egyházközségünk az ünnepi
szentmisére!   

Macsekné Herger Gabriella
egyházközségi képviselõ

Rég nem hallattunk magunkról mi,
mányoki nyugdíjasok. Pedig van mirõl
beszámolnunk, hisz annyi szép közös él-
ményt adott számunkra az elmúlt idõszak.

Klubunk programjai szeptembertõl
májusig tartó hónapokat jelentik. Most
éppen nyári szüneten vagyunk, unoká-
zunk, kertészkedünk és befõzünk. De
hamarosan újra közös terveket szövöge-
tünk, ha itt az õsz. Ahogy tettük ezt ta-
valy is, és sok kellemes emlékre gondo-
lunk vissza.

Hiszen a nagy német gondolkodó,
Wilhelm von Humboldt is megfogalmaz-
ta: "Végül az élet értékét a más emberek-
kel kialakított kapcsolatok adják." 

Így volt ez a mi farsangi rendezvé-
nyünkön is, ahol 130-an báloztunk
együtt. Velünk voltak a bonyhádi, a má-
zai és a váraljai Nyugdíjas klub tagjai is.
A bált a györei Ritmikus Tánccsoport fel-
lépése nyitotta meg. Szórakozásunkról
Szeledeli Margit nótaénekes fellépése,
valamint Keresztes Antalné székely me-
semondó elõadása gondoskodott. A fi-
nom vacsorát követõen a táncé és a jó
boroké volt a fõszerep.

A nõnap megünneplését férfi tagjaink
köszöntõje, udvarias felszolgálása, ked-
ves tavaszi virágok tették széppé. A
mányoki iskola diákjai tanárnõjük, Dr.
Varjúné Lakatos Gabriella felkészítésé-
vel verses köszöntõvel színesítették a
délutánt.

Persze fürödni is voltunk megint. Jót
tesz „öreg” csontjainknak a szigetvári
gyógyvíz. Néhányan a szigetvári várba is
ellátogattunk és megnéztük a felújított
interaktív kiállítást.

Kaposvár is tetszett, szívesen járunk
vissza a várfürdõbe újra és újra.

A Május 1-ét az új Piac téren töltöttük
a többi mányoki egyesülettel együtt Mi
nyugdíjasok a Bányász Szakszervezet
tagjaival tartottunk közös bográcsozást

és délutánba nyúló beszélgetéssel majáli-
soztunk. Szép volt!

Várjuk a szeptembert és vele az új
„nyugdíjas évet”, a hétfõ délutáni közös
találkozásokat és az élményeket. Aki ked-
vet érez , hogy közösségünkhöz tartoz-
zon, látogasson el hozzánk egy étfõ dél-
utáni találkozónkra a Mûvelõdési Házba.

A Nagymányoki Nyugdíjas Klub vezetõ-
jeként szeretettel várok mindenkit!

Fehér Istvánné

Szép közös élmények, emberi kapcsolatok
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NAGYMÁNYOKI HÍREK Nagymányok Város Önkormányzatának ingyenes lapja
Elérhetõségek: 7355 Nagymányok, Dózsa u. 28.  Telefon: 74/558-040. Honlap: www.nagymanyok.hu

Felelõs kiadó: Karl Béla polgármester. Szerkesztés-tördelés: Árki Attila. Készült: Böcz Nyomda, Szekszárd

A gerinctorna csoport 2011 júniusában indult Nagymányokon. Létre-
jöttének oka a mozgás fontosságának tudatosítása kortól függetlenül.
Az ízületek és izmok mozgáshatárainak beszûkülése a fájdalmak gya-
kori okozója. Ennek elkerülése érdekében rendszeresen tágítani kell
az ízületi határokat, nem beszélve a mozgás vérnyomásra, csontritku-
lásra, cukorbetegségre gyakorolt jótékony hatásáról. Mindezek mel-
lett a tornámon kiemelt szerepe van a trombózis megelõzésének, a
keringés fitten tartásának. 
A hétfõi torna különbözõ izomcsoportok erõsítését szolgálja, míg a
csütörtöki a gerinc melletti és egyéb izomcsoportok, kötõszövetek
nyújtásáról szól. 
A torna helyszíne jelenleg a könyvtár klubhelyisége. Tagjaink között 35
évestõl 70 évesig minden korcsoport megtalálható. 

A tornák idõpontja: A nyári szünetet követõen 2019 szeptembertõl hét-
fõn és csütörtökön 17:00-tól 18:00 óráig. A csütörtöki torna a Bony-
hádi Kórház és Rendelõintézet (EFI iroda) által pályázat útján támoga-
tott, 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

Az elmúlt idõszakban több gyakorlást tartot-
tunk a diák tûzoltóknak, amelyekkel a Bony-
hádi Széchenyi Ödön diák tûzoltó versenyre
készítettük fel a fiatalokat elméleti és gyakor-
lati szinten. A versenyen IV. helyezést értek el.  

Légzõs gyakorlást végeztünk Bonyhádon
az Idõsek Napközi Otthonában, a
nagymányoki Lõtéren és Kölesden PV telep-
helyen a bonyhádi, gyönki, ófalusi önkénte-
sekkel közösen. Részt vettünk a Megyei Flóri-
án Napon Tamásiban, a II. Lánglovagok és
Hagyományõrzõk Napján Bonyhádon vala-
mint Ófaluban Tûzoltó Napon. Három csa-
pattal képviseltettük az egyesületet Szekszár-
don, a Megyei Tûzoltó Versenyen. A felnõt-
tek II., az ifjúságiak I., a diákok III. helyezést
értek el.  

Több alkalommal tartottunk vasgyûjtést
anyagi helyzetünk javítása érdekében, a gyûj-
tés szinte folyamatos. 

Rendkívüli közgyûlést szerveztünk, amelyen új parancsno-
kot választottunk ifj. Hucker András személyében.

További terveink: augusztusban Ófalu ÖTE, Bonyhád ÖTE,
Nagymányok ÖTE közös légzõs gyakorlat. A város jubileumi
ünnepségén tûzvédelmi biztosítás. Szeptember és október hó-
napokban tûzvédelmi oktatások és gyakorlások tartása. No-
vemberben felszereléseink hatósági felülvizsgálata, a tûzoltó
autók mûszaki felkészítése és vizsgája történik.

Dürr Tamás ÖTE elnök
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