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Testületi Hírek
Nagymányok Város Önkormányzata

Folytatás a 2.oldalon

A város napját ünnepeltük augusztus 18-án szombaton. A délelõtti programok a pá-
lyázatokból megvalósult létesítmények ünnepélyes átadásával kezdõdtek. Elsõként
a Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsõde, majd az Õszikék Szociális Intézmény
fejlesztéseit adtuk át. 2
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A júniusi rendes ülésen elfogadta a képvise-
lõ-testület a közfeladatot ellátó szolgáltatók
(közszolgáltatások, egészségügyi alapellátá-
sok, közétkeztetés) szakmai beszámolóját, az
önkormányzati tulajdonú gazdasági társasá-
gok szakmai és pénzügyi beszámolóját, vala-
mint az önkormányzati kedvezményt igény-
be vevõ civil szervezetek beszámolóját és a te-
rembér támogatásokat felülvizsgálta. 

Kismányok Község Önkormányzata Nagy-
mányok Város Önkormányzatával feladatel-
látási szerzõdést kötött az óvodai nevelés fel-
adatának ellátására. A kismányoki óvodás ko-
rú gyermekek ellátása a szerzõdés alapján a
Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsõdé-
ben történik a 2018/2019-es nevelési évtõl. A
Nagymá-nyoki Pitypang Óvoda és Bölcsõde
Alapító Okiratában a szükséges változtatások
átvezetésre kerültek.

A testület döntött arról, hogy a XVIII. Tol-
na Megyei Polgárõr Találkozót 30.000,- Ft-tal
támogatja.

Az augusztusi rendkívüli ülésen a testület
megtárgyalta és elfogadta Csike Tamás tanke-
rületi igazgató tájékoztatását a Nagymányoki
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfo-

kú Mûvészeti Iskola mûködésérõl, a Nagymá-
nyoki vízközmû rendszerek 2019-2033. évi
GFT felújítási, pótlási és beruházási tervét.
Pályázat kiírásáról döntött a Nagymányoki
Közmûvelõdési Központ igazgatói állására
vonatkozóan. A TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00003
„Helyi piac kialakítása Nagymányok Városá-
ban” címû pályázathoz „Marketing” feladatok
ellátására vonatkozó ajánlatokat elbírálta, a
TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00005 ”A nagymányo-
ki iparterület alapinfrastruktúra és elérhetõ-
ségének fejlesztése” címû projekt marketing
és nyilvánosság, mûszaki ellenõr, tervezés,
projektmenedzsment feladatok ellátásával és
közbeszerzési feladatok ellátásával kapcsola-
tos döntést is meghozta. A testület a 2018.
szeptember 21-22-én az Önkormányzattal
közösen megrendezésre kerülõ Nagymányo-
ki Búcsú Bor és Strudel fesztivál megrendezé-
sére 250.000,- Ft-ot biztosított. A Nagymá-
nyoki Közmûvelõdési Központ engedélye-
zett létszámát 2018. szeptember 1-jétõl – 1 fõ
munkaszerzõdéssel alkalmazott karbantartó-
piacgondnok foglalkoztatásával – 5 fõrõl 6
fõre emelte. A testület a Nagymányoki II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mû-

vészeti Iskolában a támfal helyreállítási fel-
adatainak ellátásával a TERC-CO Építõipari
Kft.-t bízta meg. 

A szeptemberi rendkívüli ülésen a testü-
let haszonbérleti szerzõdést kötött a Mecsek-
érc Környezetvédelmi Zrt.-vel és a Dafotó-
Kõ Kft.-vel kötött haszonbérleti szerzõdést
azonnal hatállyal felmondta. 

A szeptemberi rendes ülésen elfogadta a
testület a Nagymányoki Pitypang Óvoda és
Bölcsõde 2017/2018-as nevelési évre szóló
beszámolóját és a 2018/2019–es nevelési év-
re összeállított munkatervét. Módosításra
került az önkormányzat 2018. évi költségve-
tésérõl szóló rendelet és az önkormányzat
2018. évi költségvetésének I. félévi végrehaj-
tásáról szóló beszámoló elfogadásra került.
Döntés született arról, hogy a Bursa-
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához
csatlakozik az önkormányzat. A testület a Rá-
kóczi Szövetség Beiratkozási Programját
50.000,- Ft-tal támogatta, melyet Kárpátalja
régió részére ajánlott fel.
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Testületi Hírek – Nagymányok Város Önkormányzata

A felújított Hunyadi utcai járdát és a pia-
cot is felavattuk. A beruházások TOP-
3.2.1-15 Önkormányzati épületek energe-
tika korszerûsítése, illetve TOP-11.3-15 he-
lyi gazdaságfejlesztés forrásból valósultak
meg. A fejlesztések átadását a Mûvelõdé-
si Ház zárta, amely szintén EU-s forrásból
újult meg. Az ünnepségen részt vett és
beszédet mondott Fehérvári Tamás, a Tol-
na Megyei Önkormányzat közgyûlésének
elnöke, valamint Naszvadi Balázs, a Tolna
Megyei Önkormányzat Hivatalának osz-
tályvezetõje. A város részérõl Karl Béla
polgármester, illetve Melcher Zsolt alpol-
gármester adták át a beruházásokat. 

Hucker Ferenc és Hoffmann Mária alko-
tásaiból nyílt kiállítással kezdõdtek a dél-
utáni kulturális, szórakoztató programok.
Fellépett a Glück Auf! Egyesület tánccso-
portja, az Izményi Székely Népi Együttes
és a Városi Fúvószenekar. Utánuk a Tapol-
cai Musical Színpad következett, késõbb
Tihanyi Tóth Csaba „ Most kezdõdik a
tánc!” címmel adott operett és nótamû-
sort. Este a BOJA világzenei koncertjét
hallgathatták az érdeklõdõk. A napot utca-
bál zárta a Hangulat zenekar közremûkö-
désével.  A rendezvényen gondoltak a ki-
csikre is, a gyerekeket légvár, trambulin és
arcfestés várta. Egész napos old timer be-
mutató is színesítette programjainkat.

Köszönetet mondunk a támogatóink-
nak, akik nélkül az ünnepi program
nem valósulhatott volna meg: 

PeMaC Kft.
Stuco Kft.

Kromer-Fa Kft.
Bari 2006 Bt.

Mányoki Vasvirág Kft.
Rusák József -Agromann Kft.

Nagy Géza Faipari Kft.
Klemné Illés Beáta-Virágvarázs Nagymányok

Klem Péter- Klem Kft.
dr. Klausz Irén

Steib Ádám-Steib Sörözõ
Karl Péter

Nagymányoki Székely Kör Egyesület
Nagymányoki Polgárõr Egyesület

Ezen kívül köszönjük mindenkinek,
aki önzetlenül, lelkesen segített. A fotó-
kért köszönet Turós Balázsnak.

AAAA  vvvváááárrrroooossss  nnnnaaaappppjjjjaaaa

Folytatás az 1. oldalról
A testület az októberi rend-

kívüli ülésén megtárgyalta a
„Bonyhád és agglomerációs
térségének szennyvíztisztítá-
sa, új szennyvíztelep megvaló-
sítása (ÉKDU 4)” projekthez
kapcsolódóan a tájékoztatási,
PR és nyilvánosság biztosítási
feladatok ellátásával kapcsola-
tos megbízási szerzõdést és
azt elfogadta. 

A novemberi rendes testüle-
ti ülésen a képviselõk elfogad-
ták Nagymányok település kör-
nyezeti állapotáról szóló tájé-
koztatót, a Nagymányoki
Lõegylet és a Nagymányoki
Sportegyesület tevékenységé-
rõl szóló beszámolót, az önkor-
mányzat 2019. évi belsõ ellen-
õrzési tervét, felülvizsgálták a
helyi adórendeletet és úgy
döntöttek, hogy új települési
adót nem vezetnek be, és a he-
lyi adók mértékét nem emelik.
A Nagymányoki Közmûvelõ-
dési Központ igazgatói állására
benyújtott pályázatot elbírál-
ták, a pályázati eljárást ered-
ménytelennek nyilvánították
és 1 évre az intézmény igazga-
tójának megbízták Pál Csaba
közalkalmazottat. A TOP-2.1.1-
15-TL1-2018-00007 „Barname-
zõs területek rehabilitációja
Nagymányok városban” címû

pályázathoz kapcsolódó felada-
tokra vonatkozó ajánlatokat el-
bírálták. Módosította a testület
az önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról helyi
rendeletét. A testület megtár-
gyalta a Bonyhádi Központi
Háziorvosi Ügyelet mûködte-
téséhez kapcsolódó 2019. évi
települési hozzájárulás terve-
zetet és úgy döntött, hogy azt
40,-Ft/lakos/hónap összeggel
támogatja. 

Nagymányoki Német
Nemzetiségi 

Önkormányzat Hírei
A testület a júniusi rendkí-

vüli ülésén megtárgyalta és el-
fogadta a kismányoki
óvodás korú gyerme-
kek ellátásával kapcso-
latos Nagymányoki
Pitypang Óvoda és Böl-
csõde Alapító Okiratá-
nak módosítását, Kis-
mányok Község Ön-
kormányzata és Nagy-
mányok Város Önkor-
mányzata közötti fela-
datellátási szerzõdést
megkötését. 

Szeptemberi ülésén
megtárgyalta és elfo-
gadta a Nagymányoki

Pitypang Óvoda és Bölcsõde
2017/2018. évi beszámolóját, a
2018/2019. évi munkatervét
és a nemzetiségi Önkormány-
zat 2018. évi elsõ félévi költ-
ségvetési beszámolóját. 

A testület megtárgyalta és
elfogadta a Nagymányoki II.
Rákóczi Ferenc Általános Isko-
la és Alapfokú Mûvészeti Isko-
la beszámolóját a 2017/2018.
tanév munkájáról és a
2018/2019. tanévi munkaterv-
ét. Döntöttek az anyaországi
német partnertelepülésrõl ér-
kezõ vendégek programjának
támogatásáról  (belépõjegyek,
idegenvezetõi díj, szálláskölt-
ség egy részének biztosítása). 

A Nagymányoki Német
Nemzetiségi Önkormányzat

2018. november 8-án tartotta
éves közmeghallgatását.

Nagymányoki Roma
Nemzetiségi 

Önkormányzat Hírei
A testület a júliusi rendkívü-

li ülésén döntött arról. hogy a
roma lakosság részére balato-
ni kirándulását szervez 2018.
augusztus 11-én. A kirándulás
busszal történõ utazási, parko-
lási költségeit a nemzetiségi
önkormányzat a költségveté-
sébõl biztosította. Az általános
iskolába és óvodába járó
nagymányoki roma gyerme-
kek részére 5.000,- Ft/fõ isko-
lakezdési támogatást (füzet-
csomag), illetve óvodakezdési

támogatást (ruházat) biz-
tosított a testület a
2018/2019. nevelési évre
vonatkozóan.

A testület a szeptem-
beri rendes ülésén meg-
tárgyalta és elfogadta a
nemzetiségi Önkor-
mányzat 2018. évi elsõ
félévi költségvetési be-
számolóját. 

A Nagymányoki Roma
Nemzetiségi Önkor-
mányzat 2018. november
8-án tartotta éves köz-
meghallgatását.

FFoollyyttaattááss  aazz  11..   oollddaallrróóll
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Városüzemeltetés

2018 igen sikeres évnek mond-
ható Nagymányok életében.
Pályázataink nagy része kedve-
zõ elbírálásban részesült.
226.000.000,- Ft az az el-
nyert pályázati összeg,
melybõl megvalósult beru-
házást 2018-ban befejezett
a város. Elkészült a helyi piac,
melyet már a vásárlók és áru-
sok birtokba is vettek, vala-
mint több kisebb-nagyobb
rendezvény színteréül is szol-
gált. Megújult az Idõsek Ottho-
na, és a Nagymányoki Pity-
pang Óvoda és Bölcsõde az
energetikai korszerûsítés-
nek köszönhetõen. Méltó
belsõ tereket kapott a Mû-
velõdési Ház, amelyre már
nagyon vártunk. Informa-
tikai eszközöket is fejlesz-
tettünk a Nagymá-nyoki
Polgármesteri Hivatalban
az önkormányzati ASP
rendszerhez való csatlako-
zás érdekében.

Több folyamatban
lévõ, nyertes pályáza-

tunk van a fentieken túl,
jelenleg ezek össztámo-
gatása 670.207.710,- Ft. A
Posta és a Mûvelõdési Ház kö-
zött Sportpark létesül, a Déli
Iparterület infrastruktúrafej-
lesztése keretében út és járda
is épül. 

A városközponti területen
elhelyezkedõ „Készlettér” re-
habilitációjára 415.000.000,-
Ft támogatásban részesült a
város, melynek keretében a
zöldfelületek megújulnak,

szebbé téve a közpon-
ti részt. Logisztikai
központ létesül, raktá-
rak, rakodófelületek
épülnek, a készlettéri
épület felújításra ke-
rül,  ismét üzembe he-
lyezve a pályaudvart a
vasúton történõ szállí-
tás érdekében. A Beth-
len Gábor Alapkezelõ
2018-ban is támogatta
a Városnapi rendezvé-
nyünket, a József u.

felújítására nyert támogatás-
ból a beruházás ugyan, de
épül, folyamatban van. Vis
maior támogatásból elkészült
az általános iskolai partfal
helyreállítása, megteremtve
az iskolás gyerekek biztonsá-
gos udvari  tartózkodását, el-
számolása még folyamatban
van. Az Újtelepi szennyvízhá-
lózat cseréjére 136.773.710,-
Ft elnyert támogatásban ré-
szesült a település, a kivitele-
zés jövõre kezdõdhet meg.

Az elmúlt idõszakban az Építõ-
és Karbantartó Csoport idejé-
nek nagy részét a József Attila
utca burkolatának felújítása
kötötte le, ami rövid idõn be-
lül elkészül és átadásra kerül,
de már teljes egészében járha-
tó. Ez teljes egészében saját ki-
vitelezés volt.

Emellett a napi feladatokat
is elvégezték, karbantartások
az intézményekben és közte-
rületeken, szemétszedés, ut-
caseprés, fûnyírás. Utóbbi-
ban közmunkások is segéd-
keztek.

Az iskola udvarán a bedõlt
támfal újraépítése után az ud-
var földdel való feltöltésében
is részt vett az önkormányzat
markolója és kezelõje.

A városközponti park fel-
töltése még folyamatban van,
a mellette létesített helyi piac
létesítése során is számos fel-

adatban részt vettek karban-
tartóink. A piac már átadásra
került, használatban van.

A Hunyadi és Petõfi utcát

összekötõ járda elkészült, át-
adásra került, ennek felújítá-
sát is teljes egészében az ön-
kormányzati brigád végezte.

PPáállyyáázzaattaaiinnkkrróóll
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Nagymányok Város Önkormányzatá-
nak képviselõ-testülete 2018. november
8-án tartotta évi közmeghallgatását.
Karl Béla polgármester beszámolóját a
mûködésre vonatkozó adatokkal kezd-
te. A képviselõ-testület az idei évben ed-
dig 15 ülést tartott, 176 határozatot ho-
zott, 6 rendeletet alkotott. A Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság 7 ülést tartott és 85
határozatot hozott. A Szociális és Köz-
mûvelõdési Bizottság 7 ülést tartott és
47 határozatot hozott. 

A polgármester tájékoztatta a megje-
lenteket az önkormányzat pénzügyi
helyzetérõl:

2018. évi költségvetési rendelet szerinti módosított elõi-
rányzat 2018.09.30-án:
Mérleg fõösszeg: 688 596 EFt
Bevételek:

– Önkormányzati mûködési támogatás 160 409 EFt
– Mûködési célú támogatás 13 898 EFt
– Felhalmozási célú támogatás 191 081 EFt
– Közhatalmi bevételek: 60 636 EFt
– Mûködési bevételek: 127 062 EFt
– Elõzõ évi maradvány igénybevétel: 135 510 EFt

Kiadások:
– Mûködési kiadás: 388 378 EFt
– Felhalmozási kiadás: 300 218 EFt

Saját forrásból megvalósított fejlesztések:
– Szennyvíz szivattyú beszerzés
– Karbantartó munkához szükséges eszközök: döngölõbé-

ka, kõroppantó és sarokcsiszoló beszerzése
– Befejezõdött az elõzõ évben megkezdett önkormányzati

lakások gázbekötése
– Védõnõi Szolgálatnak eszközbeszerzés
– Az ASP rendszer mûködéséhez szükséges berendezés be-

szerzése (Nagymányoki Polgármesteri Hivatal)
– A Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsõde 1 csoporttal

bõvült, mivel szeptember 1-jétõl a kismányoki óvodás gye-
rekek a nagymányoki óvodába járnak.

– Iskolai, óvodai és bölcsõdei étkeztetéshez szükséges esz-
közök beszerzése

– Könyvtári könyvállomány bõvítése

A Polgármester elmondta, hogy az elmúlt 5-10 év munkája,
a település fejlesztése most fog beérni, de még nem ért véget.
Köszönetét fejezte ki mindenkinek, akinek ebben része volt.
Eredményes éven van túl az önkormányzat, nehézségekkel,
küzdelmekkel. Karl Béla reméli, hogy a következõ években
folytatódik ez az irány, amihez sok munka, energia, együttmû-

ködés kell. Kiemelt figyelmet kell
fordítani a meglévõ épületek kar-
bantartására, felújítására, a lakóterü-
letek bõvítésére. 

Ismertette Polgármester Úr a pá-
lyázatokkal elnyert pénzösszegeket,
a 2018. évi pályázatból megvalósult
fejlesztéseket és a jövõt megalapozó
pályázati lehetõségeket. Elmondta,
hogy nem azt tudják megvalósítani a
fejlesztések, beruházások terén, ami
a település, lakosság számára a leg-
fontosabb, hanem azt, amire lehetõ-
ség adódik pályázatok útján. (A pá-
lyázatokról külön cikkben tájékoz-
tatjuk a lakosságot- szerk.)

A közmeghallgatás második felében a nagymányoki kõbá-
nya helyzetérõl volt szó. Karl Béla ismertette a kialakult hely-
zetet, és a kõbánya megnyitásának elõzményeit az alábbiak
szerint:

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2007-ben bányá-
szati jogot szerzett a nagymányoki mészkõvagyonra. A cél az
volt, hogy ezt valakivel szerzõdve, az önkormányzat hasznára
is kitermeljék, hiszen úgy gondolták, hogy az építõiparnak
szüksége lesz rá. A Dafotó-Kõ Kft.-vel 2007-ben haszonbérleti
szerzõdést kötött az önkormányzat. A „Zöldek” hatására a bá-
nya csak 2016-ban kapta meg a mûködési engedélyt. A Dafotó-
Kõ Kft. a kiszámlázást követõen nem teljesített, a fizetések, az
elszámolás elmaradozott. Az önkormányzat jogszabályi kötele-
zettségének eleget téve, az önkormányzati vagyont védve, a fi-
zetési felszólítások eredménytelensége után a Mecsekérc Zrt.-
vel haszonbérleti szerzõdést kötött és a Dafotó-Kõ Kft.-vel a
haszonbérleti szerzõdést felmondta. A Mecsekérc Zrt.-t szemé-
lyesen kereste meg a polgármester több alkalommal, annak ha-
tására, hogy a Magyar Közlönyben megjelent egy Korm.rende-
let, mely a Mecsekérc Zrt. részére kõbánya nyitására támoga-
tást biztosított. A megbeszélések célja az volt, hogy az eddigi
kitermelést tovább vigyék úgy, hogy az önkormányzatot a vál-
tás kapcsán kár ne érje és a Dafotó-Kõ Kft.-vel történõ negyed-
éves elszámolást havi elszámolás váltsa fel. Jelenleg õk a bérlõk,
még a bányászati jog megszerzésére kell várni, de bízik benne,
hogy egy kölcsönösen jó kapcsolat alakul ki.

A témához meghívást kapott a Mecsekérc Zrt, 100% állami
tulajdonú vállalat, akivel az önkormányzat haszonbérleti szer-
zõdést kötött a terület bányamûvelése céljából. A Zrt részérõl
Molnár János vezérigazgató és Csicsák József mûszaki igazga-
tó mutatta be a Mecsekérc Zrt-t. 

Vezérigazgató Úr megerõsítette a polgármester úr által el-
mondottakat. A cégük valóban a Korm. rendeletben foglaltak-
nak megfelelõen kõbányászati tevékenységet vett föl. Az ön-
kormányzattal több alkalommal egyeztettek, mire eljutottak a
haszonbérleti szerzõdés megkötéséhez. 

Folytatás az 5. oldalon

Közmeghallgatás



5NAGYMÁNYOKI HÍRLAP2018. 2. szám

A Nagymányoki II.Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola 6.
osztályos tanulói ünnepi mû-
sorral emlékeztek meg az
1956. október 23-i esemé-
nyekrõl. Nagy lelkesedéssel
megtanult színdarabjukat
nemcsak az iskola tanulóinak
adták elõ, hanem a városi ün-
nepségen Nagymányok város
lakói és a szereplõ gyermekek
hozzátartozói is megtekint-
hették azt.

A színdarab betanításá-
ban és színpadra vitelében
közremûködtek: dr.Varjúné
Lakatos Gabriella és Bitterné
Varga Mónika pedagógusok. 

Köszönet illeti a tanulókat
és felkészítõ tanáraikat a
színvonalas mûsorért. 

Az ünnepi mûsorban sze-
repelt az iskola szeptember-
ben megalakult gyermekkó-
rusa Herger Éva tanárnõ ve-
zetésével. 

Folytatás a 4. oldalról
A céggel kapcsolatban el-

mondta, hogy 1955–1997-es
idõszakban uránérc-bányá-
szattal és ércfeldolgozással
foglalkoztak. 1993-tól kiter-
jedt kutatómunkálatokat vé-
geztek és bekapcsolódtak a
hazai nagyaktivitású, késõbb
a kis- és közepes aktivitású ra-
dioaktív hulladék elhelyezé-
sét célzó programokba. 2005-
tõl nem bányászati célú föld-

alatti térkiképzési tevékeny-
séget folytatnak. A cég 100%-
ban állami tulajdonú. Profesz-
szionális szakmai háttérrel
rendelkeznek. Kiterjedt szak-
mai kapcsolatrendszerünk-
nek köszönhetõen együttmû-
ködnek több hazai szakvállal-
kozással, valamint az egyete-
mi és akadémiai kutatóinté-
zetek döntõ többségével. Fo-
lyamatosan bõvül nemzetkö-
zi kapcsolatrendszerük is. 

Munkájukat minõségirá-
nyítási rendszer követelmé-
nyei szerint végzik. 

A kõbányászat sem idegen
a cégtõl. Az önkormányzattal
sok tárgyalást folytattak ezü-
gyben, minden lényeges felté-
telben megegyeztek, már
csak néhány adminisztratív
dolog van vissza. A Dafotó-Kõ
Kft. tartozását a Mecsekérc
Zrt. a szerzõdéskötés napján
közvetlenül átutalja az önkor-

mányzatnak, melyhez a
Dafotó-Kõ Kft. is hozzájárult.
A bányához vezetõ út két szé-
lét sárrázó jelleggel lebeto-
noznák és a továbbiakról az
önkormányzattal egyeztetné-
nek. Bízik benne, hogy min-
denben meg tudnak egyezni
és a bányászati tevékenység
jövõ év március-áprilisban
megindul. A Dafotó-Kõ Kft.-
tõl 4 dolgozót vettek át 2018.
október 1-jétõl. 

Közmeghallgatás

MMeeggeemmlléékkeezz tteekk   aa   dd iiáákkookk
aazz   ‘‘ 5566--ooss   eesseemméénnyyeekkrrõõ ll
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Megvalósult az iskolában az EFOP-4.1.3-17-2017-00178 szá-
mú épület átalakítási beruházás. Az oktatási környezet meg-
újítását segítõ fejlesztés kedvezményezettje a Tamási Tan-
kerületi Központ. Az elnyert támogatás összege
128.803.748 Ft.

Az osztálytermek és folyosók belmagassága igen nagy
volt, több helyen meghaladta a 3,5 métert, ami gazdaság-
talanná tette a terek felfûtését. Kazettás álmennyezet ke-
rült kialakításra, ami a teljes alapterületet érintette. 

Az álmennyezethez tartozóan a világítás is megújult. A
korszerûtlen lámpatesteket LED lámpatestek váltották fel. 

A megfelelõ belmagasság lehetõvé tette a fûtõtestek ki-
cserélését, a gazdaságtalan öntöttvas radiátorok helyett
lapradiátorok kerültek felszerelésre. 

A kisebb fûtési igény lehetõvé tette a kazánok optimali-
zálását is. A kazánházban a szükségleteknek megfelelõ tel-
jesítményû és darabszámú kondenzációs kazán került el-
helyezésre, ezek biztosítják a használati melegvíz igényt is.

Az elektromos hálózat teljes felújítása, valamint a fûtési rendszer
korszerûsítése takarékosabbá tette a mûködtetést. 

Így sokkal optimálisabb feltételek biztosítottak a tanulók és a peda-
gógusok számára.

Szintén felújításra került a régi, aszfaltos, kisméretû focipálya is,
melynek helyére egy mûfüves pálya került, amely a modern kornak
megfelelõ szabadtéri sportolási lehetõséget teremt a diákok számára.

A játszóudvart is felújították, az eredeti homokos borítást egy ütés-
csillapításos burkolatra cserélték. A játszóudvaron minden gyermek
és felnõtt saját virágot ültetett. 

A projekt keretében megvalósult eszközbeszerzés megszépítette is-
kolánk belsõ környezetét is. 

A változások új lendületet adtak valamennyi itt dolgozó kollégának,
valamennyi ide járó diáknak.

A szülõk segítõkészen, lelkesen fogadták a változásokat.
Valamennyien köszönjük a tankerület támogatását! 

Jobb feltételek között történhet az
oktatás, a tanulás az iskolában

A szülõk segítõkészen, lelkesen fogadták a változásokat
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A Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsõ-
dében, az augusztusi ünnepélyes átadás után
a szépen felújított környezetben kezdhették
meg az idei nevelési évet gyermekeink. A
domb tetején álló épület már messzirõl csa-
logató látvány. A négy óvodai és az egy mini
bölcsõdei csoportban közel 100 gyermek
tölti napjait.

Az intézmény színvonalas, modern, esz-
tétikus, méltó környezet a Nagymányokon
óvodába járó minden gyermek számára. 

Az õszi programsorozatunkat az idei év-
ben is a Nagymányoki Búcsú, Bor és
Strudel Fesztiválon való közremûködésünk
indította. Az intézmény dolgozói a neves
rendezvényre felállított színpad díszítésé-
ben megmutatták kreativitásukat és hagyo-
mányõrzõ tevékenységüket is. A nagycso-
portosok a közös szüreti felvonulást követõ
ünnepi mûsor résztvevõi voltak.

Az Idõsek Világnapján az óvoda német
nemzetiségi tánccsoportja mûsorral ked-
veskedett a „Szép korúaknak” a nagymá-
nyoki Õszikék Szociális Intézményben.

Az õszi ünnepkör kedvelt eseménye az
aulában megrendezésre került Terméskar-
nevál. Azon a napon a szülõk és a gyerekek
által összegyûjtött termések színes kaval-
kádja fogadta az intézménybe érkezõket.
Mondókákkal, énekekkel és tánccal ünne-
peltük az „ÕSZ KINCSEIT”.

Az idõszak lezárására Õszi kiállítást szer-
vezünk a gyermekek munkáiból.

Folytatás a 8. oldalon

Színvonalas, modern, esztétikus
környezet a nagymányoki ovisoknak

Színvonalas, modern, esztétikus
környezet a nagymányoki ovisoknak
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A nyáron átalakult a könyvtár.
Átrendeztük a tereket, így fel-
nõtt olvasó, gyerekkönyvtár és
olvasóterem várja a látogató-
kat. Kis helyet alakítottunk ki
az újságok ,folyóiratok olvasá-
sára is.

Az 

keretében október 1-én meg-
nyitottuk a „kreatív újrahasz-
nosítás„ címû kiállítást.

Stallenberger Józsefné új-
ságpapírból font kosarai és
Steib Gáborné farmerból, pó-
lóból és kidobandó „szemét”-
bõl készült munkái láthatók
október 20-ig.

Október 2-án „Csináld oko-
san!” címmel hirdettünk digi-
tális kompetencia fejlesztõ
délutánt gyerekeknek. Az
internet okos használatát és a
könyvekkel való összekapcso-
lásának lehetõségeit mutat-
tuk meg. 

Október 3-án „Használd
Bátran!” címmel a nyugdíjas

korúaknak hir-
dettünk digitá-
lis kompeten-
cia fejlesztésre
lehetõséget. A
közösségi olda-
lak  ill. a levele-
zõ programok
használat ára
volt érdeklõ-
dés.

Okt.4-én A
Mányoki Folto-
sok tartottak
nyílt napot. Az
érdeklõdõk be-
tekintést kap-
hattak a mun-
kájukba és
csatlakozhat-
tak tök és yo-yo varráshoz.

Okt.5-én „ Miért jó az olva-
sás?” címmel az iskola újság
szerkesztõségével karöltve
töltöttünk el egy hasznos és
kellemes délutánt. A Népme-
se és az Állatok világnapja ap-
ropóján olvasni szertõ diákok
olvastak fel a kisebbeknek.
Ezután készültek az interjúk:
Te miért szeretsz olvasni? –
kérdéssel. Sok okos kérdés és
még okosabb válasz hangzott
el. Ezután a gyerekeket pizzá-
val vendégeltük meg, mely az
Illyés Gyula Megyei Könyvtár
támogatásával valósulhatott
meg.

A rendezvénysor csekély
érdeklõdés mellett zajlott , de
a résztvevõk tudással és él-
ménnyel gazdagodva tértek
haza.

Az év hátralévõ részében
számítógépes tanfolyamot in-
dítunk ill. az adventi idõszak-
ra kézmûves foglalkozásra
várjuk az érdeklõdõket.

AAAA   PPPP iiii tttt yyyy pppp aaaa nnnn gggg
ÓÓÓÓ vvvv oooo dddd aaaa   hhhh íííí rrrr eeee iiii

Folytatás a 7. oldalról
Az idei évben is megszerveztük a már hagyo-
mánnyá vált lámpás felvonulást a Mûvelõdési
Központtal és az iskolával közösen. Sokan össze-
gyûltünk a tûz körül, a gyerekeket forró teával,
zsíros kenyérrel, a felnõtteket forralt borral ven-
dégeltük meg.

ÁÁttaallaakkuulltt   aa  kköönnyyvvttáárr
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A nyári elõkészületeket követõen szep-
temberben 42 fõs csoportot fogadtunk
testvérvárosunkból, akiknek 4 napon ke-
resztül folyamatosan programokat bizto-
sítottunk. Így lehetõségük volt megis-
merkedni csütörtökön a nagymányoki
szõlõheggyel, a borosgazdákkal, majd
pénteken városnézés keretében Pécs ne-
vezetességeivel, illetve hazafelé
Óbányával, ahol ebéd után egy kis séta
következett. A nap végén a fesztiválsátor-
ban betekinthettek a rétesnyújtás rejtel-
meibe, utána pedig igazi zsíroskenyeres
borkostó következett a helyi Borbarátkör
szervezésében.Szombaton délelõtt a
grábóci szerb orthodox templomot is
meglátogattuk velük, majd délután és es-
te a hogyományos XX. Nagymányoki Bú-
csú felvonulásán és a fesztiválsátor ese-
ményein vettünk részt. Vasárnap délelõtt
az evangélikus templom vendégei lehet-
tek, majd a nagyon hangulatos közös pi-
actéri ebédet követõen délután a
nagymányoki német Tájház,  azután pe-
dig a sportcsarnokban rendezett mûsort
kísérték figyelemmel. Ez utóbbin a
Beerfuhrt-i férfi kórus és a Glück Auf kó-
rus is énekelt, sõt mindenki nagy örömé-
re egy közös dalt is elõadtak. Ezt követõ-
en az Atlantis zenekar adott nyílt koncer-
tet.A vendégek vasárnap este visszautaz-
tak Németországba.

Ezúton köszönjük az egyesületen be-
lüli és kívüli kedves barátainknak az el-
szállásolásokhoz, a társszervezeteknek
és az Önkormányzatnak pedig a progra-
mokhoz nyújtott segítséget.

A látogatáson a német csoport tagjai-
nak többsége most elõször járt a telepü-
lésünkön, és a visszajelzéseik alapján a
pozitív élményt követõen még visszaté-
rõ vendégek lesznek.  

Egyesületünk várja az érdeklõdõket,
akik tagként szeretnének részt venni a
két település közötti kapcsolatok továb-
bi kiépítésében. Elérhetõségünk:
info@nagymanyok-reichelsheim.hu

Hucker Béla 
Egyesületi Elnök

Nagymányok-Reichelsheim
Baráti Egyesület

A közös étkezések egyikeFelvonuláson

Csoportkép Pécsen

A nagymányoki szőlőhegyen
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A nyári szünet legelején meg-
rendezésre került az egyesület
szervezésében a szokásos nyá-
ri napközis gyermektábor. A
tábor logója idén a „Das
Lebenum das Haus, früher,
ohne Handys.”, azaz „ Élet a
ház körül hajdanán, mobiltele-
fon nélkül.”

Közel negyven gyermek-tá-
borozó vett részt az idei egy-
hetes kikapcsolódáson. A tá-
bor bázisa a volt Fészek Ven-
déglõ, és a Német nemzetisé-
gi tájház volt, köszönet érte
Braunné Farkas Katalinnak,
és Stallenberger Józsefnek. 

Rengeteg kézmûveskedés-
sel, barkácsolással, ügyeske-
déssel és mozgással töltötték
a gyerekek az idejüket. A csa-
patok remek hangulatban
összemérték ügyességüket
egy akadálypályán is, ami vic-
ces, csalafinta feladatokból
állt.Nagy sikert aratott a
lovaskocsizás és lovaglás, ahol
a gyerekek hosszú órákon ke-
resztül, a tábor zárásáig fá-
rasztották Anett néni lovát.
Nagy élmény volt minden
gyereknek, köszönet Szabó
Anettnak érte.  

Kirándult is a csoport:
Egyházaskozáron a Szuppi ta-
nyán jártak, majd egy mag-
yarhertelendi fürdõzésen vet-
tek részt.

Egyházaskozáron megmu-
tatták a vendéglátók a mé-
hészkedés rejtelmeit. Renge-
teg új, érdekes információval
gazdagodtak a méhcsaládok-
kal kapcsolatban, és remek
helyi mézeket is kóstoltak.
Egy bemutató keretében a ré-
gi magyarság eszközeit, ruhá-
it, fegyvereit ismerhették
meg, próbálhatták fel, és gya-
korolhattak velük.

Sajnos a hétvégére elromló
idõjárás miatt a Balatoni ki-
rándulás elmaradt, helyette a
Magyarhertelend-i fürdõt cé-
lozták meg, ahol a gyerekek
önfeledten fürdõztek, leve-
zetve a heti fáradalmakat.

Köszönet Nagymányok Vá-
ros Önkormányzatának, és az
Emberi Erõforrások Miniszté-
riumának, akik hozzájárultak
támogatásukkal a gyermektá-
bor megrendezéséhez.

  
Idén, szeptember 21-22-én,

huszadik alkalommal rendez-
ték meg Nagymányokon a Bú-
csú, Bor és Strudel Fesztivált.

A jubileumi rendezvényen,
pénteken, délután öt órakor,
közös rétes húzásra várták a
szervezõk a résztvevõket. A
megjelent több mint húsz csa-
pat együtt húzta, és töltötte a
finom házi réteseket. Az Egye-
sület leány és asszony tagjai
délelõtt már bemelegítettek, és
50 rétest elkészítettek. A dél-
utáni csapatmunkával együtt
közel 240 rúd rétes készült,
ami a másnapi forgatagban az
utolsó morzsáig elfogyott.

Pénteken, a munka végez-
tével táncházat tartott a Hida-
si Néptánc Együttes, majd
Szendrei Ákos, és Szendrei
Bálint szórakoztatta zenéjé-
vel a vendégeket.

Folytatás a 11. oldalon

Mozgalmas az élet 
a Glück Auf Egyesület háza táján
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Folytatás a 10. oldalról
Szombaton már a délelõtti

órákban kezdõdtek a progra-
mok. A délelõtt a sportról,
mozgásról szólt.Több helyszí-
nen is zajlottak az esemé-
nyek. A kicsiknek csirkefogó
versenyt, nagyobbaknak ma-
lacfogó versenyt rendeztek. A
csirkék igen lustáknak bizo-
nyultak, de a malackák már
megfuttatták a fiatalokat.Az
ifjakat vidéki ninjawarrior
akadálypálya verseny várta.
Több ügyességi feladat soro-
zattal mérettettek meg a két
fõs csapatok, többek között
szalmabálán kellett átugrani-
uk, létrán fel- és lemászniuk,
és trágyakupacot is kellett
vasvillával pakolniuk. Egy jó-
tékonysági futóverseny zaj-
lott még a délelõtt folyamán
valamennyi korosztály rész-
vételével. A nevezési díjakból
befolyt összeget a Nagymá-
nyoki Általános Iskola javára
ajánlotta fel az egyesület.

  
Délután kettõ órakor a

Sportcsarnok elõl indult a
szüreti menet a Német Nem-
zetiségi tájházig, majd a ren-
dezvénysátorig. Ezután kultu-
rális mûsor kezdõdött, ahol
fellépett többek között a ren-
dezõ Glück Auf Egyesület gye-
rek, felnõtt, ifi csoportja és
kórusa, a helyi és a szekszárdi
Wunderland óvodások cso-
portja, a Kisdo-rogi nemzeti-
ségi kórus, a hidasi néptánce-
gyüttes és még sokan mások.

Az este folyamán a CSÍT ze-
nekar rock repertoárjára tap-
solhatták a jelenlévõk az üte-
met, majd a tûzijáték után a
DirtySlippers csapata gon-
doskodott a jó hangulatról.

A jubileumi huszadik ren-
dezvény hajnalig tartó bállal
zárult, ahol a B-Verzió húzta a
talpalávalót.

Mozgalmasan telt az idei év
fellépések terén is. A táncosok
Hidason, Závodon, Aparhan-
ton, Kismányokon, Váralján és
a Nagymányoki rendezvénye-
ken – Pityóka Fesztivál, Nagy-
mányoki Városnap – is szere-

peltek. A kórus sem unatko-
zott, Kismányokon, Kisdoro-
gon, Závodon, és szintén a
Nagymányok rendezvényeken

énekeltek. Készülnek még
Lengyelre fellépni, és már az
Adventi estékre  gyakorolnak.

December elején újra meg-
csodálhatjuk a Betlehemi élet-
képet a tájház udvarán, ami a
szokásnak megfelelõen kis ün-
nepi mûsorral, forralt borral
várja majd az érdeklõdõket
egy kis pihenõre a minden-
napok sûrûjében.

December 11-12-én a né-
met nemzetiségi Önkormány-
zat klubhelyiségében a gyere-
kek részére karácsonyi készü-
lõdésre, kikapcsolódásra kerül
sor, ahol már hagyományosan
mézeskalácsot süthetnek, és
karácsonyi kézmûves foglalko-
záson vehetnek részt, az Egye-
sület szervezésében. 

  
A Glück Auf Nagymányok

Jószerencsét Egyesület a 2018-
as évet egy karácsonyi ünnep-
léssel zárja, ahol a csoport tag-
jai közösen hangolódnak az
ünnepekre.

  
Az Egyesület tagjai 

kívánnak Nagymányok
minden lakosának sikeres
év végét, meghitt Adventi

készülõdést, és békés,
boldog Karácsonyt!

Mozgalmas az élet a Glück Auf háza táján
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A Nagymányoki Közmûvelõdési Központ tervezett programjai 2018. decembertõl 2019. januárig
2018. december 3. (hétfõ) Adventi gyertyagyújtás
2018. december 15. (szombat) Mindenki karácsonya
2018. december 31. (hétfõ) Szilveszteri bál
2019. január 5. (szombat) Újévi koncert
2019. január 26. (szombat) Székely bál

Kívánunk mindenkinek békés, meghitt adventi készülõdést és áldott ünnepeket 
a Nagymányoki Közmûvelõdési Központ dolgozói nevében.

A tájház szempontjából a 2018-as év fõleg a karbantartási, felújítá-
si munkálatokról szólt. 

Az EMMI Nemzetiségi Fõosztálya 3 millió forintos támogatásának
köszönhetõen több fontos, az utóbbi években elmaradt tájházi mun-
kára került sor. A legfontosabbak: az épület idõjárásnak kitett külsõ
nyílászáróinak és faszerkezeteinek mázolása, a kovácsoltvas kerítés
festése. Folyamatban van a fõút oldali jellegtelen és szakadozó régi
drótkerítés cseréje hagyományos léckerítésre. A raktározási gondok
enyhítésére tároló polcrendszer készült a padláson. A gyûjtemény bi-
ológiai védelmét, a kombinált gázos kártevõ irtást, a faanyag és vas-
anyag konzerválás munkáit a megyei múzeum néprajzos szakembe-
rei végezték el. Ezenkívül kisebb vásárlásokra, karbantartási és felújí-
tási munkák megvalósítására is sor került.

A német nemzetiségi ön-
kormányzat már évek óta taka-
rékoskodik, hogy saját anyagi
erõbõl, az udvari fészert meg-
nagyobbítva egy kemence,
kályha és üstház legyen meg-
építve. A munkálatok az õsz
folyamán kezdõdtek el és re-
mélhetõleg a téli hideg idõ be-
köszönte elõtt el is készülnek. 

A nyár és az õsz folyamán el-
végzett munkák a tájház külsõ
megjelenésének javítását, az
épület és a gyûjtött néprajzi
anyag állapotának megõrzé-
sét, a látogatók színvonalasabb
kiszolgálását, valamint a ren-
dezvények jobb szervezési fel-
tételeinek biztosítását szolgál-
ják.

Római Katolikus Egyházközség
In memoriam Gilbert atya

Egyházközségünk meghatározó egyénisége volt 
Paptanár, Ferences rendi szerzetes. Családi neve: Guth Péter.
Német nemzetiségû földmûves családból származott. Édes-
anyja fiatalon meghalt, ezért nagyma-
mája nevelte testvéreivel együtt. A
nagymányoki római katolikus elemi
iskolában tanult, majd Pécsen a
Piusban folytatta tanulmányait, ahol
sikeresen érettségizett. A jezsuita
atyák és az otthoni vallásos család ha-
tására élethivatásul a papi szolgálatot
választotta. Jászberényben, majd
Gyöngyösön tanult teológiát.1940. jú-
nius 16-án szentelték pappá Egerben.
Nagymányokon az elsõ szentmiséjét
egy héttel késõbb mutatta be. Buda-
pestre a Pasaréti Ferences Rendházba került, innen járt hit-
tant oktatni általános iskolákba. Közben megalakult a Feren-
ces Világmissziók Szövetsége. Missziós füzetek sorozatát
szerkeszti, könyveket írt, fordított. 1944-45 õszén segített a
zsidók menekítésében, ezért késõbb, 2005-ben, a Yad Vasem
Intézet, a Világ Igaza posztumusz  kitüntetésben részesítet-
te. Az ELTE német-magyar szakos hallgatója lett. Diplomás kö-
zépiskolai tanárként a szentendrei katolikus gimnáziumban
kezdett el tanítani.

Nyári szünetekben sokat járt haza Nagymányokra. Nyug-
díjazásakor úgy döntött, hogy hazaköltözik szülõfalujába.
Nyugdíjas évei alatt sokat olvasott, szeretett kertészkedni.

Templomunkban a vasárnapi 8 órás szentmisét õ tartot-
ta. Hittant oktatott, és a környékbeli plébánosokat is szíve-
sen helyettesítette. 14 évi pihenés után 1988. október 5-én
hunyt el.

Halálának 30 éves évfordulójára emlékezve, szeptember
15–én templomunkban Bagi Sándor plébános urunk a volt
szentendrei tanítványok kérésére szentmisét mutatott be.
Ezen a napon Szentendrérõl és környékérõl volt diákjai és

családtagjaik látogattak
el Nagymányokra. A
szentmise után vendé-
geink megtekinthették
templomunkban Gil-
bert atya életérõl és
munkásságáról készült
kiállítást, majd a teme-
tõben hálájuk és tiszte-
letük jeléül koszorúikat
helyezték el.

Macsekné 
Herger Gabriella

egyházközségi képviselõ
A Pasaréti Ferences Rendházban

1944-ben

Munkálatok a Nagymányoki 
Német Nemzetiségi Tájházban

Műtárgyvédelmi munkák a tájházban, 

fa- és vasanyag felületi konzerválás


