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NAGYMÁNYOKINAGYMÁNYOKI
HÍREKHÍREKNAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

Negyedik alkalommal rendeztek a Nagymánoki Pitpang Óvodában Nemzetiségi hetet, ame-

lynek során sok régi szokással, mesterséggel ismerkedhetnek meg gyermekek. A hét során az

óvodások ellátogattak a Sváb Tájházba és a Székelyházba is. 4. OLDAL

Nemzetiségi hét volt 
a Pitypang óvodában

Városüzemeltetés
Megtörtént a nagymányoki
Petõfi Sándor utca 69. szám
alatti épület vizesblokk és köz-
lekedõ részek felújítása

2016. januárjában az Ön-
kormányzat Városüzemelteté-
si Csoportja saját beruházás
keretében elvégezte a Petõfi
u. 69. számú ingatlan közleke-
dõ- valamint lépcsõburkolatá-
nak és az emeleti mosdónak a
felújítási munkáit. Az épüle-
tet a Posta, a Rendõrség, a

Nagymányoki Német Kisebb-
ségi Önkormányzat, és több
civil szervezet használja. A
felújítás során a használaton
kívüli, földszinti vizesblokkot
elbontották, és új burkolattal
ellátott elõteret alakítottak ki.
Az emeleti közös vizesblok-
kot felújították. Az épület tel-
jes nyílászárócseréjét, vala-
mint homlokzati hõszigete-
lését az Önkormányzat pályá-
zat útján valósította meg
2012-ben. A posta fûtéskor-
szerûsítését 2014-ben végez-
tette el az Önkormányzat.

Folytatás a 2. oldalon

Januárban az önkormányzat elfogadta a társulásairól és azok
együttmûködésérõl, valamint a Polgármesteri Hivatal 2016. évi
tevékenységérõl szóló beszámolókat. Meghatározta a köztiszt-
viselõk teljesítmény-követelményeinek alapját képezõ célokat.
Felülvizsgálta a nemzetiségi önkormányzatok közötti együtt-
mûködési megállapodásokat és azokat változatlan tartalommal
elfogadta. A kötelezõ települési hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatásról szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletét ki-
egészítette a hulladékudvarral kapcsolatos szabályozással. Meg-
határozta a Bonyhádi Központi Háziorvosi Ügyelet mûködte-
téséhez kapcsolódó 2017. évi települési hozzájárulás mértékét,
melyet 40 Ft/lakos/hónap összeggel elfogadott. Tájékoztató ké-
szült a nagymányoki civil szervezetek 2016. évi teremhasznála-
ti kedvezményeirõl. Döntés született a Nagymányoki Sportpá-
lya tetõszerkezetének megerõsítésérõl, mely alapján az önkor-
mányzat a karbantartási munkák elvégzését saját rezsi beruhá-
zásként végzi el, az ácsmunkához és a bádogos munkához kül-
sõ vállalkozót bíz meg. Az önkormányzat 55.825,- Ft összeggel
hozzájárult a Dél-magyarországi Jégesõelhárítási Egyesülés
jégesõelhárítási kárcsökkentõ rendszerének a fenntartásához.
Elfogadta a Völgységi Önkormányzatok Társulása 2016. évi költ-
ségvetését. 

Folytatás a 2. oldalon

Testületi Hírek
Nagymányok Város Önkormányzata

A tartalomból:
❖❖  Lakossági tájékoztatók 2-3. oldal

❖❖  A Nagymányoki 
Közmûvelõdési Központ hírei 3. oldal

❖❖  Iskolai hírek 4. oldal

❖❖  A Zeneiskola hírei 5. oldal

❖❖  A Nagymányoki Szõlõ és 
Bortermelõk Baráti Köre 6-7. oldal

❖❖  A Nyugdíjas Klub hírei 7. oldal

❖❖  A Tûzoltó Egyesület hírei 7. oldal

❖❖  A Római Katolikus Egyházközség és
az Evangélikus Egyház hírei 8. oldal

❖❖  Tájházi hírek 9. oldal

❖❖  A Nagymányok-Reichelsheim
baráti egyesület hírei 9. oldal

❖❖  A Nagymányoki Székely Kör 
Egyesület programjai 10-11. oldal

❖❖  Glück Auf Egyesület 12-12. oldal
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Testületi Hírek A Nagymányoki 
Sportpálya 

tetõszerkezetének 
javítása

2017. januárjában döntött a Képvi-
selõ-testület a Nagymányok, Várfõ
utca 2. szám alatti Sportpálya tetõ-
szerkezetének javítása mellett. A
munkálatok során a fedett lelátó te-
tõszerkezetének javítása, szétcsú-
szott gerendák visszaemelése, vala-
mint a csapadékvíz elvezetõ csator-
na cseréje készül el.

Várfõ utcai 
padkázás

Márciusban a Várfõ utcában
kezdte meg a Városüzemeltetési
Csoport a helyi közutak padkázási
munkálatait. Az idei évben több ut-
cában is elvégzik az út állékonysá-
ga érdekében a munkákat.

TÁJÉKOZTATÓ
1. Tájékoztató a zöldhulladék gyûjtésrõl

A Dél-Kom Nonprofit Kft. a zöld hulladék elszállítását az alábbi idõpontokban végzi:

2017. április 28. péntek
A gyûjtés kiterjed:

● ágnyesedék (max. 5 cm átmérõjû és 1 méter hosszú ágak, kévébe kötegelve)
● fûkaszálék (mûanyag zsákba)
● falomb (mûanyag zsákba) 

Kérem a lakosságot, hogy a zöldhulladék közé ne keverjenek kommunális jellegû
hulladékot, mert úgy nem szállítják el a kihelyezett növényi részeket.
A zsákolást úgy szabad csak elvégezni, hogy az kibírja a kézi emelést.
A zöldhulladékot a szállítási napon reggel 600 óráig kell kihelyezni az ingatlanok elé a gyûjtõjárat
számára.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Tájékoztató a lomtalanításról

A Dél-Kom Kft. NAGYMÁNYOK közigazgatási területén a lakosság részére térítésmentes tavaszi
lomtalanítást rendez. A lomtalanítás idõpontja:

2017. május 2. kedd
A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyûjtõjárat számára úgy, hogy a tisztaság
megóvása érdekében a szóródó anyagok gyûjtõdobozokba vagy zsákokba kerüljenek.
Az akció során NEM helyezhetõk ki a következõ anyagok:

– Építési törmelék,
– Állati tetemek,
– Zöldhulladék,
– Veszélyes hulladék, (akkumulátor, gumiabroncs, növényvédõszeres-festékes dobozok, stb)
– Elektronikai hulladék. (TV, hûtõszekrény, stb.)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Tájékoztató ebek veszettség elleni védõoltásának idõpontjáról

Értesítem a Város lakosságát, hogy az EBEK 2017. ÉVI ÖSSZETERELT OLTÁSÁT és a még NEM
JELÖLT EBEK CHIPPEL VALÓ ELLÁTÁSÁT Nagymányok községben

2017. Április 22-én (szombat) 08:00-09:00 óra között tartjuk a Ziener presszó udvarában
2017. Április 22-én (szombat) 09:15-10:00 óra között tartjuk az Öreg telep parkrészén

A PÓTOLTÁST
2017. Április 24-én (hétfõ) 16:00-16:30 óra között tartjuk a Ziener presszó udvarában
2017. Április 24-én (hétfõ) 16:30-17:00 óra között tartjuk az Öreg telep parkrészén

Az eboltás és a féregtelenítés díja 4.000,-Ft/ eb, az ebek chippel való ellátásának díja további 3.000,-
Ft/eb, amely összeget a helyszínen kell befizetni az állatorvosnak. 
A beavatkozásokat Dr. György Krisztián állatorvos (06203732585) végzi. 

Felhívom minden ebtartó figyelmét, hogy az ebek chippel való ellátása   és a 3 hónapos kort betöltött
ebek évenkénti oltása kötelezõ, annak elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után, mely
pénzbírsággal sújtható. 
Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel (mikrochip) megjelölt eb oltható!

Felhívjuk ebtartók figyelmét, hogy az ebek oltási kiskönyvét szíveskedjenek elhozni. 

Nagymányok, 2017. március 20. 
Nagymányok Város Önkormányzata

Folytatás az 1. oldalról

Az önkormányzat a februári
testületi ülésén elfogadta a
2017. évi költségvetését. Meg-
határozta a Nagymányoki Pity-
pang Óvoda óvodai beíratásá-
nak idõpontját (2017. április
26. 8,00 - 15,00 óráig), az óvo-
da heti és éves nyitvatartási
idejét és óvoda intézményve-
zetõje tájékoztatást adott tele-
pülésen a mini bölcsõde kiala-
kításának lehetõségérõl, feltét-
eleirõl. Az ellátás megszerve-
zésére a településen várható-
an legkorábban 2017. szep-
tember 1-jétõl kerül sor. Az ön-
kormányzat elfogadta az "Õszi-
kék" Szociális Intézmény 2017.
évi költségvetését. A civil szer-
vezetek elszámoltak az önkor-
mányzattól 2016 évben kapott
pénzügyi támogatások fel-
használásáról. Megállapításra
került, hogy az önkormányza-
ti képviselõk vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettségüknek
határidõben eleget tettek. 

Nagymányoki 
Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Hírei
A nemzetiségi önkormányzat
év elején felülvizsgálta a tele-
pülési és a nemzetiségi önkor-
mányzat közötti együttmûkö-
dési megállapodást és azt mó-
dosítás nélkül elfogadta. Meg-
határozta a 2017. évi német
nemzetiségi rendezvények
tervét. Döntött arról, hogy az
elõzõ években kialakult gya-
korlat szerint az idei évben is
a nemzetiségi önkormányzat
a tagdíjak befizetésével támo-
gatja a Nagymányoki Ifjúsági
Fúvószenekart, illetve a
Nagymányoki Német Nemze-
tiségi Gyermekkórust. 
A februári ülésén a nemzetisé-
gi önkormányzat jóváhagyta a
2017. évi költségvetését. Be-
számolt a Nagymányoki Né-
met Nemzetiségi Tájház 2016.
évi mûködésérõl. Elfogadta a
Nagymányoki Pitypang Óvo-
da óvodai beíratásának idõ-
pontját és az óvoda heti és
éves nyitvatartási idejét.

Nagymányoki 
Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat Hírei
A roma nemzetiségi önkor-
mányzat februárban elfogad-
ta 2017. évi költségvetését. Fe-
lülvizsgálta a települési és a
nemzetiségi önkormányzat
közötti együttmûködési meg-
állapodást és azt módosítás
nélkül elfogadta.

Városüzemeltetés
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Ingyenesen leadható hulladékok fajtái, mennyisége:

Megnevezés                           Napi mennyiség     Éves mennyiség
zöld hulladék* 200 kg 800 kg 
lom hulladék ** 1500 kg 1500 kg 
építési törmelék 1200 kg/1,2 m3 1200 kg/1,2 m3

fénycsõ 2 kg/10 db 6 kg/30 darab 
növényvédõ szer, növényvédõ 
szeres csomagolási hulladék 4 kg 12 kg
gumiabroncs (20 coll-nál 
kisebb méretû gumi,pl. autó-
gumi, bicikligumi, stb.) 55 kg v. 5 db 165 kg
festék maradék, festékes
csomagolási hulladék 60 kg 60 kg
elhasznált növényi olaj, fáradt olaj 50 l 50 l
akkumulátor korlátozás nélkül korlátozás nélkül
elektronikai hulladék korlátozás nélkül korlátozás nélkül
fém korlátozás nélkül korlátozás nélkül
mûanyag korlátozás nélkül korlátozás nélkül
papír korlátozás nélkül korlátozás nélkül
üveg *** korlátozás nélkül korlátozás nélkül
száraz elem korlátozás nélkül korlátozás nélkül

*   faág max. 5 cm átmérõig
** A háztartásokban keletkezett azon hulladék, amely a közszolgál-
tatás keretében rendszeresített gyûjtõedényzetben nem helyezhetõ
el: fa tartalmú bútorok és tárgyak, mûanyagból készült bútorok és
tárgyak, csomagolási hulladékok, textil, fa és mûanyag nyílászárók
***  pezsgõs, boros, befõttes, szörpös üveg, sík üveg (kizárólag abban
az esetben, ha az üveg tiszta)  

A fenti mennyiségeken felül a hulladékot az alábbi átvételi áron lehet
a hulladékudvarban leadni:
Megnevezés átvétel ár nettó            átvétel ár bruttó
építési törmelék 15 Ft/kg 19 Ft/kg
zöld hulladék 32 Ft/kg 41 Ft/kg
lom 31 Ft/kg 39 Ft/kg
növényvédõ szer 
csomagolás 196 Ft/kg 249 Ft/kg
gumiabroncs 16 Ft/kg 20 Ft/kg 
festékes maradék, festékes
csomagolási hulladék 196 Ft/kg 249 Ft/kg 
növényvédõ szer maradék 275 Ft kg 349 Ft/kg

Hulladékudvarban nem gyûjthetõ hulladékok:
– kommunális hulladékkal szennyezett hulladék    
– kommunális hulladék 
– élelmiszer maradék 
– egyéb veszélyes hulladék pl.: pala, kátrány, injekciós tû, sav, lúg,
– állati tetem

A hulladékok leadásához az alábbi dokumentumok szükségesek:
– hulladékgazdálkodási díj számla befizetését igazoló bizonylat 

(csekk, átutalási bizonylat) 
– lakcím kártya   
– azoknak a településeknek a lakosai esetében ahol a hulladékgazdál-

kodási díjat az önkormányzat fizeti: lakcímkártya

2017. március 10.
Délkom Kft.

A hulladékudvarok és gyûjtõpontok igénybevételével kapcsolatos lakossági tájékoztató!
Hulladékudvar címe: 7349 Szászvár 437/4 hrsz.

Nyitvatartási ideje: szerda 11.00-15.00 óra

Lakossági hulladékudvarba beszállítható hulladékok fajtái és mennyiségük:

Az év elején, január 17-én, az 1945. januárjában „Málenkij Robotra” elhurcoltak emléke elõtt
megemlékezéssel, könyvbemutatóval és kiállítással tisztelegtünk. Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik megtisztelték rendezvényünket és együtt emlékeztek velünk!

Január 21-én nagy sikerrel, telt házzal mutatta be a Tapolcai Musical Színpad a „A padlás” c. mu-
sical-t a Nagymányoki Közmûvelõdési Központban. Köszönjük az érdeklõdést!

NKK Tavaszi
programok

Május 1. – MAJÁLIS
Hívjuk és várjuk városunk la-
kosságát, baráti társaságokat,
civil szervezeteket, egyesüle-
teket május 1-jén, 10.00 órától
a Mûvelõdési Ház melletti fü-
ves területen megrendezésre
kerülõ közös fõzésre. (A fõzés
alapanyagairól minden baráti
társaság, csoport maga gon-
doskodik.)
A délután folyamán a jó hangu-
latról Lovász Krisztián (Keybi)
gondoskodik. 

Május 28. – GYERMEKNAP

Színes programokkal várjuk a
gyermeknap résztvevõit má-
jus 28-án, vasárnap 14.00 órá-
tól a Mûvelõdési Házat körül-
ölelõ parkba. 
Programok:

● Toma és Csapata - törté-
nelmi játékok

● Légvár és trambulin
● Hangerdõ Társulat gyer-

mekelõadása
● Kangoo bemutató
● Kézmûves foglalkozások
● Zöld sátor
● Hab-party
● sok meglepetés

program

A Nagymányoki Közmûvelõdési Központ hírei
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A közeljövõben Szegeden megrendezésre kerülõ Bonifert Domonkos Matematikaverseny országos dön-
tõjébe két tanulónk is bejutott: Jurasits Bence és Sebõk Bianka, mindketten harmadik osztályosok.
A Bátaszéki Matematikaverseny országos döntõjén szintén Sebõk Bianka képviseli iskolánkat.
A tanév végén is lesznek megmérettetések, 5 csapatunk is bejutott a Nyíregyházán megrendezésre kerü-
lõ Matekguru csapatverseny országos döntõjébe: 2. osztálytól 6. osztályig minden évfolyam 1-1 csapata.
Ebben a tanévben elsõ ízben jelentkeztünk a Medve-matek matematikai csapatversenyre, mely áprilisban
Pécsett kerül lebonyolításra.

Iskolai hírek
A tavasz elsõ hónapja, márci-
us is bõvelkedett iskolai prog-
ramokban. Mivel a 2017-es év
Arany János születésének
200. évfordulója alkalmából
Arany János emlékévnek mi-
nõsült, március 2-án Arany
János szülõhelyén, Nagysza-
lontán is és az ország határa-
in belül is megemlékeztek a
kerek évfordulóról. Iskolánk-
ban ez alkalommal az 1. órá-
ban az iskolarádión keresztül
egy verses-zenés összeállítás-
sal emlékeztünk a költõre. 

A következõ héten is a
kultúráé volt a fõszerep. Saj-
nos végéhez ért az a 4 szín-
házi elõadásból álló sorozat,
melyet a bonyhádi Vörös-
marty Mihály Mûvelõdési
Központ szervezett általános
iskolások számára. Iskolánk
alsó tagozatának tanulói
március 6-án a Kincskeresõ
kisködmön, majd e hét szer-
dáján a felsõ tagozat a Király-
nõ nyakéke címû elõadást te-
kintette meg. Nagyon tartal-
mas, színvonalas elõadásokat
láttunk, jövõre szintén él-
nénk a lehetõséggel. 

Idén a március 15-rõl való
megemlékezést a Nagymá-
nyoki Közmûvelõdési Köz-
pontban tartottuk. Az ünne-
pi mûsort a 7. osztály tanulói
adták, dr. Varjúné Lakatos
Gabriella felkészítõ tanárnõ
vezetésével. 

A hónap vége is bõvelke-
dett programokban. Márci-
us 22-én iskolánk elfogadta
a Bonyhádi Általános Iskola
Vörösmarty Mihály Tagin-
tézménye meghívását a ná-
luk megrendezésre került
szavalóversenyre. A verse-
nyen a következõ tanulóink
vettek részt: Bitter Lívia 2.
osztály, Sebõk Bianka 3.
osztály, Sziebert Réka 6.
osztály és Orbán Zsófia 7.
osztály. Legnagyobb örö-
münkre Sebõk Bianka és
Sziebert Réka megnyerte
kategóriájában az 1. díjat.
Felkészítõ tanáraik: Miksai-
né Lovász Dorottya és 
dr. Varjúné Lakatos Gabriella.
Nagy érdeklõdéssel várjuk
az április 11-én megrende-
zésre kerülõ házi szavaló-
versenyünket.

Matematikai versenyeredmények
Az új év kezdetével az általános iskola matematika
szakkörösei is újult erõvel láttak neki a versenyzés-
nek, nagyon szép eredmények születtek a külön-
bözõ egyéni és csapatversenyeken. 
Elsõként januárban Budapesten vettek részt egy
országos döntõn a következõ eredménnyel:

Kockakobak Matematikaverseny – Budapest
– országos döntõ (2017. 01. 07.)

3.o. Sebõk Bianka 6. hely
3.o. Jurasits Bence 16. hely
6.o. Lõrinc Nikolett 17. hely
5.o. Bitter Dániel 18. hely

Ezt a versenyt a már hagyományossá váló Zrínyi
Ilona matematikaverseny megyei fordulója követ-
te, mely ismét szép eredményeket hozott:

Zrínyi Ilona matematika verseny – Tolna me-
gyei – egyéni (2017. 02. 17.)

4.o. Dobos Vanda 2. hely
2.o. Kulcsár Lídia 3. hely
3.o. Sebõk Bianka 3. hely
3.o. Jurasits Bence 5. hely
2.o. Fehér Félix 8. hely
6.o. Lõrinc Nikolett 8. hely
6.o. Füleki Zsófia 10. hely

Zrínyi Ilona matematika verseny – Tolna me-
gyei – csapat (2017. 02. 17.)

2.o. Fehér Félix
Kulcsár Lídia 1. hely
Ömböli Dániel

3.o. Jurasits Bence
Sebõk Bianka 1. hely
Biró Dána

6.o. Lõrinc Nikolett
Füleki Zsófia 2. hely
Sziebert Réka

Február végén az Orchidea-Pangea matematika-
verseny megmérettetése következett:

Orchidea-Pangea Matematikaverseny – Tolna me-
gyei forduló (2017.02.21.)
3.o. Biró Dána 1. hely
3.o. Sebõk Bianka 1. hely
4.o. Dobos Vanda 1. hely
5.o. Biró Gergõ 1. hely
6.o. Sziebert Réka 2. hely
6.o. Füleki Zsófia 3. hely
6.o. Lõrinc Nikolett 3. hely
6.o. Márkus Zsorzsett 3. hely
4.o Törõ Gergõ 4. hely

Balról jobbra: Bitter Lívia (2. osztály), Sebők Bianka (3. osztály), 

Orbán Zsófia (7. osztály), Sziebert Réka (6. osztály)

Német szavalóverseny
2017. február 2-án a szászvári általános
iskolában megrendezésre kerülõ német
szavalóversenyén iskolánkból négy
tanuló vett részt:

Kulcsár Lídia 2. osztály
felkészítõ tanár Pálfi Zsuzsanna 

Mózsik Menta 4. osztály
felkészítõ tanár Müller Teréz

Halász Noémi 4. osztály
felkészítõ tanár Müller Teréz

Bék Viktória 5.osztály
felkészítõ tanár Klemné Szabó Zsanett

A zsûri értékelése után a következõ
eredmények születtek:
5-6.osztályos korcsoportban:

Bék Viktória I.
3-4. osztályos korcsoportban: 

Mózsik Menta II.
3-4. osztályos korcsoportban: 

Halász Noémi III.
helyezést ért el.

Tanulóinknak és felkészítõ tanáraiknak
szívbõl gratulálunk, további sikeres
munkát kívánunk!
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Idén 15. alkalommal köszöntötte a
Nagymányoki Ifjúsági Fúvószenekar
Újévi koncerttel a város lakosságát.
Hagyományokhoz híven a Radeczky
Marsch hangzott el elõször, majd köz-
ismert polkák, keringõk, indulók dal-
lamai csendültek fel.

Újévi köszöntõt mondott Karl Béla
Úr, Nagymányok város polgármestere.

A zenekar tagjai és a zenetanárok
minden évben titkos szavazással
megválasztják az „év zenészét”. Ezt a
kitüntetõ címet 2017-ben Borsos Ba-
lázs kapta. Gratulálunk!

❖❖❖
A zenekari közösség munkája, léte el-
képzelhetetlen külsõ segítõk nélkül.

Köszönet az elmúlt évi támogatá-
sokért:

– A zenekar fenntartójának, a
Nagymányoki II. Rákóczi Fe-

renc Általános Iskolának,
Wusching Rita igazgatónõnek

– Nagymányok Város Önkor-
mányzatának

– Nagymányoki Német Nemzeti-
ségi Önkormányzatnak

– Nagymányoki Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzatnak

– Nagymányok TV-nek, Székely
Attilának

– Dr. Klausz Irén háziorvosnak
– Hoffmann Antalné, Áginak
– A Mûvelõdési Ház dolgozóinak
– És nem utolsó sorban köszönet

az egész éves munkát segítõ
szülõknek.
Köszönet a koncert közönsé-
gének is, hiszen jelenlétükkel,
érdeklõdésükkel õk is az Ifjú-
sági Fúvószenekar segítõivé
váltak.

Kiemelt arany 
minõsítést kaptak

a négykezes
találkozón

A Tolnai Fusz János Zeneiskola 2017. március
17-én rendezte meg a XVI. „Tolna megyei Négy-
kezes Találkozó” elnevezésû versenyét. 

A versenyen zeneiskolánk növendékei Feik
Johanna és Stallenberger Mónika a legmaga-
sabb elismerésben – kiemelt arany minõsítés
– részesültek. Felkészítõ tanáruk: Jakabné
Csegezy Mária tanárnõ

A Zeneiskola újévi koncertje

Negyedik alkalommal rendeztünk a
Nagymányoki Pitypang Óvodában
Nemzetiségi hetet. Ez a projekt már ha-
gyománnyá vált óvodánk életében, s
így évrõl évre egyre több régi szokás-
sal, mesterséggel ismerkedhetnek meg
gyermekeink. A programok során óvo-
dásainknak alkalmuk nyílik arra, hogy
találkozzanak olyan nénikkel, bácsik-
kal, akik még tudnak nekik mesélni a
nagymányoki hagyományokról, az ün-
nepekrõl, a népviseletrõl és a régi mes-
terségekrõl. 

Az idei év mottója:
„Gyertyafényes téli esték, szorgos

kis kezek”

PROGRAMJAINK
Ellátogattunk a Sváb Tájházba és a

Székelyházba.
A szülõk közremûködésével kiállí-

tást rendeztünk az óvodában régi
világító eszközökbõl.

Vendégünk volt Krász Lõ-rincné
Margit néni, aki a régi „téli esték-
rõl” mesélt, valamint gyermekkora
játékaiból hozott ízelítõt nekünk.

Egy délelõttre meghívtuk
Bacsóné Mári nénit, Hergerné Ma-
rika nénit és Orbánné Erzsi nénit,
akik „Szorgos kezeikkel” a kötést
és a horgolást mutatták be, közben
pedig régi történetekkel örven-
deztettek meg bennünket.

Az utolsó napon a zene és a
dal állt középpontban. 

Németh Tibor és Galluszné
Anikó jött el hozzánk, õk a régi
sváb népdalokból és gyermek-
dalokból adtak ízelítõt. Közös
daltanulás, éneklés tette még
hangulatosabbá a délelõttöt.

A projekt során a régmúltat
idézõ barkácsolási technikákat
próbálhattak ki a gyerekek: ké-
szültek mécses tartók só-liszt
gyurmából, ezeket babbal, ku-
koricával díszítettük, fonalak-
ból babát, pillangót készítet-
tünk  , szõttünk-fontunk.

A jó hangulatban eltelt hét
folyamán a gyerekek változatos prog-
ramok és tevékenységek segítségével
ismerkedtek lakóhelyük régi szokásai-
val, hagyományaival.

Nemzetiségi Hét volt a Pitypang Óvodában
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Az egyesület 2017-ben korán el-
kezdte az éves munkaprogram-
jának a kidolgozását és a prog-
ramtervezetnek a megvalósítá-
sát.

Egyesületünk a 2017. évet
28 fõvel kezdte és nagy örö-
münkre szolgál, hogy egyre
több fiatal lép be közénk. Az
idén is tervezünk tagfelvételt,
ami az elsõ egyesületi gyûlé-
sünkön már meg is történt.
Két fõvel bõvült tagságunk,
Schraub József és Gere Oszkár
személyében.

Mint minden évben, a ha-
gyományokhoz híven most is
meghívást kaptunk Szerbiába,
a Temerini Nemzetközi
Borfesztiválra. A borverseny
minden évben januárban zaj-
lik. Egyesületünkbõl az idén
négy fõvel képviseltettük ma-
gunkat, Mózsik András 2 bor-
ral, Balázs Sándor 1 borral,
Beke Zoltán 7 borral, Szabó
László 4 borral.

A Temerini borverseny
Délkelet-Európa egyik legna-
gyobb borversenye, ahol részt
vesznek Magyarok, Szerbek,
Románok, Horvátok, Szlová-
kok, Szlovének.

Az idén a 20., jubileumi bor-
versenyre 615 borminta érke-
zett. Egyesületünk kiváló ered-
ménnyel térhetett haza. Nem
szabad elfelejteni,
egyesületünk célul
tûzte ki, hogy borai-
nkat itthon és kül-
földön is népszerû-
síti. Nagymányo-kot
ismerik itthon és
külföldön is egy-
aránt.

E r e d m é n y e k :
Mózsik András vö-
rös kategóriában 2
ezüst, Balázs Sándor
fehér kategóriában
1 ezüst, Beke Zoltán
a Siller kategóriá-
ban nagyarany kate-
gória gyõztes, 3
ezüst, 2 bronz, 1 ok-
levél, Szabó László 3
ezüst, 1 bronzérmet
ért el. 

Az eredményeket
minden évben a ha-
gyományokhoz hí-
ven a Nagymányoki
„Bor”- bálon adják
át, az idén Ábel

László a Temerini Kertbaráti
kör alelnöke adta át az arra ér-
demeseknek.

❖❖ ❖❖ ❖❖
Egyesületünk 2017. február

3-án taggyûlést tartott, ahol az
éves programtervezetet állí-
tottuk össze és a bor bál fel-
adatait beszéltük meg.

Az egyesületünk jó kapcso-
latokat ápol a környeztünk-
ben mûködõ borbaráti egye-
sületekkel, ennek eredménye,
hogy február 10-én egyesüle-
tünk meghívást kapott a
Mecseknádasdi Borbaráti
Egyesülettõl a 2016. év évzáró
és a 2017. évnyitó taggyûlésé-
re. A meghívást elfogadtuk, és
küldöttségünk képviseltette
magát a gyûlésen.

❖❖ ❖❖ ❖❖
Második programunk az

idén, ami az egyesület éves
programjában kiemelt helyet

foglal el, a Nagymányoki Bor-
bál. A 11. Bor-bálnak a Nagy-
mányoki sportcsarnok adott
helyet. A talpalávalót a
Palotabozsoki Diamant együt-
tes biztosította fergeteges si-
kerrel. A bál résztvevõit Ábel
László, a Temerini Kertbaráti
Kör Alelnöke köszöntötte,
majd a nemzetközi borver-
seny eredményeit adta át, a
bált Karl Béla, Nagymányok
város polgármestere nyitotta
meg.

Az esti mulatságot a hagyo-
mányokhoz híven a Nagy-
mányoki Glück Auf hagyo-
mányõrzõ egyesület táncosai,
Orbán Tamás vezetésével nyi-
tották, s ezúttal meglepetéssel
is szolgáltak, ami eltér az egye-
sület profiljától: Szatmári tán-
cot mutattak be szûnni nem
akaró taps mellett. 

A báli mulattságot egy kis
idõre a tombolasorsolás szakí-
totta meg, ahol a nagyérdemû
közönség szerencsés tagjai ér-
tékes szõlészeti, borászati esz-
közöket vehettek át. Itt szeret-
ném megköszönni Nagy-
mányok vállalkozóinak, üzle-
teinek önzetlen támogatásu-
kat.

❖❖ ❖❖ ❖❖
A harmadik programunk

március 1-én Pécsen, a Szõlé-
szeti és Borászati Kutató Inté-
zetben volt. Minden évben
meghívást kapunk a kutató in-
tézetbe, ahol az elõzõ évi szõ-
lészeti és borászati tapasztala-
tokról tájékoztatják a kister-
melõket. 

A programon a Nagymá-
nyoki Borbaráti Egyesület és a
Bonyhádi Borbaráti Egyesület
közös szervezésben vett részt.

A bemutató elõadói voltak:

● Dr. Jakab Gábor: az inté-
zet igazgatója nyitotta meg
a szakmai napot

● Dr. Kozma Pál: Kutatási
programjaink ismertetése.
A metszési munkát meg-
alapozó megfigyelések és
vizsgálatok eredményei.

● Dr. Csikászné Dr. Krizsics
Anna: Fókuszban az egész-
séges szõlõ.

● Jakab Mariann Katalin:
Faszöveti betegségek terje-
dése.
Folytatás a 7. oldalon

A NNAGYMÁNYOKI SSZÕLÕ ÉÉS BBORTERMELÕK
BARÁTI KKÖRE EEGYESÜLET 22017-BBEN VVÉGZETT

MUNKÁI ÉÉS EEREDMÉNYEI

Bormustra

Bor-bál

Nemzetközi

Nagyarany

Temerinből
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Folytatás a 6. oldalról

● Szendei Gergõ: (borász,
Magyar Tejgazdasági Kí-
sérleti Intézet): Alkoholos
erjedés irányítása innova-
tív és biztos megoldások-
kal.

● Szabó Andor: Szõlõmet-
szés – gyakorlati bemutató

● Hevér László: Évjáratjel-
lemzés, kísérleti borok be-
mutatása

❖❖ ❖❖ ❖❖
A Bonyhádi völgységi kister-
melõi borversenyt március 7-
én tartották, egyesületünk ré-
szérõl Stangliczky Ottó kivá-
ló borászunk képviseltette ma-
gát kitûnõ eredménnyel. Ered-
ményei: 5 db aranyérem, 2 db
ezüstérem, 1 bronzérem

❖❖ ❖❖ ❖❖
Egyesületünk tagjainak

március 10-én a Nagymányoki
Vadász sörözõbe bormustrát
szerveztünk, ahová László Ár-
pád szõlész-borász technikust

hívtunk meg elõadónak. Az
elõadáson a 2016-os év bormi-
nõségét befolyásoló tényezõi-
re hívta fel a figyelmet, kezelé-
si tanácsokkal látta el borásza-

inkat. Kitért a borhibákra, a
borbetegségekre és a borok
kénezésére.

Ezt követõen a tagok által
hozott borokat Árpi vélemé-

nyezte és a tagokat kezelési ta-
nácsokkal látta el. A résztve-
võk betekintést nyerhettek a
bormustra szabályaiba, és
mindenki megkóstolhatta a
hozott borokat. 

❖❖ ❖❖ ❖❖
A Borbaráti Egyesület már-

cius 17-én este 17 órakor a Va-
dász sörözõben a 2016-os év
évzáró és a 2017-es év évnyitó
értekezletét tartotta. 

A vezetõség beszámolt a
2016-os évben elvégzett mun-
kájáról, és elfogadásra terjesz-
tette a 2017-es év program ter-
vezetét. Ezt követte az egyesü-
let gazdasági beszámolója és
az ellenõrzõ bizottság beszá-
molója.

A közgyûlés után a tagságot
a vezetõség vacsorával vendé-
gül látta, majd beszélgetés,
eszmecsere követte a gyûlést,
és egymás borait kóstolhatták
a tagok.

Nagymányok; 2017. március 19.

A NNAGYMÁNYOKI SSZÕLÕ ÉÉS BBORTERMELÕK BBARÁTI KKÖRE
EGYESÜLET 22017-BBEN VVÉGZETT MMUNKÁI ÉÉS EEREDMÉNYEI

A programot Pécsen, a Szentmiklós-hegyi Kísérleti Telepen tartották

Nagymányoki
Nyugdíjasklub

Kellemes társaság, idõsödõ emberekhez méltó, színes
sokszínû programok jellemzik a Nagymányoki Nyug-
díjas klub életét.

Még friss a közös március 15-e élménye, melynek
megünneplését siklósi fürdéssel, közös ebéddel kö-
töttük össze.

Nem kevésbé volt érdekes számunkra a farsangi bá-
lunk, finom vacsorával, jó borokkal, ötletes jelmezek-
kel és táncos báli mulatsággal.

A Nõnap megünneplését férfitagjaink köszöntõje,
udvarias felszolgálása és kedves tavaszi virágok tették
széppé.

De már a szigetvári kirándulás lebeg a szemünk
elõtt, a várlátogatás, a fürdés, a vidám együttlét.

Ezután a majálisra készülünk. Reméljük, hogy az
elõzõ két évhez hasonlóan idén is örülhetünk a közös
bográcsozásnak, a Mûvelõdési Ház parkjában eltöl-
tendõ május elsejének.

A köztes idõszakot hétfõ délutánonként beszélge-
téssel, kártyázgatással, tervezgetéssel töltjük.

Nagy öröm számunkra, hogy tagságunk létszáma
gyarapodik, köztünk vannak nyugdíjas társaink
Bonyhádról és Mázáról is.

Mindezek megvalósulását segítik a Mûvelõdési Ház
dolgozói, amit ezúton is tisztelettel köszönünk.

Aki kedvet érez ahhoz, hogy közösségünkhöz tar-
tozzon, látogasson el hozzánk egy hétfõ délutáni talál-
kozónkra a Mûvelõdési Házba.

NAGYMÁNYOK ÖTE
Február 16. Katasztrófavédelmi állománygyûlés 

Szekszárd

Február 18. Katasztrófavédelmi konferencia 
Szekszárd

Március 9. Éves katasztrófavédelmi tiszti értekezlet 
Szekszárd

Március 11. Tolna megyei Tûzoltó Szövetség 
küldöttgyûlése Tolnán

Március 11. Bonyhád ÖTE Közgyûlés

Március 18. Nagymányok ÖTE közgyûlés

Elkövetkezendõ feladatok, események
Május 5. Viszontlátogatás a Tardoskeddi ÖTE-nél

Május 13. Megyei Flórián napi ünnepség 
Dunaföldvár

Május 27. Hõsök napja Bonyhád

Június 3. Megyei Tûzoltóverseny Bátaszék
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A gerinctorna csoport 2011 júniusában indult Nagymányokon.
Létrejöttének oka a mozgás fontosságának tudatosítása kortól
függetlenül. Az ízületek és izmok mozgáshatárainak beszûkü-
lése a fájdalmak gyakori okozója. Ennek elkerülése érdekében
rendszeresen tágítani kell az ízületi határokat, nem beszélve a
mozgás vérnyomásra, csontritkulásra, cukorbetegségre gyako-
rolt jótékony hatásáról. Mindezek mellett a tornámon kiemelt
szerepe van a mélyvénás trombózis megelõzésének, a keringés
fitten tartásának. A torna helyszíne jelenleg a könyvtár klubhe-
lyisége. Tagjaink között 35 évestõl 70 évesig minden korcso-
port megtalálható. A tornák idõpontja: hétfõn és csütörtökön
18:00-tól 19:00 óráig. A csütörtöki torna a Bonyhádi Kórház és
Rendelõintézet (EFI iroda) által pályázat útján támogatott, va-
gyis a résztvevõknek díjtalan. A tornákat Mózsik Rita szakvizs-
gázott gyógytestnevelõ vezeti.

A heti 168 órából, csak 2 órát szánj az egészségedre!
Minden mozogni vágyót szívesen fogadunk! Érdeklõdni 
a +36 20 312 00 98-as telefonszámon lehet.

GERINCTORNA Nagymányokon

Evangélikus
Egyház

A karácsony utáni idõszak viszonyla-
gos csendben telt nálunk. A téli hideg
miatt az istentiszteleteket nem a temp-
lomtérben, hanem a fûthetõbb gyüle-
kezeti teremben tartottuk. Ugyanezen
okból átütemeztük az ökumenikus
imahét megtartását is: a megszokott ja-
nuári idõpont helyett a nagyhét elsõ
felében (április 10-12.) kerül rá sor, 10-
én, hétfõn a rk. templomban kezdünk
18 órakor.

❖❖ ❖❖ ❖❖
Április 1-jén kerül sor egyházkerüle-
tünk misszió napjára, melyen kis gyü-
lekezetünk ismét szép számmal vesz
részt (Gimnázium Atlétikai Centruma,
Bonyhád). Ám ez nem is csoda, hiszen
a nagyszerû program és a jó hangula-
tú találkozó mind többeket vonz.

❖❖ ❖❖ ❖❖
A reformáció 500 éves évfordulóját há-
rom gyülekezeti programmal ünnepel-
jük a nyár és az õsz során. Izményi
templomunkban koncerttel,
Nagymányokon templomkerti rendez-
vénnyel, Váralján mûsoros esttel ké-
szülünk, ezekrõl a késõbbiekben bõ-
vebben hírt adunk.

❖❖ ❖❖ ❖❖
A hittanosok számára nyáron tábort
szervezünk Kismányokon, az érintet-
tek errõl bõvebb tájékoztatást kapnak.

❖❖ ❖❖ ❖❖
A Glory Hope Gospelkórus új dicsére-
tekkel készül: húsvétkor Váralján éne-
kelnek az istentiszteleten, pünkösd-
hétfõn koncerttel örvendeztetik meg
a hallgatóságot. Köztük MINDENKI
énekel :)!

❖❖ ❖❖ ❖❖
Programjaink nyitottak, minden ér-
deklõdõt szeretettel hívunk Isten Igé-
jének hallgatására és a közösség meg-
élésére.

Schaller Bernadett ev. lelkész

BÚÉK! Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! E
mottó jegyében celebrálta Bagi Sándor
plébános úr 2017. január 1-jén újévi szent-
miséjét.

Január 6-án Vízkereszt napján, az egyik
legõsibb ünnepen, templomunkban Jézus
megkeresztelkedésének emlékére vízszen-
telést tartottunk. Hagyományokhoz híven
a szentelt vízbõl a hívek is vihettek haza. 

Gyertyaszentelõ Boldogasszony ünne-
pét február 2-án tartja a katolikus egyház,
amikor a közösség Jézus bemutatását ün-
nepli. Negyven nappal Jézus születése
után Mária bemutatta gyermekét a jeru-
zsálemi templomban. A szentmise végén
az egész évre szánt gyertyák lettek meg-
szentelve. 

Február 3-án Szent Balázs ünnepén a
torokbetegségek ellen védõ Balázs áldás-
sal egybekötött szentmisét tartottunk. 

A húsvétot megelõzõ negyvennapos
böjt kezdete, a hamvazószerda idén márci-
us 1-jére esett. A nagyböjt a keresztények
számára a bûnbánati idõszak, amely alkal-
mat ad arra, hogy méltóképpen felkészül-
hessenek a húsvét megünneplésére. Az
elõzõ évben megszentelt és elégetett barka
hamujából plébános urunk ezen a napon
és nagyböjt elsõ vasárnapján keresztet raj-
zolt a hívek homlokára, annak emlékére,
hogy porból vagyunk és porrá leszünk. 

Március 19-én Szent József, Jézus neve-
lõapja tiszteletére  ünnepi szentmisét tar-
tottunk. 

Március 25-én Gyümölcsoltó Boldog-
asszony napján arra az „angyali üdvözlet-
re” emlékezett egyházunk, amelyben Gá-
bor fõangyal elvitte a hírt Máriának, hogy
gyermeke fog születni.

A húsvét a kereszténység legnagyobb ün-
nepe. A Biblia szerint Jézus pénteki kereszt-
re feszítése után a harmadik napon, vasár-
nap feltámadt. Kereszthalálával nem szaba-
dította meg a világot a szenvedéstõl, de meg-
váltotta minden ember bûnét, feltámadásá-
val pedig gyõzelmet aratott a halál felett.

A virágvasárnap szerepe, hogy bevezes-
se a szent három nap liturgiáját. Ezen a na-
pon templomunkban felhangzik a Jézus
szenvedését bemutató történet, a passió .

Nagycsütörtök az utolsó vacsora em-
léknapja, az oltáriszentség alapításának
ünnepe. Templomunkban szentmisével
gondolunk vissza erre az eseményre, mia-
latt a „A harangok Rómába szállnak…”

Nagypénteken az egyházban nincs
szentmise, igeliturgiát tartunk, áldozta-
tással. Kórusunk ismét elénekli, a passiót. 

A szombat esti szertartás a húsvét leg-
szebb vigíliája. Szertartás közben ismét
visszaszállnak a harangok Rómából. A
megemlékezés körmenettel zárul. Kör-
menettel hirdetjük a világnak, hogy feltá-
madt Krisztus. 

Húsvétvasárnap reggel ünnepi szent-
misét tart plébános urunk. A húsvét akko-
ra ünnep az egyházban, hogy nem egy na-
pon , hanem nyolc napon keresztül ünne-
peljük. 

A Római Katolikus 
Egyházközség hírei
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A tavasz beköszöntével újraindul az
élet a tájházakban is. A húsvéti ünne-
pekre készülve az alkalomhoz illõ ud-
vari dekorációval, húsvéti figurákkal,
tojásfával szeretnénk köszönteni a te-
lepülés lakosságát a német nemzetisé-
gi tájház udvarán. Az ötlet gazdája és
kivitelezõje Orbán Józsefné óvónõ, se-
gítségére voltak a hagyományõrzõ
csoport tagjai és az általános iskola ta-
nulói.

A tájházi múzeumi szezon hivata-
los kezdete országosan április 24-hez,
Szent György napjához kapcsolódik.
E napot Európa nagy részében a ta-
vasz kezdeteként tartották számon. A
rómaiak e napon kiseperték az istál-
lókat; meghintették vízbe mártott ba-
bérágakkal, és a szalmatûz füstjével
megfüstölték magukat s jószágukat.
A tûzön a nyájat is áthajtották, maguk

háromszor ugrottak át rajta, hogy a
boszorkányok rontását elkerüljék. A
pásztorok áldozatot is mutattak be,
majd kezet mostak a reggeli harmat-
ban. Közép-Európában az idõjárás
melegebbre fordulásával e napon volt
az állatok elsõ kihajtása, amely leg-
gyakrabban zöld ággal történt, a hit
szerint ez az állatok gyarapodását
szolgálja. Gonoszelhárító, termé-
kenységvarázsló célzattal a marhákat
láncon, fejszén, ekevason, tojáson, a
gazdasszony kötényén stb. hajtották
át. Nagy jelentõséget tulajdonítottak
annak a vesszõnek, zöld ágnak is,
amellyel az állatokat elõször hajtották
ki a legelõre. Szent György napon
volt a pásztorok, béresek szegõdteté-
sének ideje, amely általában Szent Mi-
hály napjáig volt érvényben.

Az egyház a legenda szerinti sár-

kányölõ Szent György névünnepét
tette erre a napra. Sárkányölõ Szent
György évszázadokon át a lovagok, lo-
vas katonák, fegyverkovácsok,
szíjjártók, vándorlegények és utóbb a
cserkészek patrónusa volt. Legendája
szerint legyõzi a sárkányt és kiszaba-
dítja a fogságból a királylányt. Az iga-
zi tavasz kezdetét a néphagyomány e
naptól számítja. 

Április 24-én az iskola tanulóinak
lesznek foglalkozásai a tájházban. A
környezettudatossági témahét prog-
ramjaihoz kapcsolódó feladatok, vala-
mint kézmûves foglalkozások várják
a gyerekeket. Ezzel a programmal in-
dulnak a 4. és a 6. osztályosok szoká-
sos egy hetes erdei iskolai tanulmá-
nyai.

Stallenberger József

A Nagymányok-Reichelsheim Baráti Egyesület a 2016-os év
zárásaként kötetlen évbúcsúztatót tartott december köze-
pén. Ez év kezdéseként megtartottuk az elõzõ év beszámo-
ló taggyûlését, amely a kitûzött programok és célok tekin-
tetében sikeresnek mondható. Kialakításra került a 2017-es
év programtervezete is. Ebben a rendszeres taggyûléseken
felül környékbeli, országos és határainkon túli programok
is szerepelnek. Ezek megvalósulása a benyújtott pályázatok
eredményességétõl is függ. Reihelsheimból októberben az

ottani túraegyesület szervez látogatást Magyarországra, azon
belül is elsõsorban Nagymányokra és környékére, amihez a
programok megszervezésében támogatást nyújtunk. Egye-
sületünk várja az érdeklõdõket, akik tagként szeretnének
részt venni a két település közötti kapcsolatok további kiépí-
tésében.  
Elérhetõségünk: nm-reich-egyesulet@tolna.net

Hucker Béla Egyesületi Elnök

Nagymányok-Reichelsheim
Baráti Egyesület

Tájházi 
hírek
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2017. 01. 07.
Megemlékezés a MADÉFALVI vérengzés tisz-
teletére. Szentmise a Nagymányoki Katoli-
kus Templomban, majd megemlékezés és
koszorúzás a Székely Háznál.

2017. 01. 08.
A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsé-
gének éves közgyûlése Dombóváron. Tagja-
ink részt vettek a küldöttgyûlésen, tagság-
és elnökválasztáson. Madéfalvára emlékezõ
szentmisén és koszorúzáson.

2017. 01. 26.
A Nagymányoki Székely Egyesület éves köz-
gyûlése 
– Beszámoló a 2016-os évrõl
– Tagfelvétel
– A 2017. éves programtervezet ismertetése.

2017. 01. 28.
Székely Bál, a Nagymányoki Székely Kör
szervezte. Szép számmal jelentek meg a bá-
lozók. A találkozás öröme mellett igényes mû-
sorral és jó hangulatban töltötték az estét.

2017. 02. 03.
Kézimunka kör indult. „FONÓ”, amely két-
hetente látogatható nyitott foglalkozás, nem
csak Székely Kör tagoknak!
1. foglakozás – Szövés alapjai: Baranyiné Jut-
ka segítségével.
Lehetõségük van az asszonyoknak, lányok-
nak a kézimunkázás különbözõ technikái-
nak megismerésére, megtanulására.
Hívogató:
Szeretettel várunk A KÉZMÛVES MÛHELY-
BE, a FONÓBA! Nagymama és anyuka együtt
jöhet az unokával és gyermekeivel a foglako-
zásokra. Együtt énekelünk, játszunk, mesé-
lünk felnõttek és gyerekek. Egymástól is ta-
nulhatunk :-) Különbözõ varrás-szövés-
horgolás-kötés technikákat fogunk megta-
nulni. Kézimunkákat lehet hozni megmutat-
ni, ötletet adni egymásnak. (Kész és elkez-
dett munkákat is.)
1. alkalommal a szövés alapjaival ismerke-
dünk. Apró kis munkákat készítünk.
A gyerekek könnyen elkészíthetõ kis fonato-
kat csinálnak, szövõkereten gyakorolhatnak.
Dalos-játékokkal, népi játékokkal, bukovinai
énekekkel ismerkedhetnek az óvodáskorú
és kisiskolás fiúk-lányok.
Hozz magaddal: Fonalakat, ollót, jegyzetfü-
zetet, íróeszközt, varróeszközöket, horgoló-
tût Szívesen fogadjuk a jókedvedet, nyitott-
ságodat, kedves Barátnõdet, Szomszédasszo-
nyodat is!

2017. 02. 10.
A Székely Ház átalakítási munkáinak el-
kezdése. Az összejöveteleket szolgáló hely-
ségek egybenyitása történt meg. 

2017. 02. 23.
Rudolf László elõadása. Családfa kutatás az
1700-as évekig visszavezetve.

Folytatás a 11. oldalon

Nagymányoki Székely Kör
2017. elsõ negyedéves program

Székely Ház

A családfa kutató elődaás nézői

Rudolf László családfa kutató
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A 2016. év utolsó hónapja is bõvelkedett
programokban a Glück Auf Egyesület
berkeiben.

December 13-án és 14-én az iskolásko-
rú gyerekek két csoportban a Kisebbsé-
gi Önkormányzat Klubhelyiségé-ben ta-
lálkoztak. A kórus tagjainak segítségével
mézeskalácsot készítettek, és egy kis ka-
rácsonyi kézmûveskedésre is jutott idõ.
Miközben a gyerekek sodorták, szaggat-
ták, díszítették a mézeskalácsokat, me-
leg teával és karácsonyi dallamokkal
hangolódtak az ünnepekre. 

2016. december elsején került sor
bensõséges hangulatban a Német Nem-
zetiségi Tájház udvarán a Betlehem felál-
lítására. A kiállítás az elõzõ évihez ké-
pest bõvült a három király „csapatával”,
akiket a Római Katolikus Plébános Úr
megáldott az este folyamán. Az adventi
hangulat megteremtéséhez hozzájárult a
Glück Auf Egyesület kórusa, a Pedagó-
gus kórus és néhány zeneiskolás tanuló
is. Forralt borral, meleg teával és friss
pogácsával várták az érdeklõdõket egy
kis megállóra a rohanó napjainkban,
hogy az ünnepekre való testi-lelki készü-
lõdésre is idõt szakítsanak. A betérõ ven-

dégek megtöltötték a tájház udvarát, és a
kellemes hangulatú estén senki nem
érezte a hideg, téli idõjárást.

December 17-én este az egyesület egy
karácsonyi összejövetellel ünnepelte tag-
jai között a közelgõ karácsonyt. Lezártak

egy programokkal bõvelkedõ évet, meg-
álltak, megpihentek, és egy nagy család-
ként együtt örültek a karácsonynak.
A rendezvényeken készült képek megte-
kinthetõk a www.gluckauf.hu oldalon.

Folytatás a 12. oldalon

Folytatás a 10. oldalról
2017. 02. 25.
Hagyományos székely disznóvágás
Bonyhádon, a Székely Szövetség Házá-
ban. Nagymányok, Tevel és Kisdorog szé-
kely köri tagjainak összefogásával közel
150-180 fõt láttunk vendégül. Jó hangulat-
ban telt a nap. Hagyományos disznófel-
dolgozás és ételek, együttes munka, ér-
tékõrzés céllal történt a találkozás. Hurka-
táncolás és Völgységtáncos gyerekek
meglepetés mûsorával.

2017. 03. 08.
Nõnap. A Székely Kör, nõ tagjainak meg-
ünneplése, köszöntése. Vacsorával egy-
bekötött vidám találkozó volt.
Kismányoki asszonyok fõztek bikkfa-ga-
luskát. Sok házi-süteménnyel viszonozták
az asszonyok a férfiak köszöntését.

2017. 03. 23.
Mit jelent a böjt a ma élõ ember számá-
ra? Bagi Sándor plébános és Hevér Beat-
rix evangélikus lelkésznõ részvételével be-
szélgetés a Húsvét elõtti testi-lelki böjtrõl.
Ételkóstolás – Böjti ételekbõl.

2017. 04. 01.
A Székely Kör Énekkarának fellépése a
váraljai Borversenyen. A Borbálon való
részvétel a kör tagjaival.

2017. 04. 14.
Húsvét-váró. Tojásírás és kézmûves fog-
lalkozás felnõttnek és gyerekeknek, nagy-
mamáink mintái és technikái alapján.

2017. 04. 20.
Könyvbemutatóval egybekötött elõadás.
Meghívott elõadó, vendég: Szabadi Mihály
koreográfus. Sárközt és a székelység éle-
tét, táncát, a hagyományõrzés világát élte,
gyûjtötte és segítette szinte már 60 éve.
Az elõadás témája: „Majosi évek a széke-
lyek között”. 

2017. 04. 22.
Kirándulás Budapestre. Délelõtti prog-
ram: Budapest Aréna – Tavaszi Táncház-
találkozó. 

Délutáni: Mátyás templom megnézése és
séta a Várkertben. Székely Kör énekkará-
nak összejövetelei kéthetente , szerdán-
ként van.

Képek és információk a Székely Kör ese-
ményeirõl megtalálhatók az alábbi elér-
hetõségen: https://www.facebook.com/
nmbukovinai.szekelykor.

A Székely Ház megtekintése elõzetes
egyeztetés szerint lehetséges.
Illés Tibor, telefon: 20/ 211 9950.

Nőnapi vacsora

2016. ÉVI ZÁRÓ PROGRAMOK
A GLÜCK AUF EGYESÜLETNÉL
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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

Új év, megújult lendület
Rövid, ünnepi feltöltõdés után lendülete-
sen kezdõdött a 2017. év a Glück Auf
Egyesület körében.

Januárban már Várdombon vendéges-
kedett a csoport felnõtt táncos csapata
egy fellépésen, majd február 25-én a
Nagymányoki Borbaráti kör által szerve-
zett borbált nyitotta meg az ificsapattal
bõvült tánccsoport.

Március 10-én megtartotta évi köz-
gyûlését, melyen a megjelent tagságnak
Orbán Tamás, az Egyesület elnöke beszá-
molt a 2016. évi programokról, a gazda-
sági változásokról, és a 2017. évi, már is-
mert programtervrõl. A napirendi pon-
tokat a tagság megvitatta, és egyhangú-
lag elfogadta.

A kórus tagjai új dalcsokor tanulásával
kezdték az évet, hogy az idei fellépéseik
még színesebben, változatosabban han-
gozzanak. Sok szeretettel várnak min-
den énekelni szeretõ, kis szabadidõvel
rendelkezõ nagymányoki, vagy közeli la-
kost, hogy bõvítsék csapatukat.

A tavalyi év során Arany Rozmaring
díjjal jutalmazott kórus már több fellé-
pési felkéréssel rendelkezik a szokásos
programokon felül, így színes, változatos
év elé néznek.

2017. év eleji programok 
a Glück Auf Egyesületben

A soron következõ esemény a húsvéti ké-
szülõdés keretein belül szervezett tojás-
festés. Szeretettel várnak kicsiket és na-
gyokat nagypénteken, április 14-én, a Ki-
sebbségi Önkormányzat Klubhelyiség-

ében.  Vendégül várják Jáhn Jánosné, Éva
nénit, aki idén is segít, hogy újabb motí-
vumokkal ismerkedjenek meg a gyerekek
a régi, hagyományos tojásfestés rejtelme-
in belül. A tojásfestéshez használt kicék,
a méhviasz, és a hagymahéj fõzet várni
fogja a látogatókat, nekik csak a festeni kí-
vánt kifújt, vagy fõtt tojásokat kell hozni-
uk.

Húsvét hétfõn az egyesület fiú és férfi-
tagjai ismét elõkeresik tavalyi vödreiket,
hogy a csoport fiatal lányait meglátogas-

sák, és hagyomány szerint gondoskodja-
nak arról, hogy a lányok egész évben
frissek maradjanak. A lányok pedig bebi-
zonyíthatják, hogy a tojásfestés eredmé-
nyesen sikerült.

Az egyesület legfontosabb rendezvé-
nyére a XIX. Búcsú, Bor és Strudel Fesz-
tiválra idén szeptember 22-23-án kerül
sor, és egy új esemény, Erzsébet Bál is
szervezõdik, mely november 18-án várja
a vendégeket. A programokról késõbb
bõvebben is olvashatnak.

2016. ÉVI ZÁRÓ PROGRAMOK A GLÜCK AUF EGYESÜLETNÉL


