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NAGYMÁNYOKINAGYMÁNYOKI
HÍREKHÍREKNAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INGYENES LAPJA

A tartalomból:
Testületi hírek 1-2. oldal

A Nagymányoki Közmûvelõ-
dési Központ hírei 3-4. oldal

Az iskola hírei: 
A szlovákiai testvériskolában
tett látogatás, Márton-nap, 
‘56-os megemlékezés 5. oldal

Márton nap a Pitypang 
Óvodában 6. oldal

Könyvtári hírek 6. oldal

A Nagymányoki 
Nyugdíjas Klub hírei 6. oldal

A Nagymányoki Székelykör
Egyesület hírei 7-8-9. oldal

A Nagymányoki Glück Auf 
Egyesület 2019. II. félévi 
programjai 10-11. oldal

A Tûzoltó Egyesület 
tevékenysége 12. oldal

A Nagymányoki Városi 
Fúvószenekar hírei 12. oldal

Adventi Esték 12. oldal

Testületi Hírek
Megalakult Nagymányok Város 

Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Városüzemeltetés
A Városüzemeltetési Csoport a Petõfi utca
középsõ részének felújítása során a kiemelt
szegélyek rendbetételéért volt felelõs. Ezt
követte a még elmaradt, rossz állapotú vagy
hiányzó KRESZ-táblák cseréje/pótlása/
áthelyezése a város egész területén, amit a
Nagymányoki Közmûvelõdési Központ
elõtti kandelábersor átvezetékelése köve-
tett. Sor került kisebb festési, karbantartá-
si munkákra is. Ezek után megkezdõdött a
csapadékosabb, rosszabb idõre való felké-
szülés (ároktisztítás, veszélyes fák kivágá-
sa, levélszedés). Az év fennmaradó részé-
ben további ároktisztítási, fa- és cserjegon-
dozási feladatok várnak a dolgozókra, és
igyekszünk a tél beállta elõtt, a még felújí-
tás elõtt álló önkormányzati ingatlanok ál-
lagmegóvását elvégezni (tetõjavítás, csapa-
dékvíz-elvezetés).

ÁÁLLDDOOTTTT,, BBÉÉKKÉÉSS KKAARRÁÁCCSSOONNYYTT ÉÉSS BBOOLLDDOOGG ÚÚJJ EESSZZTTEENNDDOO””TT KKÍÍVVÁÁNN 
AA VVÁÁRROOSS LLAAKKOOSSSSÁÁGGÁÁNNAAKK NNAAGGYYMMÁÁNNYYOOKK VVÁÁRROOSS ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTAA

A Nagymányoki Helyi Választási Bi-
zottság tájékoztatja a lakosságot a
2019. október 13-én megtartott he-
lyi polgármesterek és képviselõk,
valamint a nemzetiségi önkormány-
zati képviselõ választáson megálla-
pított választási eredményrõl:

Megválasztott települési 
polgármester:

Karl Béla

Megválasztott települési
képviselõk:

Hucker András
Barabás Róbert

Orbán Tamás
Rusák József
Melcher Zsolt
Székely Attila

Megválasztott német nemzetiségi
önkormányzati képviselõk:

Herger Éva
Guth Anikó

Hucker Tamásné
Orbán Tamás

Schnetzné Orbán Andrea

Megválasztott roma nemzetiségi 
önkormányzati képviselõk:

Orsós Zoltán (1969)
Orsós Zoltán (2001)

Lakatos Mónika

Nagymányok, 
2019. október 13.

Illés Edit sk.
HVB elnök

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója

2019. október 28-án Nagymányok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartotta alaku-

ló ülését. Napirend előtt Illés Edit, a Helyi Választási Bizottság elnöke beszámolt az októberi he-

lyható-sági választások lebonyolításáról és eredményéről. Ezt követően került sor az önkormányzati

képviselők és a polgármester megbízóleveleinek átadására, eskütételükre. A képen az új képviselő-

testület, középen Karl Béla polgármester. Folytatás a 2.oldalon
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Testületi Hírek
Megalakult Nagymányok Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Folytatás az 1. oldalról
Október 28-án megtartotta
alakuló ülését Nagymányok
Város Önkormányzata Képvi-
selõ-testülete. 

Megválasztott települési
polgármester:

Karl Béla

Megválasztott települési
képviselõk:

Hucker András
Barabás Róbert

Orbán Tamás
Rusák József
Melcher Zsolt
Székely Attila

A Szavazatszámláló Bizott-
ság létrehozását követõen tit-
kos szavazással Hucker And-
rást választották alpolgármes-
ternek, aki letette az esküt.

A testület a jogszabályi elõ-
írások alapján a polgármester
illetményét 548.400,- Ft/hó,
költségtérítését 82.260,- Ft/hó
összegben állapította meg. Az
alpolgármester tiszteletdíját a
testület a jogszabály és az ön-
kormányzat módosított Szer-
vezeti és Mûködési Szabályza-
ta alapján 50.000,- Ft/hó, költ-
ségtérítését 7.500,- Ft/hó ösz-
szegben állapította meg. Az
alpolgármester a részére
megállapított tiszteletdíjról
lemondott. 

A képviselõ-testület létre-
hozta bizottságait, a nem
képviselõ tagok letették az es-
küt.
Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottság: 
Elnök:

Rusák József képviselõ

Tagok:
Barabás Róbert képviselõ
Orbán Tamás képviselõ
Baloghné Nagy Ildikó 

Müller Tímea 

Szociális és Közmûvelõdési 
Bizottság:
Elnök:

Székely Attila képviselõ

Tagok:
Hucker András képviselõ
Melcher Zsolt képviselõ

Borsosné Guth Csilla
Bitterné Varga Mónika

A testület megbízást adott
a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzat felülvizsgálatára, az
Önkormányzat 2020-2024.
évi gazdasági-cselekvési prog-
ramjának elkészítésre. 

A képviselõk tudomásul
vették a vagyonnyilatkozat-té-
teli kötelezettségrõl szóló, az
önkormányzati képviselõk és
a polgármester összeférhetet-
lenségi szabályairól és a mél-
tányosságról szóló tájékozta-
tást. 

A Völgységi Önkormány-
zatok Társulása Társulási Ta-
nácsába, Váralja Község és
Nagymányok Város Szociális
Intézményeinek Intézmény-
fenntartó Társulása Társulási
Tanácsába, a Cikói Hulladék-
gazdálkodási Társulása Társu-
lási Tanácsába és a Nagymá-
nyoki II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mû-
vészeti Iskola intézményi ta-
nácsába a testület képviselõ-
ket delegált. 

Nagymányoki Német
Nemzetiségi 

Önkormányzat Hírei

A Nagymányoki Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete 2019. október
28-án megtartotta alakuló ülé-
sét. Illés Edit a Helyi Választá-
si Bizottság elnöke beszámolt
a német nemzetiségi önkor-
mányzati képviselõk 2019. évi
választásának eredményérõl, a
nemzetiségi képviselõk letet-
ték az esküt. 

Megválasztott német 
nemzetiségi 

önkormányzati képviselõk:

Herger Éva
Guth Anikó

Hucker Tamásné
Orbán Tamás

Schnetzné Orbán Andrea

A testület a német nemzeti-
ségi önkormányzat tagjai kö-
zül társadalmi megbízatású
elnököt és elnökhelyettest

választott. Guth Anikó elnök
és Herger Éva elnökhelyettes
letették az esküt. A testület
Schnetzné Orbán Andrea
képviselõt jegyzõkönyv-hite-
lesítõnek, vagyonnyilatkoza-
tot nyilvántartó képviselõk-
nek Hucker Tamásnét és Or-
bán Tamást választották. 

A képviselõk döntöttek az
együttmûködési megállapo-
dás és a Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzat felülvizsgála-
táról. 

A testületi tagok a vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezett-
ségrõl, összeférhetetlenség-
rõl, méltatlanságról, köztarto-
zásmentes adatbázisba való
bejelentkezési kötelezettség-
rõl, képzési kötelezettségrõl
szóló tájékoztatót tudomásul
vették.

Nagymányoki Roma
Nemzetiségi 

Önkormányzat Hírei
A Nagymányoki Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat Képvise-
lõ-testülete 2019. október 28-
án megtartotta alakuló ülését.
Illés Edit a Helyi Választási Bi-
zottság elnöke beszámolt a ro-
ma nemzetiségi önkormány-
zati képviselõk 2019. évi vá-
lasztásának eredményérõl, a

nemzetiségi képviselõk letet-
ték az esküt. 

Megválasztott roma
nemzetiségi 

önkormányzati képviselõk:

Orsós Zoltán (1969)
Orsós Zoltán (2001)

Lakatos Mónika

A testület a roma nemzetiségi
önkormányzat tagjai közül tár-
sadalmi megbízatású elnököt
és elnök-helyettest választott.
Orsós Zoltán (1969) elnök és
Lakatos Mónika elnök-helyet-
tes letették az esküt. A testület
Lakatos Mónika elnök-helyet-
test jegyzõkönyv-hitelesítõ-
nek, vagyonnyilatkozatot nyil-
vántartó képviselõknek Laka-
tos Mónikát és Orsós Zoltánt
(2001) választották. 

A képviselõk az együttmû-
ködési megállapodás és a
Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzat felülvizsgálata során
azokat változatlan tartalom-
mal elfogadták. 

A testületi tagok a vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezett-
ségrõl, összeférhetetlenség-
rõl, méltatlanságról, köztarto-
zásmentes adatbázisba való
bejelentkezési kötelezettség-
rõl, képzési kötelezettségrõl
szóló tájékoztatót tudomásul
vették.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai
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A Nagymányoki Közmûvelõdési Központ hírei
Idõsek vvilágnapja:
Az idõsek világnapja alkalmából köszöntötte a hozzánk elláto-
gató szép korú lakosokat Nagymányok Város Önkormányzata
és a Nagymányoki Közmûvelõdési Központ. A mûsort Karl Bé-
la Úr, Nagymányok Város Polgármestere nyitotta meg. Köszön-
jük a Nagymányoki Glück Auf német nemzetiségi kórus elõadá-
sát. Felkészítõjük, Herger Éva és harmonikán Hoffmann Bede
Szilvia kísérte végig elõadásukat. 

A Nagymányoki Székely Körtõl érkezett Baranyi Jánosné té-
mánkhoz illõ meséjét, ezután versét hallgathattuk meg, ezúton
is köszönjük! Végül a Csillag Musical társulat káprázatos Ope-
rett Gála mûsora zárta rendezvényünket. Köszönjük minden
érdeklõdõ megjelenését és örülünk annak, hogy velünk együtt
ünnepeltek. 

Rekultivációs kkiállítás:

A Nagymányoki Brikettgyár rekultivációs terveirõl tartott elõ-
adást 2019. 09. 19-én Nagymányok Város Önkormányzata. Karl
Béla polgármester úr és Dr. Baracsi Viktória adjunktus, a tele-
pülés fõépítészének bevezetõ szavai után a projekteket a Pécsi
Tudományegyetem Építészeti és Várostervezési Tanszékérõl ér-
kezett Dr. Zilahi Péter DLA adjunktus és Dr. Kondor Tamás DLA
egyetemi docens mutatta be.   

Jubileumi VVárosnap:
„Nagymányok, a mi városunk!” – színes programmal ünne-
pelték a jubileumot

Minden eddiginél több ember látogatott el a közelmúltban
átadott, szép piactérre, amely ezúttal a városnapi jubileumi
programsorozat helyszínéül szolgált augusztus 24-én. 

A 2019-es év jelentõs Nagymányok életében, hiszen a telepü-
lés gyarapodását szolgáló megannyi fejlesztés elindítása, befe-
jezése mellett éppen tíz esztendeje, hogy városi rangot kaptak.
Szili Katalin, az Országgyûlés akkori elnöke és dr. Puskás Imre,
a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyûlésének korábbi vezetõ-
je is jelen volt az augusztus 24-i ünnepi képviselõ-tesületi ülé-
sen, amelyen mindez elhangzott. Sõt, Szili Katalin miniszterel-
nöki megbízott felszólalásában kiemelte: az eltelt idõszakban
szemmel látható fejlõdést tudhat magáénak Nagymányok,
nem volt hiába a városi rang adományozása! Ugyanezen az ál-
lásponton volt Potápi Árpád János is. A térség országgyûlési
képviselõje, nemzetpolitikáért felelõs államtitkár elismerését
fejezte ki Karl Béla polgármesternek, a képviselõ-testület vala-
mennyi tagjának és az önkormányzat munkatársainak, hogy
egyrészt az elmúlt tíz évben valóra váltották a terveiket. Azokat
az elképzeléseket – élen a városi rang megszerzésével –,
amelyben leginkább a település polgármestere hitt. 

Karl Béla ünnepi beszédében elsõként a köszönet hangján
szólt, majd csokorba gyûjtötte az elmúlt tíz esztendõ sikere-
it. Akárcsak a mindennapos feladatoknál, úgy most sem volt
könnyû a dolga, hiszen azt a rengeteg munkát, fejlesztést, be-
ruházást szinte lehetetlenség rövid idõ alatt összegezni. A
számok hosszas sorolása helyett inkább azt emelte ki, hogy a
városi rang és annak jubileuma is azt bizonyítja, hogy volt ér-
telme a sok küzdelemnek, meg nem értésnek és fáradságos
munkának. Ma már mindenki láthatja, hogy Nagymányok az
ipar megerõsítésével egy olyan fejlõdési pályára állt, amely a
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A Nagymányoki Közmûvelõdési Központ hírei

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

közélet minden területére jótékonyan kihat. Megköszönte
valamennyi kollégája támogató, segítõ munkáját, akikre az
elmúlt évtizedben – és a városnap megszervezésében, leve-
zénylésében is – számíthatott.

Az ünnepség részeként a helyi óvodások kedves kis mûsora
és a Glück Auf Egyesület fellépése mellett - a születésnaphoz -
kapcsolódva mutatták be a szervezõk a város új imázsfilmjeit.
Kettõ is készült, a képsorok jól szemléltetik, hogy milyen fejlõ-
dést tudhat magáénak a település. Az ünnepség végéhez köze-
ledve, Fehérvári Tamás megyei közgyûlési elnök pohárkö-
szöntõjét megelõzõen adták át a Nagymányok Városért díjat,
amellyel ezúttal Stallenberger József, a helyi német nemzetisé-
gi önkormányzat elnöke kiemelkedõ pedagógusi és példás ta-
nári munkáját, közéleti szerepvállalását ismerték el.

Kora délutántól a támogatók és a szponzorok révén a tom-
bolasorsolás, valamint a szórakoztató mûsoroké volt a fõsze-
rep. Soha nem voltak még annyian a település szívében, mint
szombaton délután Kovács Kati és Tóth Andi énekesek pro-
dukcióján, valamint a Republic együttes koncertjének idején.

A születésnapi bulit a tûzijáték koronázta meg, tette igazán
emlékezetessé. És persze az imázsfilm záró képe, amit a szín-
padon is láthattak a nézõk: „Nagymányok, a mi városunk!”

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik se-
gítették munkánkat Jubileumi városnapunkon.

Köszönjük a Nagymányoki Városi Fúvószenekar térzenéjét,
a Glück Auf Egyesület fellépését és segítségét, Németh Tibor
citerazenéjét képmontázsunkhoz. A Nagymányoki Pitypang
Óvoda gyerekeinek fellépését, az óvónõk és dajkák önzetlen
segítségét. Karl Péternek a veteránautó kiállítás szervezését és
lebonyolítását. A Nagymányoki Polgárõrök munkáját, a
Nagymányoki Önkéntes Tûzoltó Egyesület felügyeletét.
Nagymányok Város Önkormányzata összes dolgozójának, a
Nagymányoki Közmûvelõdési Központ alkalmazottjainak és a
segítõ diákoknak a kitartó, odaadó munkáját, Turós Balázsnak
pedig a fotókat.

Köszönjük továbbá támogatóink, szponzoraink segítségét:
Pemac Kft., Bari 2006 Bt., Mányoki Vasvirág Kft., Kromer-Fa
Kft., Terc-co Kft., Nagy Géza Faipari Kft., Stuco Kft., I+D Bt., Dr.
Klausz Irén, H-Workwear Kft., Szabkés Kft., L-Corium Kft.,
Moliszer Kft., Bethlen Gábor Alapkezelõ, MVM Paksi Atomerõ-
mû, Hungária Takarék, Mecsekérc Zrt., ALD Projekt Kft., Ma-
gyarországi Bányász Települések Országos Szövetsége, Tolna
Megyei Önkormányzat, Donautica Hotel, Zalakarosi Aphrodite

Étterem és Hotel, K4U Vegyesbolt, Edit Kozmetika, Müller Mó-
nika, Guth Ruházati bolt, 100 forintos bolt, Temegén Étterem,
Virágvarázs Kft., Úti ABC, Stiumi Tamás, Mezõföldvíz Kft.,
Müller Coop. Nélkülük a rendezvény nem jöhetett volna létre!

NAGYMÁNYOK, A MI VÁROSUNK!

Ünnepi mmegemlékezés ooktóber 223-áán
Az 1956-os forradalom 63. évfordulóján ünnepi megemlékezést
szervezett Nagymányok Város Önkormányzata a Nagymányoki
Közmûvelõdési Központban. Az esemény kezdetén a II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola tanu-
lóinak méltó mûsorát láthatták a hozzánk látogatók. Az elõadás
után Karl Béla, Nagymányok Város Polgármestere, Dr. Klausz Ju-
dit, Nagymányok Város Jegyzõje és Melcher Zsolt Nagymányok
Város Képviselõje koszorúzta meg az 1956-os kopjafát. Köszön-
jük a diákoknak színvonalas elõadásukat és tanáraiknak, dr.
Varjúné Lakatos Gabriellának, Bitterné Varga Mónikának és
Herger Évának felkészítõ munkájukat. 
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Az iskola hírei

A háromnapos program célja
a Csallóköz megismerése, láto-
gatás a testvériskolánknál. Be-
tekintést nyerni az ott tanuló
diákok mindennapjaiba, sike-
reikbe, életükbe, hogyan élik
meg a hétköznapokat magyar
nemzetiségûként. Mit jelent
magyarnak lenni Szlovákiá-
ban? A kiránduláson iskolánk-
ból 20 fõ vett részt az ötödik
és a hatodik osztály tanulói kö-
zül. Az érdeklõdés nagyon
nagy volt a kirándulás és a
programok iránt, jóval többen
szerettek volna eljönni.

Komáromban találkoztunk
Szili Ferenc idegenvezetõnk-
kel. A történelmi belvárosban
megpróbáltuk felismerni ha-
zánk nagyjainak szobrát.
Vissza a Duna másik oldalára,
megnéztük a monostori erõd
monumentális építményét. A
gyerekek nagyon élvezték a
napsütéses szép idõben a sé-
tát. Szállásunk a határ túlolda-
lán várt már bennünket. A
szobák elfoglalása és a finom

vacsora elfogyasztása után
mindenki a szobájában pi-
hente ki az elsõ nap fáradal-
mait.

A második nap programja
a testvériskola meglátogatása
és a Jedlik Ányos szülõhelyén
lévõ emlékkiállítás megtekin-

tése volt. Felejthetetlen él-
mény volt az a szeretet, ami-
vel körbevettek minket. A fi-
nom ebéd elfogyasztása után,
az idegenvezetõnkkel Guttán
tekintettük meg a skanzent
és a vízre épült malmot.

A nap hátralévõ részében
Dunaszerdahelyen kirándul-
tunk, megnéztük DAC Stadi-
onját, történelmi belvárosát,
templomát. Nagymegyeren lé-
võ szállásunkon már vacsorá-
val várták a csapatot. Utolsó
napunkon a szállás rendbeté-
tele után a Bõs-Nagymarosi ví-
zierõmûvet látogattuk meg.
Szerencsékre a hajók zsilipen
való átjutását is láthattuk. 

A következõ megálló Szé-
kesfehérváron volt. A sétáló
utca, a Koronázási tér, a Vi-
rágóra megcsodálása és egy
kellemes bevásárlás után hét
órakor már haza is értünk. 

Rengeteg új élménnyel
gazdagodva tértünk haza. Na-
gyon jól sikerült kirándulás
volt.

A szlovákiai testvériskolában tett látogatásunk 
2019. október 15-16-17.

„Néha úgy tûnik lehetnek álmaink,
S végre jövõbe vezet a híd…”
2019 októberében a Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola és Alapfokú Mûvészeti Iskola gyermekkórusa és 7. osztályos ta-

nulói vállalták fel azt a megtisz-
telõ és nemes feladatot, hogy
megemlékezzenek az 1956-os
forradalom és szabadságharc
hõseirõl. Az iskolai és a városi
elõadást mind a tanulók, mind
a felkészítõ tanárok részérõl
lelkes munka elõzte meg. A
gyerekek korukat meghaladó
komolysággal és lelkesedéssel
álltak ki társaik és az ünnepet
megtisztelõ nagymányoki kö-
zönség elé. A verses blokkot
táncjelenetek és dalbetétek szí-
nesítették. Az 1956-os fiatalság
bátran kiállt eszméik mellett
ezzel is példát mutatva korunk
fiatalságának.

Márton-nap
Az idei évben is megrendezésre került az iskolánkban a
Márton nap, kicsit eltérve az eddigi hagyományoktól. Az ud-
varon gyülekeztünk majd lámpásainkkal tettünk egy kört
a faluban, közben német dalokat énekeltünk. Visszaérve a
gyerekek cukorkát kereshettek az udvar minden részén.

Ezután bent folytattuk az iskola klubszobájában a mula-
tozást. Lampionok sokasága világította meg a termet. A
pedagógusok meglepetéssel készültek a gyerekeknek egy
színdarabbal. A libák elgágogták Ludas Matyi történetét.
Végül fergeteges táncolással zártuk a napot. 
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MMáárrttoonn  nnaapp  aa  PPiittyyppaanngg  ÓÓvvooddáábbaann
November 11-én tartottuk a
Nagymányoki Pitypang Óvo-
da és Bölcsõde hagyományos
Márton napi rendezvényét.
Már délelõtt az óvodában el-
kezdõdött az ünneplés, a gye-
rekekkel a feldíszített aulában
énekeltünk, mondókáztunk,
játszottunk.  

A program délután a váro-
si piactéren folytatódott. A
Csurgó zenekar koncertjét a
lámpás felvonulás követte a
Mûvelõdési ház körül, a jó
hangulatú nap végén forró
teával és zsíros kenyérrel
vártuk a résztvevõket. 

A könyvtár az idei esztendõben is csatlakozott az
Országos Könyvtári Napokhoz. Régi könyvet hasz-
nosítottunk újra. A leselejtezett könyvekbõl az is-
kola lelkes kreatív szakkörével tököt „faragtunk”. 

Ültettünk Könyvtár-fát, egy országos kezdemé-
nyezéshez kapcsolódva.

A Mányoki Folthányók kiállítását látogathatták
az érdeklõdõk és varrhattak velünk közösen régi
anyagból újat. A gyerekeket egy Állati kvízzel szó-
rakoztatta a ROPPAL Bt. lelkes csapata. A vegán
táplálkozásról pro és kontra c. elõadásunk sajnos
érdeklõdés hiányában elmaradt!

A könyvtár továbbra is várja régi és új olvasóit,
valamint kíván szeretetteli várakozást és boldog,
békés ünnepet!

Rétesnyújtással kezdõdött a
nagymányoki Nyugdíjasok idei
„évadja”. Aktív szerepet vállal-
tunk a Strudel fesztivál kínála-
tát illetõen. Ezért a rendezvényt
megelõzte részünkrõl egy jó
hangulatú közös próbanyújtás,
mert biztos, ami biztos, nyúl-
jon az a rétes rendesen. 

Ezt egy igali kirándulás kö-
vette, jót fürödtünk, beszélget-
tünk, közös ebéd sütizés és ká-
vézás volt a program a napsüté-
ses meleg szeptemberi napon.

Az október is tartogatott számunkra kel-
lemes élményt. A hagyományos õszi bá-
lunkra 16-án került sor. Nagy gonddal dí-
szítettük a báltermet, dísztök, szõlõ, gesz-
tenye és az õszi levelek színkavalkádja éke-
sítette asztalainkat. 

Mi már egy nagy család vagyunk, öröm-
mel üdvözöljük egymást, tudunk egymás
problémáiról, örömeirõl. Szóval ezek kö-
tetlen együttlétek vacsorával, zenével és
tánccal. A klubfoglalkozásokon szoktuk
közösen megbeszélni a programjainkat és
kicsit tornáztatjuk az agyunkat: sakk,
scrabble, kártya a tréner.

Már az adventi idõszakra készülünk. De-
cember 9-én lesz a karácsonyváró, óév bú-
csúztató ünnepségünk, ahol gyertyafé-
nyes vacsora, jó beszélgetés, kis mûsor és karácsonyra való hangolódás vár
minket.

Nagyon jó így együtt lenni és reméljük, hogy még sok ilyen szép alka-
lom lesz. Ha valaki kedvet érez ahhoz, hogy csatlakozzon hozzánk, szere-
tettel várjuk valamelyik hétfõn  klubdélutánunkra a Mûvelõdési Házba.

Fehér Istvánné, klubvezetõ

A Nagymányoki Nyugdíjas Klub híreiKönyvtári hírek
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AA  NNaaggyymmáánnyyookkii   SSzzéékkeellyykköörr   EEggyyeessüülleett   hhíí rreeii
Tavaszi programok:
A természet kivirulásával a Nagymányoki
Székelykör Egyesület háza táján is megso-
kasodtak a teendõk, programok, szerve-
zendõ feladatok. 

Március 23-án a Nagymányoki Mûve-
lõdési Ház adott otthont a Bukovinai
Székelyek Országos Szövetsége által
szervezett Sebestyén Ádám XXII. Orszá-
gos Bukovinai Székely Mesemondó Ver-
senynek. A szervezésben és lebonyolí-
tásban a Nagymányoki Székelykör Egye-
sület tagjai is aktívan részt vettek, illetve
a kör tagjai közül négyen indultak is a
versenyen: Baranyai Jánosné felnõtt,
Nagy Vivien és Domokos Panna II. gye-
rek kategóriában és Bitter Lívia I. gyerek
kategóriában versenyzett. A rangos zsû-
ri elõtt három korcsoportban 4 helyszí-
nen mérették meg magukat a verseny-
zõk az elõdöntõben, majd a zsûri dönté-
se alapján jutottak tovább kategórián-
ként hárman a döntõbe. Rövid szünetet
követõen a döntõt már mindenki együtt
izgulhatta végig a sportcsarnokban.
Ebéd után a zsûri elnöke, Kóka Rozália
értékelte a versenyzõk teljesítményét és
adta át az értékes díjakat. 

Domokos József elnök külön jutalom-
mal köszönte meg a négy nagymányoki
résztvevõnek, hogy elsõ ízben képvisel-
ték az egyesületet ezen a versenyen.

Április 6-án a Nagymányoki Székely
Népdalkör egyik legfontosabb megmé-
rettetéséhez érkezett: az elõdöntõ alap-
ján bejutottak a  Cinege Népdaléneklési
Verseny döntõjébe, melyet Szekszárdon
rendeztek. Falkai Gyuláné Jakab Éva mû-
vészeti vezetésével a népdalkör országos
arany minõsítést szerzett, mellyel együtt
meghívást kapott a szeptemberi Szek-
szárdi Szüreti Napok Keretében meg-
rendezésre kerülõ Cinege Gálamûsorba.

Április 16-án kedden délelõtt a Nagy-
mányoki Pitypang Óvoda csemetéi láto-
gatták meg a székelyházat: megtekintet-
ték a Tájházat, majd kézmûves foglalkozá-
son vettek részt: hagyományos hímes to-
jás mintákkal ismerkedtek meg, a tojásfes-
tés és mintázás régi szép hagyományát a
Székelykör ügyes kezû asszonyai mutatták
be a gyerekeknek, majd a picik maguk is
rajzoltak, színeztek, így készülve közösen
a közelgõ ünnepre. Az Kör tagjai megven-
dégelték a kicsiket és apró ajándékkal lep-
ték meg õket hazaindulás elõtt. 

Április 20-án Nagyszombaton Kismá-
nyokon a régi húsvéti hagyományokhoz
híven kokonya- vagyis ételszentelésen
vettek részt a környezõ települések bu-
kovinai székelyei, köztük Nagymá-
nyokról is szép számban. A 15 órakor
kezdõdõ ünnepi szentmise és Feltáma-
dás után a Székelyporta udvarán került
sor a húsvéti ételek megszentelésére: a
kosarakban sonka, kalács és tojás lapult
díszes szõttesekkel letakarva.

Május 16-án csütörtökön 17 órától
Ivó-napot rendeztek: az egyesület hölgy
tagjai verssel és dallal köszöntötték a fér-
fiakat , majd megajándékozták õket egy
szép névre szóló mézeskalácsszívvel. Ezt
követõen hagyományosan finom vacso-
rával lepték meg a vendégeket.

Májusban dr. Fazekas Attila tartott ér-
dekfeszítõ elõadást „Székely Házasságok”
címmel: az elõadás során felidézte a régi
házasságkötésekkel kapcsolatos szokáso-
kat, beleértve a leányszöktetést is , mely a
bukovinai székelység egy sajátos szokása
volt. A családi fotókat nézve a résztvevõk-
ben sok-sok régi emlék elevenedett meg,
így az elõadást követõen kötetlen beszél-
getés alakult ki az elõadóval, aki szívesen
válaszolt a felmerülõ kérdésekre is.

Nyári programok:
Június 29-én szombaton rendezték meg
a II. Pityóka fesztivált, mely az év egyik
legkiemelkedõbb eseménye a Székelykör
programnaptárjában. Reggeli regisztrá-
ciót követõen burgonyából készült éte-
lek készítése indult a Sportcsarnok mö-

götti Piactér körülötti zöld területeken.
Baráti társaságok, székely egyesületek
fõztek és töltötték  együtt remek hangu-
latban a délelõttöt. 

Ebéd után a zsûritagok dr. Klausz Irén
vezetésével értékelték az elkészült fi-
nom ételeket, és kiosztották a helyezet-
teknek járó díjakat. 

A délutáni program kulturális mûsor-
ral folytatódott, melyet megtisztelt a
Nagymányoki Pitypang Óvoda tánccso-
portja, a Glück Auf Egyesület Gyermek-
és Ifjúsági tánccsoportja, a Kismányoki
Aprónépek, az Öt Székely formáció
Kosnás Árpád vezetésével. A mûsor zárá-
saként a Bukovinai Székelyek Egyesített
Népdalköre lépett színpadra 70 fõvel,
Falkai Gyuláné Jakab Éva vezetésével,
élõ zenei kísérettel. Ez a komplex mûsor
7 egész dalcsokorból áll, melyben a ke-
sergõk mellett megtalálhatók a szerel-
mes dallamok, katonadalok és vidám, tré-
fás népdalok is. Az Egyesített Népdalkör
5 székely népdalkörbõl áll össze:
Nagymányok mellett Tevel, Kisdorog,
Kakasd és Kéty énekesei próbáltak
együtt hosszú hónapokon át.

A Pityóka Fesztivál remek hangulatú
táncházzal zárult, melyet Kosnás Árpád ve-
zetett és Szemzõ Angéla és Zenekara kísért.
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Július elsõ hetében egy álom vált való-
ra: ezt az álmot Falkai Gyuláné Jakab Éva
és Csibi Krisztina közösen álmodta meg,
majd egy pályázat keretei között valósul-
hatott meg. A Bukovinai Székelyek Egye-
sített Népdalköre Nagymányok, Kéty,
Tevel, Kisdorog és Kakasd) Erdélybe uta-
zott Szemzõ Angéla és Zenekara kísére-
tében, ahol 5 nap alatt egy turné kereté-
ben 8 alkalommal léptek fel illetve szol-
gáltak szentmiséken, azokon a települé-
seken, ahol szintén bukovinai leszárma-
zottak élnek. Az Egyesített Bukovinai
Székely Népdalkör repertoárján magyar
népénekek, bukovinai keservesek, kato-
nadalok, szerelmes dallamok szerepeltek
élõ népzenei kísérettel.

A Bukovinai Székelyek Országos Szö-
vetsége idén ünnepelte megalakulásá-
nak 30. évfordulóját. Az elmúlt évtize-
dekben a hagyományõrzõ népdalok,
tánccsoportok és baráti körök száma
meghaladta a negyvenet, amelyek Ma-
gyarország határain belül és azon túl is a
bukovinai székelyek örökségének meg-
õrzésén dolgoznak.

Déván az elsõ napon egy szívüknek
különösen kedves feladattal kezdõdött a
turné: A Szent Ferenc Alapítvány szerve-
zésében a dévai gyermekotthon lakói-
nak énekelhettek a templomban, és sze-
mélyesen is találkozhattak Böjte Csaba
ferences atyával is, akinek szavai örök
nyomot hagytak a jelenlevõk szívében.  

A jubileum alkalmával felkeresték a
bukovinai székelyek Déván, Csernake-
resztúron, Marosludason élõ rokonait, a
tagegyesületeket, a bukovinai székelyek
születési helyét, Madéfalvát, s az Ezer
Székely Leány Napja rendezvényen Csík-
szeredán is bemutatkozhattak, majd
másnap a csíksomlyói Nyeregbe felgya-
logolva ünnepi szentmisén vettek részt.
Csodájára jártak bukovinai székely nép-
viseletüknek, számos fotós és tévécsator-
na örökítette meg õket, mivel a viselet
jelentõsen eltér az erdélyi székely öltö-
zettõl. Marosludason illetve Madéfalván
a szövetség nevében koszorút helyeztek
el, a népdalkör pedig egy-egy odaillõ dal-
lal tisztelte meg az eseményt.

A turné Csíkdánfalván zárult, ahol a va-
sárnapi szentmise zárásaként adott elõ
templomi népi énekeket a népdalkör.

Utazásuknak jelképes üzenete volt.
Bekapcsolják az erdélyi közösségeket a
harminc éve sikerrel mûködõ hagyo-
mányõrzõ, identitáserõsítõ országos
szervezet ünnepi programsorozatába,
jelezve, hogy számítanak rájuk, elvitték
kulturális örökségük legszebb darabjait.

A mára már legendássá vált erdélyi ma-
gyarok kivételes vendégszeretet övezte
útjukat, az öt nap alatt csak elvétve hal-

lottak román szót, mintha csak itthonról
hazautaztak volna. Felejthetetlen él-
mény átélni mindezt személyesen!

Augusztus elsõ hétvégéje a Bukovinai
Találkozások Nemzetközi Folklórfeszti-
vál programsorozatának állandó idõ-
pontja. Idén sem volt ez másképp. Szom-

bat délután Bonyhád központjában egy-
mást követték a különbözõ hazai és
nemzetközi tánc-, illetve énekcsopor-
tok. A felvonulásban közremûködött a
Nagymányoki Székely Népdalkör is a Bu-
kovinai Székelyek Egyesített Népdalkö-
rének tagjaként. A ragos mûsort az Egye-
sített Népdalkör nyitotta meg Szemzõ
Angéla és Zenekara kíséretében.

Másnap vasárnap délután a Szomszé-
dolás program részeként a Nagymányo-
ki Székelykör Egyesület látta vendégül a
Lengyelországból érkezett énekes cso-
portot, akik meseszerû hangulatot vará-
zsoltak és igazi élettel töltötték meg az
erre az alkalomra elkészült nyitott félte-
tõs közösségi teret, melyet példaértékû
összefogással építettek és alakítottak ki
a székelykör dolgos-szorgos tagjai. A
svédasztalos vacsorát a vendégek ének-
kel és közös tánccal köszönték meg,

örök emléket hagyva maguk után. Ismét
beigazolódott a régi mondás, miszerint
„Lengyel- magyar két jó barát”.
Bukovinai Találkozások-Lengyelország
XXX. Nemzetközi Folklórfesztivál

Augusztus 22-25 között egyesületünk
tagjai a kisdorogiakkal kiegészülve Len-
gyelországba utazhattak, ahol hazánkat
képviselték a Bukovinai Találkozások
Rendezvénysorozat XXX. Nemzetközi
Folklórfesztiválján. Az öt nap alatt há-
rom különbözõ helyen vettek részt ün-
nepi felvonulásokon, majd adtak nagy si-
kerû mûsort. Meleg, szívélyes fogadta-
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tásban részesültek mindenhol, csodála-
tos élményekkel és újonnan szõtt baráti
kapcsolatokkal tértek haza.

Õszi programok: 
Szeptember 15-én vasárnap a Szekszárdi
Szüreti Napok keretén belül a Cinege Gá-
lamûsoron lépett fel a Népdalkör a Teveli
Népdalkörrel közös produkcióban. Ide a
tavaszi Cinege Népdaléneklési Versenyen
jól szereplõ énekesek, együttesek kaptak
meghívást.

Szeptember 20-án, pénteken az egye-
sület csapata immár második alkalom-
mal vett részt a Nagymányoki Búcsú- és
Strudelfest nyitóprogramjaként rende-
zett réteshúzáson, ahol remek hangulat-
ban, ügyes kezekkel készítették az asszo-
nyok a finom mákos-meggyes rétest. 

Szeptember 28-án szombaton a
Nagymányoki Székelykör Egyesület egy
meghívásnak tett eleget: a Vaskúti Szé-
kely Egyesület által szervezett ünnepen
vettek részt: szentmisén mûködött köz-
re a Népdalkör, majd közös koszorúzás
után vidám hangulatban töltötték együtt
a napot, mely szorosabbra fûzte a két
egyesület közötti fiatal kapcsolatot.

Október 6-án vasárnap a szentmise
után rövid megemlékezést tartottak a kör
tagjai a székelyház udvarán, ahol felidéz-
ve az eseményeket, mécsest gyújtva állí-
tottak emléket az Aradi 13 vértanúnak.

Október 12-én, szombaton Nagymá-
nyok adott otthont a rangos Vass Lajos
Népdaléneklési Verseny egyik területi
selejtezõjének. Az országos verseny e ré-
giójában a Nagymányoki Székely Nép-
dalkör területi arany minõsítést szerzett,
mellyel meghívást kapott a tavaszi kö-
zépdöntõbe. Külön öröm volt számukra,
hogy Nagymányokról a Glück Auf Egye-
sület Kórusa is
részt vett, így egy-
másnak szurkolhat-
tak a tagok, és mi-
vel a német kórus
is arany minõsítés-
sel jutott tovább, ta-
vasszal az elõdöntõ-
ben ismét bátorít-
hatják egymást.

November 8-án pénteken 18 órakor
tartotta a kör a már hagyományossá vált
Márton-napi újborszentelést, melyet
Bagi Sándor atya végzett el a szentmisét
követõen. A hagyományok feleleveníté-
se és a szentelés után a jelenlévõk meg-
kóstolhatták a finomabbnál finomabb
borokat, mellé libazsíros kenyeret, lila
hagymát és libatöpörtyût kínáltak. A
gyerekek pedig bor helyett finom gõzöl-
gõ teát fogyaszthattak. 

Készüljünk együtt az ünnepekre!
Szeretettel várunk minden kedves ér-

deklõdõt a szokásos adventi vásárunkon
a székelyház udvarán december 8-án va-
sárnap 13 órától. Forralt bor, lángos kap-
ható!
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Kórusunk az utóbbi idõt is nagyon aktívan töltötte. Július 28-
án a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával eljutot-
tunk Zircre, ahol több száz énekessel léphettünk fel egy egyház-
zenei fesztiválon, csodás környezetben, az apátság templomá-
ban. Augusztus 11-én a kétévente Bonyhádon megrendezésre
kerülõ Sommerfesten énekeltünk, majd augusztus 20-án
Kismányokon emlékeztünk az Oroszországba elhurcoltakra.
Augusztus 31-én a nagymányoki bányásznapon köszöntöttük a
még köztünk lévõ bányászokat, rokonaikat és emlékeztünk az
elhunyt bányászokra. Szeptember 8-án a Váralja-Hahnheim test-
vérkapcsolat 10 éves évfordulójára voltunk hivatalosak.

Szeptember 14-én a szekszárdi Szüreti Fesztivál nagyszínpa-
dán énekelhettünk. Nagyszerû élménnyel gazdagodtunk itt is!

Szeptember 20-21-én a Nagymányoki Búcsú, Bor és Strudel
Fesztiválon szerepeltünk és segédkeztünk.

Október 1-jén mûsort ad-
tunk az Idõsek Napja alkalmá-
ból a nagymányoki sportcsar-
nokban.

Október 12-én arany minõsí-
tést szereztünk a XIII. Vass La-
jos Népzenei verseny elõdöntõ-
jén, így örömünkre továbbju-
tottunk a tavasszal megrende-
zésre kerülõ középdöntõbe.

November 10-én szentmisét
énekeltünk a babarci fúvósze-
nekar kíséretében Várdombon.

Az elkövetkezõ idõszakban is
szeretettel hívjuk és várjuk a
közönséget az adventi alkal-
makra.

XXI. Nagymányoki Búcsú Bor és Strudel Fesztivál

Idén szeptember 20-21-én került megrendezésre a XXI.
Nagymányoki Búcsú Bor és Strudel Fesztivál.

A Glück Auf Egyesület férfi tagjai már kedden kezdték a
munkát, sátrat állítottak, padokat, asztalokat hordtak, színpa-
dot építettek. Segítõik voltak a Nagymányoki Székely Kör tag-
jai is, köszönet nekik.

Csütörtökön már a
diákok, és asszonyok
is a rendezvény terüle-
tén szorgoskodtak, dí-
szítettek, pakoltak
rendületlenül, hogy
péntekre, a program
kezdetére minden a
helyére kerüljön.

Péntek délután öt
órára összegyûltek a
réteshúzó csapatok -
szám szerint 25 csa-
pat - és a Búcsús ren-
dezvény megnyitását
követõen megkezdõd-
hetett a munka. A csa-
patok igen felkészül-
ten érkeztek, remek

munkát végeztek. Összesen több mind 200 rúd rétes készült
el a hagyományos „alap” töltelékekkel, készült túrós, meggyes-
mákos, diós-meggyes, grízes-meggyes és almás rétes.

Az Egyesület a dolgos csapatokat megvendégelte egy zsí-
roskenyér vacsorával, és rétes jegyekkel, amikkel lehetõségük
nyílt másnap, hogy megkóstolhassák a munkájuk eredménye-
it. Az este mulatsággal zárult, elõbb sváb táncházban, majd ké-
sõbb Szendrei Ákos zenéjére táncolhattak a jelenlévõk.

Másnap, szombaton már reggel talpon voltak megint a szer-
vezõk. Egy kis reggeli takarítás, átrendezés után, kezdõdhetett
a következõ program. Délelõtt a gyerekeké volt a fõszerep, Fa-
lusi Ninja Warior, Malac- és Csirkefogó verseny, és Jótékonysá-
gi Pincekör Futás került megrendezésre.

Délután kettõ órakor indult a kulturális program. A Sport-
csarnok elõtt gyülekeztek a résztvevõ csoportok, és indult a
felvonulás. Együtt vonult a Nagymányoki Pitypang Óvoda és
Bölcsõde, a Nagymányok Városi Fúvós Zenekar, a Bonyhádi
Kränzlein Együttes gyermekcsoportja, a Szekszárdi Wunder-
land Óvoda csoportja, a Bogyiszlói Hagyományõrzõ Egyesület,
a Németkéri Német Nemzetiségi tánccsoport, a Nagymányoki
Székely kör, a Nagymányoki Borbarát Egyesület, és a Glück
Auf Egyesület valamennyi korosztálya. A menetet hintó vezet-
te, amin a bíró és bíróné foglalt helyet, és lovasok kísérték
õket.

A Német Nemzetiségi tájháznál a kórus tagjai és a búcsús lá-
nyok már várták az érkezõket, és a búcsús lányok megjelenése
után körpolkát jártak a párok. A kórustagok finom sütemé-
nyekkel, kaláccsal kínáltak minden jelenlévõt, a borosok pedig
boraikat kóstoltatták a szomjazókkal.

A menet végül a rendezvényterületre vonult, és elkezdõdhe-
tett a búcsús forgatag, rengeteg programmal, kézmûves foglal-
kozással, játékkal, és kézmûves árusokkal, akik saját portékáju-
kat kínálták. A gyerekek többek között ügyességi népi játékok-
kal, mézeskalács díszítéssel, bögrefestéssel, táska díszítéssel,
falmászással, ládamászással, körhintázással tölthették idejüket,
míg a felnõttek ellátogathattak a pincesorra, ahol az Egyesület
harmonikás tanulói, és a Muslincák csapata gondoskodott a ze-
nei hangulatról, amíg megkóstolták a nyitott pincéknél kínált
borokat.

Részt vettek még a Búcsús programon a Szekszárdi Kutató
Mentõ Egyesület tagjai, akik kutyás bemutatókat tartottak, és
a fal- és ládamászásban segítettek.

A színpadon eközben az elõbb említett csapatok mutatták
be mûsorukat, majd gyerek és felnõtt tombolasorsolás követ-
kezett. Idén egy 4 nap/3 éjszakás wellness üdülés került kisor-
solásra fõnyereménynek.

Ezt követõen a Virgin One Band, majd a CS.Í.T. zenekar
adott remek koncertet a rock jegyében.

Tûzijátékkal, és hajnalig tartó bállal zárult a jó hangulatú
program.

Az Glück Auf Egyesület hálás a rendezvény valamennyi tá-
mogatójának, valamint Nagymányok Város Önkormányzatá-
nak, a Nagymányoki Közmûvelõdési Központnak, a II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola vezetésének, a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak, hogy segítették a rendezvényt. Külön kö-

A Glück Auf Egyesület kórusának II. féléves programjai
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szönet minden egyesületi táncos tagnak - kicsiknek, nagyok-
nak egyaránt -, a kórus énekeseinek, akik sütöttek, kínáltak,
énekeltek, játékot felügyeltek, és még sorolhatnánk, köszönet
mindenkinek a kitartó munkáért. Külön köszönet a vasárnap
is megjelent résztvevõknek, akik az elõzõ napi fáradságot fél-
retéve elpakoltak, megtisztították a rendezvény területét, sze-
metet szedtek, sátrat bontottak.

A rendezvényen készült képek megtekintetõk 
a www.gluckauf.hu oldalon

További programok a Glück Auf Egyesület berkeiben

Az idei év rengeteg fellépést hozott az egyesület tagjai számára.
A felnõttek jellemzõen az ifi csoporttal kiegészülve szinte min-
den nyári hétvégén utaztak valahová fellépni. 
Voltak Kismányokon, Hajóson, Györkönyben, Hidason, Váral-
ján, Závodon, Tamásiban. Részt vettek a 10. jubileumi
Nagymányoki Városnapon, és a Bonyhádi Sommerfesten is.
Utóbbi rendezvényen a tánccsoport három tagja a szépségver-
senyen is megmérettette magát, nagyon büszke rájuk az Egye-
sület.

Az iskolai Hallowen party alkalmával meglepte az Egyesület
a diákokat, és átadásra kerültek a XXI. Nagymányoki Búcsú
Bor és Strudel Fesztivál alkalmával rendezett Jótékonysági Pin-
cekör Futás nevezési díjaiból vásárolt ajándékok. Kültéri játé-
kokat vásároltak az összegyûlt közel 40 ezer forintból, szám
szerint 71 darabot, köztük labdákat, hullahoppkarikákat, ugró-
köteleket, homokozó játékokat, labdás játékokat. Nagyon örül-
tek a gyerekek a játékoknak, reméljük sokáig tudják használni
õket.

November 16-án Erzsébet bálon várja az Egyesület a mulat-
ni vágyókat, majd decemberben kezdõdnek a karácsonyi
programok. Advent ünnepével a kórus részt vesz a templomi
adventi programokon, a városi adventi ünnepségen, és a né-
met tájháznál is újra felállításra kerül a Betlehemi csoda nevû
életkép, idén is bõvülve szereplõkkel. November 29-én a táj-
háznál várja az Egyesület az érdeklõdõket, hogy egy kicsit rá-
hangolódjunk a közelgõ ünnepekre. Lesz forralt bor, tea, és ad-
venti hangulat. November 30-án a Római Katolikus Templom-
ban, majd december közepén a Város ünnepségén a Minden-
ki Karácsonyán is meghallgathatjuk a kórus karácsonyi dal-
csokrát.

Az egyesület a gyerekekkel is készül az ünnepekre, velük két,
decemberi délután fognak összegyûlni mézeskalácsot készíte-
ni, kézmûveskedni a Német Nemzetiségi Klubszobában.

A Glück Auf Egyesület vezetõsége, és valamennyi 
tagja kíván egymásnak, és Nagymányok Város 

Minden Lakójának békés készülõdést 
az ünnepekre, hangulatos várakozást 

az Advent idõszakára, és meghitt, 
boldog Karácsonyt a szerettei körében!
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A Tûzoltó Egyesület tevékenysége
július 19-tõl november 14-ig

Az elmúlt idõszakban egy riasztásunk volt, a központi óvodá-
ban a kenyérpirító füstölt. Az ijedségen kívül nagyobb baj
nem történt. Folytatódott a vasgyûjtés, 6 alkalommal eseten-
ként 5-6 fõvel végeztük. 
Újabb légzõs gyakorlaton vettünk részt Ófaluban, Bonyhád
ÖTE, Ófalu ÖTE, Nagymányok ÖTE részvételével, amelyen ko-
moly tapasztalatokat szereztünk. 
A nagymányoki jubileumi ünnepségen tûzvédelmi biztosítást vé-
geztünk 6 fõvel. A szertár tetõszerkezetének felújításához magán
adományokból cserepet gyûjtöttünk.
Egyesületünk egy koszorúval járult hozzá a bányász emlékmû-
nél tartott megemlékezéshez. 
A Kurdon megtartott Tûzkakas diáktûzoltó versenyen 7 fõ
nagymányoki diák vett részt, köszönet a felkészítõnek és a
résztvevõ diákjainknak.  
A Zetelaki Tûzoltó Egyesület meghívásának eleget téve 4 fõ
tûzoltónk tett látogatást a további jó kapcsolat fenntartásához.  
Havonként megrendezett továbbképzésen rendszeresen részt
veszünk, amelyet Tamásiban tartanak. Budapesten a BM OKF
Tûzoltósági Fõfelügyelõje tartott továbbképzésen szintén jelen
voltunk.
A már rendszeressé vált Márton-napi ünnepségen biztosítottuk
a  tüzet és a rendezvény végén annak eloltását. Diáktûzoltóink
Bonyhádon újraélesztési gyakorlaton vettek részt.

Tervezett tevékenységek a következõ hónapokban: 

– Kiemelt feladat a szertártetõ egy részének a felújítása. 
– A Mercedes tûzoltóautó mûszaki vizsgára való felkészítése és

vizsgáztatása.
– Novemberben lejáró felszereléseink mûszaki felülvizsgálatá-

nak elvégzése szakhatósággal.
– Tamásiban tartandó képzésen való részvétel november 23-

án és december 21-én. 
– A NEA pályázat elkészítése és benyújtása.
– Decemberben szeretnénk tartani egy évzáró taggyûlést tar-

tani.
– Januárban kisgépeink karbantartását szükséges elvégezni

Dürr Tamás ÖTE elnök

Mint arról már többen értesülhettek, zenekarunk vezetését 2019
augusztusától Elek Péter vette át Bayer Attila korábbi karmeste-
rünktõl. Elek Péter a Nagymányoki Városi Fúvószenekaron kívül
Sásd Városi Koncert Fúvószenekarát vezeti. A karmesterváltás óta
a zenekarunk a Városnapon, Bányásznapon, illetve a Nagymá-
nyoki Bor és Strudel Fesztiválon – azaz a búcsún – szórakoztat-
hatta a kedves közönséget. Repertoárunkban igyekszünk felidéz-
ni régi klasszikusokat, amelyeket már régen hallhattak a zenekar
elõadásában, de emellett néhány új darabot is csempészünk 
a dalok közé.

Jövõbeli fellépéseink:
Decemberben a katolikus templomban megrendezésre kerülõ
adventi esten, december 14-én hallgathatnak meg minket az érdek-
lõdõk. 

Ezen kívül teljes erõbedobással készülünk a szokásos újévi
hangversenyünkre, mely 2020. január 4-én kerül megrendezésre
17 órai kezdettel a Nagymányoki Közmûvelõdési Központban.
Ezt követõen a mulatni vágyókat hívjuk és várjuk az esti jótékony-
sági bálba, amelyen ez alkalommal a Dynamic zenekar fogja 21
órától a talpalávalót biztosítani. 

Várjuk szeretettel mindazon zenélni vágyókat köreinkbe, akik
szabadidejüket hasznosan kívánják eltölteni, emellett szeretnének
együtt muzsikálni és egy jó társasághoz tartozni. 
Jelentkezni az alábbi elérhetõségen lehet: 

manyokifuvosok@gmail.com

A Nagymányoki Városi Fúvószenekar hírei


