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A tartalomból:
Pályázati hírek 1-3. oldal

Városüzemeltetés 1-2. oldal

Támogatást kapott a Nagy-
mányoki Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2. oldal

Könyvtári olvasótábor2. oldal

Gerinctorna 3. oldal

Az óvoda hírei 4-5. oldal

Az iskola hírei: 6-7. oldal

A Nagymányoki Közmûvelõ-
dési Központ hírei 7. oldal

A Nagymányoki Székelykör
Egyesület hírei 8-9-10. oldal

A Nagymányoki Glück Auf 
Egyesület hírei 11-12. oldal

A Római Katolikus 
Egyház hírei 12. oldal

Pályázati Hírek
Nagymányok Város Önkormányzata 

újabb három nyertes pályázatról kapott értesítést

A Magyar Falu Program
keretében meghirdetett Or-
vosi eszköz 2020. címû pá-
lyázati kiíráson 2.995.888,-
forint támogatásra jogosult,
mely a Nagymányokon mû-
ködõ két háziorvosi, egy
gyermekorvosi praxis,
és a védõnõk munkáját
segítõ eszközök beszer-
zésére fordítható.

A Magyar Falu Program
keretében meghirdetett or-
vosi rendelõk fejlesztése
2020. címû pályázati kiírá-
son 29.999.999,- forint tá-
mogatásra jogosult, mely
összegbõl a Nagymányok,
Táncsics utca 3. szám
alatti orvosi rendelõ fel-
újítása fog megvalósulni.

TOP-2.1.3-16 azonosító szá-
mú Települési környezetvé-
delmi infrastruktúra fejlesz-
tések pályázati kiíráson a
Nagymányok belterületi csa-

padékvíz hálózat rekonst-
rukciója címû pályázat
219.752.040,- forint össze-
gû támogatást nyert el.
Nagymányok Város Önkor-
mányzata az Újtelep (Bá-
nyász lakótelep) csapadék-
csatornázásának, valamint

az Öregtelep vasút mellet-
ti és Liszt F. utcai csapa-
dékvíz elvezetésének re-
konstrukciós vízrendezési
munkáit kívánja végrehajta-
ni a támogatásból.

Folytatás a 3. oldalon

TOP-1.4.1 Bölcsõdei férõhelyek 
bõvítése Nagymányokon

A fejlesztés során – fizikailag is kapcsolódva
a jelenlegi óvodaépülethez – egy új épü-
letszárny készül. Ezzel bõvül a bölcsõdei fé-
rõhelyek száma, 14 gyermek elhelyezésére
nyílik lehetõség. A beruházás során a böl-
csõde udvarának kialakítására és elválasztá-
sára is sor kerül, valamint a bõvítéshez szük-
séges eszközök beszerzése is megtörténik.

Jelenleg a beruházás az elõkészületek
szakaszában tart, a kiviteli tervek elkészül-
tek, az építési engedélyt megkaptuk. 

A projekt fizikai befejezésének tervezett
dátuma: 2021. 03. 30.
A projekt összköltsége: 135.000.000,- forint. 

A bölcsőde épületének látványterve

Városüzemeltetés,
kommunális 

szolgáltatások
A Városüzemeltetési Csoportnak az
elmúlt idõszakban számos feladatot
sikerült elvégeznie. Az óvodában új
közösségi tér kialakításában vettek
részt, emellett segítettek a konyha
épületének felújításában, a készlet-
tér területének rendbetételében és
a könyvtár belsõ kifestésében is. A
közterületeken árok- és padkatisztí-
tást végeztek, és a zöldterületeken
folyamatosan nyírják és ritkítják a
növényzetet, emellett új növénye-
ket telepítenek. Az önkormányzati
utakon keletkezõ kátyúkat folyama-
tosan javítják, az utak mellett a meg-
kopott hídkorlátokat lefestették és a
megrongálódott vagy már nem lát-
ható KRESZ-táblákat cserélték, javí-
tották. A Koronavírus idõszakában
heti két alkalommal fertõtlenítettek
minden forgalmasabb közterületet.

Folytatás a 3. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
Hulladékudvari 
szolgáltatások:

Minden nagymányoki lak-
címmel rendelkezõ lakos a
szászvári hulladéklerakóba vi-
heti a nem kommunális hulla-
dékait.

A hulladéklerakó címe:
7349 Szászvár, 437/4 hrsz.
(Máza és Szászvár között a fõút
mellett) 

A hulladéklerakó nyitva tar-
tása: Szerda 11:00-15:00 

Térítésmentesen elhelyez-
hetõ hulladékok: személygép-
kocsi gumiabroncsok, papír,
karton, üveg, mûanyag, fém,
bútorok, elektromos és elekt-
ronikai berendezések, elemek
és akkumulátorok. 

Térítés ellenében elhelyez-
hetõ hulladékok: építési tör-
melék, veszélyes anyagokkal
szennyezett hulladék, biológia-
ilag lebomló hulladékok. 

Részletes információt a Pécsi

Ügyfélszolgálati Iroda tud adni a
72/502-101, a 72/502-111 illetve
a 80/200-590-es zöld számon.

Tûzgyújtás:
Nagymányokon minden

hétfõn 15-19 óra között lehet
zöldhulladékot égetni. A tûz-
gyújtás pontos szabályait (csak
saját területen, csak zöldhulla-
dékot, stb.) Nagymányok Vá-
ros Önkormányzata Képvise-
lõ-testületének Az avar és kerti
hulladék égetésérõl szóló
8/2012. (III. 30.) önkormány-
zati rendelete részletezi. A sza-
bályok megszegése esetén
Nagymányok Város Önkor-
mányzata Képviselõ Testületé-
nek a közösségi együttélés
alapvetõ szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkez-
ményeirõl szóló 1/2016 (II.
10.) önkormányzati rendelete
50-200.000 Ft-ig terjedõ köz-
igazgatási bírság kiszabását te-
szi lehetõvé.

Városüzemeltetés, kommunális
szolgáltatások

Támogatást nyert 
a Nagymányoki Német 

Nemzetiségi Önkormányzat
A Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat támo-
gatást nyert a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. által, "A hazai
nemzetiségi közösségek céljait szolgáló projektek támoga-
tása" célra kiírt pályázatán.

A támogatott tevékenység: "A helyi német nemzetiségi
közösség kultúrájának és hagyományainak ápolásában je-
lentõs szerepet betöltõ nagymányoki tájház közösségi teré-
nek kialakításának és eszköz beszerzéseinek támogatása."

A támogatás összege: 2.800.000,- Forint

NKK KÖNYVTÁR
Olvasótábor

A járványügyi korlátozások feloldása után
engedélyezték a gyermektáborok szerve-
zését, így nagy lendülettel és örömmel vág-
tunk bele a feladatba. 

Az idei évben már 11 kisiskolás vett
részt olvasótáborunkban. Magyarország
Nemzeti Parkjai közül ötöt válogattunk
be a programba. Olvasmányként Fekete
István mûveit csatoltuk hozzá. Minden
napra jutott internetes keresés-kutatás,
ismeretterjesztõ film megtekintése, kéz-
mûves tevékenység és szabadtéri elfog-
laltság.

A Duna-Dráva Nemzeti Park feldolgo-
zásában segítségünkre volt a Ropall Bt.
csapata. Erre a foglalkozásra meghívtuk a
nyári napközis gyerekeket is. A festõ nö-
vényekrõl hallhattak és láttak elõadást,
majd táskát festhettek nagy lelkesedéssel.

Jó hangulatú, tevékeny hetet töltöt-
tünk együtt! 
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Folytatás az 1. oldalról

Folyamatban lévõ
nyertes pályázatok:
TOP-3.2.1 Önkormányzati
épületek energetikai kor-
szerûsítése Nagymányo-
kon II. szakasz

A pályázatból a József Attila
utcai konyha épülete, és az or-
vosi rendelõ épületének ener-
getikai korszerûsítése valósul
meg. Ezen belül a födém és
homlokzati hõszigetelések, a
fûtéskorszerûsítés, nyílászá-
rók cseréje. Az orvosi rendelõ
épületén azbesztmentesítés
keretén belül a tetõ (pala) cse-
réje, és a konyha épületének
akadálymentesítése.

Jelenleg a kivitelezés szaka-
szában tart a beruházás,
mindkét épület kapcsán közel
50 %-os készültségi szinten.

A projekt tervezett befeje-
zése: 2020. szeptember 30.

A kapott támogatás össze-
ge: 138.720.000,- Forint

TOP-2.1.1. Barnamezõs terü-
letek rehabilitációja Nagy-
mányok Városban

A projekt keretén belül az
érintett területen talajrehabil-
itáció, zöldfelületek, parkolók
kialakítása valósul meg. Fel-
újításra kerül a meglévõ iroda
és mûhely épülete, és kialakí-
tásra kerül egy 1000 m2-es
csarnok. Eszközbeszerzés ke-
retén belül egy hídmérleg,
egy targonca, egy kotró rako-
dó és hóeke beszerzése fog
megtörténni.

Jelenleg az építési és felújí-
tási szakasz zajlik, több mint
50 %-os készültség szinten
tart. Az eszközbeszerzési eljá-
rás is folyamatban van.

A projekt tervezett befeje-
zésének dátuma: 2021. szep-
tember 30.

A projekt összköltsége:
415.000.000,- forint.

További nyertes pályáza-
tok, amelyek az elõkészítés
szakaszában tartanak:

– Magyar Falu Pályázat -
Kistelepülések járdaépítésé-
nek, felújításának anyagtámo-
gatása: Nagymányok Petõfi ut-
ca járda Takarékbanktól a 110.
házszámig tartó szakaszon

– Faluszépítés LEADER
módra – járda felújítás 153
méter hosszan: Nagymányok
Petõfi utca járda 110. ház-
számtól a vasúti átjáróig.

– Wifi4EU pályázat – Az
önkormányzat ingyenesen
használható, mindenki szá-
mára elérhetõ WiFi pontok
kialakítására kap támogatást.

A Magyar Államkincstártól 
érkezett az örömhír:

Mintaprojekt lett a TOP-1.1.3-15
konstrukció keretében megvaló-

sult, „helyi piac kialakítása
Nagymányok 

városában”
címû 

projektünk!

A gerinctorna csoport 2011
júniusában indult Nagymá-
nyokon. Létrejöttének oka a
mozgás fontosságának tudato-
sítása kortól függetlenül. Az
ízületek és izmok mozgáshatá-
rainak beszûkülése a fájdal-
mak gyakori okozója. Ennek
elkerülése érdekében rendsze-
resen tágítani kell az ízületi ha-
tárokat, nem beszélve a moz-
gás vérnyomásra, csontritku-
lásra, cukorbetegségre gyako-

rolt jótékony hatásáról. Mind-
ezek mellett a tornán kiemelt
szerepe van a trombózis meg-
elõzésének, a keringés fitten
tartásának. 

A torna különbözõ izom-
csoportok erõsítését szolgál-
ja, a gerinc melletti és egyéb
izomcsoportok, kötõszöve-
tek nyújtásáról szól. 

A torna helyszíne jelenleg a
könyvtár klubhelyisége. Tag-
jaink között 35 évestõl 70

évesig minden korcsoport
megtalálható. 

A tornák idõpontja: A nyári
szünetben hétfõn 17:10-tól
18:10 óráig. A tornákat
Mózsik Rita szakvizsgázott
gyógytestnevelõ vezeti.

A heti 168 órából, csak 
1 órát szánjon az egészsé-
gére!
Minden mozogni vágyót
szívesen fogadunk!
Érdeklõdni a +36 20 312 00
98-as telefonszámon lehet.

Pályázati Hírek
Nagymányok Város Önkormányzata újabb három nyertes pályázatról kapott értesítést

GGGG EEEE RRRR IIII NNNN CCCC TTTT OOOO RRRR NNNN AAAA
NNNN aaaa gggg yyyy mmmm áááá nnnn yyyy oooo kkkk oooo nnnn
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Gyereknap - Ballagás
2020.

Egy napsütéses nyári csütörtök délelõtt tartottuk a gyer-
meknapot. Reggeli után a gyerekeket az udvaron akadály-
pálya, ügyességi játékok, barkácsolás, színezõk, arcfestés
és csillámtetoválás várta. Nagy sikere volt a hõségben a fa-
gyinak, amit az árnyékban hûsölve közösen fogyasztottak
el a gyerekek. Másnap a rendkívüli helyzetre való tekintet-
tel a ballagó gyerekek délelõtt búcsúztak el pajtásaiktól.
Énekszóval végigjárták a csoportokat, ahol az iskolába ké-
szülõ gyerekeket verssel és egy kis meglepetéssel várták. 

Délután az udvaron "ballagási piknik" keretein belül
zajlott a ballagás, ahova a szûk családot is szeretettel vár-
tuk. A gyerekek tarisznyával a vállukon ballagtak az intéz-
ménybõl az udvarra, ahol rövid mûsorral búcsúztak az
óvodától. Természetesen nem maradhatott el a ballagási
tüte és a galambreptetés sem. Meglepetésként pizzát és
süteményt kaptak a gyerekek. Nagyon jó hangulatban telt
a délután, a szülõk és a gyerekek is egyaránt jól érezték
magukat.

AAzz  óóvvooddaa  hhíírreeii
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AAzz  óóvvooddaa  hhíírreeii
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Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI
A kialakult járványhelyzet a gyere-
kek életét is felforgatta. Nem jö-
hettek iskolába, nem találkozhat-
tak a társaikkal és a tananyagot
online oktatás keretében kellett el-
sajátítaniuk. A tantestület teljes
erõbedobással vetette magát az
online oktatásba, tanulniuk kellett
maguknak is, hogy átadhassák a
fennmaradó anyagot. Az iskola in-
formatika termébõl 17 db számító-
gépet adtunk ki otthoni használat-
ra, minden gyermek igyekezett
megfelelõen dolgozni. Minden ta-
nulónak sikerült a tanév követel-
ményeit elvégezni, senkinek nem
kell tanévet ismételnie. Vélemé-
nyem szerint jól vettük az akadá-
lyokat. Itt szeretnék köszönetet
mondani a szülõknek, mert az õ
áldozatos munkájuk nélkül ez nem
sikerülhetett volna.

Amint kiszabadultunk a korlá-
tozások alól és lehetõség volt kap-
csolatba kerülni egymással, azon-
nal beindult az élet az intézmény-
ben, természetesen az elõírt sza-
bályok betartásával. 

Az arra rászoruló gyerekek
részt vehettek a napköziben, ahol
az éppen ügyeletes tanítók és ta-
nárok tartalmas, hasznos tevé-
kenységekkel töltötték ki az isko-
lában töltött idõt. Nem volt egy-
szerû a feladat, hiszen különbözõ
korosztályú tanulók töltötték
napjaikat az intézményben.

Az iskola kihasználta a Napközi
Erzsébet-tábor program adta le-
hetõségeket is.

Az elsõ tábori hét 2020.07.06. -
07. 10-ig tartott, témája a szociális
kompetencia és az érzelmi intelli-
gencia fejlesztése erõszakmentes
kommunikációval volt, vezetõje
Müller Teréz mesterpedagógus.
Az elsõ foglalkozás a "hogy va-
gyok, mit érzek" körrel indult,
melyen eleinte sablonos válaszo-
kat hoztak a tanulók. A foglakozás
végére szépen kibõvültek ezek a
mondatok és a gyerekek választé-
kos kifejezéseket adtak. Sorra vet-
tük a módszer lényegi elemeit:
megfigyelés, érzés, szükséglet, ké-
rés. Szavakat gyûjtöttünk cso-
portmunkában, melyekkel kife-
jezhettük az imént felsorolt pon-
tokat. A második foglakozás alatt
helyzetgyakorlatok során derült
ki mennyi új szó, kifejezés és fo-
galom maradt a gyerekek fejében.
Képesek voltak a nap folyamán
tudatosan figyelni arra, hogy vi-
tás helyzeteiket már a tanultak
alapján kezeljék.

Belefért a hétbe a tájékoztatás
és beszélgetés a vírus-helyzetrõl.
Ez valamennyi tábor eleme, me-
lyet külsõ elõadó végez el, aki
egyébként ellenõrzi a táborok
szabályos mûködését is. 

Folytatás a 7. oldalon
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Folytatás a 6. oldalról

Minden csapat kirándul
Komlóra a Mini Zoo-ba, ahol a
mottó a "csak egy boldog állat
okoz örömet a látogatónak",
ahol lehet etetni, simogatni,
közelrõl megfigyelni a közel
60 állatfajt. Az állatkert veze-
tõje interaktív módon mutat-
ja be, mi mindent kell tudni az
állatok gondozásáról, mekko-
ra felelõsség egy kisállat befo-
gadása. Bajbajutott állatok
gondozásáról is szó esik.

Egy nap a sport jegyében
telik el, itt légvár, trambulin,
régi népi játékok, régi közle-
kedési eszközök fogadják ta-
nulóinkat. Aki elfáradt, egy kis
kézmûves tevékenységgel
szusszanhat egyet (papírvirág,
lufihajtogatás, arcfestés, …) 

Valamennyi táborunk ele-
me az utazás vonattal Bajára.
Ez különös élmény a gyere-
kek számára. Olyan közleke-
dési eszköz, mely szinte isme-

retlen már ennek a generáció-
nak. Baján a városnézés is kis-
vonattal történik, ami a nagy
melegben igazán kegyes a
gyerekekre nézve.

Erzsébet Táboraink jelenleg:
2020. 07. 27–31: Környezet-
barát és újrahasznosító tábor
(Bitterné Varga Mónika)
2020. 08. 03–07: Túlélõ tábor
(Lohner Nikolett, Teleki Zsolt)
2020. 08. 10–14: Mûvészeti tá-
bor (Adorján Gyöngyi, Koszti-
ca Petra)
2020. 08. 24–28: Alkotótábor
(Wenczel Veronika)

A táborok különbözõ prog-
ramelemei minden gyermek
számára biztosítanak valami
vonzót, mindenki talált magá-
nak megfelelõt. Ugyanakkor,
aki a szülõk munkavégzése
miatt kényszerültek az iskolá-
ban tölteni a nyarat, szintén
motiváltak, hiszen mindig va-
lami más és új történik.

A Nagymányoki Közmûvelõdési Központ hírei
TT oo ll nn aa   mm ee gg yy ee ii   
éé rr tt éé kk ee kk   nn aa pp jj aa

A megyei összetartozást ünnepelték a települések 2020.
07. 01-én Medinán, a Vár a megye Tolna Megyei Értékek
Napján.

A rendezvényen 46 település vett részt, köztük a
Nagymányoki Glück Auf Egyesület és a Nagymányoki
Székelykör Egyesület képviselte a várost. Igazi csapat-
munkával sikerült az idei évben I. helyezést elérni A
VÁR A MEGYE TOLNAI ÉRTÉKEK NAPJA MEDINA
FELFEDEZÕ vetélkedõn. Köszönjük szépen a Nagy-
mányoki Székelykör Egyesületnek és a Nagymányoki
Glück Auf Egyesületnek a közremûködést!

Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI
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NNaaggyymmáánnyyookkii  SSzzéékkeellyykköörr  EEggyyeessüülleett  22002200..  II ..   fféélléévv
Január elsõ programja hagyományosan
a Bukovinai Székelyek Országos Szövet-
sége éves közgyûlése, ahol a tagegyesüle-
tek találkoznak, meghallgatják az elõzõ
évei beszámolót és megismerkednek az
idei évre tervezett programokkal, a Nagy-
mányoki Székelykör Egyesület aktívan
veszi ki részét minden évben a felkínált
események megrendezésébõl, megtartá-
sából, illetve vesznek részt a szövetség
rendezvényein: elõadásokon, disznóvá-
gáson. 

Január 6-án a székely nép születésnap-
jaként számon tartott madéfalvi veszede-
lemre emlékeztek a kör tagjai, ebbõl az
alkalomból minden évben kedves ta-
gunk Sebestyén Rozália celebráltat
szentmisét, majd a tagok egy-egy mé-
csest gyújtva róják le tiszteletüket a Szé-
kely-házban.

Január 25-én szombaton a
Nagymányoki Székelykör Egyesület ala-
pításának 5. évfordulójához érkezett,
melyet a Székely-bálon ünnepelt több
meghívott fellépõvel együtt.

Elõször Domokos József elnök kö-
szöntötte a megjelenteket, méltatta az el-
múlt öt év eredményeit, megköszönve a
önzetlen támogatást, melyet az egyesü-
let tagjain kívül számos jószándékú is-
merõs és ismeretlen egyén ajánlott fel,
majd az est házigazdája Illés Lõrincné
lett, aki színpadra szólította a jubileumi
mûsor résztvevõit.

Herger Éva bukovinai dalokból álló
csokrával nyitotta meg az estét, ezzel a
csokorral õsszel kiemelt arany minõsí-
tést érdemelt ki az özvegy Nyisztor
Bertalanné emlékére rendezett bukovi-
nai szóló népdaléneklési versenyen.

Ezután Illés Tibor alapító tag és egy-
kori elnök elevenítette fel a Nagy-
mányoki Székelykör Egyesület alapítá-
sának történetét, a vendégek bepillan-
tást nyerhettek az elmúlt öt év tartal-
mas, mozgalmas, munkával és örömmel
teli idõszakába, ehhez a képanyagot ös-
szeállította, szerkesztette és vetítette
Székely Attila. 

A Teveli Fiatalok színvonalas, pergõ
mûsoruk után vidám bukovinai táncok-
kal nyitották meg a bált, táncba hívva a
vendégeket. A bál a szokásos remek han-
gulatban telt, több mint 150 vendég mu-
latott a Kor-Show zenekar közremûkö-
désével hajnalig. Rengeteg szép, értékes
nyeremény talált gazdára, külön köszö-
netünket szeretnénk kifejezni támogató-
ink nagylelkû adományaiért, mellyel év-
rõl-évre izgalmasabbá teszik a tombola-
sorsolást.

Februárban a Székelykör is megtartot-
ta éves közgyûlését, ahol Domokos Jó-
zsef elevenítette fel az elmúlt év esemé-
nyeit, majd Nagy Tiborné megtartotta a
pénzügyi beszámolót. Ezután az idei
éves programokról volt szó, illetve az ak-
tuális pályázati lehetõségekrõl.
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A szokásos farsangi fánk-kóstolás he-
lyett ebben az évben egy régóta tervben
lévõ új kezdeményezés vált valóra: febru-
ár 22-én elsõ alkalommal rendeztünk
disznóvágást a Glück auf  Egyesülettel
közösen.

Az esemény fõ támogatója Dr. Klausz
Irén doktornõ volt, aki magára vállalta,
hogy biztosítja a levágandó állatot azzal a
nem titkolt szándékkal, hogy ebbõl éves
hagyomány lehetne. 

Minden résztvevõ kivette részét a
munkából, a böllér Illés Lõrinc volt,
majd mindkét egyesület tagjai saját szo-
kásaik és hagyományaik alapján dolgoz-
ták fel az alapanyagot sok viccelõdés,
csipkelõdés biztosította a remek hangu-
latot egész nap. Készült sok-sok fino-
mabbnál finomabb disznótoros fogás,
melyet reggelinél és zárásként vacsorá-
nál kóstolhatták meg az érdeklõdõk. A
nap folyamán "Keybi" szolgáltatta a ze-
nét, a közös vacsora után pedig megle-
petésként hurkatáncolók hívták táncba
a jókedvû társaság bevállalós tagjait. 

Március 7-én a Nagymányoki Székely-
kör Egyesület Népdalköre kapott meghí-
vást a Borbál nyitómûsorában való köz-
remûködésre. Ennek szívesen eleget is
tett.

Március 12-én csütörtökön a kör tag-
jai megtartották szokásos Nõnapi ren-
dezvényüket, melyen a férfiak felköszön-
tötték a hölgyeket, akik finom vacsorá-
val és süteményekkel hálálták meg a kö-
szöntést! 

NNaaggyymmáánnyyookk ii   SSzzéékkee llyykköörr   EEggyyeessüü llee tt   22002200..   II ..   fféé lléévv
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Ekkor még nem sejtette senki, hogy
pár nap múlva egy új idõszámítás kezdõ-
dik, mely felborítja az összes idei évre
tervezett rendezvényt, eseményt, próba-
tételt. A rendkívüli helyzet következté-
ben a húsvéti szokások felelevenítése az
óvodásokkal, a népdaléneklési megmé-
rettetések és a Pityóka Fesztivál elma-
radt.

Júniusban a korlátozások enyhítése
után a kör vezetõsége meghívást kapott
a teveliekkel együtt egy örömteli ese-
ményre: a Dombóvári Székelykör fenn-
állásának 10. évfordulójához érkezett,
melyet június 25-én szombaton törzshe-
lyükön Dúzson, a Lehmann Pincészet

gyönyörû birtokán tartottak, ahol re-
mek hangulatban szívélyes vendéglátás
mellett élõ népzenei kísérettel énekel-
tek, beszélgettek, emlékeztek és örültek
egymásnak a rég nem látott ismerõsök.

Július 1-én a „Vár a megye” program
ismét megrendezésre került, azonban
most Szekszárd helyett Medinán, ahol
Nagymányok képviseletére kérték fel az
egyesület tagjait a Glück auf Egyesülettel
közösen. Feladatunk a székelység kultú-
rájának bemutatása volt, múltja és jele-
ne. A kör tagjai szívesen tettek eleget en-
nek a felkérésnek, jó hangulatú szép na-
pot töltöttek el közösen Medinán.

NNaaggyymmáánnyyookk ii   SSzzéékkee llyykköörr   EEggyyeessüü llee tt   22002200..   II ..   fféé lléévv
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2020. januárjában még progra-
mokkal bõvelkedve indult el az
egyesületi év.

Február 22-én elsõ alkalom-
mal került megrendezésre a
Székely-Sváb Disznóvágás, Dr.
Klausz Irén közremûködésé-
vel. Hálásak vagyunk a doktor-
nõ közbenjárásának, hogy a
már évek óta tervezett prog-
ram végre megvalósulhatott.

Az egész nap nagyon jó han-
gulatban telt. A közös munka, a
nemzetiségek szájíze szerint
készített ételek, az asszonyok
finomságai és a munka után
jól megérdemelt esti lazítás,
mindkét csapatot megelége-
dettséggel töltötte el.

Reméljük, hogy egy újabb
hagyomány indult útnak, amit
minden évben megünnepel-
hetünk.

Március 7-én a borbál meg-
nyitóján még felölthették nép-
viseletüket a táncos csoport-
tagok, de pár nappal késõbb
már az idei tervek nagyarányú
fordulatot tettek.

Sajnos, az idei évben kiala-
kult, Korona vírus miatti vész-
helyzet nemcsak a magánéle-
tekre, munkahelyekre, hanem
a hobbinkra és az egyesület
életére is nagy mértékben ki-
hatott.

A tavaszra tervezett progra-
mok, fellépések, ünnepek sor-
ra maradtak el.

Ahogy a diákok oktatása és
a munkahelyek egy része, az
egyesület mûködése is átállt az
online kommunikációra, a
csoporttagok telefonos üze-
netekben, csoportos fórumo-
kon tartottuk egymással a kap-
csolatot az egyesületi tagokat
érintõ dolgokban. Még a ha-
gyományos húsvéti tojásfestés
és locsolás is csak ebben a for-
mában tudott mûködni, de így
sem maradt el. A lányok ott-
hon elkészítették a kicés to-
jásdíszítéseket, hétfõn pedig a
táncos fiúk és lányok felvették

népviseletüket, elõkerültek a
vödrök és a családtagok segít-
ségével a húsvéti locsolás is
megtörtént. A fényképeket
megosztottuk egymással, így a
lehetõséghez mérten mégis ki-
csit együtt tölthettük az ünne-
peket.

Szerencsére a nyár bekö-
szöntével oldódtak a megszorí-
tások, így a régi kerékvágásba
visszatér lassacskán az életünk.

A hagyományossá vált gye-
rektábort már meg tudtuk tar-
tani, természetesen fokozot-
tan ügyelve a fertõtlenítésre,
és a higiéniára.

A vészhelyzetre való tekin-
tettel, a tábor megrendezésé-
hez nagyban hozzájáruló pá-
lyázati forrást is visszavonták,
így egy szûkített költségvetésû
tábor valósulhatott meg. Hálás
köszönet a Nagymányoki Né-
met Nemzetiségi Önkormány-
zatnak, akik a tábor anyagkölt-
ségét támogatták és Nagy-
mányok Város Önkormányza-
tának, akik a táborozó gyerme-
kek szüleit támogatták, ezzel
hozzájárulva a tábor költségei-
hez. Köszönet még a nagymá-
nyoki Iskolának, akik helyet
biztosítottak a tábornak.

A megszokott „táborrend-
hez” képest idén változás tör-
tént: a korosztályok közötti ér-
deklõdés különbség miatt két
korcsoportra bomlott a tábo-
rozás. Az 1-6. osztály a
Nagymányoki II. Rákóczi Fe-
renc Általános és Alapfokú Mû-
vészeti Iskolában kapott he-
lyet, napközis jelleggel. Az ifi
korosztály pedig a Váraljai Ifi
táborban töltött két napot,
bennlakásos jelleggel.

A kicsik programja kézmû-
ves foglalkozásokból, sport és
ügyességi játékokból, lovas-
kocsizásból és természetesen
táncból állt. Az idõjárás sajnos
nem volt kegyes a táborozók-
kal, de a rég nem látott pajtások
újra találkozása és önfeledt kö-
zös játéka kárpótolta az elma-
radt kirándulásokat. A táboro-
zók batikoltak, nemezeltek, ho-

mokszórt kis tároló üveget ké-
szítettek, gipszet festettek, és
ablakdíszt barkácsoltak. Nixi
néninek köszönhetõen megis-
merkedtek a kecsketartás szép-
ségével, tanultak is az állatok-
ról, majd kecskesajtot készítet-
tek. Két délután is lovaskocsi-
kázhattak, hálás köszönet érte
Szabó Anettnak. Sokat játszot-
tak, „exathlon” versenyen vet-
tek részt, és nem utolsó sorban
bebizonyították, hogy a kima-
radt pár hónap alatt nem felej-
tették el a tánclépéseket.

Az idõsebb korosztály pén-
teken elfoglalta a felújított Vár-
aljai ifjúsági tábor területét,
ahol két házikó állt rendelke-
zésükre. Az igényesen felújí-
tott hatalmas tér, a kicsik és
nagyok igényeit kiszolgáló ját-
szóterek, a közösségi terek,
ebédlõ, terasz és a kis házak,
mind-mind a táborozók nagy
megelégedettségére szolgál-
tak. Csapatépítõ játékok, spor-
tos feladatok, számháború, es-
ti közös szalonnasütés, más-
nap újra játékok és táncpróba
volt a program. A táborról ké-
szült képek megtalálhatók a
www.gluckauf.hu oldalon.

Folytatás a 12. oldalon

AA  GGllüücckk   AAuuff   EEggyyeessüü llee tt   22002200..   éévv ii   hh íí rree ii   
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A Római Katolikus Egyházközség hírei
Arany és ezüstmise 
„Minden idõ alkalmas arra, hogy benne
Istennek szolgáljunk. Használjuk fel az
idõt  és az szent idõvé válik." 

/Szent Ágoston/

Életünkben vannak olyan események, év-
fordulók, amelyek hálaadásra ösztönöz-
nek minket. Minden pap életében ilyen
alkalom pappá szentelésének évfordulója.

Egyházközségünk plébánosa Bagi
Sándor június 21-én ünnepelte aranymi-
séjét, pappá szentelésének 50. évfordu-
lóját. Öt évtizeddel ezelõtt teológiai ta-
nulmányai befejeztével a pécsi székes-
egyházban szentelték pappá. Ekkor ré-
szesült a papszentelés kegyelmében és
megbízást kapott arra, hogy naponként
bemutassa a szentmiseáldozatot, hirdes-
se Isten igéjét, kiszolgáltassa a szentsé-
geket és Jézus útján vezesse Isten népét.
Az 50 év alatt az alábbi településeken
szolgált: Himesháza, Siklós, Dombóvár,
Györe, Szászvár, Paks, Fadd és
Nagymányok. Plébános urunk ebbõl az
alkalomból hálaadó szentmisét tartott
templomunkban, ahol immár nyolc éve

szolgál. A szentmise végén verssel, virág-
gal, ajándékkal, köszöntõkkel csatlakoz-
tak a hívõk a hálaadáshoz.

Egy héttel késõbb, június 28-án újabb
örvendetes esemény történt. Ezüstmisé-
re gyülekeztek a hívek a nagymányoki
templomba. Huszonöt éve annak, hogy
kis városunk szülöttjét, Schraub Ádámot
a pécsi székesegyházban pappá szentel-

ték. A nagymányoki ezüstmisét követõ-
en Ádám atya Máriagyûdön, Bonyhádon,
Pécsen és Véménden tartott a 25 év em-
lékére hálaadó szentmisét. Lelkipásztori
feladatait szíves örömmel, lelkiismerete-
sen és legjobb tudása szerint végezte
mindegyik állomáshelyén: Pakson,
Egerágon és jelenleg Véménden.

Kívánjuk, hogy továbbra is jó egész-
ségben, erõben és töretlen lelkesedéssel
tudják végezni lelkipásztori szolgálatu-
kat! Az evangélium hirdetése által pe-
dig részesedjenek annak áldásában! 

Macsekné Herger Gabriella

AA  GGllüücckk   AAuuff
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Július elsején az egyesület tagja-
ival a Nagymányoki Székelykör-
rel és a Nagymányok Város Ön-
kormányzatának csapatával
részt vettünk a Vár a Megye ren-
dezvényen Medinán. A rendez-
vényen a Tolna megyei települé-
sek mutatkozhatnak be, és egy
tartalmas közös programon ve-
hetnek részt. Nagymányok Csa-
pata elsõ helyezést ért el a Me-
dinai felfedezõ vetélkedõn.

A Glück Auf Egyesület kóru-
sának életét szintén a Korona
vírussal kapcsolatos vészhely-
zet határozta meg. Mivel a ta-
gok között több szépkorú is
van, ezért fokozottan védeni
kellett õket. A próbák elmarad-
tak, a vészhelyzetet követõen,
júliustól indultak csak újra.

A kórustagok azonban így is
nagy mértékben segítették az
egyesület munkáját. Külön kö-
szönet illeti Garai Ancsa nénit,
Guth Ani nénit, Keti nénit,
Drüszlerné Helgát, Bitterné
Tildi nénit és Orbánné Erzsi
nénit, akik a tábor ideje alatt
palacsintával, waffellal kedves-
kedtek a gyerekeknek.

A Vár a megye nap elõkészü-
letei is zömmel a kórustagok-
nak köszönhetõ: õk gyûjtötték
a díszítõ kellékeket; rétest húz-
tak elõzõ napon, amivel kínál-
ták az érdeklõdõket, akik nagy
örömmel fogadták az ízelítõt –
Orbánné Erzsi néni, Bitterné
Tildi néni, Wurstné Boriska,
Orbán Tamásné Niki, és
Schnetzné Andi –, köszönet a
finom csörögefánkért Laufer-
né Margit néninek; és hogy se-
gítették az odajutást, a díszí-
tést, pakolást a kórus férfitagja-
inak, Wurst Zolinak, és Bitter
Jani bácsinak. Kívánunk jó
egészséget minden kórustag-

nak, hogy kitartóan folytatni
tudják az egyesületben végzett
munkájukat!

A következõ programunk a
szeptemberi Nagymányoki
Búcsú, Bor és Strudel Fesztivál
lenne.

A még fennálló szigorító
szabályok – miszerint 500 fõ
feletti rendezvényt augusztus
közepéig nem lehet tartani –, a
pályázati források megvonása
és átcsoportosítása, valamint
közeljövõre vonatkozó bizony-
talan helyzet miatt az Egyesü-
let vezetõsége több megbeszé-
lést, és ötletelést követõen úgy
döntött, hogy a város egyik

legjelentõsebb rendezvényét
idén nem rendezi meg.

Elnézést kérünk az elmara-
dó program miatt a lakosság-
tól, a minden évben lelkesen
megjelenõ réteshúzó csapa-
toktól, a rendezvény támogató-
itól, akikre mindig lehet számí-
tani és ezért nagyon hálásak
vagyunk, de a bizonytalan
helyzet miatt idén nem merjük
felvállalni a nagy költségekkel
járó program szervezését.

2021-ben azonban újra lesz
Strudel Fesztivál megújult erõ-
bedobással, jól bevált régi és új
programokkal és még több ré-
tessel!


