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Pályázati Hírek
Nagymányok Város Önkormányzata nyertes pályázatainak állapota 2021. novemberben

Testületi Hírek
Nagymányok Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntései

A képviselõ-testület a 2021. szeptember
22-ei rendkívüli ülésén döntött arról,
hogy az Önkormányzat csatlakozik a
Bursa-Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi for-
dulójához.

A testület a 2021. szeptember 30-ai
ülésén elfogadta a Nagymányoki Pity-
pang Óvoda és Bölcsõde 2020/2021-es
nevelési évre szóló beszámolóját és a
2021/2022-es nevelési év munkatervét. 

A kötelezõ felvételt biztosító Nagy-
mányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Is-

kola és Alapfokú Mûvészeti Iskola felvé-
teli körzeteivel – a nemzeti köznevelés-
rõl szóló 2011. évi CXC. törvény 50. §
(8) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – a testület egyetértett. 

Az Önkormányzat döntött a Három
Királyfi, Három Királylány Babazászlós
Mozgalomhoz történõ csatlakozásról. 

A testület Huckerné Linde Judit Ildi-
kót megbízta 2021. október 24. napjától
2022. február 20. napjáig a
Nagymányoki Közmûvelõdési Központ
igazgatójának. 

A testület a 2021. október 28-ai ülésén
elfogadta a Nagymányoki Sportegyesü-
let és a Nagymányoki Lõegylet szakmai
beszámolóját.

Tájékoztató hangzott el Nagymányok
település környezeti állapotáról. 

A Mozgássérültek Bonyhádi Egyesüle-
tét az Önkormányzat 30.000,- Ft összeg-
gel támogatta, mivel az egyesületnek
156 nagymányoki lakos tagja. 

A nagymányoki köztemetõ üzemelte-
tésére vonatkozó pályázat kiírásáról
döntöttek a képviselõk.

1. Magyar Falu Program 2021. Orvo-
si eszközök beszerzése alprogram
– fogorvosi alapellátáshoz szükséges
eszközök beszerzése 1.932.000,- fo-
rint erejéig. – A beszerzési eljárás le-
zajlott, szerzõdés megkötésre került.
Várhatóan idén év végéig megtörté-
nik az eszközök szállítása.

2. Önkormányzati Járdaépítés/felújítás
anyagtámogatása alprogram – Nagymá-
nyok Petõfi utca járda felújítás anyagköltsé-
ge közel 200 méter hosszban (UTI ABC-tõl a
gyermekorvosi rendelõ irányában a Dózsa
utcáig) 4.698.713,- forint erejéig.  Támogatói
okirat létrejött. A beruházás várhatóan 2022.
év I. negyedévében fog megvalósulni. 

Folytatás a 2. oldalon
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Pályázati Hírek
3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések

támogatása - Belterületi utak, járdák, hidak felújítá-
sa - Petõfi Sándor utca II. szakaszának felújítása. A
Petõfi utca 1/a. házszámtól a 11/a. házszámig, és a
33. házszámtól a 74. házszámig terjedõ szakaszok
felújítása megtörtént. Projekt zárása folyamatban
van. A pályázat 19.999.999,- Forint támogatásból,
és 6.666.667,- forint önerõbõl valósult meg.

4. A Magyar Falu Program keretében 2020. évben
nyert orvosi rendelõ felújítása pályázatból a Tán-
csics utcai rendelõ került felújításra. A projekt
29.999.999,- forint támogatást nyert. A kivitelezés
elkészült. November végére a betegrendelés már a
felújított épületben történik

5. TOP-2.1.3 Nagymányok belterületi csapadékvíz há-
lózat rekonstrukciója címû nyertes pályázatunk-
ból az egész újtelep és az öregtelep Liszt Ferenc ut-
ca csapadékvíz elvezetés felújítása valósulhat meg.
Vízjog engedélyezés folyamatban van, ezt követõ-
en indulhat a közbeszerzési eljárás.

6. TOP-1.4.1 Bölcsõdei férõhelyek bõvítése
Nagymányokon Pályázat keretében 135.000.000-
forint támogatást kapott az Önkormányzat. A pro-
jekt kivitelezési szakasza jelenleg szünetel. Új köz-
beszerzési eljárás kiírás folyamatban van.

7. TOP-2.2.1 Barnamezõs területek rehabilitációja
Nagymányok Városban pályázat megvalósítása is a
záráshoz közeledik. Az irodaépület felújítása elké-
szült, a csarnok épület használatbavételi eljárása
folyamatban van. A beruházás keretén belül egy
zöldítés feladat van még hátra, ennek keretén belül
50.000 m2 terület növényesítése várhatóan az év
végéig befejezõdik.

8. A pénzügyminisztérium által kiírt Önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatása jogcímen az
önkormányzat 72.470.588,- forint összegû projek-
tet valósíthat meg. Ebbõl támogatás 61.600.000,-
forint. A tervezés, beszerzési eljárások lezajlottak.
Közbeszerzési eljárás keretében a kivitelezõ kivá-
lasztása folyamatban van.
Nagymányok Város Önkormányzata a 2021. évben

kiírt Településfásítási Programon sikeresen vett részt.
30 darab keskenylevelû kõrisfa érkezett városunkba,
ezek két helyszínen kerültek elültetésre. A városköz-
pontban a játszótér és sportpark köré 9 darab fa, a te-
metõ melletti-mögötti területen 21 fa teszi szebbé vá-
rosunkat. 

Folytatás az 1. oldalról
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A nyári kánikulából felocsúdva máris
újabb terveket szövögettünk mi, Mányoki
nyugdíjasok. Még örömmel emlékeztünk
vissza a júniusi szigetvári fürdésünkre.

Sok kellemes emlékre gondoltunk vis-
sza. Szeptembertõl hétfõként klubdél-
utánt tartottunk, ahol jókat beszélget-
tünk, kártyáztunk, társasoztunk, stb, ki-
nek mihez volt kedve.

Ha együtt vagyunk, nagyon jól érez-
zünk magunkat.

Szeptemberben a Mûvelõdési Házban
próba rétesnyújtást tartottunk, mert ké-
szültünk a Struder fesztiválra. De az is
igaz, hogy ki voltunk éhezve egy jó kis
házi rétesre! A kisült rétest közösen fo-
gyasztottuk el, nagyon finom volt.

A fõpróba jól sikerült, minden elfo-

gyott. Így már bátran vettünk részt a kö-
zös rétes nyújtáson, a sátorban.

Szeptemberre bált szerveztünk, va-
csorával egybekötve. A finom vacsorát
követõen a táncé és a jó boroké volt a fõ-
szerep.

Végre kicsit megmozgathattuk be-
rozsdásodott csontjainkat és elfelejtet-
tük minden gondunkat, bajunkat.

Októberben Kaposvárra szerveztünk
fürdést, telt busszal tudtunk indulni.
Gyönyörû napsütéses idõ volt, a szabad-
ban lehetett fürödni és napozni is. A
gyógyvíz jót tett mindenkinek. Vidáman
és feltöltõdve tértünk haza.

Októberben a Mûvelõdési Ház által
szervezett idõsek világnapján vettünk
részt. Nagyon szép és színvonalas mû-

sorral ajándékoztak meg minket. Peller
Anna mûvésznõ dalaival visszahozta fia-
talságunkat, együtt énekeltünk vele.

Sajnos a vírushelyzet miatt november
közepétõl újra szüneteltettük összejöve-
teleinket.

Ezúton kívánunk mindenkinek
Áldott Békés Ünnepeket

és vírusmentes
Boldog Új évet

Nagymányoki Nyugdíjas Klub 
vezetõsége
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A Nagymányoki Közmûvelõdési Központ hírei
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkal-
mából rendezett megemlékezés a Nagymányoki Közmûvelõdé-
si Központ nagytermében, Potápi Árpád János, a Miniszterel-
nökség nemzetpolitikáért felelõs államtitkárának beszédével
kezdõdött. Ezt követte a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola kórusának fellépése, Herger Éva kó-
rusvezetõ felkészítésével. Folytatásként az iskola színpadi mû-
sora következett, Dr. Varjúné Lakatos Gabriella magyar-német
szakos tanár felkészítésével. A program a sportcsarnok elõtt lé-
võ 1956-os kopjafa koszorúzásával zárult.

A fotók, az elõzõ napi iskolai megemlékezésen készültek!

A városnapi rendezvénysorozat zárókoncertje 2021. októ-
ber 18-án került megrendezésre a Nagymányoki Közmûvelõ-
dési Központ sportcsarnokában. A rendezvényre meghívást
kaptak a helyi szépkorúak is, akiket az Idõsek Világnapja alkal-
mából Karl Béla, Nagymányok város polgármestere köszön-
tött. A nézõk Peller Anna elõadó mûvésznõ koncertjét élvez-
hették. A rendezvényt az Emberi Erõforrások Minisztériuma
Támogatta.

Játékra hívtunk kicsiket és nagyokat:
Halloween alkalmából saját készítésû töklámpásokról vár-

tunk fotókat a Nagymányoki Közmûvelõdési Központ email cí-

mére. A beküldõk között
3 nyertest sorsoltunk,
akiknek helyi virágbolto-
sok által felajánlott aján-
dékokat adhattunk át.

Márton-napi libakere-
sõ játékunk nyerteseit a
Könyvtárunk ajándék-
csomagjaival jutalmaz-
tuk.

Karácsonyi jótékonysági felhívásunk határideje december 13. volt.

A már mindenki számára jól ismert karácsonyi rendezvé-
nyünket a fellépõk közös döntése alapján a fokozódó járvány-
ügyi helyzet miatt nem tartjuk meg. 

Továbbra is várjuk a jelentkezõket felhívásunkra:
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A Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI hírei
Az életünkhöz hozzá tartoznak az ünnepek. Az idei év okt. 23-
i megemlékezést a 6. osztály tanulói és kis kórusunk tette em-
lékezetessé.

„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az élet-
ben" (Bolyai János)
A Bolyai Matematika Csapatverseny megyei/körzeti fordulója
2021. október 15-én került megrendezésre. A verseny célja: Se-
gíteni a diákokat azon
képességek kifejlesz-
tésében, hogy közö-
sen, összedolgozva
oldjanak meg problé-
mákat.
Iskolánkat Kasler Dá-
vid, Melcher Ákos és
Soós Dániel 6. osztá-
lyos tanulók alkotta 3
fõs csapat képviselte
a versenyen. Kitartá-
sukat, lelkesedésüket,
nagyon szép ered-
mény koronázta, az
elõkelõ 2. helyezést
érték el. Az ünnepé-
lyes eredményhirde-
tésen, a Bonyhádi Pe-
tõfi Sándor Evangéli-
kus Gimnáziumban
büszkén vették át az
okleveleket, és a nye-
reményeket.

Gratulálunk kis matematikusainknak, további szép sikereket
kívánunk nekik!

Az Agrárkamara támoga-
tásával lehetõségünk
nyílt ellátogatni a lengye-
li Apponyi Sándor Mezõ-
gazdasági Szakközép Is-
kolába, ahol tanulóink
betekintést nyertek az is-
kola mûködésébe. Lelke-
sen és érdeklõdve vettek
részt a bemutató tevé-
kenységekben.

Márton-napi lámpás felvonulással koronáztuk meg az örömteli
eseményt, melyen Hucker Ferenc mûvész úr keze munkáját di-
csérõ, II. Rákóczi Ferenc névadónk, restaurált festménye ismét
iskolánk falát díszíti.

Zeneiskolánk növendékei a járvány miatt on-line térben adtak
számot tudásukról egy mini koncert erejéig, amely megtekint-
hetõ az iskola facebook oldalán.



A "Mányoki folthányók" kiállításon mutatták meg mun-
káikat. Összejönni ritkábban tudtak a járvány miatt, de
a karantén alatt is szorgo-
san öltögettek, amit a sok-
színû, igényes tárlat ékesen
bizonyított.
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OOrrsszzáággooss  KKöönnyyvvttáárrii   NNaappookk
ééss  aa  ffoolltthháánnyyóókk  mmuunnkkááii

A könyvtár az idei évben is részt vett
az Országos könyvtári napok ese-
ménysorozatán. Kerestük a település
hétköznapi hõseit. Megbocsátás hetét
hirdettünk, ahol az olvasnivalóval elké-
sõk büntetlenül hozhatták vissza az el-
feledett köteteket. Ettõl a héttõl lehet-
séges a könyvtárban egyéni info-
kommunikációs eszközhasználati kép-
zésen részt venni a könyvtár nyitva
tartási idejében. Bárkinek, bármikor.
Kutyaterápiás foglalkozásnak lehettek
részesei az iskola alsó tagozatos tanu-
lói a Csiga-biga alapítvány munkatársa-
ival és kutyusaikkal. 

A KÖNYVTÁR HÍREI

Az elmúlt négy hónapban három riasztásunk volt (eddig ösz-
szesen 17). Egy esetben a mentõsöknek segítettünk idõs úr
rosszulléte miatt, az Agromann Kft. szárítójánál kukorica iz-
zott, a szekszárdi-bonyhádi hivatásosokkal számoltuk fel a
káreseményt, a volt brikettgyár területén a vasúti mérleghá-
zat gyújtották fel ismeretlenek.

A szekszárdi, bonyhádi hivatásos tûzoltókkal tartottunk
légzõs gyakorlatot a mányoki lõtéren. Diák tûzoltóink 7 fõ-
vel vettek részt a Kurdon rendezett Tûzkakas diák tûzoltó
versenyen. Nagy Géza asztalos üzemnél a tûzivíz-tározó csat-
lakozó csöveit tisztítottuk, amely családos rendezvénnyel zá-
rult. Szászváron tûzoltó napon a szászvári egyesület új tûzol-
tó autójának avatásán vettünk részt. A mányoki óvodások
két csoportja látogatott a szertárba, ahol megnézhették fel-
szereléseinket. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság átfogó el-
lenõrzést tartott, amelyen mindent megfelelõnek találtak.

November 19-én mûszaki vizsgára visszük az autónkat a
Hilcz autószervizbe.

Négy héten át szombatonként 4 tûzoltónk járt Szekszárd-
ra kisgépkezelõi tanfolyamra, a vizsga december 4-én volt.

Egyesületünk a Magyar Falu Program civil szervezeteknek
kiírt pályázatán 6 millió forintot nyert, melybõl a szertár fala-
inak a vizesedését szüntetnénk meg. Két pályázatunk van el-
bírálás alatt, reménykedünk a kedvezõ elbírálásban. További
rendezvényeinket nagyban befolyásolhatja a járványhelyzet.

Nagymányok 2021. november 19.
ÖTE Nagymányok

ÖTE NAGYMÁNYOK 2021 augusztus - 2021 november
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NNaaggyymmáánnyyookkii  PPiittyyppaanngg  óóvvooddaa
A Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsõde
az õsz folyamán intézményi és csoport szin-
ten a következõ programokkal színesítette
az óvodai és a bölcsõdei élet mindennapjait.

A Napocska csoport sok-sok állattal is-
merkedett meg az Állatok Világnapja kereté-
ben.

Október elején az "õsz kincseinek" gyûjtö-
getése, kóstolása és termények feldolgozása
után, hagyományos terménykarneválunkkal
zártuk õszi projektünket.

November 11-én Már-
ton-napját ünnepeltük,
lámpás felvonulással, da-
lolással, liba-kereséssel.

A gyermekek már iz-
gatottan várják a Miku-
lást és a Karácsonyt.
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Nagymányoki Német
Nemzetiségi Önkor-

mányzat 2021-es éve a koronavírus
ellenére sem telt el eseménymente-
sen. A szegedi Nemzeti Értékek
Könyvkiadó által készített "Mi Svá-
bok" címû könyv tiszteletbeli példá-
nyait vehettük idén át, melyben sze-
repeltek városunk sváb hagyománya-
inak kincsei. 

Augusztusban a Városnapon átad-
hattuk a "Für Großmanok" díjat
Stallenberger József, a Nagymá-
nyoki Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat volt elnökének,
általános iskolánk egykori
igazgatójának. 2021. szep-
tember 29-én Bonyhádon
átvettük a "Der Weg" elsõ
és egyetlen német nyelvû
társasjátékot, amelyet a
Magyarországi Németek
Országos Önkormányzata
finanszírozott, és amely-
bõl minden nemzetiségi
önkormányzat egy tiszte-
letbeli példányt vehetett
át. 

Október végén meghí-
vást kaptunk Kismányok-
ra, Becker Tamás: Durch
die Hölle könyvbemutató-
jára, melynek során egy
tiszteletpéldányt kapott
önkormányzatunk. 

Az önkormányzat folya-
matos szoros kapcsolatot
tart a megyei nemzetiségi
szervezetekkel, a térségi
és országos múzeumi
szakmai szervezetekkel,
valamint a település jó né-
hány más civil szervezeté-
vel. Több esetben tárgyal-
tuk, véleményeztük, tá-
mogattuk a nemzetiségi
intézmények, az óvoda és
az iskola mûködését sza-
bályozó dokumentumo-
kat. Számos esetben támo-
gattuk az intézményeket
és szervezeteket, többek
között rendezvényeiket,
amelyek a nemzetiségi cé-
lokkal összhangban vol-
tak. 

Segítettük a 2021. június 21-25 kö-
zött megrendezésre került "Hochzeit
und Tracht" tánctábor megvalósulá-
sát, valamint a Nagy-mányok-
Reichelsheim Baráti Egyesület meg-

alakulása alkalmából tartott ünnep-
séget. Több esetben támogathattuk
a nemzetiségi csoportot és más civil
szervezeteket is a Ford kisbusz ren-
delkezésre bocsátásával. 

Az éves Landesrat-tagdíjak átválla-
lásával igyekeztük segíteni a nemze-
tiségi gyermekkórus mûködését. 

A Petõfi utcai nemzetiségi klub-
szoba folyamatos üzemeltetési költ-
ségeinek finanszírozásával a Glück
Auf Nagymányoki Német Hagyo-
mányõrzõ Egyesület mûködését se-
gítjük elõ.

A Nagymányoki Német Nemzeti-
ségi Tájház, mint az önkormányzat
által fenntartott közérdekû muzeá-
lis kiállítóhely üzemeltetése az
egyik kiemelt feladatunk. Az idei év-

ben több csoport fogadására is lehe-
tõségünk nyílt, így az Õcsényi Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében kb. 50 fõ érkezett,
valamint két szekszárdi iskola is ellá-
togatott hozzánk szeptember hó-
napban. 

A Tájház karbantartása folyama-
tos, kisebb javítások történtek az el-
múlt idõszakban. Az udvar rendezé-
se állandó munkát igényel, ebben
nagy segítséget nyújtanak a Glück
Auf! Egyesület tagjai, óvodai alkal-
mazottak, kórustagok és sok helyi

lakos, amit ezúton is
szeretnénk megkö-
szönni. 

Szerettük volna
még ez évben meg-
tartani a Kretzer Jó-
zsef Kórustalálkozót
a 45. évforduló alkal-
mából, november 20-
án, de a járványügyi
helyzet változása mi-
att ezt egy késõbbi
idõpontra kellett ha-
lasztanunk.

Terveink között
szerepel továbbá egy
emlékmû létrehozása,
"die Verschleppten"
azaz az elhurcoltak
emlékére.

A nemzetiségi ön-
kormányzat admi-
nisztrációs és gazdál-
kodási tevékenységé-
nek bonyolításáért, a
munkafolyamatok se-
gítéséért köszönetet
szeretnék mondani a
Polgármesteri Hivatal
vezetõinek és dolgo-
zóinak. 

Szeretném megkö-
szönni nemzetiségi
képviselõinknek azt
a mérhetetlen önzet-
len munkát, amit
egész év alatt végez-
tek. Ebben az évben
is nehéz volt tervez-
ni, vagyis inkább
megvalósítani a ter-
veket a járványügyi

korlátozások miatt. Reméljük a kö-
vetkezõ évet több tartalommal tud-
juk majd megtölteni, és az elmaradt
rendezvényeket sikeresen tudjuk
majd pótolni.

A Nagymányoki Német Nemzetiségi
Önkormányzat HíreiA
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A 2021. év nyara és õsze gyorsan eltelt, programokkal tele. Sze-
rencsére a vírus a melegre visszább vonult, és az élet a megszo-
kott kerékvágásban folytatódott. A nyári fesztiválok, falunapok
újra megrendezésre kerültek. Az egyesület tánccsoportja is részt
vett többek között a Závodi Forgó Fesztiválon, Váralján,
Bonnyán, Györében, Aparhanton és természetesen
Nagymányok Város augusztus 20-i Városnapi rendezvényén.

Szeptember 17-18-án ismét megrendezésre kerülhetett a
Nagymányoki Búcsú Bor és Strudel Fesztivál. Az egyesület a
nyári lazításoknak köszönhetõen ismét nagy lelkesedéssel ké-
szült az õsz eleji rendezvényére. A Nagymányoki Német Nem-

zetiségi Önkormányzatnak, a Városi Önkormányzatnak, és a
helyi vállalkozók támogatásával ismét egy sikeres rendezvény-
nyel gazdagodott Nagymányok Program-naptára.

Pénteken az egész heti elõkészület után 20 csapat részvéte-
lével meghúztuk a réteseket. Sok év tapasztalatával minden
csapat nagyon szépen teljesített, több mint 100 rúd ízletes ré-
tes készült, túrós, grízes meggyes, meggyes mákos, és almás
ízekben.

A munka végeztével zsíroskenyér és tea, a színpadon
Szendrei Ákos és Bálint muzsikája várta a résztvevõket.

Szombaton 14:00 órakor kezdõdött a szüreti felvonulás a
Nagymányoki Közmûvelõdési Központ elõl. A felvonulás a Né-
met Nemzetiségi Tájházhoz tartott, ahol a búcsús fiúk fejére
az itt várakozó lányok díszes kalapot tettek. Egy polka, egy kis
frissítõ ital és sütemény után indult tovább a menet a rendez-
vény területére, az Ady utcai pincesorba.

Folytatás a 9. oldalon
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Mind a felvonuláson, mind a kulturális mûsoron részt vett a
Nagymányoki Pitypang Óvoda és Bölcsõde, a Nagymányok Vá-
ros Fúvós Zenekara, a Nagymányoki Székelykör tagjai, Báta
Vadvirág Cigány Hagyományõrzõ Egyesülete, Magyaregregyi
Hagyományõrzõ Egyesülete és természetesen a Glück Auf
Egyesület gyermek, ifi, felnõtt táncosai és a kórustagok.

Egész délután rengeteg program várta a résztvevõket, Falu-
si Exatlon vidéki erõpróba, kézmûves foglalkozások, játszóud-
var, színes mûsor, este pedig bál.

A Glück Auf Egyesület kórusa is kihasználta a nyarat, amíg
találkozni, próbálni, szerepelni tudtak. Június 26-án a Tájhá-
zak napja alkalmából nyílt próbát szerveztek a Nagymányoki
Városí Fúvószenekarral. Július 3-án a Nagymányoki Székely
Kör 5. születésnapján rendezett kórustalálkozón vettek részt.
Augusztus 20-án a kórus is Nagymányok Város - Városnapi
rendezvényén ünnepelt. 21-én pedig Kismányokon az elhur-
coltak emlékmûvénél koszorúztak. Szeptember 5-én a Bá-
nyásznapi megemlékezésen, majd 17-én a Reichelsheimi Egye-
sület jubileumán vettek részt.

Az õsz végére sajnos a vírus ismét lendületbe jött. Így a ké-
sõ õszi programok, köztük a 45. Jubileumi Kretzer József Kó-
rustalálkozó elhalasztásra került a következõ évre. Az Erzsébet
bált is sajnos lemondta az egyesület.

A Glück Auf Egyesület valamennyi tagja nevében kívánunk
Nagymányok Város lakosainak elsõsorban jó egészséget, az év
végi Adventi elõkészületekhez és a Karácsonyi Ünnepekhez
békességet, boldogságot, bizakodást és áldást Mindenkinek!
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2021 õsze sok településhez hasonlóan a
szüreti rendezvényekkel indult. Mindjárt
a hónap elején Izménybe kapott meghí-
vást az egyesület Népdalköre, ahol vidám
hangulatú szüreti menet után léptek szín-
padra, az erre az alkalomra választott nép-
dalcsokorral. A házigazdák szívélyes meg-
vendégelését követõen késõ estig nótáz-
tak, daloltak együtt a helyiekkel élõ zenés
kísérettel.

A Nagymányoki Székelykör Egyesület
tagjai immár többedszeri alkalommal ka-
pott meghívást a Nagymányoki Bor- és
Strudel Fesztiválra, melynek örömmel
tett eleget: péntek délután a kör ügyes
kezû asszonyai részt vettek a hagyomá-
nyos rétes nyújtáson, majd szombaton a
népdalkör tagjai képviselték az Egyesü-
letet a búcsús menetben. A tájház elõtt
rövid dalcsokorral köszöntötték a vendé-
geket, majd késõbb a kulturális mûsor-
ban is színpadra léptek az erre az alka-
lomra összeállított szüreti, boros népdal-
csokorral.

Szeptember utolsó hétvégéjén Vaskú-
ton vendégeskedtek egyesületünk tagjai.
Remek kapcsolatot ápolnak a székely
egyesületek egymással, idén is vidám
hangulatú, tartalmas napot töltöttek el
együtt. 

Október 6-án az egyesület
tagjai megemlékeztek az ara-
di tizenhárom vértanúról. Rö-
viden felidézték a történelmi
eseményeket, majd mécsest
gyújtva rótták le tiszteletüket
a hõsök emléke elõtt.

Október elején rendezi minden évben
a Bukovinai Székelyek Országos Szövet-
sége a Bukovinai Székely Búcsút
Kismányok - Bonyhád helyszíneken, me-
lyen a Nagymányoki Székelykör Egyesü-
let tagjai is rendszeresen részt vesznek.
Idén jeles jubileumot is ünnepeltek: a
Bukovinából való hazatérés 80. évfordu-
lóját október 8.-9-én. Az ünnepségsoro-
zat megemlékezésekkel, zarándoklattal,
szentmisével, kulturális mûsorral állított
emléket õseinknek.

Október végén elkezdõdtek a
csobánolás próbái. A bukovinai székely
betlehemes játék a Szellemi Kulturális
Örökség Nemzeti Jegyzékén a 19. elem.
A Nagymányoki Székelykör Egyesület
2015 óta foglalkozik a csobánolás beta-
nulásával, elõadásával. Karácsonyi össze-
jövetelünk kiemelkedõ mûsorszáma
minden évben, de számos felkérésnek
tettünk már eleget a környezõ települé-
seken, adventi rendezvényeken, kará-
csonyi ünnepi mûsorokon.

Mivel a Szellemi Kulturális Örökség
része fontos számunkra, hogy a jelme-
zek autentikusak legyenek. Nagy örö-
münkre az idei évben pályázati forrás-
ból sikerült elkészíttetni 5 bundát a hoz-
závaló álarccal, valamint bocskorral.

November 6-án szombaton a
Nagymányoki Székelykör Egyesület
Népdalköre eddigi pályafutásának egyik
legnehezebb állomásához érkezett: Cse-
pelen tartották a XIII. Vass Lajos Népze-
nei Verseny Kárpát- medencei döntõjét,
melyre elõzõ évben szerzett kvalifikáci-
ót a népdalkör ez elõdöntõbõl tovább
jutva. Felnõtt kategóriában a népdalkör
Kiemelt nívódíj fokozatot ért Falkai
Gyuláné Jakab Éva mûvészeti vezetésé-
vel. Hálásan köszönjük a felkészítést, a
sok próba, kitartó gyakorlás meghozta
gyümölcsét.
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November 11-én csütörtök délután Márton- napot tartottak az
egyesület tagjai: kedves hagyományunknak megfelelõen Bagi
Sándor plébános megszentelte az újbort, majd kóstolni is lehe-
tett, mellé zsíros kenyérrel kínáltak minden kedves résztvevõt.

Ezután a járványügyi helyzet súlyosbodása miatt felfüggesz-
tettük a próbákat és lemondtuk hagyományos adventi vásá-
runkat december 5-én. 

Az egyesület szorgos kezû tagjai elkészítették a ház udvarán
a betlehemest, ezzel is meghitté varázsolva a várakozás idõsza-
kát. Az életnagyságú jelenet emlékeztet minket arra, hogy a re-
ményteli advent minden évben és helyzetben melegséget, hi-
tet, szeretet csempészhet lelkünkbe. 

N o v e m b e r
28-án advent el-
sõ vasárnapján
délután gyertya-
gyújtással és kö-
zös énekléssel
nyitották meg
az egyesület tag-
jai az ünnepvá-
ró idõszakot.

Az év végéhez közeledvén szeretnénk hálánkat és köszöne-
tünket kifejezni támogatóinknak, akik jelentõs anyagi hozzájá-
rulássukkal és munkájukkal segítették az egyesület szándékai-
nak megvalósulását:
Bethlen Gábor Alpkezelõ Zrt., Marika Illatos Virágai Kft., Csóori
Sándor Alap, Nagymányok TV- Székely Attila, Paksi Atomerõmû
Zrt., Dr. Klausz Irén, Kromer- Fa Kft., Székely Lajos, Sebiber Bt.,
Schmidt Jánosné, Nagy Géza Faipari Kft., Takács Zoltánné, Mi-
ni Tüzép, PeMaC Kábeltechnikai Kft., Bari-2006 Szállító és Szol-
gáltató Bt.

Külön köszönet és végtelen hála illeti a Nagymányoki Szé-
kelykör Egyesület aktív, tevékeny, lelkes tagjainak munkáját,
kitartó szorgalmát! 

Ezúton szeretnénk Békés, Szeretetteljes, Meghitt Ünnepe-
ket kívánni minden kedves tagunknak, támogatóinknak,
Nagymányok lakosságának, valamint egészséggel teli Áldott,
Boldog Új Esztendõt!

„Kis Jézus áldása szálljon tireátok, …
Áldást, békességet kívánunk az elkövetkezendõ új eszten-

dõre! - Amen.”
(Andrásfalvi csobánolás - részlet)
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Nagymányok-Reichelsheim Baráti Egyesület
A Reichelsheim-Nagymányok Baráti Egye-
sület 2020-ban ünnepelte volna megala-
kulásának 15 éves évfordulóját, ha nem
szól közbe a vírushelyzet. Így az ünnep-
lést 2021-re kellett halasztanunk.  

Az egyesület vezetõsége erre a meg-
emlékezésre meghívta a jelenlegi tagsá-
got és mindenkit, aki valamikor is tagja
volt az egyesületnek. Ezen kívül a váro-
sunk polgármesterét, a civil szervezetek
vezetõit és azokat is, akik az elmúlt 15 év
alatt segítették a rendezvények lebonyo-
lítását és közbenjártak a kapcsolatok ki-
szélesítésében. Szívesen láttuk a meghí-
vottaink hozzátartozóit is. 

A német barátaink videóüzenetben
köszöntöttek minket, a fennálló veszély-
helyzet miatt.

2021 szeptember 11-én délután szép
számmal gyûltünk össze a Nagymányoki
Mûvelõdési Házban, hogy felelevenítsük
emlékeinket. Ehhez nagy segítséget je-
lentett egy fotókiállítás, amely az elmúlt
15 év minden jelentõs eseményérõl ké-
szült képek nagyításaiból készült. Külön
köszönet illet mindenkit, akik a fotókat a
rendelkezésünkre bocsátották, illetve a
Nagymányoki Német Nemzetiségi Ön-
kormányzatnak, akik a képek elkészíté-
sében anyagi támogatást nyújtottak.

Az ünnepséget Hucker Béla elnök nyi-
totta meg. 

Megemlékeztünk és gyertyát gyújtot-
tunk azon tagjaink emlékére, akik sajnos
már nem lehetnek közöttünk.

Majd Baloghné Wusching Ágota -
tánccsoportunk egykori vezetõje be-
szélt a kezdetekrõl, hiszen a két település
tánccsoportjának kapcsolata megelõzte
a hivatalos partnerkapcsolat létrejöttét. 

Ezután az egyesület elnöke a 15 év ese-
ményeit tartalmazó fotókkal illusztrált
eseménynaplót mutatott be. Ebben ki-
emelt helyet kapott a népszerû nyári
nemzetközi ifjúsági táborokról élmény-
beszámolót tartó Macsekné Herger Gab-
riella és az akkori résztvevõ diákok közül
Gungl Helga és Guth Emese is. 

Ezek a táborok évenként ismétlõdve
négy településen – Reichelsheim, Dol
De Bretagne, Jablonka és Nagymányok
között – szervezõdtek. Fiataljaink felejt-
hetetlen élményekkel gazdagodtak ezek
során.

Ezt követõen a Glück Auf kórusa és
Németh Tibor mûsora színesítette ren-
dezvényünket. 

Hogy hosszú távon is emlékét õrizzük
a megemlékezésnek, a mûvelõdési ház
mögötti parkban fát ültettünk egy em-
léktáblával jelölve. 

A bográcsban
készült vacso-
ra elfogyasztá-
sa után vendé-
geink éjszaká-
ba nyúló vi-
dám beszélge-
téssel zárták
r e n d e z v é -
nyünket.

Néhány szó az egyesületünkrõl:

2005-ben alakultunk meg azzal a cél-
lal, hogy támogassuk a két település lakó-
inak találkozásait, melyek erõsítették
egymás kultúrájának megismerését és
barátságok kialakulását.

Reichelsheimnak volt már a francia
Dol-de Bretagne-nal és a lengyel
Jablonka-val testvér-települési partner-
szerzõdése.  Így Reichelsheim települé-
sen keresztül mi is megismertük és gaz-
dagodtunk ennek a két országnak a kul-
túrájával és személyesen is megismer-
kedhettünk a programokon résztvevõk-
kel.

Kezdetben a kinti Kertbarát Kör és a
Nagymányoki Borbarát Egyesület volt a
motorja ezeknek a csoportcseréknek,
közöttük alakult ki a legszorosabb kap-
csolat.  Nagymányokról rendszeresen
utazott kulturális csoport (pl. az Ifjúsági
Zenekar a "Glück Auf" tánccsoport és
énekkar), akik ott is nagy sikert arattak.

Ezen kívül a két település között élénk
vendégjárás zajlott, évente több csoport
is utazott tõlünk a reichelsheimi esemé-
nyekre (pl. a nyári Michelsmarkt nevû
fesztiválra, valamint a téli adventi vásár-
ra). Német barátaink pedig szívesen vet-
tek részt a Nagymányoki Szüreti Feszti-
válokon és más hasonló eseményeken.

Bízunk benne, hogy az elmúlt 15 év-
hez hasonlóan tovább tudjuk az aktív
kapcsolatokat és a barátságokat fejleszte-
ni, melyek a jelenlegi pandémia miatt
igen korlátozott lehetõségeket enged-
nek meg.

Hucker Béla
Nagymányok-Reichelsheim

Baráti Egyesület elnöke


