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Pályázati Hírek 2022 július

Folytatás a 2. oldalon

Városüzemeltetés
A Városüzemeltetési Csoport az el-
múlt negyedévben a zöldterület
gondozáson és kisebb-nagyobb kar-
bantartási feladatokon kívül a Ma-
lom utca ivóvízgerinc és ivóvíz be-
kötések cseréjének földmunkáját
végzi, ami augusztusban fog befeje-
zõdni. 

A csapadékvíz hálózat rekonst-
rukciós munkálatai októberben ér-
nek véget és ezután megújulhat a
Malom utca útburkolata.

1.Önkormányzati Járdaépí-
tés/felújítás anyagtámoga-
tása alprogram – Nagymányok
Petõfi utca járdafelújítás anyag-
költsége közel 200 méter
hosszban (UTI ABC-tõl a gyer-
mekorvosi rendelõ irányában
a Dózsa utcáig) 4.698.713,- fo-
rint erejéig.  A beruházás vár-
hatóan 2022. év II. félévében
fog megvalósulni. 

2. TOP-2.1.3 Nagymányok
belterületi csapadékvíz há-
lózat rekonstrukciója címû
nyertes pályázatunkból az
egész újtelep és az öregtelep
Liszt Ferenc utca csapadékvíz
elvezetés felújítása valósulhat
meg. A munkálatok folyamat-
ban vannak, várhatóan no-
vember végéig befejezõdnek.

A tartalomból:
Testületi Hírek 2. oldal

A Nagymányoki 

Közművelődési 

Központ hírei 3-4. oldal

NKK Könyvtár 5. oldal

Gerinctorna 5. oldal

Német Nemzetiségi 

Önkormányzat 6. oldal

A Nagymányoki 

Nyugdíjas Klub hírei 6. oldal

Nagymányoki Pitypang 

Óvoda és Bölcsőde 7. oldal

A Nagymányoki Székelykör

Egyesület hírei 8-9. oldal

Glück Auf! 10-11. oldal

Nagymányoki Városi 

Fúvószenekar 12. oldal

ÖTE Nagymányok 12. oldal
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Pályázati Hírek 2022 július

Testületi Hírek
Nagymányok Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete döntései

3. TOP-1.4.1 Bölcsõdei férõhelyek bõvítése Nagymá-
nyokon pályázat keretében 135.000.000- forint támogatást
kapott az Önkormányzat. A kivitelezés folyamatban van, jelen-
leg 60%-os készültség, várhatóan szeptemberben elkészül.

4. TOP-2.1.1 Barnamezõs területek rehabilitációja
Nagymányok Városban pályázat megvalósítása a záráshoz
közeledik. Az irodaépület felújítása megtörtént, a megépült
csarnok használatba vételi engedélye elkészült, a pályázott
eszközök beszerzésre kerültek. A beruházás keretén belül
50.000 m2 terület növényesítése befejezõdött. 

5. A Pénzügyminisztérium által kiírt Önkormányzati étkez-
tetési fejlesztések támogatása jogcímen az önkormányzat
72.470.588,- forint összegû projektet valósíthat meg. Ebbõl
támogatás 61.600.000,- forint. A Ker-Plan Kft. által végzett ki-
vitelezési munkák folyamatban vannak.

További nyertes pályázataink:

– Magyar Falu Program 2022. - "Út, híd, kerékpárforgalmi
létesítmény, vízelvezetõ rendszer építése /felújítása" címû
pályázati kiírásra a Nagymányok Malom utca útfelújítá-

sa célú támogatási igényt nyújtottunk be, melyet sikeresen
megnyertünk.

– Magyar Falu Program 2022. - "Önkormányzati járdaépítés
/ felújítás támogatása" pályázati kiírás keretén belül a
Nagymányok Malom utcai járda még felújítatlan szakaszá-
ra nyújtottunk be támogatási igényt.

A TOP_Plusz Program keretében négy további célra pályáz-
tunk, ezek elbírálása még folyamatban van:
– TOP_Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrast-

ruktúra fejlesztése – Fogorvosi rendelõ és szolgálati la-
kás kialakítása Nagymányokon

– TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése - Belterületi
utak felújítása Nagymányokon – Alkotmány utca, Bartók
Béla utca, és a Várfõ utca 2 szakasza

– TOP_Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai
korszerûsítése – Nagymányok szolgálati lakás épületé-
nek energetikai korszerûsítése (József A. u. 8/A)

– TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés – A nagy-
mányoki iparterület alapinfrastruktúra és elérhetõségé-
nek fejlesztése II. ütem (a meglévõ út folytatása 676 m hosz-
szúságban, illetve a hiányzó csatorna kiépítése 350 méteren)

A Vidékfejlesztési Program keretein belül benyújtottuk pá-
lyázatunkat: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi közutak fejlesztése
– 028/10 hrsz. Északi iparterülethez vezetõ út felújítása.
A projekt magában foglalja az út szélesítését, a meglévõ út re-
konstrukcióját, a csapadékvíz elvezetõ rendszer újraprofilozá-
sát, illetve a közlekedési biztonság javítását.

****
A Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség Vidéki gaz-
daságfejlesztés címû VP6-19.2.1.-89-2-17 kódszámú felhívására Karl
Béla EV. pályázatot nyújtott be „Nagymányok, Petõfi Sándor utca
110. 654 hrsz. ingatlanon mûhely építése” címmel.

A felhívásban nevesített kiemelt feladat a helyi vállalkozások
gazdasági versenyképességének javítása, így új fejlesztésekkel új
szolgáltatások indulhatnak, új termékek kerülhetnek elõállításra,
ami további piaci lehetõségeket nyithat meg, bevétel növekedést
eredményezhet, illetve új munkahelyeket hozhat létre.

A projekt Karl Béla vállalkozása elindításához szükséges mû-
hely kialakítását célozta.

A beruházásban a Nagymányok, Petõfi Sándor utca 110. 654
hrsz-ú ingatlanon egy 50,44 m2 mûhely, a hozzá kapcsolódó gép-
kocsi átjáró építésére és a mûhelyhez tartozó ügyfél parkolóhely
kialakítására került sor. 

Az újonnan alapított egyéni vál-
lalkozás sportszerek, sporteszközök
javítását és karbantartását végzi.

A testület az áprilisi ülésén elfogadta az
"Õszikék" Szociális Intézmény Váralja-
Nagymányok 2021. évi szakmai beszámo-
lóját, a Nagymányoki Pitypang Óvoda és
Bölcsõde hatósági ellenõrzésérõl szóló
beszámolóját, Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatát, Szakmai Programját, Házirend-
jét, Nagymányok Város Önkormányzata
2021. évi belsõ ellenõrzésére vonatkozó
éves jelentését. 

A testület megtárgyalta az Értéktár Bi-
zottság 2021. évi szakmai beszámolóját.

A nagymányoki tagsággal is rendelke-
zõ Mozgássérültek Bonyhádi Egyesületé-
nek mûködéséhez 30.000,- Ft-tal, az
"Összefogás" Közhasznú Alapítvány mû-
ködéséhez 50.000,- Ft-tal járult hozzá. 

Az Önkormányzat döntött arról, hogy
támogatja a Nagymányoki Német Nem-
zetiségi Önkormányzat kezdeményezé-
sét az elhurcoltak és kitelepített embe-

rek tiszteletére állítandó emlékmû, em-
léktábla elhelyezésére vonatkozóan. 

A testület a májusi ülésén a Bonyhádi
Rendõrkapitányság kapitányságvezetõ-
jének elõterjesztésében megtárgyalta
Nagymányok közbiztonsági helyzetérõl,
a közbiztonság érdekében tett intézke-
désekrõl és az azzal kapcsolatos felada-
tokról szóló beszámolót, a 2021. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatok ellátásának átfogó értékelése be-
számolót, az önkormányzat 2021. évi el-
lenõrzéseirõl szóló beszámolót, a
Nagymányoki Közös Önkormányzati Hi-
vatal 2021. évi adóhatósági tevékenysé-
gérõl szóló beszámolót. 

A képviselõ-testület 2022. június 21.
napjától 2022. október 19. napjáig a
Nagymányoki Közmûvelõdési Központ
intézményvezetõjének megbízta Hucker-
né Linde Judit Ildikót.

Az Önkormányzat a Nagymányoki II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfo-
kú Mûvészeti Iskola tanulóinak zánkai tá-
boroztatáshoz 54.000,- Ft összegben hoz-
zájárult. Elfogadta a Völgységi Önkor-
mányzatok Társulása 2021. évi költségve-
tésének végrehajtását, 2021. évi beszámo-
lóját. A Nagymányoki Önkéntes Tûzoltó
Egyesületet 450.000,- Ft támogatásban, a
Nagymányoki Polgárõr Egyesületet
400.000,- Ft támogatásban, a Nagymányo-
ki Sportegyesületet 600.000,- Ft támoga-
tásban részesítette. 

A testület a júniusi ülésén elfogadta a
közfeladatot ellátó szolgáltatók (házior-
vosok, gyermekorvos, fogorvos, védõ-
nõk) beszámolóját. Felülvizsgálta és elfo-
gadta a civil és egyéb szervezetek, cso-
portok terembérleti támogatását, a Cikói
Hulladékgazdálkodási Társulás 2021. évi
mûködésérõl szóló beszámolót.
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A Nagymányoki Közmûvelõdési Központ hírei
EGYÉB PROGRAM
Május 11-én "Toborzó Emlékfutás 2022"
("TEF 2022") néven rendezett katonai vál-
tófutást a Magyar Honvédség, az Adrianus
Alapítvány a Falvak Kultúrájáért és a Ka-
tonaolimpikonok Baráti Kör.

A váltófutás útvonala Nagymányok vá-
rosát is érintette.

Karl Béla polgármester úr köszöntöt-
te a Magyar Honvédség futóját a város
határán lévõ táblánál, továbbá feltûzte
Nagymányok városa megnevezésû sza-
lagját a futó zászlajára. 

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárainak,
diákjainak, és az érdeklõdõknek köszön-
hetõen a kései idõpont ellenére nagyon
lelkes csapat várta a futókat. A biztosítás-
ban a Nagymányoki Önkéntes Tûzoltó
Egyesület is részt vett.

A szalag feltûzése után Nagymányok
határáig zajlott a kísérõ futás.

ELÕMAJÁLIS:
Elõmajális címen került megrendezésre
április 30-án az immár hagyományos Fõ-
zõcske program, helyi civil szervezetek
részvételével. A jó hangulatról Lovász
Krisztián – Keybi gondoskodott. Sok fi-
nomság készült a délelõtt folyamán.

Délután hagyományt teremtõ szán-
dékkal I. Fúvós Piknik néven fúvóstalál-
kozóval folytatódott a nap a Nagymá-
nyoki Városi Fúvószenekar és a Nagymá-
nyoki Közmûvelõdési Központ közös
szervezésével. A fúvószenekar program-
ját a Nagymányoki Német Nemzetiségi
Önkormányzat támogatta. Este pedig
bállal záródott a nap a Sportcsarnokban.
(további részletek a Nagymányoki Váro-
si Fúvószenekar oldalán olvashatóak…)

VÁR A MEGYE:
Nagymányok városa idén is képviseltette
magát a "Vár a megye" - Tolna Megyei Ér-
tékek Napja elnevezésû programon,
melynek idén a váraljai parkerdõ mesés
környezete adott otthont. A városvezetés
a Nagymányoki Közmûvelõdési Közpon-
tot bízta meg a szervezõi feladatokkal. A
rendezvényen felállított sátor Nagymá-
nyok bányászati múltja elõtt tisztelegve
lett feldíszítve, régi képekkel, emléktár-
gyakkal és bányászszerszámokkal.

A rendezvényen a Nagymányoki Szé-
kely Kör Egyesület, a Glück Auf Egyesü-
let, Nagymányok Város Önkormányzata
és a mûvelõdési
ház dolgozói igazi
csapatmunkában
képviseltették ma-
gukat már a készü-
lõdés során is.

Sõt az "Értékek
az erdõ berkei-
ben" címû vetélke-
dõn II. helyezést
ért el a csapat.

GYERMEKNAP:
A borús idõ miatt zárt helyre kényszerül-
ve is derûsen telt a gyermeknap május 28-
án a Nagymányoki Közmûvelõdési Köz-
pont termeiben. A gyermekeket történe-
ti játékok, kézmûves foglalkozás, zenés
elõadás, zenés ringató, zumba torna,
csillámtetkó, arcfestés és légvár várta.
Minden program ingyenes volt. 

Folytatás a 4. oldalon
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A Nagymányoki Közmûvelõdési Központ hírei
Segítõink és fellépõink voltak a teljesség
igénye nélkül: Bonyhádi Gondozási Köz-
pont Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
Nagymányoki Önkéntes Tûzoltó Egyesü-
let, Áprily Géza, Klemné Újvári Viki,
Grász - Szily Boglárka, Toma és csapata.  

KIÁLLÍTÁSOK:
Április 22-én nyílt
Antusné Tóth Henri-
etta bemutatkozó ki-
állítása, amit a kiállí-
tó saját bevezetõjé-
vel nyitott meg.

A mûsorban zon-
gorán közremûkö-
dött Melcher Ákos
és Kasler Dávid, a
Nagymányoki II. Rá-
kóczi Ferenc Általá-
nos Iskola és Alapfo-
kú Mûvészeti Iskola
két diákja. Betanító
tanár volt: Jakabné
Csegezy Mária.

Heni a "Töltsük meg kiállítótermün-
ket" címû felhívásunkra jelentkezett és
örültünk, hogy nálunk mutatta be elsõ-
ként munkáit. A kiállítóteremben egy
hónapon keresztül láthattuk rajzait és
festményeit, amiken mesehõsök, állatok
és tájképek szerepeltek.

Május 20-án nyílt meg textil munkái-
ból Steib Gáborné önálló kiállítása. 

A tárlatot Acélosné Solymár Magdolna,
a Szekszárd környéki Foltvarró Egyesület
elnöke ajánlotta az érdeklõdõk figyelmé-
be. Zongorán közremûködött Herger
Éva és Stallenberger Mónika. A tárlatot
június 17-ig lehetett megtekinteni.

Június 24-én büszkén mutathattuk be
Gänszler Gabriella, egy helyi fiatal tehet-
ség alkotásait. Gabi elsõ önálló kiállítását
Bauer Imréné, egykori tanítója ajánlotta
az érdeklõdõk figyelmébe.

A megnyitón hangszeren közremûkö-
dött a Nagymányoki Városi Fúvószene-
kar négy tagja: Gallusz Mietta, Guth
Emese, Tekauer-Dürr Anita és maga a ki-
állító, Gänszler Gabriella. 
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NN KK KK   KK öö nn yy vv tt áá rr
Ééés itt a nyár! Az olvasó tábor
lezajlott két csapattal. Volt, aki
mindkét héten részt vett. Jó
Hangulatú tevékeny hetek vol-
tak. Úgy érzem nem feleslege-
sek az erõfeszítések, mert volt
olyan gyerkõc, akinek az olva-
sása hallhatóan javult a tábor
ideje alatt. Beiratkozó is volt,
akinek megtetszett , amit ol-
vastunk és igénye volt, hogy
otthon befejezze a történetet.

Az elsõ csapat "Afrikában"
járt. Bejártuk képzeletben a
kontinenst, megcsodáltuk gaz-
dag állatvilágát, csodás nemzeti
parkjait. Megismerkedtünk az
afrikai törzsek zömével. Élet-
módjukat, hagyományaikat,
mûvészetüket kísértük figye-
lemmel. Aztán próbáltuk ezt
kézmûves foglalkozáson meg-
valósítani. Íme néhány fotó:

Készült "maszáj" ékszer, hû-
tõ mágnes mini maszk formá-
ban és afrikai díszítésû kas-
pó. A munka hevében sok-
szor elmaradt a fotó.

A második csapat népek
meséivel ismerkedett. Az
aranyszõrû bárány c. magyar
népmesét el is játszottuk
nagy derültség közepette.
Mécses tartó készült a magyar
motívumkincs tanulmányo-
zása után modern változat-
ban. A japán mese, az ország
tanulmányozása gyöngyfa ké-
szítésére ihletett minket. Az
indiántörténet különleges
beszélgetésbe torkollt, s miu-
tán az internet segítségével
róluk is megtudtuk a lehetõ
legtöbbet álomfogó készült.
Volt kívánság olvasás és hajto-
gatás.

A csapatok jó kondijáról a
finom ebédek és a mozgás
biztosította. A szülõknek kö-
szönjük a gondoskodást: cu-
korka, fagyi és dinnye dobta
fel a hangulatot.

SGM.

GERINCTORNA Nagymányokon
A gerinctorna csoport 2011 júniusában indult Nagymányokon. Létrejöttének oka a mozgás fontosságának tudatosítása kortól
függetlenül. Az ízületek és izmok mozgáshatárainak beszûkülése a fájdalmak gyakori okozója. Ennek elkerülése érdekében rend-
szeresen tágítani kell az ízületi határokat, nem beszélve a mozgás vérnyomásra, csontritkulásra, cukorbetegségre gyakorolt jó-
tékony hatásáról. Mindezek mellett a tornámon kiemelt szerepe van a trombózis megelõzésének, a keringés fitten tartásának. 
A torna különbözõ izomcsoportok erõsítését szolgálja, a gerinc melletti és egyéb izomcsoportok, kötõszövetek nyújtásáról szól. 
A torna helyszíne: jelenleg a könyvtár klubhelyisége
A tornák idõpontja: Minden hétfõn 17-18 óráig . 
A tornákat Mózsik Rita szakvizsgázott gyógytestnevelõ ve-
zeti. Tagjaink között 35 évestõl 70 évesig minden korcso-
port megtalálható.
A heti 168 órából, csak 1 órát szánjon az egészségére!

Minden mozogni vágyót szívesen fogadunk!
Érdeklõdni a +36 20 312 00 98-as telefonszámon lehet.

2022. áprilistól a foglalkozásokon újra ingyenesen
vehetnek részt az érdeklõdõk a bonyhádi EFI támo-

gatásának köszönhetõen.
MOST NYÁRI SZÜNETEN VAGYUNK, 

DE SZEPTEMBERBEN KEZDÜNK!

A "DOGONOK" MASZKJA

AFRIKAI SZOBROK
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Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat
Az idén aktuális népszámlálással kapcso-
latos információkat osztom meg önökkel.
A népszámlálás igen fontos szerepet ját-
szik a nemzetiségi önkormányzatok kap-
csán. 2024-ben csak azokon a települése-
ken kerül kiírásra Nemzetiségi önkor-
mányzati választás, ahol a megelõzõ (te-
hát a 2022. évi) népszámláláskor mini-
mum 30 fõ vallotta magát az adott nem-
zetiséghez tartozónak

A népszámlálás három lépcsõben tör-
ténik:

– október 1 - október 16 : internetes
önkitöltés

– október 17 - november 20: számláló-
biztosok keresik fel a háztartásokat

– november 21 - november 28: pót-
összeírás a jegyzõnél

Ahhoz hogy a nemzetiséghez tarto-
zással kapcsolatos kérdésekre minél töb-
ben adjanak választ, szükség lesz arra,
hogy a nemzetiséghez kötõdõ számláló-
biztosok járják a települést.

Számlálóbiztosnak az adott település
Polgármesteri Hivatalában lehet jelent-
kezni! Kérjük azokat a személyeket, akik
ebben segítségünkre lennének, jelent-
kezzenek! Köszönjük elõre is fáradozást!

A nyár hátra lévõ napjaira frissülést és
az õszi idõszak hozza meg a várt esõt!

A Glück Auf Egyesület kórusának
45.születésnapja alkalmából szervezett
2. Kretzer József Kórustalálkozót a tava-
lyi covid-helyzet miatt idén júniusban
szervezte meg a Nagymányoki Német
Nemzetiségi Önkormányzat támogatá-
sával az Egyesület. A nagysikerû kórusta-
lálkozón a nagymányoki kórus együtt
ünnepelhetett a bonyhádi, szászvári,
szekszárdi, tevel- kisdorogi kórusokkal.
A mûsort a Németh-Stix duó és a
Nagymányoki Székelykör énekkara szí-
nesítette. A kulturális mûsor zárásaképp
Bagi Sándor Atya áldása után az összes
kórus együtt énekelte el Kretzer Szepi
bácsi egyik kedvenc egyházi éneket az
Ave Glöcklein -t. A német nemzetiségi

önkormányzat jóvoltából kellemes va-
csorát költöttünk el együtt, ápolhattuk a
barátságunkat.

Immár hagyományosnak te-
kinthetõk klubunk rendezvé-
nyei, találkozásaink, közös
programjaink. Így volt ez az el-
múlt idõszakban is.

Minden hónap elsõ hétfõ-
jén találkoztunk a Mûvelõdési
Házban, egy jó beszélgetésre,
kártyázásra, társasozásra. Itt
beszéljük meg a közös prog-
ramokat és rendezvényeket
is. Sok ötletünk, elképzelé-
sünk van még az idei évre, és
reméljük, hogy meg is tudjuk
valósítani.

Jó visszaemlékezni a Ka-
posvári Virágfürdõben eltöl-
tött idõre. Nagyon jó a vize a
sajgó csontjainknak, szere-
tünk benne fürödni. Rend-
szeresen visszajárunk, mert
mindenkinek nagyon tetszik.
Finom ebéd, majd házi rétes,
elmaradhatatlan programja a
napnak.

Jó visszaemlékezni a május
elsejei rendezvényünkre,
amit 60 fõvel a piactéren ren-
deztünk meg. Üstben vegyes
pörköltet fõztünk, nagy szak-
értelemmel, odafigyeléssel,
klubtársunk Józsi fõszakács
irányításával. A sok "konyha-
lány" csak úgy nyüzsgött kö-
rülötte! A nagyon finom pör-
költ mind elfogyott, kiürült az
üst.

Közben finom pálinkákat,
borokat kóstolgattunk és jó-
kat beszélgettünk. Késõbb
táncra is perdültünk. Itt sze-
retnénk megköszönni a
Nagymányoki Önkormányzat
támogatását, a fõzéshez 5 kg
húst kaptunk.

Júniusban bált szerveztünk
a Mûvelõdési Házban, finom
vacsorával, jó borokkal és jó
zenével. Mindenki vágyott ar-
ra, hogy táncoljon és mulas-
son. Nagyon jól sikerült.

Most éppen nyári szünetet
tartunk.

Mi, nyugdíjasok, nagypa-
pák és nagymamák unokáink-
nak szenteljük a szünidõt. Sü-
tünk, fõzünk, biciklizünk,
hogy szebbé tegyük a nyarat
és az eltöltött napokat. Azért
a télre is gondolunk, befõttet,
lekvárt, savanyúságot készí-
tünk.

De ha vége lesz a nyárnak,
újra indulnak a nyugdíjas
programok. 

Ha valaki szívesen tartozna
a Nyugdíjas Klub csapatához,
szeretettel várjuk, szeptem-
ber 5-én, hétfõn 13.30-kor a
nagymányoki Mûvelõdési
Házban.
Addig is mindenkinek szép
nyarat és jó egészséget kíván a

Klub vezetõsége

AA   NN aa gg yy mm áá nn yy oo kk ii   NN yy uu gg dd íí jj aa ss   KK ll uu bb   hh íí rr ee ii
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Ebben az évben június harmadikán tartot-
tuk a Nagymányoki Pitypang Óvoda és Böl-
csõdében a ballagást. Hagyomány, hogy a
nagycsoportosokkal már délelõtt végigjárjuk
a termeket, elbúcsúznak az óvodától, a gye-
rekektõl, a játékoktól. A délutáni ünnepség-
re versekkel, dalokkal, vidám tánccal készül-
tek, amit nagy sikerrel adtak elõ szüleiknek,
nagyszüleiknek, családjuknak.

Sok sikert kívánunk nekik az elkövetkezõ
évekhez, kitartást, szorgalmat, és hogy érez-
zék jól magukat az iskolában!

NNNNaaaaggggyyyymmmmáááánnnnyyyyooookkkkiiii  PPPPiiiittttyyyyppppaaaannnngggg  ÓÓÓÓvvvvooooddddaaaa  ééééssss  BBBBööööllllccccssssõõõõddddeeee
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A nyár eleje szorgos munkával, ám vi-
szonylag csendesen telt a Nagymányoki
Székelykör Egyesület háza táján: takarí-
tás, udvarrendezés, a ház hátsó részének
rendbetétele történt meg a kör tagjainak
segítségével, illetve megújult az udvari
betlehemes házikó szerkezete, cserép ke-
rült a tetejére. Köszönet minden kedves
tagunk áldozatos munkájáért!

A Népdalkör idén sokat próbál, cd- fel-
vételen van túl, emellett egyesített pró-
bák is zajlottak Bonyhádon, ahol 4 másik
népdalkörrel közösen a Bukovina Feszti-
válra készültek. 

Június 11-én szombaton egy kedves
helyi meghívásnak tett eleget a Nagy-
mányoki Székelykör Egyesület Népdalkö-
re: a Nagymányoki Glück auf Egyesület
Német Nemzetiségi kórusa jubilált: 45.
évfordulójukat ünnepelték, melynek ke-
retben a mi népdalkörünk is meghívást
kapott a színvonalas gálamûsorba.

Köszönjük a meghívást és a szíves
vendéglátást! 

Az évek óta tartó jó kapcsolatnak kö-
szönhetõen a Népdalkör meghívást ka-
pott július 2-án Kétyre, ahol a Kétyi
Népdalkör megalakulásának és fennállá-
sának jubileumi, 25. évfordulóját ünne-
pelték közösen. Hihetetlen összefogás
és hatalmas szív jellemzi a csöppnyi nép-
dalkört, akikkel mindig öröm találkozni,
együtt lenni és persze megtisztelõ osz-
tozni az örömükben. 

Gratulálunk Nekik még egyszer, re-
méljük még sok alkalmunk lesz a jövõ-
ben is együtt énekelni!

  
Július 9-én, szombaton rendezték meg
Kisdorogon az immár hagyománnyá vált
Aratónapot, melyen a Nagymányoki Szé-
kelykör Egyesület szorgos kezû tagjai
évek óta nagy örömmel vesznek részt. 

Régi idõket idéznek meg: közös reggeli
után (hagyományosan friss kenyérrel,
füstölt kolbásszal, szalonnával, pálinká-
val) minden nevezõ csapat learatja a ma-
ga kijelölt sávját kézi erõvel: a férfiak ka-
szával vágják le a megérett termést, az asz-
szonyok markot szednek és kévét kötnek.

A remek hangulat mindig adott egész
nap, a kör tagjain pedig egyszerûen nem
fog az idõ. Hála Istennek!

Július 16-án az év egyik kiemelkedõ
eseményéhez értünk: 2018, 2019 után
idén 3. alkalommal rendeztük meg a Pi-
tyóka fesztivált Nagymányokon a Mûve-
lõdési Házban és a hozzá tartozó Piacté-
ren.

Domokos József, a Nagymányoki Szé-
kelykör Egyesület elnöke köszöntötte a
résztvevõket, majd közösen elénekeltük
a székely himnuszt, ezután Illés Tibor, a
Bukovinai Székelyek Országos Szövetsé-
gének elnöke kapott szót.

A reggeli regisztráció után 8 csapat
kezdett neki a fõzésnek, sütésnek, mely-
nek alapanyaga a burgonya, krumpli, pi-
tyóka. Érkeztek csapatok Szekszárdról,
Paksról, Dombóvárról, Tevelrõl, Majosról.

Folytatás a 9. oldalon
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Folytatás a 8. oldalról

A házigazdák pityókagulyással ké-
szültek illetve hagymás nudlival, de
sütöttek lángost is, hogy mindenki
megtalálja a kedvére valót. A délelõtt
vidám éneklõs, táncos hangulatban
telt a sütés-fõzés mellett: ehhez Illés
Antal szolgáltatta a zenét. 

Délben a zsûri tagjai Dr. Klausz
Irén doktornõ vezetésével végigkós-
tolták és kielemezték a 10 féle pityó-
kás ételt, melyek között szerepeltek
hagyományos, régi, illetve egészen új,
kreatív fogások is. 

A közösen elfogyasztott ebéd után
az eredményhirdetést, értékelést kö-
vetõen kiosztásra kerültek az emlék-
lapok és a díjak: a Bukovinai Széke-
lyek Szekszárdi Egyesülete nyerte a
fõzõversenyt tradicionális, régi re-
cept alapján készült pityókás ételei-
vel, második helyezést ért el a paksiak
"székely hot-dog"-ja, harmadik helyen
pedig A Teveli Székely Kör pityókás
fánkja végzett (édes és sós változat-
ban).

Délután gálamûsor szórakoztatta a
vendégeket: színpadra lépett a
Kismányoki Aprónépek, a dombóvári
Székelykör Egyesület Szucsáva nép-
dalköre, Keresztes Antalné Batári Er-
zsébet, a Nagymányoki "Glück auf
"Egyesület Német Nemzetiségi Tánc-
csoportja, a Bukovinai Székelyek
Szekszárdi Egyesületének Népdalkö-
re.

A kulturális mûsor után vidám han-
gulatú táncház vette kezdetét Csiszer
Éva vezetésével, a talpalávalót a moh-
ácsi illetõségû Stefán és Bandája szol-
gáltatta. A program A Bethlen Gábor
Alapkezelõ Zrt., A Paksi Atomerõmû
Zrt., Dr. Klausz Irén háziorvos támo-
gatásával és a Nagymányoki Székely-
kör Egyesület aktív tagjainak áldoza-
tos munkájával valósult meg.

  

Július 23-án szombaton Tevelre kap-
tunk meghívást az évente megrende-
zésre kerülõ Lekvárfõzõ Fesztiválra,
melynek a kör tagjai mindig szívesen
tesznek eleget: hazai finom érett sárga-
barackból készítettek lekvárt hagyo-
mányos technikával. A rekkenõ hõség
ellenére is természetesen remek han-
gulatban töltötték együtt az idõt sok jó
ismerõssel, baráti társasággal.

  

Augusztus elsõ hétvégéjén rendezi
minden évben a Bukovinai Székelyek
Országos Szövetsége a "Bukovinai Ta-
lálkozások" Nemzetközi Folklórfeszti-
vált Bonyhádon, melyen a Nagy-
mányoki Székelykör Egyesület Nép-
dalköre is fellépett szombaton a Bu-
kovinai Székelyek Egyesített Népdal-
körével.
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Amint megkezdõdött a nyári szünet a II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola segítségével és közremûködésével megrendezésre
került a táncos gyerekek körében igen népszerû és már nagyon
várt tánctábor. 

Az idei évben a tábor témájának a szervezõk a farsangot vá-
lasztották. A régmúlt idõkben a farsangi idõszakban a hideg
idõ miatt ük- és nagyanyáink a fonóban töltötték szabadidejü-
ket kézimunkával, a gyerekek pedig kukoricacsuhé babákkal,
kukoricacsövekkel játszottak. Ennek a szokásnak a felelevení-
tésére törekedve a táborozó gyerekek és a kísérõk ellátogattak
a Német Nemzetiségi Tájházba, ahol a kórus több tagja Tildi
néni, Elza néni és Erzsi néni már várták õket. Megmutatták,
hogy hogyan kötöttek, horgoltak, stoppoltak elõdeink, és Elza
néni még a csipkeverés mûvészetét is szemléltette. Többen is
kipróbálták a nagy türelmet igénylõ feladatot. A tájházban
megkeresték a témához illõ eszközöket, berendezéseket is.  

A hét közepén Mohácsra látogatott a csapat, ahol a busóud-
varban a farsang végéhez kapcsolódó sokac népszokással, a
busójárással, annak kellékeivel, jelmezeivel, hagyományával is-
merkedtek a gyerekek. Ezt követõen ellátogattak egy mohácsi
kis családi üzembe, ahol a még mûködõ vízimalmot, az ország-

ban egyedülálló taposómalmot és a papírmerítés rejtelmeit ta-
nulmányozhatták. Rendkívül érdekes napot töltöttek együtt a
gyerekek. A másnap is a busójárás jegyében telt: a fiúk ijesztõ,
szarvakkal díszített busóálarcot, a lányok pedig a szépbusók -
a sokac lányok álarcát készítették nagy gondossággal. Délután
az egész csapat kereplõket díszített, hogy a tél elûzésére szol-
gáló zajkeltõ eszközök is elkészüljenek. 

Egész héten sokat kézmûveskedtek, csapat pólót festettek,
csuhéból angyalt, boszorkányt, virágot hajtogattak, kosarat ké-
szítettek papírmasé technikával, rengeteget játszottak. Herger
Éva nénivel a Fonó szokást feldolgozó tánckoreográfia dalbe-
tétjét tanulták meg. Csapatok között sorversenyeket, vizes és
vicces feladatokat játszottak.

A hét zárásául kitáncolták a "telet", maszkokba öltözve ke-
replõvel elijesztették a hideget és egy nagy táncos bulival zár-
ták a programot. Folytatás a 11. oldalon
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Folytatás a 10. oldalról

A kórustagoknak köszönhetõen minden nap valami farsan-
gi finomsággal is felidézhették ezt a népszokást, csörögefán-
kot, szalagos farsangi fánkot, Schneeball fánkot kóstoltak, és
természetesen a táborban elmaradhatatlan palacsinta is volt
uzsonnára.

A csoport táncosai is aktívan töltik a nyarat. Rendszeresen
próbálnak, és fesztiválokon, rendezvényeken vesznek részt.
Szerepeltek már idén Komlón, Bátaszéken, Varsádon, legutóbb
az Izményi Falunap mûsorán táncolhattak. Májusban meghí-
vást kaptak a Nemzeti Mûvelõdési Intézet által Lakitelekre, a
szervezet központjába. Itt egy egész napos programon vettek
részt, ahol táncoltak, megismerkedtek a székház épületével, el-
látogattak a Hungarikumok Házába, és a lakitelki strandon

csobbanhattak is egyet a táncos tagok. Derekegyházán a gye-
reknapon segítettek a rendezvény megvalósításában. Részt
vettek a helyi székely hagyományorzó rendezvényen, a Pityó-
ka Fesztiválon is. Nagymányok Város Önkormányzatával és a
székely egyesülettel idén, a Váralján megrendezésre kerülõ Vár
a megye napon képviselték kisvárosunkat. A tánccsoport ké-

szül még a közeljövõben Pécsváradra, Mázára és a
Nagymányoki Városnapi rendezvényen is részt
vesz.

  

A kórustagok is igen aktívan töltik a szabadide-
jüket az egyesület keretein belül. 

Június 11-én megrendezésre került a kórus
fennállásának 45. évfordulójára megrendezett
Kretzer József kórustalálkozó. Egy igen színvona-
las délutánt tölthetett együtt az egyesület vala-
mennyi tagja a meghívott csoportokkal,
nagymányoki lakosokkal és korábbi kórustagok-
kal, ahol együtt emlékezve dalolták végig a dél-
utánt.

  

Július 29-én Veszprémben a Landesrat Magyar-
országi Német Ének-, Zene-, és Tánckarok Szövet-
sége 25. születésnapi országos rendezvényén vet-
tek részt. Herger Éva kórusvezetõ a déli régió ösz-
szeg kórusát együtt vezényelhette Németh Tibor-
ral, aki citerán kísért és a harmonika zenekarral.
Nagy megtiszteltetés és szép élmény volt a Veszp-
rémi Arénában énekelni és vezényelni a Landesrat
jubileumi rendezvényén.

  

Augusztus 20-án a kismányoki német nemzeti-
ség által megrendezésre kerülõ elhurcoltak és kite-
lepítettek emlékünnepén vesznek részt. Szeptem-
ber 3-án a Nagymányoki Bányásznapra és a lengye-
li falunapra is hívták a kórust szerepelni.

  

Szeptember 16. - 17 .-én kerül megrendezésre a
Glück Auf Egyesület megrendezésében a XXII.

Nagymányoki Búcsú Bor és Strudel Fesztivál. Színes progra-
mokkal, sok gyerekjátékkal, sportdélelõttel, a megszokott bú-
csús felvonulással és kulturális mûsorral várják a szervezõk a
nagymányoki lakosokat és minden vendéget. Kézzel nyújtott
házirétes, langalló, finom borok és sok-sok vidámság garantált
a rendezvényen. A pontos programot a szervezõk eljuttatnak
minden nagymányoki lakos postaládájába és a közösségi mé-
dia is értesíteni fog mindenkit a rendezvényrõl. 
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ÖTE Nagymányok tevékenysége 2022. április 11-tõl augusztus 4-ig

2022. április 30-án megrende-
zésre került a Nagymányoki Vá-
rosi Fúvószenekar és a Mûvelõ-
dési Központ közös szervezé-
sében az I. Fúvós Piknik. Há-
rom fúvószenekar lépett fel a
kulturális programban. 

Elsõként a Sásd Városi Kon-
certfúvós Zenekar Elek Péter
karnagy vezetésével. Õket kö-
vette a Mázai Bányász Fúvósze-
nekar, Pecze Gábor karnagy ve-
zetésével. Végül a Nagymányoki
Városi Fúvószenekar koncertjét
élvezhette a lelkes közönség
Elek Péter karnagy vezetésével!

Megható pillanat volt zene-
karunk számára, amikor Pecze
Gábor, mint alapító karna-
gyunk egy régi kottafüzetet
adott át részünkre. A füzetben
a Stille Nacht hangszerelése ol-
vasható, amit már hosszú évek
óta õrzött egykori vezetõnk. 

Orbán Roland köszöntötte
a nézõket a Nagymányoki Vá-
rosi Fúvószenekar nevében.
Elmesélte, hogy a kottafüzet-
ben lévõ kottát kb. 1994 kará-
csonyán játszhatták elsõ alka-
lommal és rá egy évre pont
majáliskor koncerteztek elõ-
ször nagyközönség elõtt. Je-

lenleg Elek Péter a mûvészeti
vezetõnk.

Továbbá ígéretet tettünk ar-
ra, hogy az elsõ zeneszámunk-
ban elhangzott Mestyán Ru-
dolf által komponált indulót
újra Mányoki 5-ös indulónak
fogjuk hívni. 

A polkák, keringõk mellett

könnyûzenei feldolgozásokat,
szórakoztató slágereket, indu-
lókat játszottak a zenészek. A
szórakozni vágyókat a szerve-
zõk egy bálra is meghívták,
ahol a Dynamic zenekar szol-
gáltatta a talpalávalót.  

Hagyományteremtõ céllal
szeretné a Nagymányoki Váro-
si Fúvószenekar a jövõben is
megszervezni a Fúvós Pikni-
ket. Zenekarunkat augusztus
20- án délután Mucsfán és
Nagymányokon is hallhatja a
közönség. Ezt követõen szep-
tember 3-án ismét
Nagymányokon a Bányásznap
alkalmából adunk térzenét az
evangélikus templom mellett.  

Várunk minden zenekedve-
lõt, találkozzunk újra!
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Az elmúlt idõszakban 3 riasztásunk volt:
Iparos út 3 – téves tûzjelzés –, Alkotmány
utca – a hirtelen lezúduló esõ okozott
gondot –, Kossuth 53. – látszólagos prés-
ház omlás veszélye miatt – a bejelentések-
nél 4-5 fõ lett riasztva.

Az egyesület tagjai majálison vettek
részt a piactéren, fõzéssel egybekötve.

A Bonyhádon megrendezett Megyei
Flórián napon 4 fõ meghívott vehetett
részt az ünnepségen, Sebestyén Kriszti-
án és Nagy Róbert tárgyjutalomban ré-
szesültek.

A Gróf Széchenyi Ödön diák tûzoltó
versenyen 7 diák tûzoltónk vett részt,
különdíjban részesültek. A felkészítõ
Hucker András parancsnok volt. 

Szintén Bonyhádon a Lánglovagok és
Hagyományõrzõk napján 6 fõvel képvi-
seltük az egyesületet.

A nagymányoki és kismányoki gyer-
meknapon is részt vettünk.

A Dombóváron megrendezett Megyei
tûzoltó versenyen felnõtt csapatunk II.
helyezést, diák csapatunk I. helyezést ért
el.

Folyamatosan zajlik a szertár felújítá-

sa, amelyre pályázat útján nyertünk
anyagi fedezetet. Megtörtént a falak átvá-
gása, szigetelése, nyílászárók cseréje, új
vízvezeték rendszer kiépítése. A követ-

kezõkben az iroda és garázs betonozását
és szigetelését kell elvégeznünk.

Az egyesület tagjainak a munkaidõ
után kell megoldani a felújítási munká-
kat, mivel a pályázat kiírásakor kért ár-
ajánlatok már nem valósak, azóta nagyon
felmentek az építõipari anyagok árai.

A következõ hónapok feladatai: szer-
tár felújítás folytatása, a pályázaton nyert
fûtés bõvítés elvégzése szeptemberben.

Az õsz folyamán, mint minden évben
kötelezõ feladat a felszerelések felülvizs-
gálata, amelynek igen komoly pénzügyi
vonzatai vannak.

ÖTE NAGYMÁNYOK


