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Testületi Hírek
Nagymányok Város Önkormányzata döntései

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDO”T KÍVÁN 

A VÁROS LAKOSSÁGÁNAK NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A Nagymányoki Székelykör Egyesület szorgos kezű tagjai elkészítették a Székely-ház udvarán a betlehemest, ezzel is meghitté varázsolva a várako-

zás időszakát. Az életnagyságú jelenet emlékeztet minket arra, hogy a reményteli advent minden évben és helyzetben melegséget, hitet, szeretet

csempészhet lelkünkbe. 

Karácsonyra készülünk

A képviselõ-testület a 2022. szeptember 15-
ei rendkívüli ülésén döntött arról, hogy az
Önkormányzat csatlakozik a Bursa-Hunga-
rica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat 2023. évi fordulójához. 

A testület a 2022. szeptember 27-ei ülé-
sén elfogadta a Nagymányoki Pitypang
Óvoda és Bölcsõde 2021/2022-es nevelési
évre szóló beszámolóját és a 2022/2023-as
nevelési év munkatervét. A kötelezõ felvé-
telt biztosító Nagymányoki II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola és Alapfokú Mûvésze-
ti Iskola felvételi körzeteivel – a nemzeti
köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény
50. § (8) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján – a testület egyetértett. A testü-
let elfogadta Nagymányok Város Önkor-
mányzata 2022. évi költségvetésének I. fél-
éves végrehajtását. 

A testület Huckerné Linde Judit Ildikót
ismételten megbízta 2022. október 20.
napjától 2023. február 17. napjáig a
Nagymányoki Közmûvelõdési Központ
igazgatójának. 

A Mozgássérültek Bonyhádi Egyesületét
az Önkormányzat 30.000,- Ft összeggel tá-
mogatta, mivel az egyesületnek 144
nagymányoki lakos tagja van. 

A testület energiamegtakarítási intézke-
déseket fogadott el az általa fenntartott in-
tézményekben és épületekben, meghatá-
rozta 2022. október 15. napjától az önkor-
mányzati intézmények bérleti díjait és a
Nagymányoki Városi Konyha mûködtetésé-
vel kapcsolatos döntéseket hozott.

A testület a 2022. november 2-ai ülésén
elfogadta a Nagymányoki Sportegyesület
és a Nagymányoki Lõegylet szakmai beszá-
molóját. Tájékoztató hangzott el Nagy-
mányok település környezeti állapotáról.
Továbbá Nagymányok Város Önkormány-
zatának Képviselõ testülete úgy döntött,
hogy a 70-89 éves korú nagymányoki lako-
sok részére 3.000,- Ft, a 90 év felüli
nagymányoki lakosok részére 3.500,-Ft ér-
tékben karácsonyi csomagot ajándékoz az
önkormányzat 2022. évi saját bevételei ter-
hére.
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Pályázati Hírek
1. Önkormányzati Járdaépítés/felújítás anyagtámogatása

alprogram – Nagymányok Petõfi utca járda felújítás anyagkölt-
sége közel 200 méter hosszban (UTI ABC-tõl a gyermekorvosi
rendelõ irányában a Dózsa utcáig) 4.698.713,- forint erejéig. A
beruházás 2022. év végéig várhatóan elkészül.

2. TOP-2.1.3 Nagymányok belterületi csapadékvíz hálózat
rekonstrukciója címû nyertes pályázatunkból az egész újte-
lep és az öregtelep Liszt Ferenc utca csapadékvíz elvezetés fel-
újítása valósulhatott meg. 

3. TOP-1.4.1 Bölcsõdei férõhelyek bõvítéseNagymányokon
egy újépítésû, kívül-belül modern, 14 férõhelyes épülettel
megvalósult.

4. TOP-2.1.1 Barnamezõs területek rehabilitációja
Nagymányok Városban pályázatunk elérkezett a lezáráshoz.
Az irodaépület felújítása megtörtént, a megépült csarnok hasz-
nálatba vételi engedélye elkészült, a pályázott eszközök beszer-
zésre kerültek. A beruházás keretén belül 50.000 m2 terület
növényesítése befejezõdött. 

5. A Pénzügyminisztérium által kiírt Önkormányzati étkezte-
tési fejlesztések támogatása jogcímen az önkormányzat
72.470.588,- forint összegû projektet valósíthatott meg. 
A kivitelezési munkák befejezõdtek. Megalakult a
Nagymányoki Városi Konyha, mely 2023. januárjában kezdi
meg mûködését. A közétkeztetés mellett minden egyéb igényt
kiszolgáló vendéglátással, kiváló személyzettel áll majd a 
lakosság rendelkezésére. 

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. A kivitelezés várhatóan 2023 tavaszán fog
megkezdõdni.

- Magyar Falu Program 2022. – "Önkormányzati járdaépí-
tés / felújítás támogatása" pályázati kiírás keretén belül a
Nagymányok Malom utcai járda még felújítatlan szakaszá-
ra nyújtottunk be támogatási igényt. A munkálatokhoz szük-
séges anyagok beszerzése megtörtént, a kivitelezés 2023 ta-
vaszán kezdõdik.

A TOP_Plusz Program keretében további pályázatokat nyújtot-
tunk be, 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 – Belte-
rületi 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
nagymányoki iparterület alapinfrastruktúra és elér-

hetõségének fejlesztése II. ütem (a meglévõ út folytatá-
sa 676 m hosszúságban, illetve a hiányzó csatorna kiépíté-
se 350 méteren)

- TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhetõ települések pályázat kerete-
in belül két újabb célt szeretnénk megvalósítani: a Kálvária
utca, illetve az Öregtelep csapadékvíz elvezetésének felújítá-
sát tûztük ki célul.

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 rekonst-
rukcióját, a csapadékvíz elvezetõ rendszer újraprofilozását, illet-
ve a közlekedési biztonság javítását.

Tisztelt Ügyfeleink!
A Nagymányoki Közös Önkormányzati Hivatalban Nagymányok Város Önkormányzat 

Képviselõ-testülete 186/2022.(XI.24.) számú határozatával 
2022. december 27. napjától 2023. január 6. napjáig igazgatási szünetet rendelt el. 

Az igazgatási szünet alatt a Közös Önkormányzati Hivatal ZÁRVA tart.
Ügyelet: kizárólag haláleset esetén:

Simonné Blum Andrea tel: 06703622582
2022. utolsó ügyfélfogadási nap: 2022. december 22. (csütörtök)
2023. elsõ ügyfélfogadási nap: 2022. január 9. (hétfõ)
Békés, boldog ünnepeket kívánunk! Dr. Klausz Judit sk.

jegyzõ



3NAGYMÁNYOKI HÍRLAP2022. 3. szám

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 ge-
rinc melletti és egyéb izomcsoportok, kötõszövetek nyúj-
tásáról szól. 
Tagjaink között 39 évestõl 70 évesig minden korcsoport
megtalálható. 
A torna idõpontja jelenleg: Hétfõn 17:45-tõl 18:45 óráig. 
A torna helyszíne: Nagymányoki Pitypang Óvoda és Böl-
csõde tornaszobája. A tornákat Mózsik Rita szakvizsgá-
zott gyógytestnevelõ vezeti.
A részvétel a bonyhádi kórház pályázati lehetõségének
köszönhetõen INGYENES.
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.

A nyári szünet után, elindult a tanév. Visszakerültek a szü-
net olvasmányai és nagy tervekkel vágtunk neki az õsznek.
Könyvtári óra ajánlat készült a pedagógusoknak. Színes
programot kínált az Országos Könyvtári Napok rendez-
vénysorozat. Többek között illemtani vetélkedõ, állati kvíz,
makramé várta az érdeklõdõket, hogy csak a legnépszerûb-
beket említsem. 
… Aztán villámcsapásként jött a rezsikorlátozás és 2022. ok-
tóber 15 - 2023. április 15 - ig a könyvtár bezárta kapuit!
Heti két órában tudom ellátni a könyvtári feladatokat a ha-
tározat alapján. Nagy öröm számomra, hogy a két órában
sokan várnak és viszik az olvasnivalót. A Mûvelõdési Ház-
ban kaptam helyet, ahol az ottani munkát segítem és vég-
zem azokat a munkákat, amit lehet házon kívül egy könyv-
tárosnak. A halloween - i és adventi kézmûves foglalkozást
megtartottam. Valamint a "Mányoki Folthányók" mûködé-
se is zavartalan. Ajándékot készítünk a rajzpályázat nyer-
teseinek, közös munkán szorgoskodunk, és készülünk az
õszrõl, tavaszra napolt kiállításunkra. 

„Sokan várnak és viszik az olvasnivalót”

Az elmúlt négy hónapban 7 riasztásunk
volt, ebbõl ötször tévesen jelzett a tûzjel-
zõ, mindegyik riasztásnál 4, illetve 6 fõvel
vettünk részt. Tûzoltó diákjaink az idén is
részt vettek a Kurdon megrendezett
Tûzkakas diák tûzoltó versenyen 7 fõvel.

A Márton-napi óvodás és iskolás ren-
dezvényen is jelen voltunk.

Lassan befejezõdik a szertár felújítása
pályázati támogatásból, amelyet munka-
idõ után rengeteg saját munkával segí-
tettünk, annak érdekében, hogy a meg-
emelkedett anyagárakat kompenzáljuk.
Szintén pályázati pénzbõl megtörtént a
fûtésbõvítés, valamint a bútorvásárlás is
pályázati lehetõségbõl valósul meg.

December elején mûszaki vizsgára kö-
teles a tûzoltó autónk. 

Minden évben visszatérõ feladat a fel-
szerelések felülvizsgálata, amelyet még
ebben az évben meg kell oldanunk. Eb-
ben a hónapban megtartjuk a szokásos
évértékelõ taggyûlésünket is.

ÖTE NAGYMÁNYOK

ÖTE NAGYMÁNYOK HÍREI
2022. augusztus 4-tõl december 5-ig
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A Nagymányoki Közmûvelõdési Központ hírei
NAGYMÁNYOKI VÁROSNAP

Sikeresen zajlott le az augusztus 20-ai
városnapi rendezvény, ahol ünnepi be-
szédet mondott dr. Szili Katalin minisz-
terelnöki megbízott.

További köszöntõket hallhattunk
testvértelepüléseink képviselõitõl:
Nagy Attila, Zetelaka község polgár-
mesterétõl, Stefan Lopinsky,
Reichelsheim polgármesterétõl,
Antoni Karlak, Jablonka polgármeste-
rétõl.

Karl Béla, Nagymányok város polgár-
mestere is köszöntötte a vendégeket és
a már több éves kapcsolat tiszteletére
partnertelepülési emléklapokat adott
át a testvértelepülések polgármesterei-
nek. Tolmácsoltak: Hohlné Probszt
Éva, Domokos-Imre Margorzata.

Fellépõink voltak: Nagymányoki Vá-
rosi Fúvószenekar, Glück Auf Egyesü-
let Hagyományõrzõ Tánccsoportja,
Pappert Anna és Pappert Gábor,
Kosnás család, László Attila, New
Generation Tánccsoport

A moderátor Kazinczy Viktória volt.
A színpadi mûsor mellett kísérõ-

programként kirakodóvásár, gyermek-
játszó,  kiállítás várta az ide látogatókat.

Az estét egy jó hangulatú bál zárta,
amihez a talpalávalót a Hangulat zene-
kar biztosította.

Köszönjük minden résztvevõnek, tá-
mogatónak és segítõnek a sikeres ren-
dezvény lebonyolítását.

Folytatás az 5. oldalon
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A Nagymányoki Közmûvelõdési Központ hírei
Folytatás a4. oldalról

IDÕSEK VILÁGNAPJA

Szeptember 30-án, dr. Varjúné La-
katos Gabriella tanárnõ szépkorú-
aknak szóló történetével és Nagy
Andor, a II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola 7. osztályos tanulójának sza-
valatával kezdõdött a rendezvény.
Az ünnepi köszöntõt Karl Béla,
Nagymányok város polgármestere
mondta.

Idén Varga Feri & Balássy Betty
erre az alkalomra összeállított mû-
sorát élvezhette a kedves közön-
ség. Kiegészítõ programként dél-
után szûrõvizsgálatokat tartott a
Bonyhádi Egészségfejlesztési Iroda
3 munkatársa. Zárásként Nagy-
mányok Város Önkormányzata jó-
voltából egy kis vendéglátás várta a
szépkorúakat.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

Az 1956-os Forradalom és Szabad-
ságharc emlékére tartott megemlé-
kezésünk a városvezetés kérésére
idén a Sportcsarnok elõtti '56-os
kopjafánál került megrendezésre.

Ünnepi köszöntõt tartott Fe-
hérvári Tamás, a Tolna megyei
közgyûlés elnöke. Közremûkö-
dött a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Isko-
la kórusa, Herger Éva vezetésével.
A megemlékezés zárásaként elhe-
lyeztük az emlékezés koszorúit és
mécseseit.

GALÉRIATEREM

A Bonyhádi Fotóklub tagjainak ké-
peivel indult el az õszi szezon a Ga-
lériateremben.

A Városnapi rendezvényen
ugyan már láthattunk ízelítõt a
vándorkiállításból, de a kiál-
lítóteremben közel egy hónapig
70 fotó várta az érdeklõdõket.

A galériatermünk biztosított
helyszínt Kirchné Máté Réka
könyvbemutatójához is, mivel Ré-
ka a Bonyhádi Fotóklub vezetõje
és a kiállításon is szerepeltek alko-
tásai. A kellemes beszélgetést,
Steib Gáborné könyvtáros vezet-
te. Az est folyamán betekintést
nyerhettünk a szerzõ izgalmakkal
teli munkájába. Továbbá megtud-
tuk, hogy egy-egy jó pillanat meg-
örökítése milyen „áldozatokkal”
jár és milyen kalandokba sodor-
hatja olykor a fotóst. A bemutatón
fuvolán közremûködött Molnár
Tamara, a II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mûvésze-
ti Iskola tanulója. Zongorán kísér-
te Herger Éva zenetanár. 

Folytatás a 6. oldalon



6 NAGYMÁNYOKI HÍRLAP 2022. 3. szám

A Nagymányoki Közmûvelõdési Központ hírei
Folytatás az 5. oldalról

November 15-én nyílt meg horgolt munkákat be-
mutató tárlatunk. A két kiállító, Halákné Nagy Bor-
bála és Horváth Zoltánné volt. A kiállítást Hucker
Tamásné nyitotta meg kérésükre, mivel az õ báto-
rítására vállalták elõször, hogy a nagyközönség elé
tárják kézimunkáikat.

Sok érdeklõdõvel és jó hangulatban telt az ese-
mény, igazi közösségépítõ programmá alakult az
este. Zongorán közremûködött Dávid Sára, a
nagymányoki iskola növendéke. Felkészítette õt
Jakabné Csegezy Mária.

TÉLI VARÁZS címû rajzpályázatunkra csodás
rajzok érkeztek. Köszönjük a szülõknek, a gyer-
mekeknek és a felkészítõ tanároknak a munkáját.
Az eredményekrõl a következõ újságunkban tu-
dunk beszámolni.

Csodás színvilág, meghitt pillanatok, igazi nagy
találkozások jellemezték a Színek és találkozások
címû kiállítás megnyitóját. A nagymányoki szár-
mazású Wusching Ibolya és dr. Reining-Kádár
Krisztina festményeibõl nyílt tárlat december 15-
ig volt megtekinthetõ. Mindkét alkotó a Szekszár-
di Bárka Mûvészeti Szalon tagja. A megnyitó kü-
lönlegessége volt, hogy a zenei közremûködést
alkotótársuk, Hucker Ferenc nyújtotta harmoni-
kán.

Csodás és váratlan pillanatot hozott a házigaz-
dák számára is, amikor Sas Erzsébet újságíró egy
adventi történettel egészítette ki hivatalos meg-
nyitó beszédét.

Köszönjük mindenkinek, aki munkájával és je-
lenlétével támogatta rendezvényünket. 

KARÁCSONYI PROGRAM:

SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNT A KARÁCSO-
NYI DÉLUTÁNUNKRA
A városvezetés energiamegtakarítási intézkedései
alapján kinti helyszínen, a Nagymányoki Közmû-
velõdési Központ elõtti téren kerül megtartásra.

Karácsonyi dekorációnkról készült fotókkal kí-
vánunk SZERETETTELJES BÉKÉS ÜNNEPEKET!



Nagymányok-Reichelsheim
Baráti Egyesület

7NAGYMÁNYOKI HÍRLAP2022. 3. szám

Három év kényszerszünet után végre ez évben
sikerült személyes találkozót összehozni a két
település között. 2022 szeptember 16-18 között
egyesületünk szervezésében Nagy-mányokon járt
egy 23 fõs csoport Reichelsheimból.

A vendégek magánházaknál lettek elszállásol-
va. Köszönet ezért minden vendéglátónak és
mindenkinek, aki a hétvége lebonyolításában
részt vett. 

Sajnos az idõjárás az esõs hétvége miatt nem
kedvezett, így az általunk szervezett programo-
kon változtatnunk kellett. 

Így is sikerült pénteken a megérkezéskor
meglátogatni a bonyhádi piacot, délután - ha a
szõlõhegyen nem is- a Német Nemzetiségi Táj-
házban összejött a borkóstoló. Külön köszönet
Mányoki Lászlónak és Pál Misinek ezért. Este a
rétesnyújtás is remek látványosság volt szá-
mukra.

Szombaton részt vettünk a Bor és Strudel
fesztiválon. Az itt eltöltött estéket közös vacso-
rákkal zártuk a Vadász sörözõben. 

Vasárnap délelõtt a jobb idõnek köszönhetõen a
szõlõhegy és környékének meglátogatása is meg-
valósulhatott, vasárnap délután pedig a Szekszárdi
Szüreti Fesztivál látnivalóival sikerült a hétvégét
zárni. 

Folytatás a 8. oldalon

Bor és Strudel fesztiválon

Rétesnyújtás

A közös vacsorák 

A tájháznál

A kálvárián

A nagymányoki szőlőhegyen
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Folytatás a 7. oldalról
Vendégeink sok élménnyel telítõdve vasárnap este

utaztak vissza Németországba. A régi kapcsolatok
ismételt találkozása mellett új ismeretségek is
kötõdtek, ami a további lehetõségeket rejt a jövõre
nézve.

Talán most már rajtunk kívüli okok nem nehezítik a
további találkozók megszervezését, így bizakodva vár-
juk a 2023-a évet.

Hucker Béla
Az Egyesület Elnöke

Csoportkép a visszautazás előtt

A Szekszárdi Szüreti Fesztiválon

A Nagymányoki Nyugdíjas Klub hírei
A mozgalmas, unokázós, lek-
várfõzõs nyár után szeptember
elején ismét összegyûlt a
nagymányoki Nyugdíjas Klub
közössége egy élménybeszá-
moló délutánra.

Megtudtuk egymástól,
hogy ki hol nyaralt, hogyan
töltötte a forró kánikulai na-
pokat és ami a legfontosabb,
hogy szolgál az egészsége.

És éppen az egészségmeg-
õrzés jegyében szerveztük
meg az elsõ közös õszi progra-
munkat. Mi tesz jót nekünk,
fürdés, relaxálás egy jó meleg
gyógyvízben. Mivel egyénileg
már ritkábban indulunk hosz-
szabb útra, ezért a közös bu-
szos kirándulás Kiskunmaj-
sára jó ötletnek bizonyult.   

Kedvezett nekünk a szep-
tember végi langyos nyári idõ.
Sokat fürödtünk, jókat ettünk
és beszélgettünk.

Ezáltal erõt tankolva már a
bálozás gondolata foglalkozta-
tott bennünket. Nyélbe is
ütöttünk két táncos összejöve-
telt októberben.

A bonyhádi Nyugdíjas Klub
meghívására szép számmal
mentünk a bonyhádi Mûvelõ-
dési Házba. A klubvezetõ asz-
szony és Bonyhád város alpol-
gármesterének szívélyes, tisz-
teletteljes köszöntése jólesõ
érzéssel töltött el bennünket.
Több környezõ település
nyugdíjasaival ismerkedtünk
és báloztunk együtt. Vendéglá-
tóink finom vacsorával, álta-
luk készített süteményekkel
kedveskedtek nekünk.

A nagymányoki õszi bál is
feltöltõdést jelentett mindany-
nyiunk számára. Úgymond

családi körben voltunk, hiszen
csak a saját tagjaink részére
szerveztük ezt az összejöve-
telt. Vacsorát az Ádám Sörözõ
készített erre az alkalomra. A
jókora adag ízletes töltött ká-
poszta után volt mit letáncol-
ni. Kitûnõ volt a hangulat,
ilyenkor nem fájnak a lábak, a
jókedv elfeledteti a problémá-
kat.

A már hagyományos
Strudel fesztiválon megrende-
zett rétesnyújtáson a nyugdí-
jas Klub is képviseltette ma-
gát. 

Megfelelõ elõkészítés után,
jó hangulatban készült el a két
tálca rétes. A jó hangulatnak
köszönhetõ a hagymás zsíros
kenyér és a finom pálinka is.

Novemberben a szokásos
hétfõi klubfoglalkozásokon ta-
lálkoztunk. Társasjátékokkal
próbáltunk tenni a szellemi
frissességünk megtartása ér-
dekében. Jó ehhez a Scrabble,
a sakk és a különbözõ kártya-
játékok.

Bár nemcsak a klubtagok
részére szervezõdött a novem-
beri rendõrségi tájékoztató
elõadás, a résztvevõk mégis-
csak mi voltunk. Az elõadás so-
rán felhívták figyelmünket az
idõs korosztályt érintõ bûn-
cselekmények, csalások és
internetes becsapások veszé-
lyeire.

Legközelebb december 12-
én találkoztunk egy óév-bú-
csúztatóra, forralt boros be-
szélgetésre.

Kívánunk minden nagymá-
nyoki egyesületnek meghitt,
kellemes évzáró idõszakot és
boldog új évet.
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Nagymányoki Székelykör Egyesület
2022 õsze sok településhez ha-
sonlóan a szüreti rendezvények
idõszaka. A Nagymányoki Szé-
kelykör Egyesület tagjai immár
többedszeri alkalommal kaptak
meghívást a Nagy-mányoki Bor-
és Strudel Fesztiválra, melynek
örömmel tettek eleget: ezúttal
péntek délután a kör ügyes kezû
asszonyai részt vettek a hagyo-
mányos rétesnyújtáson.

Szeptember utolsó hétvégé-
jén, Vaskúton vendégeskedtek
egyesületünk tagjai. Remek
kapcsolatot ápolnak a székely
egyesület tagjaival.

Október 6-án az Aradi Vérta-
núkra emlékeztek a kör tagjai,
tiszteletüket fejezve ki hõsi ha-
lottjainkért.

Október elején rendezi min-
den évben a Bukovinai Széke-
lyek Országos Szövetsége a Bu-
kovinai Székely Búcsút
Kismányok-Bonyhád helyszí-
neken, melyen a Nagymányoki
Székelykör Egyesület tagjai is
rendszeresen részt vesznek.
Idén október 8-án került sor az
ünnepségsorozatra megemlé-
kezésekkel, zarándoklattal,
szentmisével, kulturális mû-
sorral állítottak emléket õse-
inknek.

Október 30-án 18 órakor õr-
tûzgyújtást rendeztek a Szé-
kely-ház portáján a Székely Au-
tonómiáért. Székelyföldön és
hazánk több településén gyúj-
tottak õrtüzet október 30-án
este szolidaritást vállalva Szé-
kelyföld függetlenné válásáért.

November 10-én, csütörtök
délután Márton-napot tartot-
tak az egyesület tagjai: kedves
hagyományunknak megfelelõ-
en Bagi Sándor plébános meg-
szentelte az újbort, majd kós-
tolni is lehetett, mellé libazsí-
ros kenyérrel, libatöpörtyûvel
és lilahagymával kínáltak min-
den kedves résztvevõt.

Ebben az idõszakban kez-
dõdtek el a csobánolás próbái.
A bukovinai székely betlehe-
mes játék a Szellemi Kulturális
Örökség Nemzeti Jegyzékén a
19. elem. A Nagymányoki Szé-
kelykör Egyesület 2015 óta fog-
lalkozik a csobánolás betanulá-
sával, elõadásával. Karácsonyi

összejövetelünk kiemelkedõ
mûsorszáma minden évben,
de számos felkérésnek tettünk
már eleget a környezõ telepü-
léseken, adventi rendezvénye-
ken, karácsonyi ünnepi mûso-
rokon.

Az idei évben régi-új szerep-
osztásban december 16-án
Nagymányok város karácsonyi
ünnepségén mutatják be ezt a
régi betlehemes játékot.

Hagyományos adventi vásá-
runkat december 4-én tart-
ottuk a Székely-ház udvarán,
melyre ez évben is szeretettel
vártuk a látogatókat. A gyerme-
kekkel mézeskalácsot sütnek
az asszonyok, a vendégeket
kézmûves-vásár várta teával,
forralt borral, zsíros kenyérrel.
Az egyesület szorgos kezû tagjai
elkészítették a ház udvarán a
betlehemest, ezzel is meghitté

varázsolva a várakozás idõsza-
kát. Az életnagyságú jelenet em-
lékeztet minket arra, hogy a re-
ményteli advent minden évben
és helyzetben melegséget, hi-
tet, szeretet csempészhet lel-
künkben. 

Várjuk együtt az ünnepeket!
Ennek részeként vasárnapon-
ként közös gyertyagyújtással,
énekléssel készülõdnek tagja-
ink az év legnagyobb ünnepé-
re.

December 10-én, szomba-
ton a 3. gyertyagyújtásnál a
templomban szolgáltak éne-
kükkel a Népdalkör tagjai,
melyre már õsz óta folyt a fel-
készülés Falkai Gyuláné Jakab
Éva vezetésével.

Az év végéhez közeledvén
szeretnénk hálánkat és köszö-
netünket kifejezni tagjaink-
nak, akik idõt, fáradságot nem

kímélve szorgos munkájukkal,
élettel töltik meg a Székely-há-
zat, valamint támogatóinknak
– dr. Klausz Irén háziorvos,
Krómer Ferenc KromerFa
Kft., Csibi Csaba –, akik anyagi
hozzájárulásukkal segítették
az egyesület szándékainak
megvalósulását.

Ezúton szeretnénk Békés,
Szeretetteljes, Meghitt Ünnepe-
ket kívánni minden kedves ta-
gunknak, támogatóinknak,
Nagymányok lakosságának, va-
lamint egészséggel teli Áldott,
Boldog Új Esztendõt!

„Kis Jézus áldása száll-
jon ti reátok, semmiféle
átok ne férjen hozzátok, ...
Áldást, békességet kívánunk
az elkövetkezendõ újesz-
tendõre! - Ámen.”
(Andrásfalvi csobánolás – rész-
let)
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Glück Auf! Nagymányoki Jó szerencsét Egyesület hírei 
2022 év második fele mozgalmasan telt a Glück Auf Egyesület tagjai
számára.

Szeptember 16.-17.-én az egyesület szervezésében 24. alkalom-
mal megrendezése került a Nagymányoki Búcsú Bor és Strudel
Fesztivál. Sajnos az idõjárás nem volt kegyes a szervezõkhöz, így a
tervezett programoknak csak egy része tudott megvalósulni. 

Péntek délutánra az elõkészületek végeztével a rendezvénysáto-
rok megteltek a réteshúzó csapatokkal. Összesen 21 csapat húzta a
rétestésztákat, volt aki már sokadszorra - így teljes rutinnal -  és volt
aki idén elõször próbálta meg a nem kis feladat megvalósítását. A
rengeteg rétes elkészültével a résztvevõ csapatok zsíros-kenyér va-
csorát és meleg teát kaptak, és éjfélig élvezhették a Molnár Nor-
berttel trióvá kiegészült Hauck - Bogyai duó által szolgáltatott dalla-
mokat.

Szombaton sajnos nem hagyott fel az esõ, hiába várta a napsütést az
egész város. Délelõtt a Magyar Nemzeti Mentõdrónpilóták Egyesülte a sá-
torban mutatta be eszközeit, a gyerekek pedig elõször egy reggeli ébresz-
tõtornán vehettek részt, majd a Léghajó Gyermekszínház mûsorát láthat-
ták. Délután a felvonulás a rossz idõjárásra való tekintettel elmaradt, a kul-
turális mûsor a rendezvénysátorban folytatódott. Fellépett a Nagymányoki
Pitypang Óvoda gyerek csoportja, a Kismányoki Aprónép Tánccsoport, a
bonyhádi Kränzlein Néptánc Egyesület, a Hartai Hagyományõrzõ Kulturá-
lis Egyesület, a Hidasi Néptánc és Hagyományõrzõ Egyesület, a Bátai Sár-
köz Néptánc Egyesület, és nem utolsó sorban a szervezõ Glück Auf Egye-
sület gyermek, ifi, felnõtt csoportja és kórusa. A mûsor végeztével a
Walking Mama zenekar koncertje, majd hajnalig tartó bál volt Ákos és Ba-
rátai zenekar közremûködésével.

A mûsor alatt megtekinthetõ volt a Rendõrség és a Nagymányoki
Lõegylet fegyverbemutatója.

Ismét egy jó hangulatú rendezvényen vehettünk részt, az egyesület ve-
zetõsége hálás Nagymányok Város Önkormányzatának és a Német Nemze-
tiségi Önkormányzatnak, valamint a sok-sok támogatónak akik segítették
a rendezvény megvalósulását.

Folytatás 
a 11. oldalon
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Glück Auf! Nagymányoki Jó szerencsét Egyesület hírei 

Folytatás a 10. oldalról

Az õsz folyamán az egyesület felnõtt csoportja fellé-
pett még Györében, Váralján a helyi rendezvényeken,
megnyitotta a bonyhádi Márton napi bált. Minden héten
próbát tartanak a gyerek, az ifi és a felnõtt csoport tagjai. 

Az egyesület kórusa fellépett szeptember 3-án
Nagymányokon a bányásznapon, és ugyanaznap Lengye-
len a falunapon.

Kivették a részüket a Búcsú szervezésében, és feladata-
iban.

November 25.-én a Nagymányoki Német Nemzetiségi
Önkormányzat szervezésében a nemzetiségi tájháznál a
Betlehem Avató keretében énekeltek. A csodás betlehe-
mi életkép kialakításáért köszönet Orbán Józsefné, Erzsi
néninek.

November 26-án advent elsõ hétvégéjén a kórus a Ró-
mai Katolikus templomban a szentmise elõtti elsõ adven-
ti gyertyagyújtáson dalolt.

December 1-én az evangélikus templomban énekeltek
advent elsõ hetének alkalmából, december 3.-án Lengye-
len, december 4-én pedig Aparhanton énekeltek ugyan-
ezen alkalomból.

Az egyesület december 7.-én és 14.-én karácsonyi kéz-
mûves programot és mézeskalács sütést szervez a gyer-
mek tánccsoport tagjainak, hogy közösen készülhesse-
nek a karácsonyi ünnepekre, együtt hangolódnak az Ad-
venti idõszakra. 

December 16-án az Egyesület tagjai együtt töltenek
egy ünnepi estét, melyet az elmúlt idõszak pandémiás
helyzete miatt már két éve nem tudtak megtartani. 

A Glück Auf Egyesület vezetõsége és tagjai kívánnak
Nagymányok város minden lakosának békés adventi idõ-
szakot, jó készülõdést, várakozást és áldott karácsonyi
ünnepeket!
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NAGYMÁNYOKI HÍREK Nagymányok Város Önkormányzatának ingyenes lapja
Elérhetõségek: 7355 Nagymányok, Dózsa u. 28.  Telefon: 74/558-040. Honlap: www.nagymanyok.hu

Felelõs kiadó: Karl Béla polgármester. Szerkesztés-tördelés: Árki Attila. Készült: Böcz Nyomda, Szekszárd

HAJRÁ MÁNYOK!
Az idei évben a Nagymányoki Sportegyesület szer-
vezésében egy jótékonysági mérkõzéssel kezdtük
a tavaszi idényt. Március közepén a szomszédos
Váralján leégett családi ház károsultjain szerettünk
volna segíteni, amely miatt a Magyar Mûvész Válo-
gatott a felkérésünknek eleget is tett. A jótékony-
sági mérkõzésen a nagy-mányoki pályán „fellépett"
többek között Balázs Pali, Rácz Jenõ, Inti, Kamarás
Norbert "Lali" és még sok ismert ember. A rendez-
vény nagyon jól sikerült, jó idõben több, mint 800
ember tekintette meg a mérkõzést, amely 7-7-es
eredményt hozott. Volt olyan gyerek, aki nagyon
készült a rendezvényre, Rácz Jenõnek süteményt
sütött, amelyet a mérkõzés elõtt át is adott neki. A
jótékonysági mérkõzés után lehetõség volt a híres-
ségekkel közös képeket készíteni. A rendezvényen
közel 600.000 Ft gyûlt össze, amelyet teljes egészé-
ben a lakástûz károsultaknak lett felajánlva.  

Az évadzáró rendezvényünk napján, június 4-
én Teleki Zsolt szervezésében olyan dolog történt
a nagymányoki utánpótlás történetében, melyre
nem volt még példa. A Magyarország–Anglia válo-
gatott mérkõzésen a nagymányoki fiúk vezették
be a válogatott játékosait a játéktérre a Puskás
Arénába, ahol nagyon sok év után diadalmasko-
dott a Magyar Válogatott, és 1-0 lett a végered-
mény. Reméljük ezzel akkora örömet okoztunk a
gyerekeknek, melyet nem fognak soha elfelejteni. 

A tavasz folyamán az utánpótlás csapataink
szép számmal és eredménnyel szerepeltek a
Bozsik tornákon, míg a felnõtt csapatunk a címvé-
dés küszöbén állt, de csak az ezüstérmet sikerült
megszerezni, melyre méltán büszkék lehetünk. A
bajnokság gólkirályi címe is Mányokon maradt,
amely Lajos Dávidé lett.

Az idei évben várakozásokkal teli szezonba kez-
dett felnõtt alakulatunk, szeretnénk újra elhódíta-
ni a Tolna Megyei II. Osztály legfényesebb érmét.
Az utánpótlás csapatainkban szép számmal jöttek
új játékosok, az ifjúsági csapatunk 20 fõvel kezdte
meg a bajnokságot, az U13-as alakulatunk 13 fõvel,
az U11-ben 12 fõ, U9-ben 14 fõ, míg az ovisoknál
12 fõvel kezdtük el a részükre kiírt bajnokságokat.
Ezenfelül az egyesületünk futsalban is képviselte-
ti magát 10 fõvel.

Az õszi szezont a felnõtt gárda 1 pont lemara-
dással a második helyen zárta, így minden esé-
lyünk meg van az évad végén az aranyra.

HAJRÁ MÁNYOK!

A Nagymányoki Sportegyesület
beszámolója

Kedves Olvasó! 
Ez az év is elrepült! Az Adventi idõszak elhozza nekünk a leg-
szebb ünnepet: a karácsonyt. 

Így év vége felé visszaemlékezünk az elmúlt idõre, a velünk
történt eseményekre. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat most is fõ hangsúlyt
kíván fektetni a hagyományõrzésre, arra, hogyan tudnánk a
legjobban továbbadni azt a jövõ generációnak.  A Tájházban
õrzött tárgyak által sok élményt, emléket mesélhetnek az idõ-
sebbek. Ez így történt most is : több mint 80 gyermek látoga-
tott el hozzánk. Amikor az a kérdés hangzott el, hogy mi az a
nyílás a ,,sparhelt" felett ?

Hát annak idején innen érkezett a gyerekeknek a mikulás
ajándéka! És lehetne sok hasonlót írni még. 

Az ének, a tánc bemutatásával, vagy csak az otthonon belül,
ha néha van egy kis idõnk megmutatni vagy mesélni róla -
amíg van ki meséljen - mi mindannyian hozzájárulhatunk a ha-
gyományok tovább adásához, azok megõrzéséhez. 

Az Adventi idõszak kezdetén szeretnénk hozzájárulni a ka-
rácsonyi hangulat megteremtéséhez a Tájház udvarán felállí-
tott Bethlehemi képpel - bátorítok mindenkit egy kis esti sétá-
ra megtekinteni azt!

Áldott, szeretetben gazdag ünnepeket és az Új esztendõre -
bízva a szeretet erejében - békességet, és továbbra is szeretetet
kívánok magam és a képviselõink nevében!

Nagymányoki Német Nemzetiségi Önkormányzat


