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Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy Nagylók községben az 
önkormányzat Képviselő-testületének kezdeményezésére, a 
lakosság igényével összhangban, 2010. év II. negyedévében 
megalapításra került a Nagylóki Hírmondó nevű helyi újság, 
amely az önkormányzat, az intézmények, a civil szervezetek 
munkáját, a lakosságot érintő közérdekű információkat, a 
településen megrendezésre kerülő rendezvényeket mutatja be a 
helyi lakosságnak, az érdeklődőknek. 
Az újság negyedévente kerül megjelentetésre, amelyet minden 
ingatlanra ingyenesen juttatunk el. 
A kiadvány szerkesztésében főképpen az óvoda, az általános 
iskola pedagógusai és diákjai, a Fiatalok Egymásért és 
Nagylókért Egyesület tagjai vesznek részt. Ezen kívül szívesen 
fogadjuk a lakosság részéről megjelentetni kívánt cikkeket, 
anyagokat is. 
A kiadvány megalapításával és további rendszeres 
megjelentetésével hírt kívánunk adni a lakosság életét 
befolyásoló fontosabb Képviselő-testületi döntésekről, a 
települést érintő fejlesztési tervekről, illetve a megvalósított 
beruházásokról. 
Fontos továbbá, hogy a lakosság rendszeresen tájékoztatva 
legyen az önkormányzat által ellátott kötelező feladatokat érintő 
változásokról, szervezeti megoldásokról, valamint a település 
intézményeiben folyó munkáról. 
A jövőben a Nagylóki Hírmondó hasábjai által tájékozódhatunk 
a községben működő civil szervezetek közösségi 
tevékenységeiről, programjairól, rendezvényeiről. 
Bízom abban, hogy a kiadvány megjelentetése hozzájárul a 
lakosság rendszeres tájékoztatásához, illetve segíti az aktívabb 
társadalmi szerepvállalást. 

Tóth József polgármester

EZ A KIADVÁNY A TÁMOGATÁSÁVAL JÖTT LÉTRE 
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KÖZMEGHALLGATÁS 2010. ÉVBEN 

 
Ez történt 2009. évben 

 
2010. február 25-én nyilvános 
képviselő-testületi ülés keretében 
közmeghallgatásra került sor, 
amelyen a község lakossága 
közérdekű, a település működésével 
kapcsolatos kérdéseit tehette fel a 
település vezetésének az elmúlt év 
eseményeivel, valamint a 2010. évi 
terveivel kapcsolatban. A lakosság 
részéről a fórumon 45 fő vett részt. 
A képviselő-testület a 2009. évi 
költségvetési rendeletét 103 millió 
forint főösszeggel fogadta el, mely 
közel 10 millió forint forráshiányt 
tartalmazott. A hiányt az 
önkormányzat megfontolt, ésszerű 
gazdálkodással év végére 6,6 millió 
forintra csökkentette, miközben az 
intézmények zavartalan működése 
biztosított volt, valamint további 
fejlesztések is megvalósultak.  
Az önkormányzat kötelező feladatai 
között fontos szerepet tölt be az 
oktatás és nevelés biztosítása. 
Örömmel vettük tudomásul, hogy 
2009. évben – a korábbi évvel 
ellentétben – fokozott érdeklődés (27 
fő) mutatkozott a gyerekek délutáni 
foglalkozása iránt. Ennek 
megfelelően az önkormányzat 
biztosította a napközi 
megszervezéséhez szükséges 
különböző feltételeket. Sajnos ez nem 
mondható el az elsősök számáról, 
akik a 2009/2010. tanévet a nagylóki 
iskolában 4 fővel kezdték el. Ez azért 
szomorú, mert a településen ennél 
lényegesen több hasonló korú gyerek 
él. Ezzel a fajta magatartással a 
település, a lakosság, a közösség 
helyzetét nehezítjük. Minden a helyi 
oktatásból kivont gyerek szakmailag 
és gazdaságilag gyengíti a település 
oktató-nevelő munkájának helyben 
történő biztosítását. Ez közvetetten 

kihatással van a település további fenntarthatóságára. A 2009. év végi 
közvélemény-kutatás kérdőív szerint a kitöltők 85 %-a tartja 
fontosnak az általános iskola 8 évfolyamának helyben működtetését. 
Ez a szándékkal az önkormányzatnak is, de beíratott tanulók nélkül 
nehezen valósítható meg. 
Az egészségügyi ellátás terén 2009. október 31-vel változás történt, 
amely szerint a korábbi időkben feladatot ellátó Kapásné dr. Kardos 
Adél doktornő családjával Németországba költözött. Így november 1-
től a háziorvosi teendőket az önkormányzat helyettesítéssel a 
SOSPITO Bt-vel (dr. Koroknai Géza és dr. Steer Katalin) láttatja el. 
Az elmúlt évben az önkormányzat számára elengedhetetlen és fontos 
feladat volt a „Lóki Konyha” gazdaságosabb üzemeltetésének 
megoldása. Az év eleji 89 kifőzött napi adagszámot év végére sikerült 
130 adag/nap számra fejleszteni. Ezzel a konyha 2009. évben közel 
két és fél millió forinttal kevesebb veszteséget „termelt”, mint az azt 
megelőző évben. A szociális étkeztetettek száma a tavalyi év leforgása 
alatt közel 50 fővel emelkedett. Ez is azt bizonyítja, hogy a lakosság 
többnyire elégedett a konyhai szolgáltatással.  
Az önkormányzat kötelező feladata a családsegítő és gyermekjóléti, 
valamint házi segítségnyújtás feladatok ellátása is, melyet az 
önkormányzat Hantos és Sárbogárd településekkel intézményfenntartó 
társulás keretében működtet. A Családsegítő Szolgálat képviselője heti 
egy alkalommal, hétfői napon tart ügyfélfogadást a Polgármesteri 
Hivatalban. Feladata elsősorban a krízishelyzetben lévő családok 
segítése gondjaik megoldásában, míg a Gyermekjóléti Szolgálat 
dolgozója a gyermekekkel kapcsolatos problémákat, gondokat tárja 
fel, és lépéseket tesz azok megoldására. 
Fontos feladata az önkormányzatnak a településen élő idős, beteg és 
egyedülálló lakótársakra való 
odafigyelés. Községünkben a házi 
gondoskodásban részesülők száma 
2009. évben 15 főre emelkedett. 
2009. évben a megvalósult 
településfejlesztési beruházások 
közé tartozik a Rákóczi utca 
melletti járda felújítása, amely 
november végére készült el, a 
beruházás összköltsége 7,9 millió 
forintba került. Az önkormányzat a 
bekerülési összeg 85 %-hoz 
pályázat útján jutott. Szintén 
sikeres pályázatnak köszönhetően 
beszerzésre került egy 
többfunkciós kistraktor különböző 
kiegészítő eszközökkel 8,9 millió forint értékben, mely a településen 
végzendő kommunális feladatok ellátásában nyújt nagy segítséget. A 
beruházáshoz az önkormányzat 
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7,6 millió forint régiós 
támogatást kapott.  
2009. év végére 
megvalósult a nagylóki 
illegális szemétlerakó 
felszámolása, amely 
évtizedeken keresztül 
megoldatlan problémát 
jelentett a településnek. A 
Közép-Duna Vidéke 

Regionális 
Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás – melynek 83 település, köztük Nagylók is tagja 
– 7,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert, melyből a 
nagylóki szilárdhulladék-lerakó rekultivációjára is sor kerülhetett, 
mintegy 17 millió forint összegben. 
2009. évben az önkormányzat a Lóki Napok rendezvénysorozat 
színvonalas lebonyolításához nettó félmillió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert. 
Örömmel számolhatunk be arról is, hogy a községben kilenc 
civilszervezet működik, melyeket – anyagi lehetőségeihez mérten – eddig 
is, és ezután is támogat az önkormányzat, mintegy egymillió forint 
összegben. A településen élők számára fontosak ezek a közösségi 
érdekeket szolgáló szervezetek, mert közösségformáló, összetartó 
hatásuk van. 

2010. évre vonatkozó tények és tervek 
A képviselő-testület a 2010. évi költségvetési rendeletét február 15-i 
ülésén 155.176.000.- Ft főösszeggel fogadta el, mely 11.371.000.- Ft 
forráshiányt tartalmaz. A költségvetéssel kapcsolatos cél, hogy ésszerű, 
megfontolt gazdálkodással, az önkormányzat pénzügyi stabilitásának 
megtartása mellett, a vállalt kötelező feladatok elvégzésével, a 
forráshiány csökkentésre kerüljön. 
2010. január 1-től fontos változást jelent, hogy Nagylók Községi 
Önkormányzat képviselő-testülete és Hantos Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete körjegyzőséget hozott létre, Nagylók-Hantos 
Községek Körjegyzősége néven, Nagylók székhellyel. A meghirdetett 
álláshelyre Gálné Papp Erika hantosi lakos került kinevezésre. Mindkét 
település számára megtakarítást jelent, hogy a körjegyző bére a 
körjegyzőségi alap- és ösztönző normatívából finanszírozható. Az állami 
normatíva nem csak a körjegyző munkabérét, hanem annak járulékait és 
egyéb juttatásait is fedezi. 
További megtakarítást jelent, hogy a településen foglalkoztatott 
falugondnok nyugdíjba vonul, és státusza nem kerül betöltésre. Így a 
körjegyző foglalkoztatásával és a falugondnok nyugdíjba vonulásával 
összesen 4,9 millió forint takarítható meg. 2010. évben az önkormányzat 
átlag 16 fő közcélú munkás alkalmazását tervezi az Út a munkához 
program keretén belül, akik a településen az önkormányzat kötelező 
feladatainak ellátásában vesznek részt. 

Idén március 31-én került átadásra 
a helyi általános iskola nyílászárói 
cseréjének beruházása. A fejlesztés 
2,2 millió forint önkormányzati 
önrészből és 8,8 millió forint 
támogatásból valósult meg. 
Az önkormányzat 2008. évben 
döntött az Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér pályázat 
benyújtásáról. A pályázat 
kétfordulós, 2009. évben az első 
fordulóban az önkormányzat 
elnyerte az IKSZT címet, mely 
feljogosította arra, hogy a második 
fordulóban az átalakítási, felújítási 
munkák finanszírozásához 
szükséges anyagi fedezetet 
megigényelje. Az MVH 2010. év 
eleji határozata szerint az 
önkormányzatot 53 millió forint 
támogatásban részesíti a kultúrház 
felújítási és eszközbeszerzési 
tervei megvalósításában. A kb. 66 
millió forint összköltségű 
beruházáshoz a településnek kb. 13 
millió forint önrészt kell 
biztosítani. Ezzel megújulhat a 
2010. évben 50 éves nagylóki 
Kultúrház. 
2009. év végén vált ismertté, hogy 
az önkormányzat a Falumegújítás 
és fejlesztés program keretén belül 
több, mint 13 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert a 
sportpálya területén található 
játszótér felújítására. A beruházás 
eredményeként 600 m2 területen 
korszerű, az EU követelményeinek 
megfelelő, közterületi játszótér 
épülhet meg. 
Az önkormányzat 2010. évre 
kitűzött célja, hogy a települést 
érintő, folyamatban levő fejlesztési 
beruházások sikeresen 
megvalósuljanak, az alapvető 
szolgáltatások helyben történő 
biztosítása, a nagylóki lakosság 
közösségi szellemének folyamatos 
kovácsolása. 
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A BEFIZETETT KOMMUNÁLIS ADÓ FELHASZNÁLÁSÁRÓL  

Mire költi az önkormányzat a lakosság által 
befizetett kommunális adót? 
A fenti kérdés gyakran elhangzik a lakosság részéről 
különböző formában, helyen, társaságban és 
valószínűleg soha nem kerül hitelesen 
megválaszolásra. Ebből kifolyólag gyakran 
visszatérővé válik és állandó kétkedést kelt a 
lakosságban. 
A kommunális adót az önkormányzat a helyi 
közszolgáltatás biztosítására használhatja fel. A 
nagylóki lakosság 1998. évtől fizet kommunális adót, 
amelynek mértéke – bevezetésétől változatlan – 
6.000.- Ft/év ingatlanonként. Településünkön a 
lakosság részéről évente átlagban 2,8 millió forint 
kommunális adó kerül befizetésre. A képviselő-

testület az elmúlt években arra törekedett, hogy a 
kommunális adó ne működési célra legyen 
felhasználva, hanem a település infrastrukturális és 
egyéb fejlesztéseire. Ezen túlmenően az is fontos 
szempont volt, hogy a kommunális adó racionálisan 
kerüljön felhasználásra, ami azt jelenti, hogy 
törekedni kell ennek az összegnek pályázat útján való 
megtöbbszörözésére. Ennek megfelelően elérhető, 
hogy a 2,8 millió forint összegből – kedvező 
intenzitású pályázattal – évente akár több tízmillió 
forint összegű fejlesztési beruházás valósuljon meg. A 
teljesség igénye nélkül az alábbiakban bemutatásra 
kerül az elmúlt 6 évben befizetett kommunális adó 
felhasználása a megvalósított fejlesztési 
beruházásokon keresztül. 

 

Beruházás megnevezése Megvalósítás éve Pályázaton nyert 
támogatás (Ft) 

Önkormányzati 
önrész (Ft) Bekerülés (Ft) 

Közvilágítás korszerűsítése 
(részvényvásárlás) 

(2002) 
2004-2009 0.- 7.700.000.- 7.700.000.-

Orvosi rendelő felújítása, 
bővítése 2004-2005 5.600.000.- 2.400.000.- 8.000.000.-

Településrendezési terv 
elkészítése 2005 2.200.000.- 900.000.- 3.100.000.-

Utcanév- és információs táblák 
kihelyezése 2005 1.100.000.- 600.000.- 1.700.000.-

Ady utcai ingatlan megvásárlása, 
felújítása 2005 0.- 2.700.000.- 2.700.000.-

Ravatalozó és Kiss E. utca 
felújítása 2006-2008 5.968.000.- 2.558.000.- 8.526.000.-

Dózsa, Ady, József Attila utcák 
aszfaltozása 2006-2008 8.000.000.- 3.428.000.- 11.428.000.-

Polgármesteri Hivatal 
akadálymentesítése, felújítása 2006-2008 3.800.000.- 900.000.- 4.700.000.-

Szennyvíztisztító telep 
megépítése (Hantossal) 2006-2008 41.000.000.- 7.200.000.- 67.500.000.-

Béke utca felújítása 2006 4.800.000.- 1.200.000.- 6.000.000.-
Sportöltöző felújítása 2007 2.583.000.- 210.000.- 2.793.000.-
Petőfi utcai ingatlan megvásárlása 
és turistaházzá alakítása 2007 4.000.000.- 2.500.000.- 7.200.000.-

Kossuth utca aszfaltozása 2007 7.200.000.- 1.800.000.- 9.000.000.-
Rákóczi utcai járda felújítása 2009 6.733.000.- 1.188.000.- 7.920.000.-
Kommunális eszközök 
beszerzése 2009 7.600.000.- 1.341.000.- 8.941.000.-

Iskola nyílászáróinak cseréje 2010 8.751.000.- 2.187.000.- 10.938.000.-
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A táblázatból látható, hogy 2004. május – 2010. 
május közötti időintervallumban 168 millió forint 
fejlesztési beruházás valósult meg, amelyhez az 
önkormányzat 38,8 millió forint saját forrást és 109,3 
millió forint pályázati támogatást biztosított. 
Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat az elmúlt 6 év 
leforgása alatt évente átlagban kb. 6,5 millió forint 
önrészt fordított a települést érintő fejlesztési 
beruházásokra. 
A felvázoltakból kiderül, hogy az önkormányzat a 
lakosság által befizetett kommunális adó összegének 
több mint kétszeresét költi a települést érintő 

fejlesztési beruházásokra úgy, hogy előtte pályázat 
útján megsokszorozza. 
Az önkormányzat fejlesztési törekvéseit eddig két 
civil szervezet anyagilag is támogatta: a Nagylóki 
Gyermekekért Alapítvány két beruházáshoz összesen 
400 ezer, a Nagylóki Lovas Egylet pedig egy 
beruházáshoz 300 ezer forinttal járult hozzá. Köszönet 
mindkét szervezetnek a nagylóki közösségért nyújtott 
segítségükért. 

Tóth József polgármester 
 

 

KITÜNTETÉSEK    –    KÖNNYES SZEMEKKEL 
 
Nagyszámú érdeklődés mellett a 
Művelődési Házban 2010. május 27-
én megtartott nyilvános 
önkormányzati ünnepi testületi ülésre 
volt hivatalos a falu népe. Tóth József 
polgármester nyitotta meg az ülést, s 
bejelentette az egyetlen napirendet, 
melyben az önkormányzati 
kitüntetések átadása szerepelt. 
Az természetes, hogy a beérkezett 
javaslatok alapján a képviselők 
felelőséggel vállalták a jelöléseket. 
Erről az érintettek mit sem tudtak. A 
közönség kíváncsian, nagy 
érdeklődéssel latolgatta, vajon ki vagy 
kik lesznek kitüntetve. 
A polgármester emlékeztetett arra, 
hogy három kategória szerint lehet 
évente a község legjobbjait 
jutalmazni: 
1. Nagylók Község Tiszteletbeli 
Polgára cím 
2. Nagylók Község Díszpolgára díj 
3. Nagylókért díj 
Tóth József bejelentette, hogy a 
testület döntése értelmében az idén 
két fő részesül Nagylókért és annak 
közösségéért végzett önzetlen 
munkásságukért elismerésben. 
Következtek a megindokoló 
méltatások Csibrikné Dobai Orsolya 
Diákönkormányzat-vezető, majd 
Dobai Teréz iskolánk tagintézmény 
vezetője részletesen ismertették 

Horváth Imréné és Görbe László boltvezetők érdemeit. 
Mindketten elévülhetetlen megbecsülést szereztek azzal, hogy több 
mint két évtizede 
mind az iskola, 
mind pedig az 
óvoda valamennyi 
megmozdulásáho
z, rendezvényéhez 
tárgyi és anyagi 
hozzájárulást, 
segítséget 
nyújtottak 
önzetlen módon, 
soha nem várva 
semmiért külön 
köszönetet. Ők 
voltak azok, akik szívük melegével telve, szerényen mindig a 
háttérben maradtak. E mellett a hozzájuk forduló lakosokat erejükhöz 
mérten mindenben segítették. Nagylókon nincs olyan ember, aki őket 
ne ismerné, és ne ismerné el. 
Ismertetés közben szemmel látható volt a széksorokban ülők helyeslő, 
egyetértő bólogatása, akik ezzel is igazolták az önkormányzat 
döntését. Ezt később nagy tapssal és tömeges gratulációval fejezték ki. 
Horváth Imréné kapta a Nagylók Község Tiszteletbeli Polgára címet, 
Görbe László pedig a Nagylókért díj boldog tulajdonosa lett. 
A váratlan kitüntetések mindkettőjüket elérzékenyítették, potyogó 
könnyek között vették át a díszokleveleket, érmeket, és a tárgyi 
jutalmakat. Megkapták a közönség szűnni nem akaró tapsát is. 
Az iskola nevében a tanulók egy kis műsorral tették emlékezetessé ezt 
az ünnepséget. 

 
Tauz Józsefné 

pedagógus 
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ÚÚjjrraa  aa  ppaaddbbaann

SS zz ee pp tt ee mm bb ee rr   
Szeptember 1-én 48 tanuló kezdte meg a 2009/2010-
es tanévet. A tagintézmény vezető ünnepélyesen 
köszöntötte a tanulókat, az iskola pedagógusait és a 
megjelent szülőket. Külön köszöntötte a négy első 
osztályos tanulót. Megköszönte a szülők bizalmát, 
akik a helyi intézménybe íratták gyermeküket. 
A tanév elején megtörténtek a különböző 
szűrővizsgálatok (védőnői, logopédiai, 
gyógytestnevelés, fogászat). A tanulók az előző évek 
hagyománya szerint jelentkezhettek gyermek 
színházba, iskolai hangversenyre. Örülünk neki, hogy 
sokan éltek a lehetőséggel, és örömmel vettek részt a 
színházi, hangversenyi előadásokon. 
Szeptember 12-13-án néhány táncos lábú tanulónk 
Szilágysámson testvértelepülésen mazsorettezhetett. 
Csodálatos vendéglátásban volt részük. 

NN oo vv ee mm bb ee rr  
November 9-én szakmai napon vett részt a tantestület 
Tolna megyei Bátán. Az iskola látogatása mellett 
megtekintettük a falu gyönyörű Tájházát. 
Harmadikos tanulóink közül Csibrik Annamária, 
Takács Cecília és Tóth Lilla a sárkeresztesi Általános 
Iskolában környezetvédelmi vetélkedőn vettek részt 
és a 8. helyet szerezték meg. 

Izgalommal várta mindenki november 14-ét. E napon 
Budapestre látogatott az iskola összes tanulója. 
Látogatást tettünk a Néprajzi Múzeumban, majd a 
Parlamentben. A tanulóknak az utazás és a 
látogatások ingyenesek voltak. 
November 20-án került megrendezésre az első iskolai 
hangverseny a sárszentmiklósi iskolában. Az előadás 

mindenki számára emlékezetes marad, mert 
betekintést nyerhettünk a balettoktatás rejtelmeibe. A 
növendékek balett művek részleteit mutatták be. 
A negyedik osztályosoknak november 25-én 
rendeztük meg az országos közlekedési ismeretek 
verseny iskolai fordulóját. Az egész osztály vállalta a 
teszt megírását. A legtöbb pontszámot Zádori Ábel 
érte el, ő képviselhette iskolánkat Székesfehérváron, a 
megyei fordulón. 

DD ee cc ee mm bb ee rr   ––   a szeretet és ajándékozás hava  

December 4-én hagyományos iskolai Mikulás-
délutánt tartottunk. Mivel sajnos már csak 47 tanulónk 
van, egy teremben közösen vártuk a Mikulást, aki 
nagy örömünkre meg is érkezett. 
Minden gyerekhez volt néhány kedves szava, de volt, 
akit megdorgált, akár a viselkedése, akár a tanulmányi 
munkája miatt. A gyerekek énekkel, verssel 
köszöntötték az őszszakállú Mikulást, akitől 
átvehették a kis csomagokat, amelyek tartalmát a 
helyi boltosoktól kaptuk, köszönet érte. 
Miután továbbment a Mikulás, az osztályközösségen 
belül is megajándékoztuk egymást, majd kezdődhetett 
a buli! Egyik teremben táncolni lehetett, a másikban 
társasjátékozni, a harmadikban működött a büfé. A 
büfében ügyes lányok-fiúk készítették a 
melegszendvicset, melyhez az alapanyagot szintén a 
boltokból kaptuk. Itt szeretnénk megköszönni Horváth 
Imrénének, Horváth Krisztinának és Görbe Lászlónak 
a segítségét. 
A miklósi iskolába járó tanulóink közül is többen 
ellátogattak hozzánk egy kis beszélgetésre, kicsit 
nosztalgiázni arról, amikor még ők is idejártak. 
December 12-én a II. korcsoportos fiú-lánycsapat 1. 
focifordulóján vettek részt tanulóink Baracson, a 
Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség 
szervezésében. Erre a játéksorozatra, ami két 
fordulóból állt, a helyi sportegyesület és a szülői 
munkaközösség jóvoltából vett részt iskolánk, a két 
szervezet fizette be a nevezési díjat. A program 
keretében sporteszközöket kapott iskolánk azon 
túlmenően, hogy gyerekeink mindig jót fociztak. A 
résztvevők: Tajti Enikő, Kranauer Bence, Takács 
Cecília, Nyisztor Petra, Killer Donát, Szekeres 
Szebasztián, Nagy Violetta, Varga Viktória, Erdélyi 
Rita, Mihályi Márk, Határ Krisztina, Takács 
Szabolcs- ezen a megmérettetésen 5. helyezést ért el. 
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December 17-én tanulóink karácsonyi műsorral 
kedveskedtek nyugdíjasainknak. Hagyományosan, a 
Nyugdíjas Klub meghívásának tettünk örömmel 
eleget. A szereplők karácsonyi csomagot, a 
nyugdíjasok szép verseket, betlehemi játékot kaptak 
ajándékba. 
December 22-én, a téli szünet előtti utolsó tanítási 
napon tartottuk karácsonyi ünnepségünket. 
Az iskolai előadáson, ahova vártuk szeretettel a falu 
lakóit is, az első és a harmadik osztályos tanulók 
adtak színvonalas, megható műsort. Ezért a szép 
szereplésért a négy elsős kislány – Kocsó Cintia, 
Répási Eszter Csenge, Sándor Fanni és Tránszky Kitti 
– a Hónap Diákja címet kapta decemberben.  
A karácsonyi ünnepségen vehették át tanulóink a 
Szülői Munkaközösség ajándékát - játékokat, 
sportszereket, valamint egyénileg a csomagocskáikat, 
melyet most is Horváth Imréné, Horváth Krisztina, 
Görbe László és a diákönkormányzat adományozott. 
Köszönet érte! 

JJ aa nn uu áá rr  
2010. január 22-én elérkezett a 200-/2010-es tanév 
eső félévének vége. A tanulók már izgatottan várták a 
bizonyítványok kiosztását.  
A következő osztályátlagok születtek: 
- Az alsó tagozatba szöveges értékelés van, amelyen 
mindenki megfelelt a követelményeknek. 
- 5. osztály: 3,8 
- 6. osztály: 3,4 
Január 22-én a Kultúra napjára emlékezve „Olvassunk 
egymásnak” néven felolvasó délutánt tartottunk, 
melyet az iskola könyvtárában rendeztünk meg. Az 
iskola szinte minden diákja részt vett a 
megemlékezésen. Hatalmas sikert aratott a gyerekek 
körében. 

Sok munkával és vigassággal telt ff ee bb rr uu áá rr ! 

Elsején Mezőfalván „Betűzgető” területi helyesírási 
versenyen járt Wolf Roxána – Killer Donát 2.o., Tóth 
Lilla Nóra – Csibrik Annamária 3.o., Tóth Nikolett – 
Vörös Boglárka 4.o.-os tanulók. 
A versenyen legeredményesebb Csibrik Annamária, 
aki a harmadikasok között – nagy örömünkre első 
helyezést ért el. 
Iskolánk Sakk-szakkörösei több alkalommal is 
versenytáblához ültek.  
A fiú csapat tagjai: Kranauer Bence 6.o., Horváth 
Tamás 6.o., Mihályi Márk 5.o. 
A lány csapat tagjai: Csibrik Annamária 3.o., Tóth 
Lilla Nóra 3.o., Vörös Boglárka 4.o. 
A lányok első helyezést értek el a szabadegyházai 
válogató versenyen, így kivívták a jogot, hogy a 
Diákolimpia döntőjében részt vegyenek. 
Dunaújvárosban a megyei döntőben az előkelő 
második helyezést érték el február 13-án. 
Ugyanezen a napon labdarúgóink A Magyar Gyermek 
Labdarúgó Szövetség által Baracson megrendezett 
tornán a II. korcsoportban 3. helyen végeztek.  
A csapat tagjai: Szekeres Szebastián 2.o., Killer Donát 
2.o., Tajti Enikő 5.o., Mihályi Márk 5.o., Nagy Zoltán 
Balázs 5.o., Erdélyi Rita 6.o., Kranauer Bence 6.o. 
Ezen a napon még egy fontos program várt 
tanulóinkra, hisz ekkor tartottuk hagyományos 
farsangi mulatságunkat. 
Kicsit izgultunk, hogy a hófúvás miatt hazaérnek-e 
tanulóink, de feleslegesen, mert az utolsó pillanatban 
mindenki megérkezett épségben és a fentiek szerint 
sikeresen. 
A 3. osztályosok így számoltak be a délutáni 
eseményről: 
„Az egész iskola nagyon várta a farsangi bált. 
Mindenki érdekes jelmezbe bújt. Volt ott éjjeli 
szekrény, boszorkány, apáca, orvos, hastáncos, 
varázsló. A mi osztályunk sokat gyakorolt, mert 
country-t táncoltunk. Nagyon örültünk, mert a zsűri 
nekünk adta az első helyet.  
A tombola húzásig Szántó Margit tanár nénivel sok 
érdekes és vicces játékot játszottunk. 
A büfében szendvicset és a szülők által sütött finom, 
süteményeket ehettünk. 
Nagyszerűen éreztük magunkat. Nagyon jó volt a 
farsangi mulatság, mert jót buliztunk.” 
Minden jelenlévőnek és támogatónak köszönjük 
segítségét! 
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A 100 ezer forintos belépőből a 
tanulmányi kiránduláson a 
múzeumi látogatásokat 
finanszírozzuk. 
15-én Zádori Ábel 4.o. képviselte 
iskolánkat a Közlekedési ismeretek 
megyei versenyén, ahol 16. 
helyezést ért el. 
23-án és 24-én nyílt tanítási napot 
tartottunk, ahova vártuk szülőket, 
nagyszülőket, leendő első 
osztályosok szüleit. 
25 tanuló hozzátartozója 
bizonyosodhatott meg arról, hogy 
a gyerekek komoly és fárasztó 
munkát végeznek nap, mint nap az 
iskolában.  
27-én labdarúgóink a III. 
korcsoportban 4. helyen végeztek 
Baracson. 
A csapat tagjai: Szekeres 
Sebasztián 2.o., Tóth Zoltán 4.o., 
Tajti Enikő 5.o., Nagy Zoltán 
Balázs 5.o., Zsida Viktor 5.o., 
Horváth Tamás 6.o., Tóth Dániel 
6.o., Török Tamás 6.o., Erős Patrik 
7.o. 
Ugyan ezen a napon sakkozó 
lányaink a Diákolimpia egyéni 
versenyén Dunaújvárosban 
szerepeltek. 
Tóth Lilla Nóra 3.o. 4. helyen, 
Vörös Boglárka 4.o. 6. helyen 
végeztek. 
A körzeti és megyei versenyen 
való részvételekért, iskolánk jó 
hírnevének öregbítéséért 
februárban a „Hónap diákja” címet 
Csibrik Annamária 3.o., Tóth Lilla 
Nóra 3.o., Vörös Boglárka 4.o. 
kapták meg. 

MM áá rr cc ii uu ss  
Ez a hónap nagy erőpróbát 
jelentett az alsó tagozatosok 
számára, hiszen elképesztően sok 
megmérettetésen mutatták meg 
szűkebb és tágabb pátriánkban, 
hogy mire is képesek. Rengeteg 
munkának és tanulásnak 

köszönhető az, hogy be tudunk 
számolni a következő 
eredményekről. 
Két csapatunknak is sikerült 
bejutnia a területi olvasási verseny 
döntőjébe, amit március 1-én 
rendeztek Mezőfalván. A 3. 
osztályosok Iringó csapata a 
kitüntető első helyen végzett. A 
csapat tagjai Csibrik Annamária, 
Takács Cecília és Tóth Lilla 
voltak. Felkészítő tanáruk: 
Bakonyi Árpádné. A 4. 
osztályosok Gyöngyvirág csapata 
helyezést nem ért el, de így is 
büszkék vagyunk rájuk. A csapatot 
Nagy Violetta és Tóth Nikolett 
alkotta. Felkészítő tanáruk 
Csibrikné Dobai Orsolya volt. 
Március 4-én népmese vetélkedőn 
vett részt Sárkeresztesen a 3. 
osztályosok Iringó csapata, azaz 
Takács Cecília, Tóth Lilla és 
Csibrik Annamária, és a 9. helyen 
végeztek. Felkészítő tanáruk: 
Bakonyi Árpádné. 
Március 5-én postáztuk a négy alsó 
tagozatos osztály egy-egy 
pályaművét, melyek témája az 
egészséges táplálkozás volt. A 
rajzpályázaton ugyan helyezést 
elérni nem sikerült, de 
mindenféleképpen dicséretet 
érdemel az a buzgalom, amellyel 
kis műveiken munkálkodtak. 
Szintén ezen a napon küldtük el a 
sárosdi általános iskola által 
meghirdetett meseíró versenyre 
készített műveket is. A következő 
kisdiákok vetették papírra egy-egy 
mesés történetüket: Tajti Tímea, 
Zuck Péter, Tóth Lilla és Csibrik 
Annamária 3.o. 
Március 18-án házi mesemondó 
versenyt rendeztünk, amin az alsó 
tagozatosok nagy lelkesedéssel és 
igen szép számban vettek részt. Az 
első osztály mind a négy tanulója: 
Kocsó Cintia, Répási Eszter, 
Sándor Fanni és Tránszky Kitti. A 

második osztályt 2 tanuló 
képviselte: Killer Donát és Volf 
Roxána. A 3. osztály bizonyult a 
leglelkesebbnek 9 tanulóval: Berei 
Erzsébet, Csibrik Annamária, Pál 
Petra, Szamler Adrián, Tajti 
Tímea, Török Klaudia, Takács 
Cecília, Tóth Lilla és Zuck Péter. 
A 4. osztályból 3 tanuló, Vörös 
Boglárka, Zádori Ábel és Bán 
Lucia készült egy-egy mesével. 
A legjobbak méltó módon 
képviselték iskolánkat március 26-
án a cecei mesemondó versenyen, 
ahol nagy élvezettel hallgatta a 
publikum gyermekeink előadásait. 
A következő kisdiákok 
öregbítették intézményünk 
hírnevét ezen a megmérettetésen: 
Kocsó Cintia 1.o., Répási Eszter 
1.o., Sándor Fanni 1.o., Tránszky 
Kitti 1.o., Volf Roxána 2.o., Killer 
Donát 2.o., Török Klaudia 3.o., 
Zuck Péter 3.o., Takács Cecília 
3.o. és Bán Lucia 4.o. 
Ugyanezen a napon képviselték a 
gyerekek iskolánkat a sárosdi 
Farkas Gyula Napokon is. 
Ügyesen szerepelt Tóth Lilla és 
Csibrik Annamária a versmondók 
versenyén, a 6. osztályos Varga 
Viktória pedig a megtisztelő 2. 
helyen végzett a szavalók között. 
Csibrik Annamáriára a díjkiosztón 
pedig meglepetés várt: itt derült ki 
ugyanis, hogy 3. helyezést ért el a 
meseíró pályázaton. 
A hónap közepén tisztelettel 
adóztunk az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc hősei 
előtt. A méltóságteljes 
megemlékezést a 4. osztályosok 
prezentálták, felkészítő tanáruk 
Csibrikné Dobai Orsolya volt. 
A számtalan verseny és 
megmérettetés közepette 
természetesen nem feledkeztünk 
meg leendő elsőseinkről sem. Tárt 
kapukkal vártuk az intézményünk 
iránt érdeklődő szülőket és 
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gyermekeiket március 26-án. Megismerkedhettek 
Csibrikné Dobai Orsolya tanító nénivel, aki 
szeptemberben veszi szárnyai alá az új elsősöket. 
Vidám, közös foglalkozáson kaptak egy kis ízelítőt a 
jövendő iskolai környezetből és a nálunk alkalmazott 
pedagógiai módszerekből. 
Az utóbbi évtizedek legkomolyabb és egyben 
leglátványosabb felújítási munkálatai fejeződtek be 
iskolánkban márciusban. A pályázati úton nyert 
11millió forintból vadonatúj nyílászárókkal látták el 
az épületet, ami remélhetőleg nem csak az iskolában 
tanulók és dolgozók közérzetét javítja, de a település 
többi lakóját is örömmel és reménnyel tölti el. 
Szintén ebben a hónapban 176 könyvtári 
dokumentummal - könyvekkel, lexikonokkal és 
hangos könyvekkel - gazdagodott iskolai 
könyvtárunk. Az összesen 200ezer forintos beruházást 
a Takács Etel Pedagógiai Alapítványtól elnyert 
összegből tudtuk fedezni. 
Kiváló tanulmányi eredményük és példamutató 
szorgalmuk elismeréseképpen a következő diákokat 
tüntette ki a nevelőtestület a "Hónap diákja" címmel: 
Csibrik Annamáriát, Takács Cecíliát és Tóth Lillát 
3.o. 
ÁÁ pp rr ii ll ii ss  
Sakk szakkörünk tagjai a dunaújvárosi Petőfi Kupán 
vettek részt április 10-én. A szüntelen gyakorlásnak és 
tanulásnak köszönhetően folyamatosan fejlődnek a 
gyerekek. Így szépen helyt állt Török Klaudia, 
valamint Tóth Lilla. Volt akinek helyezést is sikerült 
elérnie: Csibrik Annamária 4., Vörös Boglárka pedig 
6. helyen végzett korcsoportjában. 
Április 13-14-15-én nyílt lehetőség beíratni 
intézményünkbe a leendő első osztályosokat. Óriási 
örömmel vettük tudomásul, hogy mind a 14 nagylóki 
nagycsoportos szeptembertől szülőfaluja általános 
iskolában kezdi meg tanulmányait. Nagy-nagy 
szeretettel várjuk őket szeptemberben. 
Április 15-én szépen szavaló tanulóink a Mezőfalván 
megrendezett területi szavalóversenyen csillanthatták 
meg tehetségüket. Helyezést most nem sikerült 
elérniük, mi azonban nagyon büszkék vagyunk rájuk 
és a 62 induló közül az ő hangjuk csengett számunkra 
a legszebben. Ezek a tanulók nem voltak mások, mint 
Volf Roxána és Killer Donát 2.o., valamint Csibrik 
Annamária és Tóth Lilla 3.o. 
Április 17-én tartottuk óvodánk és iskolánk 
hagyományos kulturális bemutatóját, amire már 

hónapok óta készültek a gyerekek osztályfőnökeikkel. 
Gazdag és változatos műsorral szórakoztatták az 
érdeklődőket: táncbemutató, verscsokor, 
mesedramatizálás, az óvodások megható és vidám 
jelenetei, valamint a felső tagozatosok színpadi 
jelenetei tették emlékezetessé ezt a délutánt. 
Gálaműsorunkra idén is szedtünk belépőt, azért hogy 
ki-ki lehetőségeihez mérten pénzadománnyal 
támogathassa diákönkormányzatunkat. Idén 33.300 
forint gyűlt össze a kultúrműsorra kíváncsi 
közönségnek köszönhetően, amiből 10.000 Ft-ot az 
óvoda használ fel, a maradékon pedig – az elmúlt 
tanévhez hasonlóan – a háromnapos kiránduláson az 
iskolás gyermekeknek fogunk belépőjegyeket 
vásárolni. 
Április 19-én Kovács István hosszútávfutó látogatott 
el iskolánkba, aki képes beszámolót tartott kínai 
útjáról. Ő ugyanis azon szerencsések egyike volt, aki 
Hainan-szigetén 300 méteren át vihette az olimpiai 
lángot Magyarország képviseletében. Eredetileg a 
hagyományos "Nyuszifutásra" érkezett iskolánkba, ezt 
az eseményt azonban sajnos elmosta az esős időjárás. 
Reméljük, jövőre sikerül. 
Április 24-én rendeztük meg az Iringó-tanösvény 
tavaszi bejárását, melyre szép számmal sikerült 
idecsalogatnunk természetkedvelő túrázókat, akik a 
közel 15 kilométeres tanösvényen élvezhették a 
környék természeti szépségeit, a remek időt és a jó 
társaságot. A nyugdíjas klubnak köszönhetően fél 
úton ismét finomságok és frissítők várták a megfáradt 
túrázókat, a szervezőktől pedig emléktollat 
kaphattunk ajándékba. Vörösné Marika finom kalácsa 
a célban várt a 230 résztvevőre. 
MM áá jj uu ss  
A május is bővelkedett programokkal, ahol iskolánk 
képviseltette magát nagyon szép eredményekkel. 
Május 15-én Király kupa néven Régiós sakkversenyen 
vettünk részt Dunaújvárosban. 
Eredményeink: 
Takács Cecília 
3. helyezés 

Vörös Boglárka 
4. helyezés 

Csibrik Annamária 
5. helyezés 

Tóth Lilla 
6. helyezés 

Török Klaudia 
7. helyezés
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Május 18-án Sárbogárdon a 
Mészöly-napi szavalóversenyen 
értünk el szép eredményeket. 
1.o.: Répási Eszter Csenge 2.hely 
2.o.: Volf Roxána, Killer Donát 
3.o.: Csibrik Annamária 2.hely, 
Tóth Lilla Nóra 3.hely 
4.o.: Nagy Violetta, Tóth Nikolett 
5.o.: Takács Szabolcs, Tajti Enikő 
6.o.: Varga Viktória 3.hely. 

Május 20-án Mátyásdombon a 3. 
osztályosoknak megrendezett 
környezetismereti versenyen 
jártunk két csapattal. 

Ördögszekér: Tóth Lilla – Takács 
Cecília 5. hely, Iringó: Csibrik 
Annamária – Török Klaudia 6. 
hely. 

Május 26-án a Gyermek 
Labdarúgó Szövetség által 
rendezett országos kispályás 
focitorna körzeti döntőjében 
szerepeltünk Rácalmáson a III. 
korcsoportos (U-13) gyerekekkel, 
ahol a 3. helyet sikerült 
megszereznünk. Ez a verseny 
három tornából állt. 

Játékosok:  Erős Patrik 
                   Takács Szabolcs 
                   Horváth Tamás 
                   Zsida Viktor 
                   Nagy Zoltán Balázs 
                   Tóth Dániel 
                   Kranauer Bence 
                   Mihályi Márk 
                   Varga Viktória 
                   Tóth Zoltán 
                   Török Tamás 
                   Tajti Enikő 

Tudósítottak: 
az iskola diákjai és tanárai 
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2010. március 12-én az alapítvány 
nyilvános közgyűlést tartott. Arany 
Zsoltné az alapítvány elnöke 
beszámolt a szervezet eddigi 
működéséről az alábbiak szerint: 

„Kedves szülők, nagyszülők és 
leendő szülők! 

Szeretettel köszöntök mindenkit, 
aki feláldozta szabadidejét és eljött 
alapítványunk hosszú idő óta 
egyetlen taggyűlésére. 
Azért hívtuk össze most a 
taggyűlést, mert a kuratórium 7 
tagjából 6 nem kíván tovább 
tevékenykedni a kuratóriumban. 
Ezért új kuratóriumot kell 
választaniuk a tagoknak. A 
szavazás előtt azonban szeretnék 
pár szót szólni eddigi 
tevékenységünkről. 
Mint tudjátok az alaptőkénk 
személyes adományokból jött létre, 
amit 1998-ban kezdtünk gyűjteni.  
Az első évben ebből az 
adományból csináltattuk a 
játszótéri játékokat. Ahhoz 
azonban, hogy tovább tudjunk 
lépni újra pénzt kellett szereznünk. 
Első pár évben bálokat kellett 
szerveznünk, amelynek a 
bevételéből vásárolhattunk egy pár 

kézilabda kaput és megcsináltattuk 
a hűsölőt a játszótér mellé. 
Külső támogatásunk ekkor 90.000 
Ft a Közműbér Kft.-től volt, 
valamint az Erdészettől faanyagot 
kaptunk. Sajnos a bálok bevétele 
egyre csökkent, kivéve 2002-t, 
amikor az iskola javára tartottunk 
jótékonysági bált. Ekkor 100 ezer 
Ft-tal tudtuk támogatni az iskolát. 
2002-ben az adótörvény változása 
miatt kiderült, csak közhasznú 
alapítvány kaphatja meg a SZJA-
ból a felajánlott 1 %-okat. Ekkor 
mi is módosítottuk az Alapító 
Okiratunkat és kértük a 
közhasznúként történő 
nyilvántartást a cégbíróságtól. 
2004-ben a lekötött alaptőkénk 140 
ezer Ft volt és ezen kívül 71.869 Ft 
kézpénzzel rendelkeztünk. Ez 
nagyon kevés ahhoz, hogy bármit 
is kezdeni lehetett volna vele, de 
ettől az évtől kezdődően 
megkaptuk az adó 1%-át és az 
önkormányzattól is kaptunk 
támogatást. 
Az adóból 179.290 Ft-ot, az 
önkormányzattól 25 ezer Ft-ot 
kaptunk. Ebben az évben a 
gyermeknapi rendezvényekhez 

járultunk hozzá 11.400 Ft-tal és 
csináltattunk egy kültéri ping-pong 
asztalt 40 ezer Ft-ért. 
Az év végi záró pénzkészletünk 
223.466 Ft volt, az alaptőkén 
kívül. 
2005-ben az SZJA-ból 141.527 Ft 
jött, az Önkormányzattól 40 ezer 
Ft-ot kaptunk. Ekkor a 
gyermeknapi rendezvényt 20 ezer 
Ft-tal támogattuk, és karácsonyra 
vásároltunk játékokat az óvoda és 
iskola részére 29.590 Ft értékben. 
A záró pénzkészletünk ekkor 
341.780 Ft volt. Mint látható 
lassan növekszik a pénzkészletünk, 
de akkor a kuratórium úgy döntött, 
hogy jobb, ha kicsit tartalékolni, 
mert már látszott, hogy nagyobb 
beruházást csak pályázatok útján 
lehet megvalósítani, ahhoz viszont 
tőke kell, hogy az önrészt ki tudjuk 
fizetni. Sajnos ekkor két sikertelen 
pályázatunk is volt, egyszer 
működési költségre pályáztunk, és 
egyszer egy teleház létrehozására. 
Volt egyébként egy sikeres 
pályázatunk is, ahol leselejtezett 
számítógépekre lehetett pályázni, 
azt a választ kaptuk, hogy 
nyertünk, és majd szállítják a 



11 – Nagylóki Hírmondó CIVIL TÜKÖR  2010. május

gépeket, de többszöri érdeklődésre, 
még a mai napig sem érkeztek meg 
a gépek. 
2006-ban az adó 1%-ából már 
178.889 Ft-ot kaptunk és az 
önkormányzat támogatás 70 ezer 
Ft volt. 
Ebben az évben volt községünk 60 
éves évfordulója és ebből az 
alkalomból az önkormányzattal 
együttműködve pályázatot írtunk 
ki „Ismerjük meg településünk 
történelmét a lakosság emlékei 
alapján” címmel. A pályamunkákat 
60 ezer Ft-tal jutalmaztuk. 
Szintén az évfordulóra készítettük 
el a Kultúrházban lévő 
helytörténeti szobát, ahol a 
lakosságtól gyűjtött régi használati 
eszközöket mutatjuk be, és 
amelyet tovább bővítve szeretnénk 
az utódainknak átadni, hiszen ez 
egy olyan érték, amely pár év 
múlva már van biztos, hogy 
fellelhető a családoknál, de így 
egybegyűjtve kultúrkincsnek 
tekinthető. 
A gyermeknapot 10.583 Ft-tal 
támogattuk. 
Az iskola nyári felújításakor a 
parkettacsiszoló bérletével 
segítettük a szűk anyagi 
lehetőségeket. Ez 16.800 Ft volt. 
A záró pénzkészletünk 499.264 Ft 
volt. 
2007-ben az önkormányzattól 40 
ezer Ft-ot, az SZJA-ból 266.759 
Ft-ot kaptunk. Egy kézilabda-hálót 
vásároltunk 12 ezer Ft-ért, és 
megint az iskolai felújításhoz 
járultunk hozzá, 19 ezer Ft 
értékben festéket vásároltunk. 
Az önkormányzat pályázatot nyert, 
amelyből megvásárolta a Petőfi 
utcai házat, a Tavi palota céljára. A 
pályázati önerőt a Lovas Egylettel 
és az Alapítvánnyal együtt tudták 
biztosítani. Ez részünkről 266.759 
Ft-ot tett ki. 

2008-ban közterület parkosítására 
költöttünk. 8.500 Ft-ért 
vásároltunk virágot a szülői 
munkaközösség szekerébe. 
Az iskola szűkös anyagi 
lehetőségei miatt, megint nekünk 
kellett javításokhoz hozzájárulni. 
41.800 Ft-ért a vizesblokk 
javítására vásároltunk 
szerelvényeket. Az adó 1%-ából 
291.153 Ft-ot kaptunk, és a 
Magyar Telekom cégtől 700.000 
Ft támogatást kaptunk. Így az év 
végi pénzkészletünk 1.410.230 Ft 
volt. 
Mivel ezt a jelentős támogatást az 
Önkormányzat hathatós 
közreműködésével kaptuk, ezért a 
költségvetési támogatást nem 
igényeltem ebben az évben. 
2009-ben az önkormányzattal 
kötött együttműködési 
megállapodás alapján 100 ezer Ft-
ot fizettünk ki a József Attila és 
Kiss Endre utca fásítási 
pályázatára. 
A gyermeknapi színházi 
produkcióra 30 ezer Ft-ot adtunk, 
és a Falunapra megnyitott 
Fotókiállításhoz képkereteket 
vásároltunk 29.806 Ft értékben. 
A tavalyi évben vásároltunk még 
az óvoda részére a homokozóhoz 
előírt takaróponyvát, ez 46.875 Ft 
volt. Így a tavalyi év végi záró 
pénzkészletünk 1.335.587 Ft. 
Ez az összeg természetesen 
bankszámlán van. Ezen felül van 
lekötött alaptőkénk, amelyhez nem 
szabad hozzányúlni. Készpénz 
jelenleg nincs a pénztárban. 
Én ezzel a beszámolóval adom át 
az utánam következő kuratóriumi 
elnöknek az alapítványi vagyont, 
és kívánom, hogy ennél 
sikeresebben tevékenykedjenek a 
községünkben élő gyermekekért. 
Megköszönöm a régi kuratóriumi 
tagoknak az aktivitását, és minden 

szülőnek a segítségét, hiszen a 
rendezvényeinken többen 
segítették munkámat. 
Kérem a szülőket, hogy az új 
vezetőséget is támogassák 
elképzeléseinek megvalósításában. 
Világosan látszik, hogy szükség 
van a faluban egy ilyen civil 
szervezetre, mert így tudja a 
lakosság az adójával támogatni a 
falut és azon keresztül az 
intézményeket, vagyis a 
gyermekeket. 
Még egyszer köszönöm 
mindenkinek a segítségét és jó 
munkát kívánok az elkövetkező 
évekre.” 
A közgyűlés a beszámoló 
elfogadása után tudomásul vette, 
hogy Arany Zsoltné, Dr. Bögyösné 
Kótai Erzsébet, Andrásné Bernáth 
Mária, Zelnik Károlyné, Nagy 
Istvánné nem kívánnak a jövőben a 
kuratórium munkájában részt 
venni. Minden jó érzésű nagylóki 
lakos az itt élő gyermekek, fiatalok 
nevében megköszönjük önzetlen 
munkájukat, melyet községünkért 
végeztek! 
A közgyűlés megválasztotta az új 
kuratórium tagjait. A jövőben az 
alapítvány döntéshozásában, 
irányításában munkálkodik: 
Bakonyi Árpádné, Bartosné László 
Mónika, Görbe Éva, Horgosi 
Jánosné, Kovács Franciska, 
Szabóné Bögyös Orsolya, Tóthné 
Engelhardt Tünde. 
Kérjük építő jellegű 
gondolataikkal, kéréseikkel 
forduljanak bizalommal a 
kuratórium tagjaihoz! 
Reméljük, hogy a jövőben is 
tevékenységünkkel 
hozzájárulhatunk „Nagylók 
községben élő gyermekek testi, 
szellemi, erkölcsi fejlődéséhez, 
oktatásához, neveléséhez! 

Arany Zsoltné kuratóriumi elnök
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Május 15-én újra 
megrendezésre került a már 
hagyománnyá vált 
gumikerekes fogathajtó 
verseny a Piroska-tó melletti 
lovas pályán. 
Az idei versenyen az időjárás 
nem volt kegyes a hajtókhoz, 
de mégis sokan 
megmérettették magukat. 11-
en hajtották végig az 
akadályokon, míg a Vadászhajtást 9 versenyző vállalta be a csúszós 
pályán. 
A verseny végeredménye: Vadászhajtás: 
1. Tatai László – Sárbogárdi LE 1. Vida Károly 
2. Vida Károly – Sárbogárdi LE 2. Török Attila 
3. Kiss János – Nagylóki LE 3. Durmits Gyula 
4. Tóth Zoltán – Nagylóki LE 4. Tatai László 
5. Kiss Olga – Nagylóki LE 5. Kiss Nándor 
6. Bognár Attila – Sárosdi LE 6. Kiss János 

KKŐŐKKEEMMÉÉNNYY  HHOORRGGÁÁSSZZVVEERRSSEENNYY 

2010. május 21-23-a között került 
megszervezésre a VIII. ORSZÁGOS 
KŐKEMÉNY HORGÁSZVERSENY. A 
24 nevezett kéttagú csapat szabadon 
választott módon úszós, fenekező, 
szabadeszközös szektorversenyben 
mérték össze rátermettségüket. A 
versenyt Tóth József polgármester 
nyitotta meg, a tisztaságát, a 
mérlegelés pontosságát Molnár Csaba 
alpolgármester és Takács József helyi 
lakosok biztosították. 
A verseny végeredménye: 
I. Jeam-Beam Team SOLT 50,08 kg 
II. Szúnyog – Fishing Team TATA 44, 
96 kg 
III. Pöcsösök Team TATA 30,69 kg 
A nagylóki versenyzők közül 
dicséretesen szerepeltek Fekete 
Zoltán, Kaszab Ferenc, akik 13 kg 
halat fogtak. Gratulálunk!

RREENNDDEEZZVVÉÉNNYYEEKK  AA  KKÖÖVVEETTKKEEZZŐŐ  NNEEGGYYEEDDÉÉVVBBEENN 

2010. július 10. IIrriinnggóó--MMeezzőőfföölldd--CCaarrttooggrraapphhiiaa  kkuuppaa 
 Iringó: 15, Mezőföld: 30, 50, 60 
 Kerékpárral a Mezőföldön: 50, 
 Éjjel a Mezőföldön: 20, 40. 
 Rajt: Tavipalota Turistaház 
2010. július 17. AAmmaattőőrr  KKeetttteess  FFooggaatthhaajjttóó  VVeerrsseennyy  
2010. július 31. – 2010. augusztus 1. 
 VVIIIIII..  LLóókkii  NNaappookk  
Szombat: Sportnap – Utcák bajnoksága – futball torna 
Vasárnap: Kulturális programok, sztárvendég: Dupla KáVé 
2010. augusztus 8. 
 BBúúccssúúbbááll  
 Zenél: a Koncz Rock együttes 

Nagylóki Hírmondó - Nagylók Községi Önkormányzat
hivatalos lapja • Felelős szerkesztő: Tóth József •
Szerkesztőbizottság: Arany Zsoltné, Bakonyi Ágota, Bakonyi
Árpádné, Csibrikné Dobai Orsolya, Dobai Teréz, Fekete Tímea,
Fiatalok Egymásért és Nagylókért Egyesület, Südi László,
Szántó Margit, Tauz Józsefné, Tóth József • Kiadja: Nagylók
Községi Önkormányzat • Megjelenik: negyedévente •
Nyomdai munkák: Bogárd és Vidéke Kiadó •
Szerkesztőség elérhetőségei: 2435 Nagylók, Hunyadi u. 1.,
tel.: 06-25-507-350, e-mail: pmhivatal@nagylok.hu 

Falunk egyik legaktívabb egyesülete a
Nyugdíjas klub. Minden hónapban
összegyűlnek a Kultúrházban „Tini-buli”-
ra. Aktívan részt vesznek a falu életében.
Ahol kell segítenek, s eljárnak különböző
programokra akár a megye határain
kívülre. Az elmúlt negyedévben is sűrű
volt a programjuk. Március 10-én
Székesfehérváron a klub 8 tagja látogatott
el a Verebes – kabaréra, melyre a jegyeket
a Megyei Nyugdíjas Egyesület
ajándékaként kapták Nőnap alkalmából.
Április 15-én tisztelet jeggyel vettek részt a
klub tagjai a Vörösmarty Színház
Vízkereszt, vagy valami más című előadás
főpróbáján, melyet nagyon élveztek. Május
29-én ellátogattak Cserkeszőlőre az éves
Nyugdíjas találkozóra, melyen minden
évben részt vesznek. Természetesen a falu
programjain is aktívan kivették a részüket.
Fiatalos lendülettel vállalták a feladatokat.
Április 24-én az Iringó-túrán kenték a
zsíros kenyeret, majd frissítővel kínálták a
megfáradt túrázókat. A Gyermeknapon
friss fánkkal örvendeztették meg a
gyerekeket. Június 13-án finom étkekkel
készültek a templom építésének 50.
évfordulójának alkalmából tartott
fogadásra. A hagyományos Aratónapot
júliusra tervezik. A Lóki napok keretében -
július 29-én - Nyugdíjas találkozót
tartanak. Lejegyezte: Bakonyi Ágota
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