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Településünk idei évi közmunka programjának bemutatása
A tavalyi év végéhez közeledve a Belügyminisztérium
közzétette a 2013. évi közmunka program feltételeinek a
felhívását,
melyre
önkormányzatunk
benyújtotta
a
megvalósításra vonatkozó elképzelését, illetve a hozzá
szükséges támogatási igényét. Többszöri egyeztetés és
átdolgozást követően a program véglegesítésre, majd idén
januárban jóváhagyásra került az említett kiíró szerv részéről.
A közmunka programba négyféle alprogram került
betervezésre, amelyek megvalósítására összesen 26 fő
álláskereső helyi lakos foglalkoztatására nyílott lehetőség. A
tervezett munkák közé tartozik a mezőgazdasági utak
karbantartása, a csapadékvíz-elvezető árkok burkolása, valamint
az un. értékteremtő alprogram, amelybe a mezőgazdasági
termelés, illetve a betonelemek gyártása és járdafelújítás
tartozik.
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A program megvalósítására az állam mind a bérek és
járulékaira, mind pedig a dologi kiadásra 100 %-os támogatást
biztosít. Ennek megfelelően önkormányzatunknak az idei
közfoglalkoztatási (átlagban 10 hónap) program megvalósítására
36 162 261 forint vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg.
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A mezőgazdasági termelés alprogram keretén belül szabadföldi,
illetve intenzív termelési (fóliasátorban történő) formában kerül virág
és zöldség előállításra. A startmunka programban elsősorban a helyi
közétkeztetési konyha által felhasznált alapanyagok megtermelését,
valamint a település közterületeinek a virágosításhoz szükséges
egynyári növények előállítását kívánja elérni. A foglalkoztatásban 6 fő
dolgozó vesz részt 10 hónapon keresztül. A meglévő 90 m2
alapterületű fóliasátorhoz idén újabb két sátor került megépítésre,
együttesen 330 m2 alapterülettel. Minden sátorba kiépítésre került az
öntözőrendszer is. A szabadföldi termelésbe közel 1,5 hektár terület
került bevonásra. Az elmúlt időszak során (2013. március elejétől)
előállításra került 170 db kaspós virág, több mint 10 ezer begónia,
muskátli, petúnia és egyéb egynyári virág. A növények egy része
értékesítésre, illetve a település közintézményeinek, valamint
közterületeinek a virágosítására lett felhasználva. Ez a folyamat május
végére fejeződött be. A virágpalánta neveléssel párhuzamosan sikerült
előállítani több tízezer paprika és paradicsom palántát, amelyek a
szabadföldi termelésbe lettek bevonva, illetve egy része értékesítésre
került. Továbbá, egy fóliasátor kordonos paradicsom palántával lett
beültetve, amely eredményeként a növény már termőre fordult. A
szabadföldi termelésben fűszerpaprika, valamint a közétkeztetési
konyha felhasználására alkalmas zöldségek kerülnek előállításra.
Az értékteremtő program másik része a betonelemek gyártása és
azok közterületbe történő beépítése teljesen idegen terület az eddig
végzett tevékenységekhez viszonyítva. A megfelelő munkaterület
kialakítása és a gyártó gépek beszerzése után elkezdődött a járdalapok
gyártása. Ezen program keretén belül terveztük járdalapok, térkő és
árokelem gyártását, valamint a két utóbbi közterületen történő
beépítését. Ezen kívül a járdalapok gyártását más önkormányzat
megrendelésére vezettük be. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
5000 db járdalap legyártását rendelte meg önkormányzatunktól.
Azonban a térkő iránt több magánszemély is érdeklődött nem csak a
településünkről. A programban legyártott térkő és árokelem
felhasználásával tervezzük felújítani a Hunyadi utca posta felőli
oldalán található járdát, valamint az árok kitisztítását és burkolását.
Községünk járdáinak felújítását 11 fő (ebből 1 fő csoportvezető)
alkalmazásával 10 hónap időtartamban napi 8 munkaórában tervezzük
megvalósítani. A csapadékvíz-elvezető árokrendszer kitisztítása is 10
hónapot fog igénybe venni. A munkát 3 fő közfoglalkoztatott fogja
végezni.
A mezőgazdasági földutak könnyebb
megközelítését az utak karbantartásával
kívánjuk elérni. A növénnyel benőtt
útszakaszok kitisztítását és az egyenetlen
úttükör helyreállítását valósítjuk meg. A
kiszáradt, valamint az út nyomvonalába
benőtt fákat kivágjuk, továbbá az utakra
ráhajló
faágakat
vágjuk
le
a
mezőgazdasági
területek
könnyebb
megközelítése
érdekében.
A
mezőgazdasági
földutakon
történő
közlekedés
feltételeit
kívánjuk
Paradicsom
megteremteni a programmal. Az utak
rendbetételéhez 6 fő közmunkást alkalmazunk 10 hónapon át, napi 8
órában.
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Átszervezzük az óvodánkat
Kedves Szülők!
Örömmel tájékoztatom Önöket,
hogy Önkormányzatunk az óvoda
átszervezése kapcsán – figyelemmel a
2. életévet betöltött gyermekek
munkába
visszatérő
szüleinek
igényeire, a megváltozott köznevelési
törvényre, illetve a beíratásra váró
magas gyereklétszámra – úgy döntött,
hogy a Nagylóki Csicsergő Óvoda és
Egységes Óvoda-Bölcsődét, egy
óvodai és egy óvodai-bölcsődei
csoporttal működő intézményként
hozza létre.
Intézményünk óvodai csoportjába
az adott év augusztus 31-ig 3.
életévüket betöltött és annál idősebb
gyermekek
napközbeni
ellátását
tudjuk biztosítani. Ebbe a csoportba
az intézmény felveheti azt a
gyermeket is, aki a harmadik életévét
a felvételétől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a
településen
lakóhellyel,
ennek
hiányában tartózkodási hellyel
Iskolai kirándulás Szegeden és
környékén
Nagylók tanulói élményszerző úton
A tanulmányi év vége felé
diákjaink
már
fokozódó
türelmetlenséggel várták azt a napot,
amelyet a hagyományok szerint
hazánk tájainak egy-egy szeletét
megismerhessék.
2013. június 5-én útra kelt az
iskola, hogy 3 napig belefeledkezzék
Magyarország
élővilágának
és
alkotásainak megismerésébe.
Első állomásunk a Kiskunsági
Nemzeti
Park
területén
lévő
Bugacpuszta volt.
Ahogy a Karikás Csárdától
eljöttünk, Pazar látvány tárult
szemünk
elé.
A
különböző
vadvirágok
pompája,
színek
kavalkádja kápráztatott el bennünket.
A természet színpadán előtűnt egy
legelésző gulya lomha mozgásukkal,
hatalmas tülkös szarvukkal. Messze
távol tőlünk ménes legelészett
csendesen.
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rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi
kérelme
teljesíthető.
A
csoportba
felvehető
maximális
gyermeklétszám: 30 fő.
Az óvodai-bölcsődei csoportba 15 fő óvodáskorú és 5 fő bölcsődés
– 2. életévüket betöltött gyermek – gondozását-nevelését tudjuk
biztosítani.
Jelenleg az új intézményünk szervezeti struktúrájának kialakításán,
a személyi és tárgyi feltételek megteremtésén dolgozunk azért, hogy a
nevelési év kezdetére egy gyermek-, szülő- és családbarát intézmény
jöjjön létre.
Ennek érdekében intézményvezetői, óvodapedagógusi és
kisgyermekgondozói álláshely meghirdetésére kerül sor, valamint az
óvoda épületében elvégezzük a szükséges felújításokat, átalakításokat.
Szülőként Önök is tudják egy kisgyermek nevelésének sikeréhez a
szülőnek, a gyermeknek és az óvodapedagógusnak együtt, egymást
partnerként kezelve kell együttműködniük. Ezúton is szeretném
biztatni Önöket, hogy aktív Szülői Munkaközösségként dolgozzunk
együtt azért, hogy óvodánk gyermekeink napközbeni ellátását
mindannyiunk megelégedésére végezhesse.
Arra törekszünk, hogy 2013. szeptemberétől az új vezetéssel, új
óvodapedagógusokkal és a nevelő munkát segítő alkalmazottakkal
kiegészült szakember gárda egy gyermekközpontú és családbarát
intézményben várja településünk gyermekeit, akár már 2 éves kortól.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, bízunk benne, hogy
intézményünk kínálata találkozik az Önök igényeivel, és gyermeküket
szeptembertől óvodásaink, és „bölcsődéseink” között üdvözölhetjük.
Tóth József polgármester

Maradandó élményt jelentett a Pásztormúzeum. A pásztor
bemutatta nekünk a múzeumot. Ízes tájszólással ismertette meg
velünk a pásztorélet természeti és élővilágát. A kíváncsi gyerekeket
beöltöztethettük a jó nehéz subába is.
Végül a csikósok lovasbemutatója vívta ki bámulatunkat.
Innen Kiskörösre vitt a buszunk, ahol a Petőfi szülőházában
mindenekelőtt a kancsót csodálták meg, amellyel Petőfi Sándort, a
világ egyik legnagyobb költőjét megkeresztelték, valamint a korabeli
anyakönyv keresztelési bejegyzését. Igen sok dokumentumot és
relikviát láthattunk életéről és munkásságáról.
A második napot az Ópusztaszeri Emlékparkban töltöttük.
Megnéztük a Feszty-körképet, a jurták kiállításait. Elcsodálkoztunk az
1800 éves mamutfenyő fatörzsön. Lovasbemutatón vettünk részt,
amely őseink harcmodorát, játékát mutatta be.
Nagy élményt jelentett az Oskola, ahol a tanító úr az 1926-os
esztendőbe vezettet vissza bennünket Nem hiányzott a körmös és a
sarokba állítás sem.
Palatáblát és a palavesszőt is kipróbálhattuk. Ez egésznapos
program volt.
Harmadik napon Szegeden jártunk. A Móra Ferenc Múzeum
látnivalói és ismeretei töltötték ki érdeklődő figyelmünket. Itt éppen
az ősember életét bemutató, valamint Munkácsy Mihály világhírű
festményeiből láttunk összeállítást. A gyerekek homokból csontokat
ástak elő, valamint állatbőrökbe öltöztek, kőbaltát fogtak a kezükbe,
amivel néhány percre ősembereknek érezhették magukat.
A múzeum látogatása során elámultak Móra Ferenc fortissimóban
sem kifejezhető széles látókörű és leíró unkásságán. Ezek közül: a
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közéleti ember, az író, régész, néprajztudós, újságíró. Csakhogy a
legjelentősebbekről szóljunk.
Bementünk a híres Szegedi Dómba is.
Utolsó állomása utunknak a Szegedi Vadaspark volt. A sok-sok
állatfaj mellett nekünk csodának számított amikor megpillantottuk a
tiszta fehérszőrű oroszlánpárt. Látható volt az állatkert minden állatán
hogy széles mozgási körben jól érzik magukat, jól tápláltak. Több
kihalóban lévő állatfajt itt gondoznak.
Tanulóink nem siették el a látnivalókat, több órán át figyelmesen
rögzítették emlékeikbe egy-egy állatra jellemző ismeretet.
Szeged és környéke kultúrájából sikerült magunkkal hozni több
tudást növelő ismeretet.
Ez volt a cél és úgy érzem teljesült. Végig vidáman,
befogadókészen éltük át az élményeket.
A vezetés, az irányítás, a pontosan megtervezett útvonalterv a
pedagógusok és névszerint Csibrikné Dobai Orsolya személyes
érdemeit fejezi ki.
Látványúton Rétimajorban
A Nagylóki Általános Iskola tanulói és pedagógusai 2013. május
27-én felkerekedtünk és autóbusszal
meglátogattuk a térben
közelünkben lévő (kb.40 km) –re lévő halban gazdag
horgászparadicsomot.
Egy-egy horgásztó ehhez képest pipafüst. Szemünk-szánk elállt
attól a panorámától, ami elénk tárult. Egy nagykiterjedésű, összefüggő
rendszert alkotó, több tagból álló horgászparadicsomra találtunk. Akik
először látták most ezt, nem győztek gyönyörködni benne. Iskolánk
minden tagja ráérezhetett egy ilyen létesítmény nagyszerűségére.
A magyar halászat relikviáit bemutató múzeumban szinte mindent
láthattunk, ami e tevékenységi körben előfordul. Halászhálók,
csónakok, halászruházatok, madarak, halak, víziállatok stb.
Legnagyobb szenzáció a 2004-ben a múzeumba kerülő nagy hal volt (
viza ), amelynek súlya: 185,5 kg volt. Ezt Magyarországon fogták.
A gyönyörű poszterokon a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Rétszilasi
Természetvédelmi Terület kincseit láthattuk, valamint az itt
meggyűrűzött madarak útvonalát Európától –Afrikáig.
A múzeum falát Kunkovács László etnofotográfus halászati témájú
képei ölelték körbe.
A centrum kifejezés valóban kifejezi azt, amit komplex módon
ezen a területen igazgatnak.
Halfajták kinevelése, új fajtákkal való kísérletek, tenyészetek. A
tógazdálkodással összefüggő minden tudományos ismeret alkalmazása
mind-mind a természet és az ember együttes érdeme. A hozzáértő
emberek ezt a ’’ kis országot ’’ Magyarország mintahelyéül emelték.
Amilyen precíz és komoly munka itt folyik, érdeklődő, meglepett
gyermekeink arcáról olvasható volt. Érdemes volt látni a nyílóban
lévő tavirózsákat, vízi tököket, a hatalmas tenyérnyi békákat, a békés
teknősöket és vízisiklókat, a nádas Árpád korabeli halászkunyhót, amit éppen nádaztak – a halneveldét, a pihenést szolgáló épületeket,
amelynek tetejéről kilátás nyílt erre a sokhektárnyi területre.
Kipróbáltuk a nagy halászcsónakot is. Utunk közben az orrunk is részt
vett a horgásztó miliőjéből feltűnően elütő halászléfőzés illatárjában.
Szinte elcsurgott a nyálunk.
Ezen a jó hangulatú kiránduláson elérte célját az iskola. Mert
ismereteket közvetített és bővített az ott talált látnivaló és tudnivaló.
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Látszott a gyermekek arcán, ahogy
egymás szavába vágva értelmezték a
látottakat.
Jó kis kiruccanás volt !
VAKÁCIÓ NAGYLÓKON
Műsoros ünnepi órák az öreg
platánfák alatt
Eljött a nyár, az utolsó iskolanap.
Az évek során hagyományünneppé
avattuk ezt a napot.
Meghívtuk óvodásainkat és a
hantosi iskola tanulóit. Gyermekeket,
felnőtteket, akikkel együtt szinte
betelt az öreg platánfák hatalmas
lombsátrai alatt lévő nagy udvar.
Intézményvezetőnk örömét fejezte
ki azért, hogy iskolánk egyszerre
ennyi
látogatót
nem
látott
mostanában. Bátorított mindenkit,
hogy érezzék jól magukat ebben a
gyönyörű környezetben.
A kellemes szép időben egy
meglepetés
is
várta
alkalmi
közönségünket.
A
Mezőföld
Hajdúi
Hagyományörző Egyesület tagjai
közül ( Szabó Bálint, Szabó Vata,
Horváth András, Tórizs Dániel )
voltak azok, akik több órán át a török
uralom elleni időkben használatos
kézi fegyvereket alkalmazás közben
mutatták be . Ezt követően gyerekek
és
felnőttek
kézbe
vehették,
kipróbálhatták azokat ellenőrzés
mellett, harci helyzetben is.
Ugyanők egy vidám jelenettel
kedveskedtek. Az igazságos aga
története volt.
A
közvetlen
élményt
adó
bemutatók élénk figyelmet váltottak
ki a gyermekekből annyira, hogy
méltán kapcsolták a történelmi
ismereteikhez. Köszönjük az általuk
adott önzetlen műsort.
Vendégeink nem győzték dicsérni
a környezetet, az osztályok belső és
külső formáit. A szép és tiszta
termeket. Ezekben öröm tanítani és
tanulni.
Bejárás
közben
még
egy
meglepetés várt rájuk. Mintegy 160
tablóm adott képet arról, hogy az
elmúlt években az iskola és a község,
a
gyermekek
és
felnőttek
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elválaszthatatlanul összeforrt iskolai
és
kulturális,
valamint
sporttevékenysége adta meg a helység
arculatát. A képek meggyőző
hűséggel mutatták az évek során itt
tanult és felnőtt emberekké vált
diákok
ismerethalmazának
megnyilvánulásait
a
bemutatott
különböző események kapcsán.
(E tablórengeteg még csak
töredéke annak, ami a mi helyi
történelmünk fellelt kezdeteitől a napi
aktualitásig még feldolgozásra vár. A
képeken kívül felhasználok lehetőleg
minden megjelent újságcikket is.)
Folyamatos volt a szerény
vendéglátás,
amelyben
frissen
készített zsíros kenyér lila hagymával,
paradicsommal, lekváros kenyér,
margarinos kenyér fogyott jóízűen.
Számolatlan fogytak az üdítők,
melyet Horváth Krisztina boltosunk
adott jószívvel.
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A rendezvényt a gyermekek által különösen nagyon várt kanócos
puska dörrenése zárta.
A zárónapon két falu közelebb került egymáshoz, az óvodások
ízelítőt kaptak leendő iskolájuk életéből. A mi gyermekeink pedig egy
kellemes iskolaévet zártak azzal, hogy találkozunk szeptemberben.

A suli híreit lejegyezte Tauzné Piroska

„Ovi ősztől – Ovi nyárig”
Óvodánk a 2012-13-as nevelési
évet változatlan személyi feltételek
mellett kezdte meg szeptemberben.
Két óvodapedagógus: Killer Józsefné,
Fekete Gáborné foglalkozott a
gyermekekkel.
Pedadgógiai
munkájukat két dajka-takarító :
Takács Tiborné és Nánási Katalin
segítette.
Szeptemberben nagy szeretettel
vártuk az új óvodásokat. A szülőktől
való elválás nem ment könnyen. A
kezdeti sírást hamarosan felváltotta a
társakkal való önfeledt játék.
A nevelési év végére a csoport
létszám 36 főre emelkedett. A magas
létszám
mellett
munkánkat
igyekeztünk maximálisan végezni.
Azon munkálkodtunk egész évben,
hogy a ránk bízott gyermekek
biztonságos, nyugodt légkörben sokat
fejlődjenek minden téren. Sok
program, együttesen átélt élmény
színesítette a gyermekek hétköznapi
életét.
A hosszú, meleg ősz lehetőséget
adott a hosszú sétákra, a természet
megfigyelésére. A hatalmas udvar a

gyermekek mozgásfejlődését segítette.
Első közösen átélt óvodai élmény a szüret volt. A szülők által
hozott szőlőből finom mustot készítettünk, amit ebéd után jóízűen
elfogyasztottunk. Táncoltunk, énekeltünk, dalosjátékokat játszottunk,
amelyek az őszről, a szőlőről, őszi gyümölcsökről szóltak.
Márton napján libát készítettünk papírból, ebéd utánra finom
süteményt sütöttünk. A sütemény készítésénél a gyerekeké volt a
főszerep.
A Mikulást is nagy izgalommal várta minden gyermek. Énekeket,
verseket tanultunk erre az alkalomra. A gyerekekkel közösen a
Mikulásnak is sütöttünk finom süteményt.
Az adventet, a karácsonyvárás időszakát adventi naptár
készítésével tettük még színesebbé, izgalmasabbá. Fenyőünnepélyt
tartottunk, fát díszítettünk, mézeskalácsot sütöttünk. A karácsonyfa alá
ajándék is került.
Részt vettünk a Faluvédő Egyesület adventi gyertyagyújtási
ünnepélyén. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy nagy sikerünk volt.
Februárban vidám farsangi mulatsággal búcsúztattuk a telet a falu
Közösségi Házában. A sok finomságról (sütemény, üdítő, gyümölcs) a
szülők gondoskodtak.
A nemzetközi Nőnapon a fiúk saját készítésű virággal köszöntötték
fel a lányokat.
Március 15.-ét a zászlókkal, kokárdákkal feldíszített
csoportszobában ünnepeltük. A nagyobbak részt vettek az iskolások
ünnepélyén a Közösségi Házban.
Támogatóink segítségével néptáncos ruhákat, kötényeket varratunk
a lányoknak, a fiúknak bőszárú nadrágot. A varrást Barabásné Hepp
Ilona, Nánásiné Cseri Zsuzsanna, Vargáné Czeiner Renáta vállalta
magára.
Akiktől az anyagi támogatást kaptuk:
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• Nagylóki Gyermekekért Alapítvány
• Szülői Munkaközösség
• Nagylóki Településfejlesztési Kft.
Májusban a SZMK által szervezett kulturális bemutatón ezekben a
gyönyörű ruhákban léptünk fel. A siker, a dicséret most sem maradt
el.
Az édesanyákról és a nagymamákról sem feledkeztünk meg.
Gyönyörű versekkel, dalokkal, tánccal köszöntöttük őket az óvoda
udvarán.
Májusban elutaztunk Sárbogárdra fogorvosi szűrővizsgálatra. A
hasznosat összekötöttük a kellemessel, ellátogattunk a Sárszentmiklósi
Kippkopp óvodába. A hatalmas udvar, a sok érdekes játék az újdonság
erejével hatott a gyermekekre.
Óvodánk nagycsoportosai az idén is ellátogattak az iskolába. Tauz
Józsefné, Piroska tanító néni nagy szeretettel fogadta őket. Dicsérte
tudásukat, ügyességüket, talpraesettségüket. Reméljük, hogy a
későbbiekben is hasonló jókat fogunk róluk hallani.
A nevelési év utolsó óvodai eseménye az évzáró volt, melynek
keretében a nagycsoportosokat is elbúcsúztattuk. A gyönyörű
virágokkal feldíszített udvar, a megható zenék, szinte mindenkinek
könnyet csalt a szemébe.
A ballagó óvodások névsora:
• Arany Roland
• Balogh Bence
• Csordás Gábor
• Erős Atilla
• Huszár Emese
• Németh Mercédesz
• Parajdi Máté
• Takács Hanna
• Varga Péter
Nekik jó tanulást, sok sikert kívánunk!
Az intézményi nevelés keretében lehetőség volt különböző
szolgáltatások igénybevételére.
Sárbogárdra, a Gyermek Színházba 11 gyermeknek volt bérlete.
Evangélikus hitt oktatáson 9 gyermek vett részt.
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Játékos angol nyelvoktatásra 8
gyermek járt. Az iskola interaktív
táblája segítette, tette színesebbé
tanulásukat.
Ebben
a
nevelési
évben
úszásoktatásra is volt lehetőség a
Dunaújvárosi uszodában. Ezt a
szolgáltatást 5 gyermek vette igénybe.
A Szöszölő néptánc csoportnak 5
óvodás gyermek is tagja.
Foci utánpótlás kerettag 3 óvodás
korú.
Az év folyamán sok verset,
mondókát, dalt, dalos játékokat
tanultunk. Szebbnél-szebb alkotások
(festmények, rajzok) születtek, amit
évvégén mindenki haza vihetett.
A nagycsoportosoknál azokat a
képességeket
is
igyekeztünk
fejleszteni, amely az iskolai munkára
teszi őket alkalmassá.
Megkoronázva
ezt
az
eseményekben gazdag nevelési évet,
egy jó hangulatú családi napon vett
részt gyermek, szülő, nagyszülő a
Tavi palotában. Sokféle színes
program
(családi
vetélkedő,
akadályverseny, lovas kocsikázás,
arcfestés, lufihajtogatás) és finomság
(pizza, palacsinta, sütemény, lángos)
tette emlékezetessé ezt a napot.
Cikkünk végén szeretnénk egy
idézetet megosztani Önökkel, mely a
gyermekekről alkotott véleményünket
tükrözi.
„A gyermek születésével egy egész
világot kap ajándékba az
ember, a Napot, amely
bearanyozza a nappalait, a
Holdat, amely éjszaka világít, a
csillagokat és a kék égboltot.
Ajándékba kapja a tenger
fövényét, a partot mosó
hullámokat,
az
erdőket,
amelyek olyan mélyek, hogy
még maguk sem ismerik
titkaikat, és melynek fái között
állatok játszadoznak. A világ
soha nem unalmas, amíg
gyermekek születnek a világra,
a világ mindig új, csillogó
formájában mutatkozik meg.”
Jostin Gaarder
Az ovi híreit Killer Józsefné és
Fekete Gáborné szerkesztette
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Köszönet a munkájukért
Minden évben június és július
hónapokban
köszöntjük
a
közszférában dolgozókat. Június első
vasárnapján van a pedagógusok napja,
július elseje pedig a magyar
egészségügy napja, amikor az
egészségügyi dolgozókat köszöntjük.
Ugyancsak ezen a napon köszönjük
meg munkájukat a köztisztviselőknek
is.
A közösség nevében kedves
Mindnyájuknak
köszönet
a
munkájukért és további jó egészséget
kívánok!
Tóth József
polgármester

VII. TÓTH IMRE
EMLÉKTORNA Nagylókon
Sorrendben hetedik éve már, hogy
Nagylók iskolája és közönsége
kegyelettel emlékezik meg arról az
szinte példa nélkül álló emberről, aki
iskoláját, diákjait úgy szerette, úgy élt
közöttük, hogy nevét beírta a
nagylóki ifjúság és a lakosság
szívébe.
Tóth Imre iskolaigazgató nevét,
munkásságát, sportszeretetét, minden
iskolás, és az azóta felnőtt nemzedék
tisztelettel őrzi mint példaképet.
A Tóth Imre Emlékbizottság /
Ormándy
Gabriella,
Viniczai
Ramóna, Zalka Sándor, Dobai Teréz /
az idén is körültekintő szervezéssel
készítette elő a ráemlékezést.
Június 29-én fél kilenckor a
Sportpályán volt a gyülekező. Itt
nevezhettek a csapatok.
Majd az ünnepi megemlékezés
következett.
Dobai
Teréz
az
iskolánk
tangintézmény-vezetője nyitotta meg
a sportnapot, ahol először is
köszöntötte Jutka nénit, Mariannt és
Gabriellát, az unokákat, rokonokat,
sportolókat, volt kollégákat és az
emlékezőket.
Meleg visszaemlékező szavakat
mondott Imre bácsiról, méltatta a
máig
ható
példát,
melyet
mindnyájunkra hagyatékozott.
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Ezután néma főhajtás mellett elhelyezték virágaikat Imre bácsi
sírjánál.
Az idén is kispályás labdarúgással emlékeztek a sport tanárára.
Zalka Sándor tanár úr sorba állította a tíz csapatot. Ez 82 főt tett ki.
Ismertette a lebonyolítás formai és szabályi feltételeit.
Ő volt végig szervező-irányítója az összes sporteseménynek.
Végig sportszerűen folytak a küzdelmek. Legizgalmasabb az volt,
amikor az első helyért mérkőztek a csapatok.
A sportmérkőzéseket Szabó István, Killer Péter és Simon János
vezették.
Az Emlékbizottság és a Tóth család is igazán kitett magáért a
vendéglátás terén a focisták és a közönség megelégedésére.
Volt gulyásleves, kávé, finomabbnál finomabb gyümölcsök. A
szomjukat a büfénél olthatták a játékosok.
A zenét egész nap Deák László szolgáltatta.
Csapatvégeredmény:
1. Nagylóki Ifjak
2. Hangover /Sárosd/
3. Endre kocsma /Sárbogárd/
Játszottak még: Extrém, Real Margit, Donga, Nagylókiak,
Másnaposok, Aranycsapat Nagylók, Pusztaszabolcs.
Legifjabb játékos Szekeres Szebasztián (2002) nagylóki, a
legidősebb játékos: Kurán Imre (1970) százhalombattai lakosok
voltak.
A legjobb kapus kitüntető címet Faragó Zsolt/Nagylók/ érdemelte
ki. A 11-es góllövőversenyt a táci Tóth Dominik nyerte, aki 9 lövésből
kilencszer talált kapuba.
A díjakat (vándorkupa, kupák, oklevelek), Dobai Teréz az
Emlékbizottság részéről és a Tóth család részéről (focilabdák,
pezsgők) Gabriella, Imre bácsi lánya adták át.
Külön köszöntötték Takács Cecília 6. osztályos tanulót, aki a
dunaújvárosi kézilabda csapatban kitűnően szerepelt az országos
versenyeken is. Tagintézmény vezetőnk kiemelte, hogy ezzel iskolánk
hírnevét tovább növelte.
Jutka néni is külön gratulált az ifjú sportolónak.
A Tóth család köszönetet mondott a méltó megemlékezésért, amit
oly sokan kinyilvánítottak.
Az Emlékbizottság befejezésül mégegyszer méltatta azt a sok-sok
példát, amelyet Imre bácsitól kaptunk, s amelynek gyümölcsöző ereje
mindig közöttünk él.
Készítette: Tauzné Piroska
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Táborozzunk!

Tájékoztató

Második alkalommal került megrendezésre a Közösségi Házban a
Szöszmötölő tábor.
Ebben az évben kiemelt figyelmet kapott a rendezvény, hiszen ez
az első programja az „Építsünk aktív közösséget Nagylókon”
elnevezésű pályázatnak.
A rendszeres mozgást a néptánc biztosítja számunkra, ahol
mezőföldi táncokat tanulunk. Kézműves foglalkozásokon kipróbáltuk
a nemezelés nehéz munkáját, varrtunk, agyagoztunk, festettünk
gyöngyöt fűztünk. Újdonság volt számunkra, hogy gyékényből is lehet
virágot, tutajt, hattyút készíteni. Ezt az új technikát a megyei
művelődési központ munkatársa mutatta meg nekünk. Emlékezetes
maradt számunkra az egyórás táncház, melyben négytagú zenekar
húzta a talpalávalót, vagy a délutáni pihenő, melyeken klasszikus
rajzfilmeket néztünk.
Köszönjük mindenkinek a segítséget, mellyel lehetővé tették a
Szöszmötölőknek, hogy kellemesen, aktívan tölthessenek a szünidőből
egy hetet.

A
Nagylóki
Gyermekekért
Alapítvány köszönetét fejezi ki
mindenkinek, aki egyéni adománnyal
vagy adója 1 % -val támogatta
szervezetünket. Az Önök jóvoltából
257 550 Ft érkezett számlánkra a
2012. évben.
2012-ben az alábbi eseményeket,
rendezvényeket támogattuk:
• Iskolának
ajándékozott
pavilon felújítása: 114 000 Ft
• Rendezvénysátor pályázatával
kapcsolatos kiadások: 40 000 Ft
• Gyereknap: 25 000 Ft
• Nyári
rendezvények
támogatása (Szöszmötölő tábor,
lekvár főzés): 20 000 Ft
Köszönetünket fejezzük ki Tóth
József polgármester úrnak és Nagylók
Község Képviselőtestületének, hogy
együttműködő munkájukkal lehetővé
tették, hogy községünk szabadtéri
rendezvényeinek
infrastrukturális
felszereltsége javulhatott.
A 2013-ban eddig támogatott
rendezvények, események:
• óvoda: 50 000 Ft
• gyereknap: 30 000 Ft
• bútorvásárlás: 148 000 Ft
Reméljük, hogy a továbbiakban is
megtisztelnek bizalmukkal!
Számlaszámunk változatlanul:
18490877 – 1 – 07
Nagylóki Gyermekekért Alapítvány
kuratóriuma

Befejeződött a focibajnokság
Június végén megrendezték a megyei labdarúgó bajnokság II. osztálya
Agárdi Termál csoportjának utolsó fordulóját és ezzel egyidőben
befejeződött a 2012/13. évi bajnokság is. A Nagylóki Sportegyesület
két csapattal (versenykiírás szerint kötelező) – ifjúsági (U19) és
felnőtt – vett részt a pontvadászatban. Mindkét csapat derekasan
helytállt a megmérettetésben. A 16 csapatos csoportokban a felnőtt
csapat a 6., míg az ifi csapat az előkellő 4. helyen végzett, alig
lemaradva a dobogós 3. helyről. Külön kiemelendőek a leggólerősebb
játékosok: a felnőtt csapatból Bakos Gábor 31 gólt szerzett, míg az
ifisták közül Erős Zoltán 28 gólig jutott. A játékhoz kapcsolódó
további eredmény, hogy az un. Fair Play versenyen a tárgyévben
mindkét csapat dobogós helyen végzett (ifi 2., felnőtt 3.). Hogy
mennyire értékelendő a csapatok elért eredménye elég, ha pillantást
vetünk a csoportok végeredményét bemutató táblázatokra. A
településkategóriák szempontjából Nagylók a 2. legkisebb település,

amelynek csapata nagyközségek,
városok csapataival szemben kellett
helytállni.
A sportegyesület arra is biztosít
lehetőséget,
hogy
a
fiatalabb
korosztály – akár már óvodáskorban
is – lehetőségük legyen a sporttal,
azon belül a focival foglalkozni.
Ennek megfelelően a 7 (U7), 9 (U9)
és 11 (U11) éves korosztályokban is
részt vettek az SE csapatai a Bozsik
program
versenyében.
A
3
versenynapból egy megszervezésére
Nagylókon került sor. Bízunk benne,
hogy ezáltal nem csak jelene, de
jövője is lesz a nagylóki focinak.
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A
csapatokat
kitartóan
és
következetesen, valamint szakszerű
edzői tevékenységgel Salga Géza
(felnőtt csapat), Roszkopf János
(ifjúsági csapat), illetve Takács
László (Bozsik korosztály) látta el.
Gratulálok minden labdarúgónak,
edzőnek – U7-től egészen a felnőtt
korosztályig
–
az
elért
eredményekért,
a
sikeres
szereplésért! Továbbá köszönöm
hogy az elmúlt versenyidőszakban a
település
sportéletében
aktív
szerepet vállaltak. Külön köszönöm
azoknak a nagylóki fiataloknak,
akik éltek a helyben kínált
sportolási
lehetőséggel
és
szereplésükkel
a
nagylóki
közösséget
erősítették,
visszautasítva az egyéb településről
érkező „mézesmadzagos” csábítást.
A fenti eredmények eléréséhez
nagyban hozzájárultak azok a
személyek, akik egész évben azon
dolgoztak, hogy a lehető legjobb
összetételű játékoskeret és edző álljon
rendelkezésre, valamint biztosítva
legyenek a versenyzéshez szükséges
feltételek. Ezt tették a sportegyesület
elnökségi tagjai, élükön Takács József
(elnök) és Szabó István vezetésével
Molnár Csaba, Roszkopf János,
Takács László. Ők voltak azok, akik
társadalmi munkában, önfeláldozóan
gondoskodtak a pénzügyi feltételek
biztosításáról,
a
játékoskeret
kialakításáról,
a
csapatok
utaztatásáról, a pálya karbantartásáról
és a millió egyéb feltételek
meglétéről.
A
sportegyesület
működésében további szerepet vállalt:
Simon János, Takács Lászlóné, Tóth
Lászlóné, Deák Mihály és neje.
Mindnyájuknak
köszönet
a
segítségükért!
A sportegyesületet az elmúlt bajnoki
szezonban és a korábbi években is
rendszeresen támogatták: Simon Kft.,
Feri Bt., Kiss László, dr. Bögyös
Gábor, Katona József, Görbe László,
Kiss
János.
Köszönet
a
támogatásukért, amivel nagyban
hozzájárultak a helyi sportolási
lehetőség biztosításához!

SPORTÉLET
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Örömteli, hogy Nagylókon nem csak sportolni szerető lakosok
vannak, hanem szép számmal akadnak szurkolók, akik rendszeresen
kijártak a focimeccsekre és biztatták a helyi csapatokat a jobb
szereplésre. Köszönet illeti a kitartó és támogató szurkolásukat!
Ifi csapat (U19 korosztály) 2012/2013. bajnokság végeredménye:

Felnőtt csapat bajnoki végeredménye:

Köszönet a kiemelt támogatásért!
A Nagylóki Sportegyesület élve a társasági adóról és osztalékadóról
szóló törvény által nyújtott lehetőséggel sikeresen vett részt a TAO
pályázaton, amely keretén belül megteremtette annak a lehetőségét,
hogy gazdasági társaság az adóalapjából a nagylóki labdarúgást
támogathassa. A maximális támogatási összeg az igénynek
megfelelően kétmillió forint lehetett. Ezt az összeget a Simon László
által vezetett Simon Kft., illetve a Prescher Ferenc által vezetett Feri
Bt. 1-1 millió forint vállalással bocsátották a sportegyesület
rendelkezésére, miközben az SE 700 ezer forint önrésszel járult a
teljes program összköltségvetéséhez. A támogatásból került
megoldásra a sportpálya folyamatos öntözési lehetősége, amely
biztosítja a megfelelő játékteret a bajnoki meccsek szervezéséhez.
Továbbá felszerelések, eszközök kerültek beszerzésre a támogatásból.
Köszönet mindkét gazdasági társaságnak a kiemelt támogatásukért!
Ezzel nagyban hozzájárultak a nagylóki sportolási lehetőség
infrastrukturális feltételeinek a javításához.
Tóth József polgármester
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Internetes véleménynyilvánítás

Lakossági tájékoztató
Tájékoztatom a Tisztelt
Lakosságot, hogy a 2013. évi
közmunka program keretén
belül betervezésre került a
Hunyadi utca posta oldalán
levő járda térkővel való
felújítása,
valamint
ugyanezen oldalon található
csapadékvíz-elvezető
árok
mederkialakítása
és
árokelemmel
történő
burkolása.
A
járdafelújításhoz
és
árokburkoláshoz szükséges
betonelemek gyártását és
beépítését az önkormányzat
közmunkásai végzik. A
betonelemek
egy
része
legyártásra került, valamint
megtörtént a helyszínre szállítása. Ezt követően kezdődik a bontási és
felújítási munkák végzése.
A fent nevezett munkavégzés idejére kérem az érintett utcarész
lakosainak a szíves türelmét és együttműködését. Az időközben
felmerülő kérdésekkel, problémákkal bátran forduljanak az
Önkormányzat Hivatalához.
Tóth József polgármester

Fogathajtó verseny eredményei
21. alkalommal rendezték meg július 13-án Nagylókon a Fejér
Megyei Bajnokság „C” kategóriás kettesfogathajtó versenyének
nyolcadik fordulóját. Az akadályhajtáson 23 fogat vett részt, egy fogat
versenyen kívül indult. A vadászhajtásra 18 hintós nevezett.
Akadályhajtás eredménye:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Vida Károly, Káloz LE
Ihász Béla, Seregélyesi LC
Magyar Zoltán, Marcali VSzSE
Nagy Péter, Tolna – Mözsi LK
Zele Géza, Vecsés SE
Tóth Roxána, Sárbogárdi LE

Vadászhajtás eredménye:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Semjén Attila, Mezőszilas LSE
Vida Károly, Káloz LE
Nagy Péter, Tolna – Mözsi LK
Ihász Béla, Seregélyesi LC
Taligás Menyhért, Sárbogárdi LE
id. Semjén Attila, Mezőszilas LSE
Bakonyi Ágota IKSZT munkatárs
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Lakossági tájékoztató
Tájékoztatom
a
Tisztelt
Lakosságot, hogy az Önkormányzat a
korábban
ismertetett
közmunka
program keretén belül megtermelt
zöldségeket (paradicsom, paprika) – a
saját felhasználáson túlmenően –
értékesíti is. Az éppen aktuális árakról
az Önkormányzat Hivatalában lehet
érdeklődni.
Hasonlóképpen lehet vásárolni a
legyártott betonelemekből: járdalap,
térkő,
árokelem.
Az
elemek
megtekinthetőek a hivatal udvarán,
illetve a térkő az idősek otthona
ingatlan
előtti
járdaszakaszon
beépített állapotban. Az elemek
egységárai a közeljövőben kerülnek
meghatározásra.
Tóth József polgármester

