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NAGYLÓKI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS EGYSÉGES 
ÓVODA-BÖLCSŐDE 

(Milyen az új felállású Óvoda Nagylókon?) 

Az óvoda átalakításának, bővítésének indokoltságáról és 
előzményeiről kérdeztük a fenntartó részéről Tóth József 
polgármestert: 

2012 szeptemberében az egycsoportos óvodánkba az akkori 
törvényeknek megfelelően és a fenntartó által engedélyezett 
maximális létszám szerint 33 gyereket lehetett beíratni. 
Időközben a felvett gyerekek un. számított létszáma 
megnövekedett, így túlléptük az engedélyezett maximális 
csoportlétszámot, amelynek megszüntetésére törvényességi 
felszólítást kapott az önkormányzat. Ezen kívül több szülő 
részéről érkezett olyan igény, hogy a szülési szabadság utáni 
újbóli munkába állás szempontjából segítség lenne, ha a két és 
fél évnél fiatalabb korú gyerekét elhelyezhetné az óvodában. 
Mindent összegezve arra a következtetésre jutottunk, hogy a 
szülői és törvényi elvárásoknak akkor tudunk leginkább 
megfelelni, ha a létszámnövelés mellett kiszélesítjük az óvodába 
felvehető gyerekek korosztályát is. Ezen célunk elérését pedig 
az óvoda és egységes óvoda-bölcsőde intézmény kialakításával 
tudjuk leginkább elérni. 

A kisgyermekvilág ápolása, nevelése mindig az első teendői 
közé tartozik a legkisebb falunak is. Emberemlékezet óta ez a 
feladat kitüntetett helyet foglal el Nagylók életében is. Az 
Önkormányzat és a szülők együttműködése hozzájárul ahhoz, 
hogy kisgyermekeink iskolába kerülése előtt kellő felkészülést 
kaphassanak. 

Balázsné Csek Margit ujjonnan kinevezett óvodavezető, 
Killer Józsefné volt vezető, Takács Tiborné -dajka, Roszkopf 
Nóra és jó magam adtuk közre e témával kapcsolatos 
tudnivalókat. 

Óvodánk szerkezete megváltozott. 4 óvónő, 2 dajka és egy 
bölcsődei gondozónő látja el a feladatokat. Ők igen nagy 
tapasztalattal rendelkeznek. Hiszen legtöbbjük több évtizede 
foglalkoznak kiskorú gyermekekkel. A folyamatosan bővülő 
létszám mellett jelenleg 27 óvodás és 5 bölcsődés éli 
mindennapjait a nagylóki óvodában. 



22001133..  IIIIII..  nneeggyyeeddéévv  ÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT   NNaaggyyllóókkii  HHíírrmmoonnddóó  ––  22

A gyermek személyiség kibontakoztatására, nevelésére, 
fejlesztésére törekszik az óvoda. Ez, akárhogyan is nézzük, komplex 
életfeladat, a szociális tanulás intenzív formája. Ennek egy részét a 
családok teljesítik, de az óvoda még magasabb színvonalra emeli a 
szociális tanulást. Az óvó nénik és dajkák elmondták a kis újságíró 
palántáknak, hogy nekik napközben helyettesíteni kell az anyát. A 
biztonságérzet egyik biztosítéka a testi kapcsolat, az ölelés szorossága. 
Ezen kisgyermekek még igénylik a gyakori simogatást, szeretgetést, 
ölelést. Ilyen nevelők képesek csak a gyermekeket az életre, az önálló 
gondolkodásra nevelni. Erre a mi Óvodánkban minden feltétel adott. 
A mi óvónőink ilyenek. 

2 csoport van az óvodában: MICIMACKÓ – ők az óvodások 
csoportja. Fekete Gáborné- Anikó óvó néni és Killer Józsefné óvó 
néni foglalkoznak velük. Anikó néni 2012 óta dolgozik itt, míg 
Rózsika óvó néni már 38 év óta pedagógus minálunk, illetve Erzsike 
Óvónéni nyugdíjba vonulása után a vezetést is ellátta 2013 június 30-
ig. Ők végzik az iskolai feladatokra való felkészítést, valamint az 
életre való nevelést is. 

Mi mindent végeznek? Matematika-logika, éneklés, tánctanulás, 
írás-előkészítés, való világ megismerése, ábrázolás, rajzolás, festés, 
barkácsolás, stb. Még sorolhatnánk hosszasan. Ezek nagy 
odafigyelést, türelmet, szeretet feltételeznek. 

A másik csoport: KATICA. Ők a kis bölcsisek. Balázsné Csek 
Margit – Manyi óvó néni, valamint Pörgye Mihályné – Erzsike óvó 
néni, valamint Révészné Czeiner Kinga gondozónő foglalkoznak 
velük. Nekik kell ám igazán az anyukát helyettesíteni! 

A gondozáson kívül, mesélnek nekik, altatódalt énekelnek, ölbe 
veszik, lovagoltatják őket. Az óvó nénik elmondták, hogy szeretnek 
énekelgetni, gyurmázni és festeni is. Különösen kötődnek kedves 
gondozónőjükhöz, Kingához is. De ne feledkezzünk meg az óvodai 
dajkákról sem, akik az óvónők jobb kezei. A pedagógiai munka 
közvetlen segítői. Takács Tiborné 26 éve óvodai dajka, Nánási Katalin 
2012 május óta dolgozik az óvodában. Fogadják a megérkező 
gyermekeket, s ami fontos még, hogy nagy szeretettel és türelemmel 
segítik a gyermek elválását a szülőtől. Segítséget nyújtanak a 
tisztálkodásnál, étkezésnél, fektetésnél, előkészítik a foglalkozásokat, 
elkísérik sétára a gyermekeket az óvónőkkel együtt. És még ők is 

takarítanak. Nagy türelmet és érzelmi 
stabilitást igényel az ő munkájuk is. 

Két új dolgozója van az óvodának: 
Balázsné Csek Margit és Pörgye 
Mihályné óvónők. Margit (Manyi 
óvónéni) - az óvoda új vezetője. 33 és 
fél éve óvodapedagógus, abból 10 
évig vezető óvónő volt Sárbogárdon. 
Életművét eddig elismerés övezte. 
Kérdésünkre elmondta, hogy jó 
kollektívát, együttműködő szülőket 
talált itt Nagylókon. Szeret itt 
dolgozni. Persze még most 
ismerkedik a helyi szokásokkal, 
szülőkkel. Reméli, hogy ez az óvoda 
olyan óvoda lesz továbbra is, ahová a 
gyermekek szívesen jönnek, és a 
szülők is bizalommal adják be 
gyermekeiket ebbe az intézménybe. 

Meg kell még említenünk Nagy 
Imréné vezető óvó nénit, és Gyöngyi 
néni -dajkát, akik nem régen mentek 
nyugdíjba. Innen is kívánunk nekik jó 
egészséget! Szinte egész életüket a 
nagylóki óvodában töltötték el 
nevelőmunkával. 

Az olvasónak csak halvány 
sejtelmei vannak,- kivéve a 
gyermeket nevelő szülőket - arról, 
hogy mi minden történik e legszebb 
funkciók közé tartozó intézményben. 
Láttuk az elkötelezett felnőttek teljes 
emberségét, szeretetét, akik 
élethivatásuknak tekintik a nyiladozó 
kisgyermekek testi és szellemi 
fejlődésének kialakítását. És mennyi 
minden van ebben! Az aggódó szülők 
állandó féltése mellett,- ezek az 
angyalian egyetlen gyermekek - jól 
érzik magukat ebben a közegben, 
mivel még a széltől is óvják őket. A 
felnőttek bízvást adják oda 
gyermeküket, mert tudják hogy 
felelős, szerető, jó kezekben vannak. 
Biztosak lehetnek abban, hogy mire 
iskolába kerülnek, minden szükséges 
feltételnek megfelelnek.  

Készítették: Tauzné Piroska, Roszkopf 
Nóra pedagógusok és Répási Nóra, Tóth 

Daniella, Tóth Laura, Csibi Laura, 
Faragó Dóra, Lukácsi Nóra tanulók 
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BEMUTATKOZIK A KATICA 
CSOPORT 

2013. szeptember 2-án kezdődött 
az idei tanév a Nagylóki Csicsergő 
Óvodában, ami mostantól már Óvoda 
- Bölcsőde is.  

Talán már sokan tudják, de akik 
még nem értesültek róla, azoknak 
örömmel mutatom be a kibővült 
óvodai ellátásunkat. Az óvoda – 
bölcsőde csoport megalakításával 
lehetőség nyílt arra, hogy már a kettő 
éves kort betöltött gyermekeik részére 
is igénybe tudják venni a szülők az 
óvodai ellátást. Egyelőre elég kicsi a 
csoportszobánk, ezért csak kilenc 
gyermek befogadására van 
lehetőségünk. A Község vezetői és az 
óvoda dolgozói is pályázat révén 
szeretnénk elérni, hogy létrejöhessen 
a mostani óvoda épület bővítése és 
így húsz kisgyermeket tudnánk 
befogadni ebbe a csoportba is.  

Az átalakított óvodai ebédlő 

kedves, jó hangulatú csoportszobává 
változott kitartó, szorgos munkánk 
révén. Az első hetekben folyamatosan 
érkeztek a gyermekek a csoportba, 
jelenleg heten járnak rendszeresen, a 
többiek a tanév folyamán töltik majd 
be második életévüket és akkor lesz 
teljes a létszám.  

Változás az is az óvoda életében, 
hogy bővült a nevelőtestület. 
Jómagam – Pörgye Mihályné Bereczk 
Erzsébet - korábban Sárbogárdon 
dolgoztam óvodapedagógusként 27 

évet, majd 
Pusztaszabolcson 5 
évet. Számomra is 
újdonság volt az óvoda 
– bölcsőde csoport, de 
nagyon örülök, hogy 
ilyen korú gyermekek 
nevelésével, oktatásával 
foglalkozhatok. 
Segítőm Révész 
Istvánné Czeiner Kinga 
kisgyermek gondozó 
szintén új dolgozó. Csoportunk másik óvoda pedagógusa az 
intézmény új vezetője Balázsné Csek Margit. 

Nagyon tartalmasan, sok játékkal, változatos játékos 
tevékenységekkel telnek napjaink. A reggelek még gyakran indulnak 
sírdogálással, de hamar megvigasztalhatók ringatással, mesével, 
énekkel. Szeretnek építgetni, autózni, babázni, képeskönyveket 
nézegetni, gyurmázni, festeni, bábozni. A kicsikkel is részt veszünk az 
óvoda néptáncos foglalkozásain, együtt táncoltunk az ovis szüreti 
felvonuláson is. A nagyobbak szívesen játszanak együtt a kicsikkel, 
vigyáznak, figyelnek rájuk az udvaron, séta közben. 

A szülők eddigi visszajelzéseiből úgy érzem, hogy nekik is öröm, 
hogy kisgyermekeik az óvoda – bölcsőde csoportban tartalmasan, 
jókedvűen, kiegyensúlyozottan töltik napjaikat. Szívesen fogadunk 
minden érdeklődő szülőt kisgyermekével együtt, aki a jövőben 
szeretné csoportunkba járatni kétéves gyermekét. Tervezünk olyan 
óvodai rendezvényeket, amikor ellátogathatnak hozzánk ismerkedni, 
például Mikulás, vagy Gyermeknap alkalmával. 

Készítette: Pörgye Mihályné Erzsi óvó néni 

SZÜRETI MULATSÁG A NAGYLÓKI CSICSERGŐ 
ÓVODÁBAN ÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDÉBEN 

18.-án (szerdán) reggeli után nagy izgalommal készülődtek az 
óvodások és bölcsődések az első szüreti mulatságunkra. Két 
feldíszített lovas kocsin csikós legény felvezetésével énekszóval 
vonultunk a Község utcáin. 

Többször meg-megálltunk, a kocsiról leszállva a kisbírók 
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kidobolták a mulatságot. A gyermekek népviseleti ruhába öltőzve 
citeraszó mellett énekeltek, táncoltak az odasereglő falubeli nénik – 
bácsik nagy örömére. A szép műsorért cserébe csemegéket kaptak, 
amit ebéd után jóízűen elfogyasztottak. 

Citerán kísért: Bakonyi Ágota művelődésszervező, Nánási Katalin 
dajka néni. Ezúton is köszönetünket szeretnénk kifejezni a fogatok 

hajtóinak: Nagy Istvánnak, és Kiss 
Nándornak, a csikósunknak: Török 
Attilának, és a segítő kísérő 
szülőknek. 

Lejegyezték: az intézmény nevelő 
testülete 

 

EMLÉKEZTÜNK 1848 VÉRTANÚIRA 

A tragikus végű 48-as szabadságharc bukása után, egy még 
tragikusabb esemény napjára emlékeztünk iskolánkban. 

Dobai Teréz tagintézmény-vezetőnk a kisbeszélt korú gyermekeink 
számára is megérthető módon beszélt okt. 6. jelentőségéről – a 13 
aradi vértanú és Batthyány Lajos miniszterelnök kivégzéséről. Ez a 
levert szabadságharc utáni megtorlások tetőpontja volt, amiről a 

 
 magyarság évről évre nemzeti 
gyásznap keretében emlékezik meg. 

A hallottakat szemléletesen 
láthatták 2 rövid film megnézése 
révén is. 14 gyertyát gyújtottunk, 
amely idézte lelküket. Magyarország 
függetlenségéért harcoltak. Örök 
mementóként haltak vértanú-halált.

 
MAGYAR NÉPMESE NAPJA NAGYLÓKON 

Benedek Elek születésnapja – szeptember 30. Iránta való 
tiszteletből emlékeztünk meg iskolásainkkal a magyar népmese 
napjáról. 

Mint meseíró, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtője 
volt. A gyermekirodalom művelése küldetés volt számára, úgy 
tartotta, hogy a mese a nép lelkét, bánatát, mindennapját tárja a 
gyermekek elé. Legtöbbször a mesékben a szereplők élesen 
elkülönülnek jókra és rosszakra, a végkifejletben mindig diadalt arat a 
jó, a rossz pedig elnyeri méltó büntetését. A gyermekek szíve-lelke a 
jó, az elfogadható, a nekik kedves megoldások felé vezet. Így válik 
cselekvésük az életben szép és jó irányultságává. Ezért fontos, hogy 
minél több mesével találkozzanak. Ezeket a kincseket adjuk tovább 
unokáinknak is.  

A Nagylóki Közösségi Házban került megrendezésre 5 csapat 
részvételével a mesevetélkedő. Személy szerinti húzással – öt szín 
szerint – kerültek csapatokba a gyerekek 1-4. osztályosig. Kék, sárga, 
zöld, narancs, rózsaszín zászlók alatt csapattá lettek. Három népmese 
került levetítésre (A rátóti csikótojás, Tancika, Mancika, a Szóló 
szőlő, mosolygó alma, csengő barack), amelyekből a résztvevők kellő 
figyelemmel vetélkedtek, ki tudott több momentumot visszaadni a 
látottakból. 

A mesék szemmel láthatóan átjárták a gyermeki lélek minden 
rezdületét, arcukon leolvasható volt a tanúságok átélése. A kérdésekre 

 
adott jó válaszok után lépkedhettek 
előre nagyméretű társasjáték-mezőn. 
Aki a legmesszebb elért az lett a 
győztes. Minden kérdésnél cseréltek 
társaikkal helyet. A sárga zászlót vivő 
tanulók csoportja lett az első. 
Csodálatos volt a mezők kockáján 
előre jutni, ezzel bejárták az egész 
színháztermet.  

A végén minden csapatnak jutott 
jutalomcukorka is. 

Ahogy ezt most is tapasztaltuk, a 
gyermek lelkében örökké benne van a 
mese, csak elő kell hívni azt.  

„Nekem nagyon tetszett az élő-
társasjátékos mesevetélkedő, 
legközelebb is szívesen elmennék 
ilyenre” (Tóth Daniella) 

A mesenapot minden részletében, 
a játék vezetésével együtt, a 
Közösségi Ház vezetője: Bakonyi 
Ágota vezette le. Köszönjük ezt a 
csodálatos délutánt! 

 
A NAGYLÓKI FALUVÉDŐ EGYESÜLET II. 

SZILVALEKVÁRFŐZŐ BEMUTATÓJA AZ ERDÉLYI 
SZILÁGYSÁMSONIAK RÉSZVÉTELÉVEL 

Mintha hazajönnénk hozzátok, ez a kis falu mindig testvérként 
fogad bennünket - mondta ezt Nagy Győző az erdélyi vendégek 
nevében. Minket most is a szilágysámsoniak szeretete küldött el, 
hiszen ők is úgy ismernek bennünket, mint ti minket. 

A kölcsönös személyes üdvözléseket az invitálás követte, melyben 
a szokás szerint minden vendéget elszállásoltunk. 

Nem jöttek üres kézzel, mert a kocsikból egymás után szedték elő a 
90 kg szilvát, a szilvalekvár főzéshez szükséges kelléket, a rézüstöt – 
és meglepetésként pálinkafőző készletet is, cefrével együtt (mivel 
eddig nem volt szabad e tevékenység, ezt a technikát még sokan nem 

 
is láttuk). Most másodszor mutatták 
be, hogy ők Erdélyben hogy főzik 
ősanyáiktól tanulva a szilvalekvárt.  

Szeptember 6-án pénteken még 
vacsora előtt körbeülve az edényeket 
- ahányan csak ott voltunk - 
szorgalmasan kimagoztuk a szilvát.  

A vacsorára készített magyar 
marhapörkölt nagyon ízlett 
mindnyájunknak. Finta Imréné 
nagyszerű szakácsnő és segítői főzték 
ezt a finom étket. Az ízletes, csemege 
savanyúságot már napokkal előtte 
szívüket-lelküket beletéve a
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népdalkörösök készítették el. Az 
utcák képviselői is jócskán kivették a 
részüket az ételek elkészítésében és 
minden mellékmunkából.  

A vacsorát vidám nótaszó követte 
Nagy László citeraművész 
kíséretével. Egymásután jöttek a 
közösen ismert szívből jövő 
népdalok, nóták.  

A szombat korán reggel azzal 
kezdődött, hogy feltöltötték a 
masinákat és kezdetét vette a Tavi 
Palota udvari kemencéje mögött a 
lekvárfőzés. Természetesen a 
hozzáértő erdélyiek voltak ügyelői 
annak, hogy le ne kozmáljon a szilva. 
Nagy Ildikó, Király Ernő, Veres 
Gábor és neje és Vicsi Mónika. A 
keverésbe időnként beszálltak a 
nagylóki gyerekek és felnőttek is.  

A kemence Tavi Palota felőli 
oldalán ezalatt megkezdődött a 
pálinkafőzés bemutatása. Ketten 
főzték: Nagy Győző és Bálint Vilmos 
– Szilágysámsoniak. 

Az olvasó nem is sejti, hogy 
mindkét művelet hosszantartó 
folyamat, mely késő délutánig tartott. 
Ősanyáink is egész nap keverték-
kutyulták a szilvamasszát. De a 
bemutatók dicséretére mondva - 
kitűnő szilvalekvárt kaptunk, melyet a 
jelenlévők meg is kóstolhattak, a kész 
pálinkát pedig meg is ízlelhették. 

Ám amíg fortyogtak a szilvák és a 
cefrék, eközben elkészült az ebéd: 
csirkeragú-leves és az alkalomhoz illő 
szilvásgombóc. Takács Lászlóné és 
segítői főzték az óriás kondér levest, 
míg a gombócokat a jelenlévő 
nagylóki gyermekek gyúrták, 
gömbölyítették. 

„Az én élményem az volt: hogy a 
jelenlévő emberek olyan 
szilvásgombócot ettek, amelynek 
elkészítéséhez én is 
hozzájárultam.”- írta Tóth Daniella 
4.osztályos tanuló. 

Az asztalhoz testvériesen egymás 
mellé ülő vendégek-és lókiak jóízűen 
fogyasztották el a feltálalt ételeket. 
Önkéntes segítők csapata végezte a 
felszolgálást, majd a mosogatást.  

Most következett a nagylókiak 
kulturális tiszteletköre. A 

Szöszmötölő gyermekekből álló néptánccsoportja, melyet Nánási 
Katalin tanított be, majd Nagy László művészeti vezető irányításával a 
Nagylóki Népdalkör és a Baka-kórus szerepelt. Nagy taps köszönte 
meg a bemutatott műsorszámokat.  

A gyerekek egésznapos foglalkoztatást kaptak. Délelőtt Nagy 
István gazdálkodó gumikerekes kocsiján megsétakocsikáztatta őket, 
míg Kiss Olga megyei C kategóriás hintóversenyző hintaján mentek 
az Iringó Tanösvényen. Mindkét járgányon velük tartottak a felnőttek 
is. Láthatóan nagyon élvezték a kocsikázást, de gyönyörködtek a táj 
szépségében is. A kertben a gyerekek nagy kedvvel vettek részt a 
különböző társas-és közösségi játékokban.  

A Faluvédő Egyesület szilva tartalmú sütemények versenyét is 
megrendezte. Első díjat ketten kaptak holtversenyben. Finta Imréné 
emeletes szilvás süteménye és Bakonyi József aszalt szilvás mogyorós 
tortája nyertek. Akik hozzáfértünk meg is kóstoltuk. Ilyen finomat 
mostanában nem is ettünk. 
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A kész szilvalekvárt felcímkézett üvegekbe rakták, a többit 
kóstolásra adták, amit kovászos parasztkenyérrel fogyasztottunk. A 
pálinkát pedig étvágygerjesztőnek is titulálva igen sokan kedvtelve 
kóstolgatták vacsora előtt.  

Eljött a vacsora ideje. Körülbelül 200 adag sülthurka fogyott el. 
Nagyon finom volt. Nekem is ízlett. 

A közös beszélgetések, a gondolatcserék után jóízű éneklés 
következett, melyben szinte az egész tábor jeleskedett. Nagy László itt 
is kitett magáért citerájával, valamint Kis Juhász Csaba 
Szilágysámson polgármestere gitárt kapott kezébe és így ketten óriási 
feledhetetlen hangulatot gerjesztettek. Most derült ki az a nagy 
közvetlenség, amely az eltelt években összekovácsolta ezt a két 
közösséget. Szinte egymás szájából kapták ki a dalokat, miközben 
látszott az arcokon az a nagy megelégedés és öröm, ami már szinte 
testvérré tette ezt a két települést. 

Itt is igazolást nyert, hogy a két 
helység lakói (Nagylók-
Szilágysámson) milyen 
szívélyességgel és egymást fölülmúló 
igyekezettel teremtik meg egymás 
számára azt a légkört, amely képes 
összetartani egymás barátságát. 
Ebben nagyon nagy szerepet 
vállalnak a lebonyolításban résztvevő 
egyesületek és a lakók mellett a két 
polgármester: Kis Juhász Csaba és 
Tóth József, mint a kapcsolatok 
ébrentartói. Odaadásukat minősíti ez 
a sikeres rendezvény is. 

Tudni kell, hogy e napokhoz sok-
sok tárgyi eszköz, étel-ital alapanyag 
és rengeteg emberi energia volt 
szükséges. Ebben a falu jelesre 
vizsgázott. Együttes erővel adták 
össze ingyen ami szükséges volt, 
amelyért mindnyájan hálásak 
lehetünk- vagyunk. 

Ez a találkozó is megmutatta, hogy 
az emberi jóindulat, az önkéntelenül 
is feltörő szeretetérzés mindenütt 
megnyilvánul, ahol az ember 
kinyithatja a szívét más emberek 
örömére. 

Elismerést érdemel a Faluvédő 
Egyesület által az egész falut 
megmozgató esemény, melynek 
irányítói voltak Takácsné Schaffer 
Zita, Deák Mihály és az utcák 
képviselői. 

Lejegyezte: Tauzné Piroska
 

SZÖSZMÖTÖLŐ TÁBOR 
2013. július 22-26. 

2013. július 22-én vette kezdetét Nagylókon a Szöszmötölő tábor. 
Nagyon szép létszámban vettek részt a gyerekek egészen az óvodás 

kortól a gimnáziumba járt gyerekekig. 
A táborban kézműves foglalkozásokkal, néptánccal, 

mesedélutánokkal teltek a napok. 
Mindennap finom tízóraival, délben ebéddel, délután pedig 

uzsonnával készültek a szervezők a résztvevő gyerekeknek. 
Mindemellett több szülőtől kaptunk gyümölcsöt, süteményt, pogácsát. 

A gyerekek szebbnél szebb dolgokat készítettek a saját kezükkel. 
Minden napot egy kis mozgással kezdtünk, méghozzá néptánccal, 

amit Nánási Katalin tartott a gyerekeknek. 
Ezután következtek a különféle kézműves foglalkozások. Ebben a 

gyerekek segítségére volt Bakonyi Árpádné, Bakonyi Ágota, Nánási 
Katalin, Nánási Zsófia, Nánási Eszter, Hajdara Gyöngyi, Pintér 
Klaudia, Zsida Erika, Roszkopf Nóra. 

Ebéd után minden délután megnéztünk egy mesét a gyerekekkel. 

 
Ezt pedig ismét valamilyen 

kézműves foglalkozás követte. 
Első nap hétfőn délelőtt 

sógyurmáztunk, ebéd után megnéztük 
a Ludas Matyit, délután pedig 
ajtódíszt készítettünk.  

Második nap a néptánc után 
filckulcstartók készültek, valamint 
gyöngyöt fűztünk. Aznapi mese a 
Herkules volt, majd gyékényből 
építettünk tutajt. Ezt követően pedig 
hattyút alkottunk szintén gyékényből. 

Harmadik nap délelőtt kilincs 
macskát készítettünk, és nemezeltünk, 
délután pedig Táncház vette kezdetét. 

Negyedik nap a néptáncot 
követően mobiltartót varrtunk, 
délután pedig spatula karkötőt 
készítettünk. 
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Utolsó nap délelőtt dekorgumiból 
varázsoltunk karkötőt és virágot.  

Eljött az utolsó délután, amikor is 
táborzáró műsort adtunk a kedves 
szülőknek. 

Ezen a délutánon 
kiállítottuk a 
gyerekek által 
készített 
munkadarabokat, 
valamint egy 
néptáncos előadás 
várta a vendégeket, 
amit Nánási Katalin 
tanított be a 
gyerekeknek.  

Összességében 
azt mondhatom, 
elsősorban a 
gyerekek 
véleményéből kiindulva, hogy egy 
nagyon jól sikerült táborhét van 
mögöttünk! 

Jól érezték magukat a gyerekek, szorgalmasan, kitartóan és lelkesen 
alkották a munkadarabokat. 

Több gyermektől megkérdeztem, melyik nap tetszett a legjobban? 
Faragó Dóra, negyedik osztályos tanuló ezt válaszolta: „Nekem 

nagyon tetszett az egész 
hét, nem tudnék 
választani az öt nap 
közül. Kár, hogy ilyen 
hamar elteltek ezek a 
napok, de már nagyon 
várom a következő 
Szöszmötölő tábort!” 

A többi 
kisgyermektől hasonló 
válaszokat kaptam. 

Én is úgy gondolom, 
hogy egy rendkívül jól 
sikerült tábornak 
voltam a részese, 
segítője!!! 

Gyerekek, találkozunk jövőre is!!!!!! 
Készítette: Roszkopf Nóra 

 

XI. NAGYLÓKI NAPOK 
Immár ez a 11. év, amikor 

augusztus elején pár napra 
összegyűlik a falu apraja-nagyja, 
hogy újra egy kicsit elfeledje a 
mindennapok gondjait és 1-2 napig a 
szórakozásé, a kikapcsolódásé legyen 
a főszerep.  

Fontos, hogy sokáig életben 
tartsuk ezt a hagyományt, hiszen 
ilyenkor érezzük át, miért jó 
közösségben élni, mert a rohanó 
hétköznapokban sajnos gyakran 
elfeledjük, milyen jó érzés, ha valaki 
megkérdezi Tőlünk - ,,Hogy vagy?’’- 
vagy éppen Ránk mosolyog. 

Pedig egy kis faluban, ahol 
mindenki szinte ismer mindenkit egy 
mosoly, egy kedves gesztus az egész 
napunkat szebbé teheti. 

Sokunknak az ünnepet is jelentik 
ezek az alkalmak, hiszen 
hazalátogatnak gyerekeik, unokáik, 
akik nem köztünk élik a 
mindennapjaikat. Ők azok, akik 
elcsodálkoznak Nagylók fejlődése 
láttán, hiszen évről-évre épülünk, 
szépülünk. Sok mindenre büszkék 
lehetünk és ezeket mondjuk el, 
mutassuk meg máshol élő  

 
családtagjainknak, rokonainknak, ismerőseinknek, hogy hírét vigyék a 
Mi kis településünknek. 

Idén is egy 3 napos falunapi rendezvénynek lehettünk a részesei. 
Augusztus 2-án, pénteken este 18:00-tól kezdődtek a programok. A 

Polgármester Úr és Roszkopf Nóra megnyitója után egy néprajzi 
tárgyakból álló kiállításnak lehettünk szemtanúi. Ezeket az eszközöket 
Bakonyi Árpádné, Nagy Imréné és Arany Zsoltné gyűjtötte össze a 
nagylóki lakosok felajánlásaiból. Abban pedig, hogy a kiállítás 
berendezése szakmailag megfelelő legyen, ebben segített nekünk a 
Szent István Király Múzeum két munkatársa: Dr. Varró Ágnes és 
Késmárky Rita.  

Ezeket a tárgyakat kicsit részletesebben is megismerhették a 
vendégek, hiszen rövid ismertetőt tartott róluk Dr. Varró Ágnes, a 
Szent István Király Múzeum szakembere, muzeológusa.   

Már 19:00-tól jobbnál-jobb koktélok közül választhattak a 
vendégek, egészen a Kávészünet zenekar élő koncertjének a 
kezdetéig. 

Tavaly már nagy sikert aratott nálunk ez az együttes, akik a Csillag 
születik tehetségkutató műsor alkalmával váltak ismertté. Idén újra 
élvezhettük egyedi zenei előadásukat. Egyedi, mert egyszerre nyújt 
kulturális élményt és szórakoztató kikapcsolódást.  

A zenekar tagjai: Popovics György, Németh Ferenc, Kőrös Tamás, 
Komáromi Kristóf és Pénzes Máté. Köszönjük szépen a fiúknak 
mégegyszer, hiszen úgy gondolom, hogy ez alkalomból sikerült ismét 
a mindennapok gondjairól megfeledkeznünk és feltöltődnünk azoktól 
a csodás zenés versektől. 

A koncert után pedig folytatódott a koktél-party. 
Ezután elérkeztünk a második naphoz, ahol döntően a sportté volt a 

főszerep.  
9:00-tól megkezdődött az Utcák bajnoksága, ahol 4 csapat küzdött 

meg fociban egymással. Méghozzá a Béke utca, a Hunyadi utca, a 
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Petőfi utca, valamint a Rákóczi-Dózsa utca egyben. A küzdelem a 
Petőfi utca győzelmével végződött. Gratulálunk a csapatnak 
mégegyszer! 

Majd 13:00-tól Motoros felvonulást nézhettünk végig Nagylók 
utcáin, ezt követte 14:30-tól a nagylóki gyerekek Kempo bemutatója. 

Eljöttek hozzánk az Erős emberek is Sárosdról, akik komoly 
bemutatóikkal szórakoztatták a közönséget. 

Majd 17:00-tól egy barátságos labdarúgó mérkőzést nézhettünk 
végig Nagylók focicsapata és a Videoton U19-es csapata között. Hogy 
milyen alkalomból rendeztük meg ezt az összecsapást? Ha 
visszaemlékezünk, akkor eszünkbe juthat, hogy a 2006-2007-es 
bajnokságban Nagylók U13-as csapata lett a megyei bajnok. Akkori 
edzőjük Südi László volt. Az ő tiszteletükre, az ő akkori győzelmükre 
szerveztük meg ezt a focimeccset. Mégegyszer gratulálunk az akkori 
győztes csapatnak. 

Napközben az étkezésről a Nagylóki Népdalkör gondoskodott. 
Finom babgulyást és lángost készítettek.  

19:00-tól egy fergeteges Streetfighter show vette kezdetét egészen 
20:00-ig. 

Ezután a sportos nap után a zene vette át a főszerepet. 
20:00-tól Tóth Szilárd lépett a színpadra, aki az Én szívemnek is 

nagyon kedves. Órákat tudnék mesélni azokról a csibészségekről, 
amiket az általános iskolában elkövetett, hiszen nyolc évig 
osztálytársak voltunk. Szerintem erre senki nem gondolt, hogy belőle 
ilyen nagyszerű hangú énekes lesz. Szili 5 éve énekel, fejlődését 
figyelemmel kísérhetjük, mivel a falu rendezvényein rendszeresen 
fellép. Több karaoke versenyen eredményesen szerepelt. Budapesten 
és Dombrádon első helyezett lett. 

Tóth Szilárdot követte a színpadon a Galaxy Akrobatikus Rock and 
Roll Klub műsora, akik Szombathelyről érkeztek Nagylókra. 
Számukra az akrobatikus Rock and Roll sport és tánc egyben. Tánc, 
mert vidám mozgás, mert örömet okoz és sport, mert versenyekre csak 
komoly edzésekkel lehet és kell felkészülni. Lélegzetelállító 
produkciókat mutattak be nekünk.  

Pihenésképpen 22:00-tól egy fergeteges Disco party vette kezdetét 
Dj. Dominique-kal és az UFO együttessel. 

Utánuk pedig hajnalig Dj. Zelnick folytatta a szórakoztatást.  

A vacsora gyrostál volt, amit a 
konyhán dolgozók készítettek. 

Elérkeztünk a rendezvény utolsó 
napjához, amikor is a kulturális 
programoké volt a főszerep.  

9:00-tól immár 4. alkalommal 
vette kezdetét a borverseny a Barabás 
borpincében Bakonyi Árpád és 
családja jóvoltából. Az előző évekhez 
képest annyi változás történt, hogy 
idén nemcsak a Nagylókon előállított 
borok versenyeztek, hanem a 
településen kívüli borosgazdák is 
nevezhettek.  

11:00-tól Barta Tóni 
Bábszínházának előadását 
tekinthették meg a kedves gyerekek, 
melynek címe: Paprika Jancsi. 

Ezt követte 12:00-tól a konyhai 
dolgozók által elkészített finom ebéd, 
ahol több étel közül tudtak választani 
a vendégek.  

Majd 13:00-tól Roszkopf Nóra 
köszöntő beszéde után a Nagylóki 
Népdalkör és a Boglya Citerazenekar 
lépett színpadra. 20 éve énekelnek 
Nagy László vezetésével. 
Természetesen az énekesek azóta 
cserélődtek, de mindig színvonalas 
műsorral készültek, készülnek a 
fellépéseikre, illetve a versenyeikre, 
ahol számtalan díjat vehettek már át. 
Többek között 3 Aranypáva díj, 1 
Nívódíj és 2 kiemelt Nívódíj.  

Ezután a szomszéd település 
népdalköre következett, a Hantosi 
Népdalkör. Az ő vezetőjük Koncz 
Mária. Főleg népdalokat énekelnek, 
de szívesen szólaltatnak meg 
műdalokat, nótákat is. Népzenei 
minősítésen kiváló minősítést, majd 
ezüst fokozatot kaptak. A Fejér 
Megyei Kortárs „Ki mit tud?”-on 
minden alkalommal kategóriadíjasok 
lettek. Ezen a délutánon Szabolcs-
Szatmári népdalokat, Palócföldi 
népdalokat és Betyárdalokat adtak 
elő.  

Majd Nagylók másik dalos 
csoportja, akikre szintén nagyon 
büszkék lehetünk, a férfi Bakakórus 
következett. Az ő alakulásuk igen 
meglepő módon zajlott, mivel két éve 
épp az akkori falunapra állt össze pár 
nótás kedvű férfi. Akkora sikert 
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arattak, hogy a csapat együtt 
maradt és folyamatosan bővül. Az 
ő tanáruk szintén Nagy László. 
Eddig elért díjaik: 2 
aranyminősítés, 1 Aranypáva díj és 
1 kiemelt Nívódíj. 

Ezt követte a Szöszölő 
Néptánccsoport előadása, akik 
háromszor is színpadra léptek.  

A Szöszölő Néptánccsoport 
2012-ben alakult a Szöszmötölő 
tábor táncos lábú gyermekeiből. A 
csoportban 12 gyermek van, 
óvodások és 9-11 éves 
kisiskolások. A gyermekek 
szívesen és szorgalmasan járnak a 
próbákra, ahol játékosan, olykor a 
szülők bevonásával sajátítják el a 
magyar népi kultúra és néptánc 
alapjait. Első műsorszámukban egy 
lakodalmi jelenetet láthattunk 
Tőlük, melynek címe: Mezőföldi 
gyermek lakodalmas.  

Őket követte a Kodály Zoltán 
férfikar műsora, akik Bordalokat 
adtak elő. De széles repertoárjuk 
között szerepel opera, operett, 
hazafias énekek. Kiemelkedő 
díjaik: Budapestért díj, Magyar 
Örökség díj.  

Ismét a táncos lábú Szöszölők 
következtek, amikor is Mezőföldi 
eszközös táncokat mutattak be.  

Ezután egy kis táncra került sor, 
méghozzá a Sárbogárdi Black 
Horse Country Club előadásában. 
2 évvel ezelőtt alakultak, több 
korosztály képviselteti magát 
köztük. Ennek ellenére nagyon jó 
közösséggé, baráti társasággá 
váltak, akik nemcsak a 
táncparketten találkoznak. Így 
megfelelő lelkesedéssel tudnak 

készülni a próbákon is, melyet műsorukkal bizonyítottak is.  
Majd a Szöszölők utolsó produkciója következett, amikor is a 

Rábaközbe látogattunk el. A „Daniéknál a legények” című műsorukban 
polgári és ugrós táncokat mutattak be.  

Ezután egy olyan színdarabot láthattunk, ami közkívánatra került újra 
előadásra, hiszen a májusban tartott kulturális délutánon nagy sikert 
aratott. Egy kabaréjelenetet adott elő Leszákné Gál Gabriella és Kaszab 

Marcella, melynek címe: Viagra. 
Majd a meghirdetett versenyek eredményhirdetései következtek. 

Elsőként az Utcák bajnoksága, majd a Borverseny és végül a Virágos 
Nagylókért díjak kerültek kiosztásra.  

Az eredményhirdetések után egy meglepetés műsor vette kezdetét, 
melynek címe: Üdítők. Ebben a színpadi produkcióban Répásiné Finta 
Ágnes, Kaszab Marcella, Leszákné Gál Gabriella és Bakonyi Ágota egy 
Can-Can tánccal lepett meg Minket. 

18:00-tól vette kezdetét a vacsora. Nyárson sütött disznóból készült 
falatkák, finomabbnál finomabb öntetek várták az éhes szájakat.  

A vacsora után az Örökség együttes lépett a színpadra és egy 
fergeteges két órás koncertet adott nekünk. A zenekar magyar folk-rock, 
nemzeti rock együttes. Dalaik ötvözték a népies hangzást a rock zenével.  

Ezután a záróműsor következett, ahol a mulatós zene királyai: Attila, 
Kaczor Feri, Magic of Music és az Mc Hawer és Tekknő szórakoztatta a 
közönséget. 

Remélem – azokkal az emberekkel együtt – akik sokat dolgoztak 
azért, hogy ez a rendezvény jól sikerüljön, ebben a három napban 
jól szórakoztak, mindenki megtalálta a Neki tetsző műsort és 
kikapcsolódást.  

Nagylóknak, mint minden vidéki kis falunak sajátos hangulata 
van. Legyenek, legyünk rá büszkék, hiszen Mi, akik itt élünk, 
azért dolgozunk, hogy ezt a hangulatot, ezeket az értékeket 
megőrizzük és megpróbáljuk továbbadni! 

Készítette: Roszkopf Nóra 

Köszönetnyilvánítás 
Az elmúlt egy évtized folyamán a falunapi rendezvényt 

augusztus első hétvégéjén egy kialakult programterv szerint  
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szervezi az önkormányzat. A programsorozat péntek délután kezdődik 
a Közösségi Házban, majd szombaton a sportpályán folytatódik és 
ugyanitt ér véget vasárnap éjfélkor. Elmondhatjuk, hogy az utóbbi 
években a falunapi rendezvényünk 3 napját több ezer ember keresi fel, 
akiket megfelelő műsorokkal, itallal és étellel, valamint egyéb 
szolgáltatással szükséges ellátni. A rendezvény lebonyolítására eddig 
semmilyen külső, hivatásos rendezvényszervezést nem vettünk 
igénybe, mindent „házon belül” oldottunk meg. A helyi közösség 
aktív, segítőkész és fáradhatatlan 70-80 fős csoportja évről-évre képes 
megoldani ezt a feladatot. A szervezés folyamatos fejlődésen, 
csiszoláson megy keresztül, tanulva a korábbi tapasztalatokból, 
hibákból. 

A 2013. évben megtartott XI. NAGYLÓKI NAPOK rendezvény 
eredményes lebonyolítása kapcsán ezúton megköszönöm minden 
támogatónak a pénzbeli, illetve természetbeni felajánlását, amivel 

elősegítette a rendezvény bevételének 
gyarapítását. Továbbá megköszönöm 
önzetlenségüket mindazoknak, akik a 
saját eszközeiket, kapcsolataikat és 
egyéb erőforrásaikat a rendezvény 
idején rendelkezésre bocsátották. 
Végül, de nem utolsó sorban köszönet 
azon személyeknek, akik a három és 
további napokon fáradságot nem 
ismerve a szervezésben 
tevékenykedtek. 

A jövőben is számítunk a lelkes 
segítségekre! 

Tóth József polgármester

 
VII. IRINGÓ TÚRA NAGYLÓKON 

2013. szeptember 21. 
Az éjjeli esőt hamar felszárította a kora reggeli napfény. A 

kedvesen invitáló meghívólevelek az újságokban, plakátokon most is 
megtették a hatást. Sokan emlékezve, szinte már ismerősként 
hazajárva gyülekeztek az új jövevényekkel együtt a Tavi Palotához. 

Dobai Teréz és Viniczai Ramóna kedves szavakkal köszöntötték az 
ide érkezőket. A számláláskor derült ki, hogy közel százan jöttünk 
össze.  

Ismert dolog, hogy a Tavi Palota, a Piroska-tó, a bámulatosan szép 
természeti környezet a maga leírhatatlan csodálatával vonzza a túrázni 
vágyókat Nagylókra.  

A folyamatosan érkezők a regisztrálás után a tíz órai kezdésig 
kedves kézműves foglakozásokba csöppentek bele. Három rögtönzött 
műhelyben sajátíthatták el a vállalkozó kedvűek a kézügyességüket 
növelő figurák készítését.  

Az első műhelyben Bakonyi Árpádné segítségével dióból, zsenilia 
drótból pókot, teknőcöt, egeret, polipot, hajót, stb. csináltak. A 
második műhelyben Csibrikné Dobai Orsolya és Csibrik Orsolya 
vezetésével kukorica csuhéból virágokat, fűzfavesszőből játékokat 
készítettek. A harmadik helyen gesztenyéből és hurkapálcika 
segítségével ember- és állatfigurák készültek Bakonyi Ágota és 
Viniczai Ramóna közreműködésével. 

Hamar elrepült az az egy-két óra, amelyben szinte önfeledten 
játszottak, foglalatoskodtak a vendégek. Nagy szeretettel tették el az 
általuk készített emlékdarabokat szütyőjükbe. 

És eljött a tíz óra, az indítás ideje. Dobai Teréz, a túra egyik fő 
szervezője minden résztvevőnek egy útvonalábrát adott, amelyben 
etikai kódex is lapult. Mindkét kezében megmutatta a tulajdonképpeni 
Iringó –névadó növényt, amelyből útuk során sokat láthatnak.  

Itt említem meg, hogy Viniczai Ramóna- a túra másik fő szervezője 
előző nap végigjárta a tíz stációt – a biztonságos útvonal miatt – színes 
szalaggal látta el az oda vezető útvonalat. A látványokban gazdag táj 
egymás után kínálta a szépségét a következők szerint: 

1. Füles kuvik, 2. Kunhalom, 3. Füstös szitakötő, 4. Gyurgyalag, 5. 
Törpe-mandula, 6. Tavaszi hérics, 7. Sóhordó, 8. Dámszarvas, 9. 
Öreg-Lók, 10. Nádi rigó állomások. A nevekből is látható, hogy a séta 
közben mennyi minden érdekes látnivaló tárul az ember szeme elé. 

 

Egyébként ezt az útvonalat Dr. 
Lendvai Gábor ökológusnak 
köszönhetjük, aki összeállította 
szakmailag. 

A Dámszarvas stációnál a 
rögtönzött fehér asztalokon finom 
zsíros kenyér hagymával, paprikával, 
paradicsommal, valamint házi, finom 
baracklekváros kenyér várta a falni-
vágyókat. (Ezeket férjemmel együtt 
készítettük.) Iváshoz ásványvizet 
kínáltunk.  

A gyalogtúrát valamennyien 
dicséretesen teljesítették. Senkin nem 
látszottak a fáradtság jelei. Pedig 14 
kilométert tettek meg mindahányan.  

A legfiatalabb résztvevő az ötéves 
Heiter Lotti seregélyesi óvodás 
kislány, a legidősebb Görbe László 61 
éves nagylóki volt. Érdekességképpen 
megjegyzendő, hogy Lotti azt 
kérdezte: - Ugye holnap is eljövünk 
ide? Nem is csodálom. A résztvevők 
szinte felfrissültek a sorozatos 
látványosság, a tiszta levegő, 
valamint a dombvidéken látható 
különleges természeti adottságok 
láttán. A Piroska-tó, szépségét külön 
méltatták, nem feledkezve meg a Tavi 
Palota vendéglátó szívélyességéről 
sem. 

„A tanösvény hosszú, de érdemes 
végig sétálni mert megismerhetjük 
jobban a bennünket körülvevő 
szépséges környezetünket”. (Tóth 
Daniella 4.o) 

A jókedvű visszaérkezőket 
Bakonyi Ágota regisztrálta. 
Meglepetésként lecsót készítettem
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számukra, melyet jóízűen 
fogyasztottak. Ezalatt történt 
beszélgetésekből lehetett kihallani, 

mennyire nagyon érdemes volt ide eljönni. Kellemes szabadnapot 
töltöttünk együtt. Csodálatos baráti-családi hangulatú rendezésben 
volt részünk. Jövőre ugyanitt találkozunk.  

Összeállította: Tauzné Piroska 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 
Nagylóki Gyermekjóléti Szolgálata 

Ügyfélfogadás: Hétfő     15:30-18:00 
Helye: 2435 Nagylók, Hunyadi u. 1. 
Tel.: 06-25-507-350 
Email cím: gyejo@nagylok.hu 
Családgondozó: Tóthné Engelhardt Tünde 

Az 1997. évi XXXI. Gyermekvédelmi 
Törvény szerint a gyermekjóléti szolgáltatás 
feladata a gyermek testi, lelki egészségének, 
családban történő nevelésének elősegítése 
érdekében a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetése, illetve a családjából kiemelt 
gyermek visszahelyezését elősegítő tevékenység. 

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény 
Nagylóki Családsegítő Szolgálata 

Ügyfélfogadás: Hétfő     12:00-15:30 
Helye: 2435 Nagylók, Hunyadi u. 1. 
Tel.: 06-25-507-350 
Email cím: csaladsegitosb@vnet.hu 
Családgondozó: Tóthné Engelhardt Tünde 

Az 1993. évi III. Szociális Törvény szerint a 
családsegítő szolgálat feladata a szociális vagy 
mentálhigiénés problémák, illetve egyéb 
krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, 
családok számára nyújtott segítő szolgáltatás, 
amelynek célja a krízishelyzethez vezető okok 
megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint 
az életvezetési képesség helyreállítása, illetve 
megőrzése. 

Előzetes időpont egyeztetéssel az alábbi ingyenes 
szolgáltatásokat lehet igénybe venni a Sárbogárdi 
Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatánál, Sárbogárd József 
Attila u. 14. szám alatt. 

- Gyermekpszichológus: iskolai problémák, 
egyéb pszichés problémák, családon belül 
fellépő konfliktusok, stb. nyújt magas szintű 
segítséget. 

- Jogi tanácsadás: családjogi, munkajogi, 
polgárjogi, birtokvitás, stb. ügyekben.  

Időpont egyeztetés a 06-25-508-970-es 
telefonszámon. 

TÁJÉKOZTATÓ 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működtetését 2013. 
november 1-től az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. nevű 
cég végzi. Így Nagylók vonatkozásában is ez a cég látja 
el a jövőben az ügyeleti feladatokat. A lakosságtól érkező 
hívásokat a mentőszolgálat munkatársai fogadják. 

Az ügyelet új telefonszáma: 06-22-311-104. 
FELHÍVÁS 

Felhívom a Tisztelt Lakosság szíves figyelmét, hogy 
2013. január 1.-től településünkön a lomtalanítás egyéni 
bejelentésre történik. Ez azt jelenti, hogy az 
ingatlantulajdonos telefonon bejelenti a kommunális 
hulladék elszállítását végző Dészolg Kft.-nél a 
lomtalanításra vonatkozó igényét, majd időpont 
egyeztetést követően történik meg az említett 
szolgáltatás. A lomtalanításra hulladékszállítási napon 
kerülhet sor. 

A lomtalanítást az alábbi telefonszámon lehet 
kérni: 

06-25-504-520. 
 

Tóth József polgármester
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K Ö S Z Ö N T Ő  

Október 1. - Az idősek 
világnapja 

Azt mondják, hogy az 
idősödés a 60. életévben 
kezdődik, az időskort 75 
éves kortól szokták 
számítani, a 90. életévét 
betöltő személy 
szépkorúnak nevezhető. 

Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. 
Tiszteletünk magába foglalja elfogadásukat, támogatásukat, 
szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos 
tagjai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk 
van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, 
amivel csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy 
tanítanak, nevelnek bennünket. Tudják mi a jó, amit tovább adhatnak, 
s tudják mi az a rossz, amit el kell kerülni a következő generációnak. 

Feladatunk, biztosítani számukra az időskorhoz méltó életet, 
támaszt nyújtani nekik a pihenés éveiben. Vigyázni kell rájuk, segíteni 
őket, hogy a hosszú évek kemény munkája után örömteli életet 
élhessenek. Érezzék, hogy nem hagyjuk magukra őket, hogy fontos 
részei életünknek. Fontos, hogy ezt ne csak az év egy napján érezzék, 
hanem lehetőleg minél többször, minél gyakrabban, folyamatosan. 
„…Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, 
gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek 
minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára 
leszünk utalva. Mivel életünk kezdetén és végén mások törődnek 
velünk, hogyan tudnánk mi életünk derekán nem törődni másokkal?”  

(Tendzin Gjaco: Törődni másokkal) 
Bízom abban, hogy sok olyan életének derekán levő lakosunk van, 

aki érzi a gondoskodás szükségességét az időskorúak irányába. 
Kedves Időskorúak! 

Ezúton mondok köszönetet Önöknek, hogy hosszú éveken át rakták 
le azt az utat, amelyen ma mindannyian járunk, teremtették meg 
azokat a javakat, amelyek segítik a mindennapi boldogulásunkat. 

A magam és a nagylóki közösség nevében kívánok Önöknek jó 
egészséget, tartalmas, boldog életet! 

Tóth József polgármester 

A Nagylóki Hírmondó megjelenését 
támogatja: 

Nagylók Község Önkormányzata a 
TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0030 
számon nyilvántartott sikeres 
pályázatának támogatási keretéből 
finanszírozza a Nagylóki Hírmondó 
következő 4 számának kiadását. 

Továbbá, ugyancsak ezen pályázat 
költségvetéséből valósul meg annak 
az Újságíró Műhelynek a működése, 
amely keretén belül a gyerekek 
közreműködnek a Nagylóki 
Hírmondó szerkesztésében. 

 

Nagylóki Hírmondó – Nagylók Községi Önkormányzat
hivatalos lapja • Felelős szerkesztő: Tóth József •
Szerkesztőbizottság: Bakonyi Ágota, Bakonyi Árpádné,
Pörgye Mihályné, Roszkopf Nóra, 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, honlap:
www.nagylok.hu  

ELADÓ, érdeklődni az
Önkormányzat Hivatalában.
Tel.: 05-25-507-350
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