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Településünk 2013. évi településfejlesztése 

A településfejlesztés terén az elmúlt évben is történtek 

előrelépések, eredményes pályázati részvételek, amivel a 

fejlesztési forrásokat lehet gyarapítani. Több olyan pályázat van, 

amely 2013-ban került jóváhagyásra, de a megvalósítás az idei 

évben fog megtörténni. 

Ennek megfelelően 2013. elején nyert az önkormányzat 

ötmillió forintot az Építő közösség TÁMOP pályázat keretében, 

amely felhasználásával a településen 15 hónapon keresztül 

különféle programok, szakkörök valósulhatnak meg. A program 

ez év augusztus 31-ig tart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasonlóan 2013. évben hagyták jóvá a közpark kialakítására 

benyújtott támogatási kérelmet, amely értelmében 7,2 millió 

forint támogatással valósulhat meg a beruházás. A projekt 

várhatóan az év első felében kerül megvalósításra. 

A múlt év folyamán hagyták jóvá azt a KEOP-os pályázatot, 

amely eredményeként az önkormányzati intézmények villamos 

energia ellátását a napenergia felhasználásával lesz biztosítva.  
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Erre a fejlesztésre a 34,5 millió forint támogatáson kívül, 

mintegy 6 millió forint önrész támogatást hagyott jóvá a 

belügyminiszter. Így ez a beruházás saját forrás igénye 

nélkül valósulhat meg a településen. A tervek szerint a 

projekt az év közepéig megvalósul és a jövőben több 

százezer, illetve millió forint kiadástól mentesíti a 

települést. 

További fejlesztési kiadás volt a 2013. évben az idősek 

otthona épület megvásárlásából visszamaradt 2,7 millió 

forint összeg. Ezzel az épület teljes vételára kifizetésre 

került, lehet tervezni a település érdekében történő 

hasznosítását. 

2013. évben is megszervezésre került a több napból álló 

hagyományos falunapi rendezvény, amely során nem csak 

a szórakoztatás volt az elsődleges cél, hanem a helyi 

lakosság együttműködésének további erősítése, formálása. 

 

A 2013. év beszámolójának végén megköszönöm a 

lakosság, a vállalkozók segítségét, támogatását, befizetett 

adójukat, amivel hozzájárultak a település működéséhez és 

fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához.  

Továbbá köszönet illeti a civil szervezetek működését, 

rendezvényeik megszervezését, amivel gyarapították a 

település szellemi értékét, valamint öregbítették községünk 

hírnevét. Köszönöm az önkormányzat hivatalában dolgozó 

kollégák, valamint a közintézmények dolgozóinak 

munkáját. Végül, de nem utolsó sorban köszönöm a 

képviselő társaim egész éves tevékenységét, 

együttgondolkodását és a döntésekben való részvételüket. 

Tóth József polgármester 

 

Településünk 2013. évi közmunka programjának 

bemutatása 

Az önkormányzat a 2013. évben aktívan részt vett a 

Startmunka közfoglalkoztatási programban.  

Az értékteremtő alprogramok keretében betonelemek 

kerültek legyártásra és járda, valamint árokmeder felújítása 

során beépítésre. Továbbá 5000 db járdalap került 

legyártásra Seregélyes Nagyközség részére ugyanezen 

alprogram keretében. Az árokmeder burkolás és a 

járdafelújítás nagy része a tervnek megfelelően a Hunyadi 

utcában megtörtént.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A másik értékteremtő alprogram a 

mezőgazdasági termelés volt, amely keretén 

belül megtermelt javak egy része (a zöldségek 

a közétkeztetési konyhán, a virágpalánták a 

közterületeken) került felhasználásra, míg a 

többlettermelés értékesítésre került, amely 

értéke elérte az 1.650 eFt-ot. A munka 

eredményeként több ezer virágpalánta lett 

nevelve, míg zöldségfélékből több tonna 

termett. Csak fűszerpaprika őrleményből több, 

mint 4 q került előállításra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paprika ültetvény 

 

Ezen kívül a közmunka keretén belül a 

mezőgazdasági utak tisztítása volt még vállalt 

feladat. A közmunkában az elmúlt évben 40 fő 

vett részt 10 hónapon keresztül, amely 

megvalósítására az önkormányzat több, mint 

39 millió forint támogatást és közel ötmillió 

forint önrészt használt fel. 

Tóth József polgármester 

 

Szociális szolgáltatások a múlt évben 

Az önkormányzat a szociális feladatok 

terén ellátja a családsegítést, a gyermekjóléti 

szolgáltatást, a házi segítségnyújtást, valamint 

a szociális étkeztetést a Sárbogárd-Hantos-

Nagylók Intézményfenntartó Társulás keretén 

belül. 2013. évben a szociális étkezők száma 

kb. 41 fő volt, míg a házi gondozást az év 

folyamán 37 fő vette igénybe. Az elmúlt évben 

ezen feladatok ellátására nem kellett 

önkormányzati forrást fordítani. 

A korábbi évekhez hasonlóan tavaly is és 

már az idei évben is a Gyermekétkeztetési 

Alapítvánnyal kötött megállapodás alapján az 

EU Élelmiszersegély program keretén belül 

közel 4-4 tonna tartós élelmiszer került 

kijuttatásra a település 510 lakója részére.  
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Így a település lakosságának közel fele 

részesülhetett élelmiszertámogatásban. 

Hasonlóan szociális támogatásként került 

kiosztásra az elmúlt hetekben  

a 74 jogosult igénylő között kb. 300 q 

tűzifa, amely egy részére az önkormányzat 

a belügyminisztériumhoz nyújtott be 

pályázatot és kapott támogatást. 

Tóth József polgármester 

 

Egészségügyi szolgáltatások 

településünkön 

A védőnői szolgálatban 2013. évben 

változás nem történt, továbbra is Hantos 

községgel közösen történik a 

feladatellátás. 

A háziorvosi feladatok ellátása 2013. 

évben helyettesítő orvossal került 

elvégeztetésre kinevezett orvos hiányában. 

Az orvosi álláshely folyamatosan 

hirdetésre kerül, amely eddig nem került 

betöltésre. 

Az orvoshiány probléma a központi 

orvosi ügyeletben is jelentkezett, amely 

hatására a ügyeleti feladatokat a 

Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyeletet 

fenntartó Sárbogárd, Hantos és Nagylók 

települések közbeszerzési eljárás útján 

külső cég bevonásával kényszerültek 

ellátni. 2013. évben az egészségügyi 

ellátás finanszírozása 2.161 ezer Ft 

önkormányzati hozzájárulást igényelt, 

amelyből 577 ezer Ft volt az ügyeleti rész.  

Tóth József polgármester 

 

Az iskola és az óvoda szervezése 

községünkben 

A nevelési, oktatási feladatok ellátása 

terén 2013. évben újabb intézményi 

átszervezés történt. Mint ismeretes 2013. 

január 1.-től a vonatkozó törvények 

szerint a 3000 fő alatti településeken az 

iskola fenntartásáról az állam 

gondoskodik. Ez azt jelenti, hogy a 

nagylóki Általános Iskolát is az állam 

tartja fenn. A korábbi évek gyakorlatától 

eltérően, az önkormányzat eddigi 

törekvéseit figyelmen kívül hagyva az 

állam 2013. szeptember 1–től az iskola 6 

osztályából már csak 4-et tartott meg.  

Az alacsony gyereklétszámra hivatkozva,  

 

illetve a gazdaságtalan üzemeltetésre való tekintettel döntöttek 

az osztályok megszűntetéséről. Ennek megfelelően az említett 

időponttól az 5. és 6. osztályosok is Sárszentmiklósra járnak 

iskolába. Az elmúlt évben lett megszűntetve a Sárbogárd-

Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, amely már 

csak az óvodák fenntartásáról gondoskodott. Így 2013. július 1-

től a nagylóki óvodát a helyi önkormányzat önállóan tartja fenn, 

amely egységes óvoda és óvoda-bölcsöde intézménnyé lett 

átszervezve 2 csoporttal. A 4 pedagógussal, 1 

kisgyerekgondozóval és 2 dajkával működő intézmény már 2 

éves kortól tudja fogadni a kisgyerekeket. A jelenlegi 

gyereklétszám 33 fő. Az óvoda éves költségvetését 250 ezer 

forint önkormányzati önrésszel kellett kiegészíteni.  

Lehetőség van az óvodában további gyerekek felvételére.  

Tóth József polgármester 

 

A 2013.évi étkeztetés megvalósulása a „Lóki Konyhán” 

Az önkormányzat az általa fenntartott „Lóki Konyha” 

üzemeltetésével oldja meg a kötelező feladatai közé tartozó 

közétkeztetés biztosítását. 2013. évben az óvodai és iskolai 

gyerekétkezők, a szociális étkeztetettek, a helyi dolgozók, a 

felnőtt étkezők, illetve vendég étkezők összesen átlag napi 116 

adag ebéd kifőzését igényelték. Így a konyha 18.699 ezer Ft 

kiadásával szemben 16.757 ezer Ft bevételt könyvelhetett el. 

Ezzel az önkormányzati hozzájárulás összege kb 1,9 millió Ft 

volt. A konyhával kapcsolatosan személyi változás történt, 

miszerint a nyugdíjazás miatt megüresedett szakács álláshelyen 

személycsere történt. 

Tóth József polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési évet  
156 millió 751 ezer forint teljesített főösszeggel és 5 millió 
forint pénzmaradvánnyal zárta. A gazdasági év során az 
önkormányzat következetes, hitel nélküli gazdálkodást 
folytatott, amelynek köszönhetően a pénzügyi helyzete 
stabil volt. 

Tóth József polgármester 
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Köszönet a munkájukért 

Az elmúlt hetek eseményeihez kapcsolódóan szeretném 

megköszönni a hivatal dolgozóinak és segítőinek az 

élelmiszersegéllyel kapcsolatos adminisztrációs elő- és 

utómunkát, az 510 segélyben részesülő lakost illetően, 

valamint a közel 4 tonna élelmiszer kiosztásának 

lebonyolítását. Továbbá köszönöm azon közmunkások 

közreműködését, akik a 300 q szociális tűzifát a településre, 

majd a támogatásban részesülőkhöz szállították. Köszönet 

Farnadi László vállalkozónak, aki már évek óta ingyen 

szállítja településünkre az átvevő helyről az 

élelmiszersegélyt, valamint Takács Józsefnek, aki a tűzifa 

Nagylókra szállításában nyújtott segítséget. 

Tóth József polgármester 

 

Az önkormányzat 2014. évi fejlesztési tervei 

A képviselő-testület 2014. február 4-én elfogadta az idei 

évre vonatkozó költségvetési rendeletét, amely főösszege 

mintegy 190 millió Ft-ban lett meghatározva. A 

költségvetés nem tartalmaz működési hitelt. 

A képviselő-testület az idei évben is elsődlegesen a 

település lakosságát kiszolgáló önkormányzati intézmények 

zavartalan, biztonságos és színvonalas feladatellátásáról 

kell, hogy gondoskodjon. A település további fejlesztésének 

forrása ezután is a pályázati lehetőségek kiaknázásában 

rejlik. 

A 2014. év költségvetésébe betervezésre került mintegy 

kétmillió forint forráskeret, amelyet a helyben letelepedni 

szándékozó fiatalok első lakáshoz jutásának segítésére, 

valamint a gyereket vállalók támogatására kívánunk 

fordítani meghatározott feltételek mellett. 

Tervezzük a Hunyadi és a Belátó (volt Fürst Sándor utca) 

utcák kereszteződésének közelében található buszmegálló 

hely megvilágított buszváróval történő felszerelését a 

lakosság igényeinek megfelelően. 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is 1,5 millió forint 

összeget kívánunk fordítani a civil szervezetek 

működésének támogatására. 

A tervek szerint az idei évben is folytatódik a múlt évben 

elkezdett értékteremtő startmunka program, amely 

keretében a betonelemek gyártása, beépítése, valamint a 

mezőgazdasági termelés valósul meg. Ez utóbbi program 

tervezete jóváhagyásra került, amely értelmében március 

első felében 11 fő álláskereső kezdheti el a munkát. A 

foglalkoztatási időszak jövő év február 28-ig tart. A 

megítélt támogatási összeg meghaladja a 14 millió forintot. 

A betonelemek gyártása program tervezete még nem került 

elbírálásra. 

Az idei évben is tervezzük a falunapi program 

megszervezését várhatóan augusztus 1-3. időpontban. 

Tóth József polgármester 

 

Tájékoztató a februári segélyezési 

programokról 

Nagylók község polgármestere idén is 

igyekezett segítő kezet nyújtani a községben 

élő rászorulóknak.  Elsőként a szociális tűzifa 

programban való részvétellel.  

A kormány közel két milliárd forint támogatást 

fordított a program finanszírozására, melyből 

1760 önkormányzat részesült, köztük Nagylók 

község önkormányzata is. Dr. Pintér Sándor 

belügyminiszter úr döntése alapján 

önkormányzatunk 586.740.- forint összegű 

vissza nem térítendő támogatásban részesült, 

melyhez 97.790.- forint összegű önrészt 

biztosított önkormányzatunk, továbbá a 

szállításból adódó költségeket az 

önkormányzat finanszírozta. Február 13.-án 

megkezdődött a 38,5 m3 tűzifa kiosztása.  

A községben 78 fő igényelte idén a tűzifát, 

melyből a szociális tűzifa támogatás helyi 

szabályairól szóló 1/2014. (II. 05.) rendelet 

alapján az önkormányzat 74 fő támogatását 

tudta biztosítani, köztük voltak többgyermekes 

családok és idős emberek. 

Az EU Élelmiszersegély Program keretében 

pedig megérkezett a második segítség, 

melyhez a Gyermekétkeztetési Alapítvány 

nyújtott segítséget.  

A program keretén belül támogatást kaptak a 

kisnyugdíjasok, illetve a létminimum 

közelében élők. A Polgármesteri Hivatal 

dolgozóinak segítségével megszervezésre, 

illetve lebonyolításra került február 18.-án az 

élelmiszer csomagok kiosztása, amely lisztet, 

tésztát, konzerv kukoricát és kristálycukrot 

tartalmazott.  

A község lakói közül 510 fő részesült 

segélycsomagban, ezen belül 322 család kapott 

segítséget                   
Hufnágel Nikolett 
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A Generali Biztosító pályázatai 

Óvodánk sikeres pályázatot nyújtott 

be még a tanév elején Takácsné 

Schöffer Zita segítségével, a 

Generali Biztosító által meghirdetett 

egészséges életmód alakítása 

címmel. Januárban kaptuk meg az 

elnyert 150 000 Ft-ot, amely 

lehetővé tette, hogy a téli 

hónapokban friss gyümölcsökkel és 

100 %-os gyümölcslével pótoljuk az 

óvodásaink vitaminszükségletét. 

Ezen kívül még mindkét 

csoportunkba vettünk só- lámpákat 

és só-asztalt, ami szintén segít az 

egészségmegőrzésben. A só-asztalt 

különösen szeretik a gyerekek, mert 

só-homokozóként is használhatják, 

szívesen játszanak vele.  

   Februárban tíz gyermek készített 

rajzot a Generali Biztosító által kiírt 

„Közlekedj okosan” című 

pályázatra. Szebbnél – szebb 

alkotások születtek különböző 

technikák alkalmazásával.  
 

Óvónők az iskolában 

    Február 10-én szívélyes 

meghívásnak tettünk eleget. Tauzné 

Piroska tanító néni nagy szeretettel 

várta óvodánk vezetőjét, Manyi óvó 

nénit és Rózsika óvó nénit az első 

osztályban. Nagy örömmel 

tapasztaltuk, hogy milyen sokat 

fejlődtek a gyerekek minden téren. 

Gyönyörűen olvasnak, ügyesen 

számolnak, otthonosan mozognak az 

interaktív táblánál. Jó volt látni, 

hogy a volt óvodásaink milyen 

ügyes iskolásokká váltak.  

 

Télbúcsúztató farsang 

   Február 21-én vidám hangulatú 

Farsanggal búcsúztattuk a telet, 

melyet a Közösségi Házban a 

szülők és sok érdeklődő falubeli 

vendég is megtekintett. Dalokkal, 

néptánccal, versekkel tarkított 

műsorunk nagy tetszést aratott. A 

sok finom süteményről, üdítőről a 

szülők gondoskodtak. A sok szép 

tombola tárgy és a zsákbamacska ajándékok szintén a szülők és a 

lakosok adakozó kedvét dicséri. A bevétel 68 000 Ft lett, amin már 

vásároltunk hintákat, hintalovakat, csúszdát, kismotorokat az udvarra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Színház az apróbbaknak is 

Már hagyománnyá vált, hogy a szegedi Léghajó Színház 

időnként egy-egy előadással ellátogat Nagylókra. Óvodásaink is 

megtekintették a Kőleves című meseelőadásukat. Együtt énekeltek a 

szereplőkkel, verseltek, táncoltak.  

Fontos számunkra, hogy a kultúra, a színház szeretete már kisgyermek 

korban kialakuljon gyermekeinkben. Ebben a tanévben 12 

gyermeknek volt színházbérlete a sárbogárdi Művelődési Házban 

szervezett négy előadásra. Az óvoda biztosította az autóbuszt és a 

gyermekek kíséretét. 

 

Weöres Sándor verseinek felelevenítése 

Február 28-án Weöres Sándor halálának 25. évfordulója alkalmából 

szavaló versenyt hirdetett a Nagylóki Közösségi Ház, a Kultúrházak 

Éjjel – Nappal rendezvény keretén belül. Óvodásaink körében nagy 

volt a lelkesedés. Tizenegy gyermek nevezett, számukra a zsűri 

külön kategóriát hozott létre. Az első helyezett Kovács Bence 

nagycsoportos, második Virág Nóra középsős és harmadik Varga 

Violett nagycsoportos lett. Szabó Áron kiscsoportost a zsűri 

különdíjjal jutalmazta. Minden résztvevő kapott emléklapot és egy-

egy könyvjelzőt az ügyes és lelkes szereplésért. 

 

 

 

 

 

 

 



2014. I. negyedév HÍREK AZ OVIBÓL  Nagylóki Hírmondó – 6

 

Úszásoktatás az Óvodában 

A gyermekek egészséges testi fejlődése érdekében 

úszásoktatáson vehettek részt az érdeklődők. Tizenkét 

gyermek járt a tíz alkalomból álló oktatásra Dunaújvárosba. 

A szülők vállalták az utazás és az oktatás költségeit, az 

óvoda dolgozói pedig rendszeresen elkísérték a kis csapatot 

a jó hangulatú edzésekre. Az oktatók minden résztvevőt 

megdicsértek ügyességükét, lelkesedésükért. Az eleinte 

félelmekkel küszködők is megszerették a vizet és kialakult 

biztonságérzetük, melyre a jövőben jól lehet majd építeni. A 

következő tanévben is várnak bennünket. Az oktatás 

áprilisban ért véget, a szülők is megnézhették gyermekeiket. 

 
Megemlékezés az oviban: Március 15. 

Megünnepeltük Március 15-ét, amelyre közös műsort 

szerveztünk az óvodás és bölcsődés csoporttal. A nagyok és 

a kicsik is csákót, zászlót festettek az ünnep alkalmából. A 

közös, jó hangulatú ünneplés jól összekovácsolta az óvodai 

közösséget. Itt és más rendezvények alkalmával is szívesen 

segítenek a nagyobbak a bölcsődéseknek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Húsvét 

Húsvét közeledtével vásárt szerveztünk. Az óvoda dolgozói 

ízléses ünnepi dekorációkat készítettek: cserép-nyuszikat, 

patchwork tojásokat, ajtódíszeket, koszorúkat. Az egyik 

anyuka: Vargáné Czeiner Renáta textil nyuszikat, 

bárányokat varrt, Kántor Józsefné, nagymama pedig 

háncsból készített gyönyörű nyuszis figurákat, tojásokat és 

tyúkocskákat horgolt. Nagyon ízléses, változatos alkotások 

születtek. Sokat vásároltak belőle a szülők. A befolyó 

összeget szintén az óvoda játékeszközeinek bővítésére, 

felújítására szeretnénk fordítani. Ebből készül majd 

tarisznya a ballagóknak, ajándék minden gyermeknek 

gyermeknapra. 

 

Felújítás az Óvodában 

Megkezdtünk óvodánk udvarának a felújítását. 

Cserére szorul a homokozók feletti árnyékolók 

tetőszerkezete, aminek a felújítása anyagi 

eszközeink hiányában sajnos elakadt.  

A Polgármesteri Hivatal közmunka program 

keretében segített lebontani a megrongálódott, 

méhekkel teli nádtetőt, de az új tetőanyagra 

sajnos nincs pénzünk. Pedig közeleg a nyár, 

amikor nagy szükség lenne az árnyékolásra. 

Szeretnénk kérni a falu lakosainak segítségét 

is, hogy minél előbb be tudjuk fejezni a 

munkákat. Örömmel vennénk minden 

segítséget – anyagit és emberit, mert nagyon 

csekélyek a lehetőségeink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönet  

Papír- és PET palackgyűjtést szerveztünk április 

elején.  

A szülők és a falu lakói nagy mennyiségű 

hulladékot gyűjtöttek össze és ezúton 

szeretnénk megköszönni a segítségüket. A 

befolyó összeget még további udvari 

játékeszközök bővítésére szeretnénk fordítani. 

 

Gyermekeink lelkesen készülődtek a Nagylóki 

Szülői Munkaközösség szervezésében létrejövő 

kulturális bemutatóra Április 26-án délután. 
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Színes, jó hangulatú verses, dalos, 

mesés műsort mutattunk be az 

érdeklődők nagy megelégedésére. 

Ezzel szeretnénk megköszönni 

minden eddigi és jövőbeni 

segítséget, amit az óvodánknak 

adtak és adnak a falu lakói. 

 

Anyák napi megemlékezés 

Nagy szeretettel készülődtünk az 

Anyák napjára. Minden gyermek 

saját készítésű ajándékkal, kedves 

műsorral köszöntötte az anyukáját 

és a nagymamákat. 

 

Tervek az Óvodában 

Az egész éves tartalmas, dolgos 

napok után a Gyermeknap 

közeledtével kirándulást tervezünk a 

Piroska tóhoz. A kicsiket lovas 

kocsival vinnénk, a nagyobbak 

pedig kerékpárral jönnének. 

Szeretnénk egy jó hangulatú 

kirándulás keretében megmutatni a 

gyerekeknek a falu egyik szép 

kiránduló helyét. Testközelből 

ismertetnénk meg velük a vízparti 

élővilágot, „gyakorolnánk” a 

természet védelméről tanultakat.  

Ezt követően pedig kirándulást 

tervezünk a szülőkkel együtt 

Veszprémbe, az Állatkertbe, 

Tihanyba, Balatonfüredre. 

 

A tanévet egy kedves műsoros 

délelőttel szeretnénk befejezni, ahol 

elköszönünk a ballagóktól. Ebben az 

évben hat gyermek fog elballagni, 

iskolába menni.  

Szeretnénk rájuk is büszkék, lenni a 

jövőben, mikor meglátogatjuk majd 

őket az iskolában. Bízunk benne, 

hogy lesznek helyettük újabb 

óvodásaink, akikkel sok érdekes, 

vidám programban lesz majd 

részünk.  

 
Az óvoda híreit lejegyezte: 

Balázsné Csek Margit 

Pörgye Mihályné 

Killer Józsefné 

 

 

 

Mit kínál a Himnusz gondolata? 

Nagylók is megünnepli minden évben a magyar kultúra napját január 

22-én. Ugyanis ezen a napon, 1823-ban Kölcsey Ferenc befejezte a 

Himnusz megírását. A Himnusz mondanivalójával, tartalmával a 

magyarság évezredes hagyományait idézzük fel. 

   A múlt ad nekünk arra erőt, hogy gazdag tárgyi és szellemi 

értékeinket őrizzük a jövendő nemzedékeknek. Ezt a hagyományt 

adjuk tovább Nagylókon mi is.  

   Először Sinkovics Imre előadásában hallgathattuk meg a Himnuszt, 

történelmi képek bevezetőjeként. Vetítés keretében nézhettük végig a 

magyarság történetének azon eseményeit, melyek nélkül sem hazánk, 

sem hazánk fiai nem őrizhették volna meg két- évezredes Kárpát-

medencei életét. 

2013 Gárdonyi Géza emlékév volt. 150 éve született az író, költő. 

Ennek kapcsán műveiből olvastak egymásnak és szüleiknek iskolás 

gyermekeink az író történeteiből és meséiből.   

Negyedik és harmadik osztályos lányaink töltötték be végig a narrátor 

szerepét, akik beszéltek az évforduló kapcsán e nap jelentőségéről. 

Úgy érezzük, hogy a kellő mélységben megismert és átélt magyar 

sorsos utat, annak kiemelt állomásait felidézve, méltóképpen 

ünnepeltük a magyar kultúra napját.  

 

A Közösségi Házban történt emlékező ünnepséget a részt vevők kellő 

katarzissal élték át.  
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Télkitessékelő farsang Nagylókon 

Megtréfálta a február a medvét és a telet búcsúztatni szándékoztatókat. 

Ezen a télen szinte tartós jó idő volt, ami ugyan nem zavarta a 

farsangolni akarókat. Ugye tudják, a néphit úgy tartja, hogy aki ez idő 

alatt nem mulatja ki magát, az lusta lesz egész évben.  

Ezt a Nagylókiak is így tartják. Elhatározták, hogy emlékezetes 

módon kimulatják magukat.   
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Ahogy ez már nálunk lenni szokott, a nap sava-borsát 

iskolásaink meglepetésszerű jelmezes felvonulása indította 

el. Kedves színképet adtak a pedagógusok, akik most 

kirukkoltak a jókedvet megelőlegező ötlettel, ugyanis 4 

pedagógus játszotta el a televízióból jól ismert Flinstone-

család epizódját, Frédit és Bénit, valamint feleségeiket.  

(Frédi volt –Tauzné Piroska, a felesége Vilma, akit 

Csibrikné Dobai Orsolya alakított, míg Béni szerepében 

Dobai Terézt láttuk, feleségét, Irmát, Roszkopf Nóra 

játszotta).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egész iskola gyermekhada eljött szülőkkel, 

nagyszülőkkel együtt, részt kérve és nyújtva a 

jókedvgyártásából. 

A jelmezeseket és a vendégeket Csibrik Annamária 

köszöntötte.   

A szinte megtelt Közösségi Házban végeérhetetlen taps 

fogadta a szebbnél-szebb jelmezben körbevonuló 

diákságot. Amit láttak az a találékonyság, maximális 

kreativitás volt részükről.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezek a kis maszkabálozók meghódították a 

zsűri tagjait. ( Puha Gyuláné nyugdíjas, 

Horváth Krisztina helyi boltos, Horváth Anikó 

tanár néni). 

Csak ízelítőül pillantsunk végig a jelmezek 

nevén. (Indián lány, nyári tündér, gladiátor, 

vasember, fejnélküli ember, katona, indián, 

szőlőfürt, mesehős, legomentő, gésa, Miki 

egér, Spongya Bob, madárijesztő, vámpír, 

bohóc, táncosok. stb.) 

 

Közülük kellett kiválasztani a legjobbakat. 

Ami nehezen akart sikerülni. Végül sorrend 

nélkül kiemelték a 10 legjobbnak ítélt 

jelmezeseket. Ők a következők voltak: 

madárijesztő, legomentő, gésa, szőlőfürt, 

Spongya Bob. Táncosok, vámpír, Miki egér, 

fejnélküli ember és a nyári tündér. 

  

Külön méltatta a zsűri a pedagógusok 

produkcióját, akik most egy kicsit ők is 

gyermekekké lettek a mulatság kedvéért, 

maguk is élvezve a játékot. 

 

Fokozta a farsang hangulatát, a 

Martonvásárból erre az ünnepségre hozzánk 

érkező vendégek a DOMINO FITNESS ÉS A 

KARYAH SHOW által előadott táncműsor, 

amivel a Riói karnevál hangulatát varázsolták 

hozzánk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vége - se hossza nem volt a 

táncversenyeknek, amelyet a felnőttek is 

játszottak a gyerekekkel együtt. 

 

Köszönet a versenyek lebonyolításáért Csibrik 

Orsolyának, Roszkopf Nórának, Csibrikné 

Dobai Orsolyának, Csibrik Annamáriának és 

Bakonyi Ágotának.  

Volt zsákbamacska – amelyet nagy élvezettel 

húztak ki a gyermekek a nagy zsákból, 

tombola, büfé és sok minden más.  
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Szokásunkhoz híven köszönetet 

mondunk mindazoknak, akik 

munkájukkal, adományaikkal 

segítették a falu életében jelentős 

télbúcsúztató megrendezését.  

(szülők, pedagógusok, helyi 

üzletek, Faluvédő Egyesület, helyi 

lakosok) 

Köszönjük iskolánk 

karbantartójának, Huszár Józsi 

bácsinak a kőkorszaki kocsi 

elkészítését, valamint a 

táncosoknak önzetlen előadását, 

Dobai Gabriella, volt 

tanítványunknak szervező 

munkáját. 

 

Láthattuk az arcokon a sok 

önfeledt öröm kibontakozását. Ez a 

rendezvény mind az iskolások, 

mind pedig a felnőttek körében 

osztatlan élményt váltott ki.     

                                                                
 (2014. február 22.) 

 

Megemlékeztünk az 1848 /49-es 

forradalomról és 

szabadságharcról 

Ez év március 14-én iskolánk 

tanulói hagyományosan szép műsort 

produkáltak a jelenlévő 

közönségnek a Közösségi Házban. 

Csibrikné Dobai Orsolya 

vezetésével a 4. osztály kitett 

magáért.  

Ez a műsor emlékező, jó hangulatú 

rendezvény volt.  

 

Helyesírási verseny 

Körzeti helyesírási versenyen 

vettünk részt két 4. osztályos 

tanulóval, egyikük bejutott a megyei 

versenyre, ahol 9. helyezést ért el a 

nagyszámú mezőnyben.  
Tauzné Piroska 

 

Szavaló verseny Sárosdon 

2014. április 11-én a költészet napja 

alkalmából a sárosdi Farkas Gyula 

Általános Iskola szavalóversennyel 

tisztelgett a magyar líra előtt. 

A mi iskolánkat 7 tanuló képviselte a versenyen. 

A versenyen klasszikus és kortárs költők versei egyaránt szerepeltek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balogh Bence 1. o, Kódai Zsuzsanna, Makkos Illés Marcell, Varga 

Zoltán Krisztián 2. osztályosok, Csibi Laura Anna, Tóth Laura Petra, 

Répási Nóra Lili 4. osztályos tanulók. 

 

Mindenki derekasan helytállt a megmérettetésen.  

Makkos Illés Marcell 2. osztályos tanuló korosztályában a dobogós 

3. helyezést szerezte meg. Gratulálunk neki. 

A tanulókat Csibrikné Dobai Orsolya, Roszkopf Nóra és Tauz 

Józsefné készítették fel.  
 

 

„LÓKI EGEREK” 

Győrben részt vettünk 5 fővel egy pénzügyi vetélkedőn (országos), 

ahol „LÓKI EGEREK ’’ névvel (a 4. osztályosok), az előkelő  

3. helyen végeztek.  
 

 

Futottak a nagylóki nyuszik 

2014.március 28-án a húsvét előtti nyuszifutás volt a sláger 

Nagylókon. Óvodásaink és iskolásaink tömegesen vettek részt ezen a 

kedves, hagyományos tavaszi megmozduláson. 

 

A jó idő, a simogató szellő, az ezer sugárral fénylő nap, előcsalta a 

füvek, virágok, bokrok, fák rügyeit és száz színben pompázott ez a 

csodálatos környezet. A gyermekekkel együtt még a madarak is 

csicseregtek. Szinte végigömlött az öröm az iskola környékén. 

 

Kovács István vezetésével a vezérnyuszi nyomában megindult a 

vidám futás.  

 



2014. I. negyedév HÍREK A SULIBÓL  Nagylóki Hírmondó – 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jókedvű futás végén a résztvevők a nyuszitól kapott 

egy-egy húsvéti csoki figurának örülhettek. Sok-sok 

fotó készült az eseményről, mely emlékként őrzi ezt a 

kellemes órát.      

 

Fejszekása - leves mindenkinek 

( Tánc, vidámság, játék, zene 40 percben ) 

Már több éve, hogy kedves kapcsolat jött létre a 

Léghajó Meseszínház és a nagylóki gyermekek  

(iskolások, óvodások) között.  

Színes előadásaikat mindig nagyon várják. Szinte 

minden iskolás és óvodás ismerősként köszöntötte őket. 

Kedves színészvendégeink megnyerő mosollyal, szinte 

azonnal elvarázsolták közönségüket. Száraz –Nagy 

Tamás, a színház alapítója és Csősz Veronika egy 

elbűvölő mesét adtak elő Fejszekása címmel, melyet 

oldottan, a mesetörténeten át nevelő, tanító formában, 

vidámsággal telve, lelkük, tudatuk mélyén 

hasznosíthattak. 

 

Ez az orosz népmese a magyar Kőleves megfelelője.  

Ebben a furfangos legény túljár a fösvény vénasszony 

eszén, aki beleesik a csodatévő kútba, majd csodálatosan 

szép leánnyá változik . A változás okán végülis kisebb 

csavarintós bonyodalmak után, elveszi feleségül a szép 

leányt. Ez a szép leány Csősz Veronika.  

Miért is hívjuk meg évről-évre őket? 

Előadásaikban ismert mesék figurái elevenednek meg, 

szép díszletekkel keretezve a történetet. 

Az izgalmas és humoros részek tele zenével, dallal, 

tánccal, és mindezt együtt a gyermekekkel.  

A felcseperedő gyermekek figyelmét minden pillanatban 

lekötik, és a mese végén szereplő közös néptánc feloldást 

jelent a 40 perces ülés és figyelem alól.  

 

Előadásaikban hangsúlyos szerepet kap az 

interaktivitás, a kicsik közönségéből is beavatnak 

néhányat a szereplő játékba, így jobban tudnak 

azonosulni a mese történésével. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2014.február 24. 

 

Egyéb események az iskola életéből                                                  

Weöres Sándor költőre emlékeztek óvódásaink és 

iskolásaink a Közösségi Házban 

szavalóversenyen. 

 

A nagyhírű, sokszoros magyar futballistáról 

elnevezett Bozsik Program Sárszentmiklóson. 7 

labdarúgó fiúnk képviselte iskolánkat. Iskolánk 

sportszereket nyert.  

 

Hangversenybérlete volt 19 gyermeknek. Három 

alkalommal a Sárszentmiklósi Általános 

iskolában vettünk részt a színvonalas zenei 

előadásokon. 

 

A Sárbogárdi Művelődési Ház fogadott minket 

színházi előadásokra, ahol 17 gyermek élvezte 

négy előadásból álló programokat.  

 

Május 9.-én diákjaink honismereti versenyen 

vettek részt, melyen Tóth Laura Petra és Csibi 

Laura Anna, 4. osztályos tanulók csapata  

3. helyezést ért el. Gratulálunk nekik. 

A gyerekeket felkészítette: Csibrikné Dobai 

Orsolya. 

 

A felsorolásból kitűnik, hogy igen mozgalmas 

éveleje volt. A kultúrát láthatóan kedvvel ápolták, 

így ezek a programok érzelmi világukat, s látásuk 

bővülését segítették elő. 

 
Az iskola híreit lejegyezte: Tauzné Piroska pedagógus 
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Fejér Megye Népművésze 2014. 

Kiállítás 

A Magyarországi Alkotóművészek 

Közép- és Nyugat-dunántúli 

Regionális Társaságának és a Fejér 

Megyei Művelődési Központnak 

köszönhetően Fejér megye 

népművésze 2014 vándorkiállítás ad 

otthont 2014. április 12 – 22 között 

a Nagylóki Közösségi Ház. 

 

A megnyitón Komendó Gabriella 

mutatta be az érdeklődőknek a 

tárlaton kiállított Fejér megye és 

Dunántúl népművészeinek munkáit. 

A kiállítás legfőbb célja, hogy a 

laikusoknak, köztük a fiatalabb 

korosztálynak is be tudják mutatni 

kézműves örökségünket, azt a 

szakmai munkát, amelyet a 

pályázaton résztvevő népművészek 

évek óta végeznek. 
 

Bakonyi Ágota 

 

Kézműves foglalkozás 

A kiállítás megtekintése után 

családias hangulatban hagyományos 

tojásfestéssel vártuk az 

érdeklődőket, ahol Zsovák Klára 

segítségével kipróbálhatták az 

írókázást és a viaszolást. A 

tojásfestés után kelt tésztából 

fontunk madarat. 

 

 

 

 

 

 

 

Április 17.-én Komendó Gabriella 

újabb foglalkozást tartott az 

érdeklődőknek, melyen a 

megjelentek gyékényből 

készíthettek madarat és vitorlást.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néptáncfesztivál 

Nagyon jól érzetem magam a néptánccsoportok találkozóján. Ez volt az 

első megmérettetésünk és szerintem jól sikerült!  
Tóth Laura 4. osztály 

 

Vasárnap reggel 8 órakor indultunk Székesfehérvárra. A próba után 

sokat vártunk mire mi következtünk, kicsit már el is voltunk fáradva, de 

ez egy jó nap volt. 
Németh Szabolcs 4. osztály  

 

Nagyon jól éreztem magamat vasárnap, más csoportokat is 

megismertünk. Szerintem jól sikerült a fellépés, remélem még sok ilyen 

élményben lesz részünk!  
Faragó Dóra 4. osztály 

 

Huszonhárom hazai néptáncegyüttes részvételével zajlott a "Húzd 

keresztül!" Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivál április 13-án, 

Székesfehérváron, a Művészetek Házában. Reggel 8 órától zajlottak a 

színpadbejárások, 11 órától pedig kezdetét vette a néptáncegyüttesek 

műsora.  Az együttesek Székesfehérvárról, Fejér, Veszprém és 

Komárom-Esztergom megyéből érkeztek a fesztiválra.  

A szakmai zsűri tagjai voltak: 

Németh Ildikó Harangozó-díjas néptáncpedagógus, koreográfus 

Szabó Szilárd néptáncpedagógus, koreográfus 

Gálber Attila koreográfus, a Misina Táncegyüttes művészeti vezetője 

 

A reggeli próbáink kicsit kesze-kuszák voltak, a gyerekek fáradtak 

voltak, zenekar, nagy színpad… és sorolhatnánk hirtelen mennyi új 

dologgal szembesültek, szembesültünk.  

De végeredmény mindent megért!  
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Első koreográfiánk címe,  Daniéknál 

a legények, rábaközi 

gyermekjátékok, polgári táncok és 

dúst adtak elő a gyerekek.. Ebben az 

iskolások és óvodások együtt 

táncolnak. 15 óvodás gyerkőccel 

szeptemberben kezdtük el a néptánc 

foglalkozásokat, legkisebb 

táncosunk alig 3 éves.  

 

Az óvodások hozták a 

formájukat, a zsűri szavaival élve 

egyszerűen „cukik” voltak. Jól 

érezték magukat a színpadon és 

ettől öröm volt őket nézni. Az 

iskolások csoportja 10-12 éves 

gyermekekből áll, vannak olyan 

lányok, akik már óvodás korúk 

óta ismerkednek a magyar 

néptánccal, de a fiúk többsége 

tavaly nyáron csatlakozott a 

csoporthoz. Így tehát ebben a 

felállásban nem egészen egy éve 

táncolnak együtt. A második 

koreográfiát az iskolások 

táncoltak, mezőföldi dramatikus 

táncot, ugróst, üvegest, csárdást 

és friss csárdást mutattak be a 

közönségnek. Habár náluk már 

megjelent a lámapaláz, nem 

okoztak csalódást és a végén 

vastapsot kaptak. Mindkét 

csoportot a zsűri bronz oklevéllel 

jutalmazta!  

 

A fényképeket köszönjük a Fejér 

Megyei Művelődési Központnak! 

Nánási Kata  

Szöszölő Néptánc csoport 

 

Együtt a gyermekekért 

A Szülői Munkaközösség az idei 

évben ismét megszervezte a 

hagyománnyá vált Jótékonysági 

kulturális délutánját. 

Az óvodások fellépésével indult a 

műsor, akik körjátékokkal, 

versekkel és a Három pillangó 

történetével szórakoztatták a 

közönséget.  

 

  

 

Az általános iskolások közül az első osztályosok verseket mondtak,  

a második osztályosok színpadra állították a Három nyúl történetét, 

majd Erős Balázs, Kalger Noémi, Csibi Laura Anna, Tóth Laura 

Petra és Répási Nóra Lili szavaltak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt követően Fekete-fehér tánc következett, melyet Vörös Boglárka 

vezetésével Bán Lucia, Határ Krisztina, Erdélyi Mirella, Farkas Dóra 

és Farkas Gréta mutatott be. 
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A Szöszölő Néptánccsoport három tánccal lépett 

színpadra, elsőként Daniéknél a legények címmel 

rábaközi gyermekjátékokat és polgári táncokat 

láthattunk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Második műsorszámukban Szilágysági táncokkal 

kápráztatták el a közönséget. A végén pedig Mezőföldi 

táncokat jártak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az utolsó műsorszám a szülők meglepetése volt nézők 

számára. Felelevenítették a 70-es évek táncait az Abba 

örökzöld slágereire.  

 

Majd este folytatódott jótékonysági bállal. 

 

A szervezők szeretnék köszönetet mondani Tauz 

Józsefné, Piroskának a jótékonysági délután 

konferálásáért és a Koncz-Rock zenekar tagjainak az esti 

bálban való közreműködésüket. 
Bakonyi Ágota 

 

Köszönet 
a Gyermekekért jótékonysági bálra felajánlott 

tombolatárgyakért, pénzadományokért 

András Imre 

Arany Zsolt 

Bajnok 

Teréz 

Bakonyi 

Árpád és 

családja 

Bakonyi 

József 

Balogh 

Ágnes 

Balogh János 

Baloghné 

Huszár 

Zsuzsa 

Barabásné 

Hepp Ilona 

Czeiner 

Jánosné 

Csesznegi 

István 

Csibrik 

Orsolya 

Faluvédő 

Egyesület 

Finta Imréné 

Gál Istvánné 

Gálné 

Lukácsi Edit 

Görbe Éva 

Határ Éva 

Határ Péter 

Határné 

Plank Judit 

Horgosi 

Tímea 

Horgosiné 

Zádori Mária 

Horváth 

Krisztina 

id. Görbe 

László 

id. Hajnal 

Attila 

id. Huszár 

József 

id. Killer 

Mihály 

 

ifj. Görbe László 

ifj. Komjáti István 

Jokli Nándorné 

Kántor Józsefné 

Kaszab Marcella 

Katona József 

Killer Zsanett 

Kiss László 

Kiss Nándor 

Kiss Réka 

Komjáti Bettina 

Koncz család 

Koncz Lászlóné 

Leszák család 

Leszák László 

Lukácsi Sándor 

Nagy Imréné 

Nagylóki 

Önkormányzat 

Nagylóki 

Településfejlesztési 

Kft. 

Nánási Kata 

Nánásiné Cseri 

Zsuzsa 

Nedoba Viktória 

Nyugdíjas klub 

Ormándy Gabriella 

özv. Tanárki Jánosné 

Pintér István 

Répási Dorina 

Répási Tiborné 

Répásiné  Finta 

Ágnes 

Révész István 

Révész-Czeiner 

Kinga 

Roszkpof Jánosné 

Sándor Csaba 

Schöffer Lajosné 

Szabó István 

Takács Lászlóné 

Tauz Józsefné 

Tóth József 

Vargáné Czeiner 

Renáta 

Vígh Gábor 

Vörösné Deák Mária 

 



Nagylóki Hírmondó – Nagylók Községi Önkormányzat 

hivatalos lapja  Felelős szerkesztő: Tóth József  
Szerkesztőbizottság: Bakonyi Ágota, Hufnágel Nikolett, Tauz 

Józsefné, Tóth József, Nánási Kata, Balázsné Csek Margit  

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  

Orvosi rendelés 

                  

Hétfő 

 

13:30 – tól 

 

Csütörtök 

 

09:30 – tól 

       

Kedd 

 

09:30 – tól 

 

Péntek 

 

11:00 – tól 

      

Szerda 

 

12:00 – tól 

  

 

Ügyelet: Sárbogárd, 15:30 – 7:30 – ig, Tel.: 22/311 - 104  

 

2014. I. negyedév KÖZÖSSÉGI ÉLET ,  EZ + AZ  Nagylóki Hírmondó – 14 

 

Felcsendült Zala megye 

népzenéje Nagylókon 

2014. február 9-én a Vass Lajos 

Népzenei Szövetség és a nagylóki 

Citeraműhely közös 

szervezésében népzenei 

továbbképzést tartottak a 

Közösségi Házban.   

 

Horváthné Bakos Ilona, a Vass 

Lajos Népzenei Szövetség 

alelnöke házigazdaként 

köszöntötte a népzene iránt 

érdeklődőket, majd felvezette ifj. 

Horváth Károly népzenész, 

népzene kutató munkásságát.  

 

Ifj. Horváth Károly segítségével 

betekintés nyerhettünk Zala 

megye színes népzenei 

kínálatába.  
Bakonyi Ágota 

 

Cél a Kárpát-medencei Döntő 

A Nagylóki Népdalkör és a 

Bakakórus izgalmas hónapok elé 

néznek, hiszen folytatódik 

megmérettetésük a Vass Lajos 

Népzenei Versenyben,  

Nagy Imola vezetésével. 

 

2013. november 16-án, 

Nagylókon megszerezték a 

lehetőséget arra, hogy a verseny 

középdöntőjében részt 

vehessenek. A Bakakórus május 

17-én, Dunapatajra látogat, majd 

a Népdalkör számára június 21-

én, Budaörsön adódik lehetőség a 

továbbjutásra, Csepelre a Kárpát-

medencei Döntőbe való 

részvételért. 

 

Sok sikert kívánunk számukra! 

 
Bakonyi Ágota 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendezvények a falu életében: 

 

Május 21. Kihívás napja Helyszín: Sportpálya – Közösségi Ház 

Május 24. Iringó túra Helyszín: „Tavi palota” Turistaház 

Május 25. Európa parlamenti választások   

Helyszín: Közösségi Ház 

Május 31. Gyermeknap Helyszín: Sportpálya 

Június 6-8. Kőkemény horgászverseny Helyszín: Piroska-tó 

Június 28 vagy július 5. Tóth Imre Emléktorna (pontos időpont később) 

Július 5. Mezőföld túra Helyszín: „Tavi palota” Turistaház 

Július 12. Fogathajtó verseny  

Helyszín: Lovas pálya – „Tavi palota” Turistaház 

Augusztus 1-3. XII. Nagylóki Falunapok Helyszín: Sportpálya 

Augusztus 16. Történelmi nap  

Helyszín: „Tavi palota” Turistaház - Lovas pálya 

A változtatás jogát a rendezőség fenntartja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagylóki őrölt fűszerpaprika 
 

Házi őrlésű, csemege fűszerpaprika 

Termelte és csomagolta: Nagylók Község Önkormányzata a START 

mintaprogram keretében, 2435 Nagylók Hunyadi u. 1. 

 

Felhasználható: 2014. 09. 30. 

Száraz, hűvös helyen, fénytől védve tárolandó 

Nettó tömeg: 500g. 

Ár: 2500.- Ft. 
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