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Ciklusvégi tájékoztató az önkormányzat képviselő-
testületének elmúlt 4 évi munkájáról 

2006. év végi önkormányzati választások óta – 4 éven 
keresztül – az akkor megválasztott 7 fő képviselőből és 1 fő 
polgármesterből álló önkormányzati képviselő-testület 
változatlan összetételben dolgozott. A képviselő-testület mellett 
a pénzügyi és a szociális bizottság is segítette az önkormányzat 
munkáját. Elmondható, hogy a képviselők munkáját a ciklus 
ideje alatt demokratikus érvelések, olykor a vélemények 
ütköztetése, de mindig a problémamegoldás, a település 
fejlődésének támogatása, az együttműködés a közösség 

érdekében jellemezte. A képviselő-testület a 4 év alatt 130 ülést 
tartott, amelyeken 442 határozatot hozott. A munkája során 
többször módosította a szociális rendeletet, a költségvetési 
rendeletet, a közterületekről szóló rendeletet, valamint 
megalkotta a kitűntetésekről szóló rendeletet. 

A képviselő-testület munkája során mindvégig arra 
törekedett, hogy az önkormányzat kötelező és azon kívül vállalt 
feladatai a lakosság érdekében – a rendelkezésre álló feltételek  
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figyelembe vételével – a lehető legjobban kerüljön megszervezésre. 
Ilyen feladatok az óvodai és iskolai nevelés-oktatás, az egészségügyi 
és szociális ellátás, a közvilágítás, a folyékony hulladék elszállítása és 
kezelése, a közterületek tisztán és rendezetten tartása, 
településfejlesztés. 

Az óvodai ellátás az elmúlt négy évben a lehető legkevesebb 
változáson ment végbe. A 10 évvel ezelőtt megépített, egy vegyes 
csoportra szabott óvoda lehet mondani, hogy végig a törvény által 
engedélyezett maximális csoportlétszámnak megfelelő gyerekkel 
működött. Az óvoda 2007. évtől a Sárszentmiklósi ÁMK 
tagintézményeként működik Sárbogárd és Nagylók települések 
társulásban történő fenntartásában változatlan szervezeti formában. 

Ugyanez nem mondható el az általános iskoláról, amely szintén a 
fent említett intézmény tagintézményévé vált az átszervezés kapcsán. 
Az elmúlt néhány évben az országban és a településünkön kialakult 
helyzet kényszerdöntés elé állította a képviselő-testületet az oktatási 
intézmény átszervezését illetően. A település iskolájába járattatott 
tanulók létszámának folyamatos csökkenése, valamint az előző 
kormány kedvezőtlen politikájának köszönhetően kényszerült a 
testület azt a döntést meghozni, amely eredményeként jelenleg az 
iskolánk helyben 6 évfolyammal működik, míg a 7. és 8. osztályok 
Sárszentmiklósra járnak iskolabusszal. Jelenleg az iskolában 7 
pedagógus, 1 félállású technikai dolgozó, valamint 1 teljes munkaidős 
közfoglalkoztatott látja el a feladatot. 

A képviselő-testület saját hivatalán is végrehajtott átszervezést 
azzal, hogy Hantos községgel körjegyzőséget hozott létre, illetve egy 
státuszt megszüntetett. 

Az egészségügyi ellátás terén rövid időre sikerült helyben lakó, 
nagylóki orvost biztosítani. A képviselő-testület pályázat útján az 
Országos Alapellátási Intézettel szerződve, kiemelt javadalmazást 
biztosított a településre költöző orvosnak, aki a munkája mellett 
folytatta tanulmányait a szakvizsga megszerzése érdekében. Sajnos az 
önkormányzatunk a Nyugat-Európai országokban biztosított 
fizetésekkel nem tudja felvenni a versenyt, így történhetett az, hogy az 
orvosunk a családjával együtt közel egy éve Németországba költözött. 
Jelenleg az egészségügyi ellátás településünkön napi szinten van 
biztosítva helyettesítés útján egy belgyógyász és egy gyerek szakorvos 
bevonásával. Hasonlóan csak rövid ideig sikerült a korábban 
egyesített Nagylók-Hantos Védőnői Társulás védőnői feladatait 
állandó szakemberrel elláttatni. Ebben az esetben is közre játszott a 
külföld csábító hatása, illetve az ellátandó körzet elszigeteltsége. 
Jelenleg a védőnői feladatot tapasztalt, lelkiismeretes szakember 
helyettesítéssel látja el főállású státuszban. 

A szociális feladatellátás alapos átszervezésen ment át a mögöttünk 
lévő ciklusban, amely eredményeként egy lényegesen bővebb és 
színvonalasabb szolgáltatás áll a lakosság rendelkezésére. A 
feladatellátás Hantos és Sárbogárd településekkel társulás formájába 
került átszervezésre, amely keretén belül az önkormányzatok 
családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, házi segítségnyújtást, 
illetve szociális étkeztetést biztosítanak a lakosságnak. Ezek a 
szolgáltatások a családok egyes problémáira keresnek megoldást, 

segítenek az egyedül élő, 
gondoskodni önmagukról csak 
nehezen tudó lakosoknak az alapvető 
szükségleteik biztosításában. 

A település közétkeztetést végző 
konyhája 2007-ben az iskola és óvoda 
átszervezésével került közvetlen az 
önkormányzat irányítása alá. Az 
idősek otthona bezárásával több, mint 
tíz étkezővel csökkent az ellátottak 
száma. Akkortájt nagy 
népszerűségnek örvendett a 
településen az idegen, kívülről jövő 
étkeztetési szolgáltatások 
igénybevétele. Mindezek a negatív 
tényezők azt eredményezték, hogy 
2008. évben az étkezők száma nem 
érte el a napi átlag 90 főt, s ezáltal a 
konyha működése során – 
gazdaságosság szempontjából – az 
egyik legrosszabb évet zárta. 
Azonban a lakosság rövid időn belül 
megtapasztalta, hogy az idegen 
szolgáltatás ár-érték arányában 
alulmarad a helyben nyújtottnál, így 
ezen szolgáltatók hamarosan ügyfél 
nélkül maradtak. Ezzel egyidőben a 
képviselő-testület átalakította a 
szociális rendeletét és a lakosság egy 
része kedvezőbb feltételekkel vehette 
igénybe a szociális étkeztetést. Ennek 
eredményeként 2009 év végére közel 
50 fő vette igénybe a kedvezményes 
étkeztetési szolgáltatást. Mára elértük 
azt, hogy a gyerek, felnőtt és szociális 
étkeztetettek száma megközelíti a 
napi átlag 150 főt. A konyha ilyen 
mértékű kihasználtságával az 
önkormányzat hosszú távon 
fenntartható szolgáltató egységévé 
válhat. 2006. év tavaszán fejeződött 
be a próbaüzeme a Nagylók-Hantos 
szennyvíztisztító telepnek, azóta a két 
község közösen üzemelteti az 
előírásoknak megfelelően a telepet, 
ezzel biztosítva a lehetőséget a két 
településen keletkezett folyékony 
szennyvíz szakszerű elhelyezésére és 
ártalmatlanítására. 
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Az említett kötelező 
önkormányzati feladatok közül a 
közvilágítás 2002. évben történő 
korszerűsítési beruházásának 
részleteit 7 éven keresztül fizette az 
önkormányzat, így 2009. évre – 
utolsó részlet – 7,7 millió forint 
összeg került kifizetésre. Az említett 
beruházás a közvilágítás 
költséghatékony és zavartalan 
biztosítását hivatott szolgálni. 

Az önkormányzat az elmúlt négy 
évben anyagi lehetőségeinek 
figyelembe vételével kiemelt 
figyelmet fordított a település 
közintézményeinek, közterületeinek 
karbantartására, gondozására, 
tisztántartására. Ezt a magatartást a 
lakosság előtt példaként kívántuk 
bevezetni a lakókörnyezetünk 
rendezettebbé tétele érdekében. Ezt a 
célt szolgálja a több évvel ezelőtt 
elindított Virágos Nagylókért 
környezetszépítő program is. A cél 
érdekében a település több részén 
parkosítottunk, virágszigeteket 
alakítottunk ki a gazos területek 
helyett, valamint több száz darab fát, 
illetve cserjét ültettünk az elmúlt négy 
évben. Az említett munkák 
elvégzéséhez rendszeresen több aktív 
korú lakost foglalkoztattunk, ezzel is 
hozzájárulva az egyes családok 
anyagi problémáinak az enyhítéséhez. 
A feladatellátáshoz az önkormányzat 
pályázati és saját forrásból beszerzett 
munkaeszközöket, gépeket biztosított. 

Ebben a ciklusban sikerült 
településünkön a gyógyszertári 
szolgáltatást véglegesíteni, mivel a 
rendőrség épülete az önkormányzat 
tulajdonába került és ezzel 
hosszútávra helyet tudunk biztosítani 
a gyógyszertárnak, amely heti két 
napon nyújt szolgáltatást. 

A képviselő-testület, mint az 
önkormányzat döntéshozó szerve 
2007 tavaszán az önkormányzati 
törvényben előírtaknak megfelelően 
elfogadta a 2006-2010. választási 
ciklusra szóló gazdasági programját, 
amelyben megfogalmazta az említett 
időszakra tervezett települést érintő 

fejlesztési tervét. A programban megfogalmazott tervek közül az 
alábbiak valósultak meg: Nagylók-Hantos szennyvíztisztító telep 
megépítése; ravatalozó bővítése, felújítása és tulajdonviszonyának 
rendezése; a Kiss Endre, Ady, Dózsa, József Attila, Kossuth utcák 
aszfaltozása; sportöltöző korszerűsítése és felújítása; Polgármesteri 
Hivatal átalakítása, felújítása, akadálymentesítése és tetőcseréje; 
közterületek parkosítása; Petőfi utcai ingatlan átalakítása turistaházzá; 
támogatás falunapi rendezvényre; járda felújítás; kommunális 
feladatokat ellátó eszközök beszerzése; iskola nyílászárói cseréje. Még 
nem valósult meg, de a támogatásról szóló határozatot megkapta az 
önkormányzat a sportpálya területén található játszótér megépítésére, 
valamint a Kultúrház átalakítására, korszerűsítésére, felújítására és 
üzemeltetésére. A fent felsorolt és megvalósított fejlesztések együttes 
értéke kb. 115 millió forint, amihez 96 millió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyert az önkormányzat pályázatok útján, illetve 
19 millió forint önrészt biztosított az elmúlt négy év alatt. Ha 
hozzászámoljuk a már elnyert, de megvalósításra váró beruházások 
értékét, akkor a támogatás összege 164 millió forint, az önrész 36 
millió, a beruházások teljes összege kb. 200 millió forint összeget 
tesznek ki. A fejlesztések közül szeretném kiemelni a Tavipalota 
turistaházat. Azon kívül, hogy a beruházással gyarapítottuk az 
önkormányzat vagyonát, szervesen kapcsolódik a település turisztikai 
fejlesztéséhez. Az elmúlt másfél év alatt folyamatosan ismertté válik a 
Tavipalota a településen kívül is. 

A képviselő-testület az elmúlt négy évben megpróbált jó 
kapcsolatot kialakítani és fenntartani a lakossággal, együttműködni a 
település civil szervezeteivel. Lehetőségéhez mérten anyagilag 
támogatta azok működését, illetve rendezvényeik lebonyolítását, 
amelyek hozzájárultak a település hírnevének öregbítéséhez. 
Törekedtünk a jó kapcsolat megőrzésére a környező településekkel, 
amelyekkel több fejlesztési beruházást hajtottunk végre. A képviselő-
testületnek sikerült felélénkíteni a határon túli Szilágysámsonnal 
korábban kialakított testvértelepülési kapcsolatot, amely kapcsán 
közelebb kerültünk a határon túli magyarsághoz. 

Minden évben a képviselő-testület az egyes civil szervezetekkel és 
a lakosság segítségével megszervezte a hagyományos falunapi 
rendezvényt, amely a szórakozáson és kikapcsolódáson kívül 
közösségformáló funkciót is betöltött. 

Tájékoztatóm végéhez közeledve a képviselő-testület nevében 
szeretném megköszönni a lakosság bizalmát, a folyamatos támogatást, 
a jóindulatú, építő jellegű kritikákat. Köszönet a civil szervezeteknek 
az általuk tanúsított együttműködésért, a Lovasegylet és a 
Gyermekekért Alapítvány fejlesztési támogatását. Köszönet illeti az 
önkormányzat által fenntartott intézmények dolgozóinak a négy évben 
tanúsított együttműködő magatartását és munkáját. Köszönet a 
Polgármesteri Hivatal, mint a képviselő-testület hivatala dolgozóinak 
a munkáját, amellyel a képviselők és a bizottsági tagok tevékenységét 
is szolgálták. Megköszönöm Bakonyi Árpádné a szociális bizottság, 
Hegedűs László és Jokli Nándor a pénzügyi bizottság külsős tagjának 
segítő munkáját. 

Végezetül köszönet a képviselő társaknak, Molnár Csaba 
alpolgármesternek, Arany Zsoltnak, Dobai Teréznek, aki 3 cikluson 
keresztül, 12 éven át szolgálta képviselőként a település és a lakosság 
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érdekeit, Horgosi Jánosnak, Takácsné Erdélyi Máriának, Viniczai Máriának, Viniczai Ramónának, akik a 
lakosság felhatalmazása alapján az elmúlt 4 évben, anyagi juttatás nélkül, a település egészéért vállalt 
felelősségük mellett álltak a község szolgálatában. Tóth József 

polgármester 
 

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  V Á L A S Z T Á S  2 0 1 0  

KK ÖÖ ZZ LL EE MM ÉÉ NN YY   
Nagylók Község Választási Irodája a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 6. § (3) bekezdése, 38. § 
(1) bekezdés b) pontja, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek, valamint kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő 
végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII. 16.) KIM. rendelet 2. § b) pontja alapján értesíti a választópolgárokat, hogy 
a 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására Nagylók 
Község Helyi Választási Bizottsága az alábbi egyéni képviselő jelölteket és polgármester jelölteket 
nyilvántartásba vette: 

EE GG YY ÉÉ NN II   KK ÉÉ PP VV II SS EE LL ŐŐ   JJ EE LL ÖÖ LL TT EE KK   
Képviselő jelölt neve Jelölő szervezet Bejelentés ideje Nyilvántartásba vételi 

határozat száma 
Nyilvántartásba 

vétel dátuma 
Arany Zsolt független jelölt 2010. szept. 2. 10/2010. (IX. 02.) 2010. szept. 2. 

Balogh Ágnes független jelölt 2010. szept. 2. 13/2010. (IX. 02.) 2010. szept. 2. 

Bartos István független jelölt 2010. aug. 30. 1/2010. (VIII. 31.) 2010. aug. 31. 

Erdélyi Ildikó Katalin független jelölt 2010. aug. 31. 4/2010. (VIII. 31.) 2010. aug. 31. 

Horgosi János független jelölt 2010. szept. 2. 9/2010. (IX. 02.) 2010. szept. 2. 

Kiss Nándor független jelölt 2010. szept. 1. 12/2010. (IX. 02.) 2010. szept. 2. 

Molnár Csaba független jelölt 2010. aug. 31. 3/2010. (VIII. 31.) 2010. aug. 31. 

Nagy Zoltánné független jelölt 2010. szept. 2. 11/2010. (IX. 02.) 2010. szept. 2. 

Takácsné Erdélyi Mária független jelölt 2010. aug. 31. 2/2010. (VIII. 31.) 2010. aug. 31. 

Veresné Wercz Ildikó Jobbik 
Magyarországért 

Mozgalom 

2010. szept. 1. 7/2010. (IX. 02.) 2010. szept. 2. 

Viniczai Mária független jelölt 2010. szept. 1. 6/2010. (IX. 02.) 2010. szept. 2. 

Viniczai Ramóna független jelölt 2010. szept. 1. 5/2010. (IX. 02.) 2010. szept. 2. 
 

Ismételten tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § c) pontja alapján Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-
testülete megválasztható tagjainak száma: 6 fő. 

 
PP OO LL GG ÁÁ RR MM EE SS TT EE RR   JJ EE LL ÖÖ LL TT   

Polgármester jelölt neve Jelölő szervezet Bejelentés ideje Nyilvántartásba vételi 
határozat száma 

Nyilvántartásba 
vétel dátuma 

Tóth József független jelölt 2010. szept. 1. 8/2010. (IX. 02.) 2010. szept. 2. 

Gálné Papp Erika 
HVI vezető
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Összefogás a Kultúrház felújítási beruházásának sikeres megvalósításáért
Nagylók Község Önkormányzata sikeresen vett részt az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó Integrált 
Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítására és működtetésére 
igénybe vehető pályázati felhíváson. Az FVM által meghozott 
határozat alapján önkormányzatunk a fenti célok, azaz a Kultúrház 
átalakítási, felújítási, korszerűsítési munkálatainak megvalósítására 
53,3 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A 
támogatáshoz közel 13 millió forint önrész biztosítása szükséges, amit 
az önkormányzat szűkös pénzügyi helyzete miatt csak hitelfelvétellel 
képes megoldani. Azonban a település hitelfelvételi korláta miatt a 
felveendő összeg csökkentése szükséges. 
A beruházás keretén belül megvalósításra kerül az épület tető-, 
villamoshálózat- és nyílászárók cseréje, a fűtés beszerelése, a 
vizesblokk felújítása, teljes belső burkolat felújítás, belső átalakítások 
eredményeként kialakításra kerül egy konferenciaterem, Internet-
kávézó, büfé, helyiségek a civil szervezetek részére. A beruházással az 
épület mögött burkolt parkoló kerül megépítésre, valamint korszerű 
iroda- és számítástechnikai eszközök kerülnek beszerzésre több millió 
forint értékben. A projekt részeként – az építési beruházást követően – 
az önkormányzatnak a Kultúrházat, mint integrált közösségi teret kell 
üzemeltetni, amely keretén belül egy főállású dolgozót kell 
alkalmazni, aki a pályázatban vállalt és egyéb programok 

biztosításáról hivatott gondoskodik. A 
program megvalósítása esetén a 
település egyik legnagyobb 
közintézménye az elhelyezkedésének 
méltó külalakot és környezetet fog 
képviselni a település központjában. 
Valamint a jelen kornak megfelelő 
szolgáltatás kerül biztosításra a 
közösség igényeinek kielégítése 
érdekében. 
A beruházás sikeres lebonyolítása és 
a megvalósításhoz szükséges 
önkormányzati önrész összegének 
csökkentése érdekében támogatási 
kéréssel fordulok a település minden 
családjához, vállalkozójához, 
civilszervezethez, valamint az 
önkormányzat minden 
partnercégéhez, amelyekkel 
valamilyen üzleti kapcsolatban van. A 
támogatás Közérdekű 
kötelezettségvállalás dokumentum

aláírása alapján kerül átvételre, amely értelmében az önkormányzat 
költségvetésében elkülönítetten kerül kezelésre és kizárólag a fent 
nevezett cél megvalósítása érdekében használható fel. Amennyiben ez 
a cél valamilyen oknál fogva meghiúsul, abban az esetben az 
önkormányzat a támogatást visszafizeti a támogatónak. 

A támogatási kérelem kiküldésre került a településsel kapcsolatban 
levő 64 vállalkozónak, akik közül az első nem kevesebb, mint 100 
ezer forint támogatást ajánlott fel, de összességében már több százezer 
forintról érkeztek vissza megállapodások és befizetések. A fent leírtak 
értelmében kérem Önt, hogy Nagylók község ezen jelentős méretű 

fejlesztési beruházását – 
lehetőségének megfelelően – 
anyagilag támogatni szíveskedjen. 

Bízva a nagylóki emberek saját 
közösségük iránt érzett 
kötelességtudatában, valamint a 
vállalkozók önzetlen támogatásában, 
amivel az idén 50 éves nagylóki 
Kultúrház teljes körű felújítása és 
korszerűsítése valósulhat meg. 

Tóth József polgármester 
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A Nagylóki Hírmondó 
első számában a Nagylóki 
Általános Iskola tanulói 
mutatkoztak be, most az 
óvodát szeretnénk bemutatni. Elsősorban azoknak a 
nagylóki embereknek, akik gyermekeik kapcsán már 
nem – vagy még nem kerültek kapcsolatba 
óvodánkkal. A Nagylóki Óvoda 1 csoporttal működik, 
vegyes életkorú gyermekekkel: 3-7 éves korig. 
Maximum 30 gyermek ellátását tudjuk biztosítani a 
60 m2-es csoportszobában és a hozzá tartozó 
kiszolgálóhelyiségekkel (öltöző, ebédlő, mosdók, 
stb.). Korszerű, barátságos óvodánkba 1999. 
januárjában költöztünk be Szilfából, a régi iskola 
épületéből. A falu központjában felépített óvodát több 
évtizedes várakozás után nagy örömmel vettük 
birtokunkba. 

A gyermekek óvodai nevelését 2 óvónő (Nagy 
Imréné és Killer Józsefné) látja el, valamint a dajka 
nénik (Killer Lajosné és Takács Tiborné), akik a 
dajkai, takarítói és minden ellátandó feladatban 

segítségünkre vannak. A napi 
háromszori étkezést a helyi 
konyha biztosítja. 

2007. augusztusában az 
iskolával együtt társultunk a 

Sárszentmiklósi Általános Művelődési Központhoz, 
és azóta a Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda tag-
óvodája vagyunk. A nevünk hivatalosan: ÁMK 
Kippkopp Óvoda Sárbogárd – Nagylóki Óvodája. 

Óvodai nevelőmunkánkat az Óvodai Nevelés 
Országos Alapprogramja alapján elkészítet Helyi 
Nevelési Programunk alapján végezzük, amely 
meghatározza az óvodai nevelés kereteit, tartalmát. A 
gyermekek életkoruknak megfelelően kialakított 
napirendben tevékenykednek, legfőbb tevékenységük 
a játék. Játékosan tapasztalatokat, ismereteket 
szereznek, képességeik, készségeik fejlődnek 
irányított tevékenységekben: a környezet 
megismerésében, matematikában, rajz és 
kézimunkában, vers-mesében, ének-zenében, testünk 
edzésében – naponta, játékos kezdeményezések 
keretében. 
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Hagyományos és nemzeti ünnepeinket megtartjuk 
a gyermekek életkorának megfelelő formában; célunk, 
hogy az ünnepek hangulatát, a hagyományokat 
megismerjék, megéljék. Az ünnepek, ünnepélyek, 
rendezvények kapcsán; környezetünk megismerése 
során kívánunk bekapcsolódni a falu életébe, 
megismertetni falunkat: Nagylókot. Az óvoda az első 
színtér, ahol a gyermek a szűkebb családból kilépve 
bekapcsolódik egy nagyobb közösség, a falu életébe, 
fontos feladatunknak tartjuk a kötődés kialakítását.  

Az óvodában az óvodai élet keretében speciális 
fejlesztő foglalkozásokban részesülnek a rászoruló 
gyermekek, pl.: gyógytestnevelés, logopédiai 
fejlesztés, fejlesztő foglalkozás. 

Lehetőség szerint teret és segítséget adunk 
óvodánkban a különböző szolgáltatásoknak, eddig 
szerveztük és segítettük a: néptánc, úszótanfolyam, 
gyermekszínház igénybevételét. Evangélikus 
hitoktatásban is részt vehetnek az érdeklődő 
gyermekek – Böjtös Attila vezetésével. 

Rendszeres gyermekorvosi, védőnői 
vizsgálatokban részesülnek a gyermekek, amelyek 
hozzájárulnak egészséges fejlődésükhöz. A 
nagycsoportos korú gyermekek fogászati 
szűrővizsgálaton is részt vesznek.  

Az általános iskolával hagyományosan szoros 
kapcsolatot tartunk fenn, célunk, hogy a gyermekek és 
szüleik minél jobban megismerjék azt az iskolát, 
amelyben tanulmányaikat megkezdhetik. Ennek 
érdekében részt veszünk egymás ünnepélyein, 
rendezvényein pl.: gyermeknap, Magyar Kultúra 
Napja, stb. 

A 2009/2010. nevelési évben 14 nagycsoportost 
búcsúztattunk el az óvodától, bensőséges ünnepség 
keretében, melyen sok szülő, vendég, rokon vett részt. 
A búcsúzó nagycsoportosok mindannyian a Nagylóki 
Általános Iskola első osztályába iratkoztak be, 
szeretnénk őket ebből az alkalomból név szerint is 

megismertetni a nagylókiakkal. A 2010/2011. tanév 
első osztályosai: 
Bajnok Dániel, Csibi Laura Anna, Denkó Erik, Faragó 
Dóra, Hajdara Péter, Kovács József, Leszák Péter, 
Németh Szabolcs, Pál Erika, Répási Nóra, Tajti 
Tamás, Till András Dániel, Tóth Daniella, Tóth Laura 
Petra. 

Szeptember 1-én büszkén kísértük őket, óvónők, 
szülők s az ötödikesek kézen fogva vezették át a kis 
elsősöket: óvodából – iskolába.  

Óvodánk fenntartása, üzemeltetése nagy feladatot 
ró a fenntartó önkormányzatra, hogy működésünkhöz 
biztosítsa a feltételeket, ezen felül is kapunk 
segítséget, pl.: a közmunkások segítenek 
környezetünk rendben tartásában.  

A falu intézményeinek fenntartása, megtartása – 
mindannyiunk elemi érdeke, s ezen célok érdekében 
egyre inkább szükség van a lakosság összefogására. 
Minden segítő kézre szükség van, óvodánk is szívesen 
fogadja a lakosság segítő gesztusait, felajánlásait. 

Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül 
megemlítsünk néhány segítőt, remélve, hogy 
csatlakozókra találunk az önkéntes munkában, 
segítésben: 

- óvodás gyermekek szülei – Sz.M.K 
- Nagylóki Gyermekekért Alapítvány 
- Nagylóki Általános Iskola tanárai, tanulói 
- Nyugdíjas Klub 
- Philips – Székesfehérvár 
- Fiatalok Egymásért és Nagylókért Egyesület 
- Nagylók Község vállalkozói 

A lakosság érdeklődésére számítva a megjelentő 
Hírmondókban folyamatosan tudósítunk a falu 
aprajának életéről. 
 Nagy Imréné 
 Killer Józsefné 

Július 19 és 24 
között a 2. és 4. osztály 
együtt nyaralt a 
Turistaházban. Ez volt a 
jutalmunk azért, amiért 
az elmúlt tanévben jól 
és ügyesen dolgoztunk. Nem mentünk messzire, de jól 
szórakoztunk. 

Hétfő délután érkeztünk a Tavipalotába. A szülők 
elmentek és elkezdődött a nyaralás. Beosztottuk, hogy 
ki hol alszik, ki mit fog csinálni. Mindennap más 
ment a boltba, más locsolta a virágokat, takarította a 
fürdőt. Másnak kellett mosogatni és másnak kellett 

segíteni a főzésben, a 
boszorkánykonyhán. Így 
neveztük el, mert mi is 
főztünk és mi, (a tizenhárom 
lány) boszik vagyunk! 
Készítettünk túrót, kovászos 

uborkát. 
A fiúknak – 2 volt csupán--hagymát kellett pucolni 

a magunk készítette paprikás krumplihoz. Isteni lett! 
De csak azért, mert az Adrián keverte! 

A szülők is nagyon finomakat főztek nekünk. 
Azóta is emlegetjük Rita néni húslevesét és pörköltjét. 
Alig tudtunk felkelni az asztaltól Kriszti néni 
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spagettije után. A saslik és a gyros mennyei volt! 
Egyik este a nyári szülinaposokat ünnepeltük. 

Meglepetés tánc volt a közös ajándékunk. Eszter ezen 
a napon volt 8 éves. Fekete erdő és tiramisu tortával 
köszöntöttük. Discoban buliztunk, amire sminkkel és 
fodrásszal szépítkeztünk. 

Klaudia apukájával a Piroska-tónál pecáztunk. 
Néhányunknak szerencsénk volt, mert sikerült halat 
fognunk. Kittiékhez lovas kocsival mentünk. Egy 
napos volt a kiscsikó, amit megcsodáltunk. Séta 
közben mezei virágot szedtünk. Abból virágszőttest 
készítettünk. Agyagból malacperselyt formáltunk. 
Rafiából karkötőt fontunk. 

Legérdekesebb program a kenyérsütés volt. 
Megnézhettük és ki is próbáltuk, hogy régen mennyit 
dolgoztak vele az asszonyok. Segítségünkre voltak a 
Nyugdíjas Klub tagjai. Megszitáltuk a lisztet, kovászt 
készítettünk. Két percig dagasztottunk, de 
kifáradtunk. Azt is láttuk, hogyan fűtik be a kemencét. 
Cili ki is próbálta a fűtést. 15 cipót sütött nekünk 
Mariska néni (Reiter Józsefné), Ica néni (Barabásné 
Hepp Ilona), Eta néni (Takács Józsefné), Marika néni 
(Koncz Ferencné). Köszönjük nekik a finom lángost 
is, amit rögtön elfogyasztottunk! 

A sok program mellett rengeteget játszottunk, 
beszélgettünk, társasoztunk. Lehetett tollasozni, 
labdázni. Legjobb az volt, amikor vízibombával 
egymást locsoltuk. Kaptunk egy medencét. 
Versenyeztünk, hogy ki marad a legtovább a víz alatt. 
Ezt Nyisztor Petra nyerte meg. Olyat is játszottunk, 
hogy ki marad legtovább csendben. De ezt most 
hagyjuk!...  

Pénteken búcsú partit tartottunk. Egész nap erre 
készültünk. Töklámpásokat faragtunk, amivel az 
udvart világítottuk meg. A pajtát lufikkal díszítettük 
ki. Produkcióval is készültünk. Meghívtuk a szülőket, 
nagyszülőket, tanár néniket, tanár bácsit, a Képviselő-
testület tagjait, s mindazokat, akiknek köszönhettük 
ezt a nyaralást. Tánccal szórakoztattuk a vendégeket. 
Saját készítésű vacsorát kínáltunk. A kemencében sült 
kenyérre körözöttet tettünk. A zsíros kenyérhez 
kovászos uborkát ajánlottunk. Finom szalonnát 
sütöttünk. Éjfélig buliztunk.  

Nagyon jól éreztük magunkat! Reméljük, hogy 
jövőre is mehetünk! 

2. és 4. osztály tanulói 
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(2010. július 31. – augusztus 1.)

Kisfalunkhoz képest nagy tömeg ünnepelte 
egymást a falunapon Nagylókon. A két nap ismét 
emlékezetes marad mindnyájunk előtt. 

Az első napon gyerekek és felnőttek 
bajnokságszerűen egyszerre több kispályán önfeledten 
rúgták a lasztit, amit utcák bajnokságaként írtak be a 
helyi történelembe. Késő délutánig folytak a 
küzdelmek, amikor sor került a Nagylók-Sárbogárd 
(végeredmény: ifi 2:2, felnőtt 6:3) barátságos 
mérkőzésre. A sportpályát köröskörül álló szurkolók 
lehettek úgy kétszázan, egymást túlharsogva éltették, 
bíztatták csapatukat. A mérkőzéseket szervezte és 
lebonyolította ifj. Takács László és családja. 

Az utcák bajnoksága kispályás labdarúgó kupa 
eredménye: 1. Fürst, 2. Béke, 3. Kossuth, 4. Petőfi, 5. 
Szilfa, 6. „Üszék szár”, 7. Hunyadi utca, 8. Simon és 
társai, 9. Szilágysámson (erdélyi testvértelepülésünk 
csapata). 

A sportolók részére készített finom babgulyást, 
lángost a Népdalkörös asszonyok főzték és tálalták 
szeretettel. A nagyközönségű és jó hangulatú sportnap 
jó előkészítése volt a következő napi programoknak. 

Augusztus 1-én vasárnap reggel 9 órakor már 
gyülekeztek a bortermelők a Barabás-pincészet 
teraszán. 25-en neveztek 37 féle borral. Tóth József 
polgármester nyitotta meg a borversenyt, melyben 
mindenekelőtt Barabásné Hepp Ilonának mondott 
köszönetet a gyönyörű környezetű pincészet 
versenyhelyszínének biztosításáért, valamint Bakonyi 
Árpád családjának, mint 
közreműködőnek.

 
A zsűri elnöke: Jokli Nándor, a tagjai: Takács 

Gabriella, Bágyi János, Tauz József és a 
szilágysámsoni Vicsi Lénárt, valamint Fekete János a 

Sárbogárdi Borbarátok Egyesülete vezetőségi tagja és 
Dobó József a Csopaki Bor-Lovagrend tagja voltak. 

A polgármester hangsúlyozta, hogy a magas 
érdeklődésre való tekintettel hagyománnyá kívánják 
emelni a nagylóki falunapi borversenyt, amely a 
település közösségét tovább egységesíti. 

Ezt követően a 37 féle bor névtelen titkok titkán át 
értékelésre került. A zsűritől mindenki kapott 
részvételi oklevelet.  A borok legjobbjai bronz, ezüst 
és arany minősítést nyertek. 

A finom halászlé és pörkölt ebéd után a kulturális 
műsor megkezdése előtt Nagylók és Szilágysámson 
községek polgármesterei köszöntötték a mintegy 
ötszázfős falunapi résztvevőt, hangsúlyozták a 
kapcsolatok fontosságát. 

Mindenek előtt ismertettem a délután teljes 
műsorát, s ezen belül a falunap célját, mint összetartó 
erejének egyik fontos elemét. Azt, hogy itt képződnek 
és mélyülnek el a lakosok kapcsolatai, és azonosulnak 
közös céljaink elérésében. Láthattunk gyönyörű 
koreográfiával felépített mazsorettcsoportokat /a 
székesfehérvári Dream Dance, a csóri Tűzvirág és a 
nagylóki Napsugár/, Gerhardt Virginia hipp-hopp 
előadását. Olyan néptáncokat mutattak be a hantosi 
Bokréta és a szilágysámsoni Csígeresk néptáncosai, 
amelyről úgy hisszük a közönség vastapsán át a 
lelkekig is eljutottak az érzelmek, azért mert abban a 
nép érzései jöttek elő. Voltak páros és egyéni 
táncosok /Demonic Dance táncegyüttes/, énekesek: 
Aszódi Anett és Hajnal János zenés műsora, Tóth 
Szilárd nosztalgikus dalai, melyek szinte 
székhezragasztották és elvarázsolták, állandóan tapsra 
késztették a nagy figyelemmel kísérő közönséget. 

Állandó fellépőknek számítanak falunapjainkon a 
Nagylóki Népdalkör és a szabadegyházai Boglya 
citerazenekar Nagy László vezetésével, akik most is 
bebizonyították, hogy maradandó kulturális értékeket 
képviselnek. 

Egy időre a figyelem középpontjába került a már 
hagyományos ’’Virágos Nagylókért” címen lezajlott 
falu-környezetszépítő verseny értékelése. Megtudtuk, 
hogy egy háromtagú bizottság egyenként 
megszemlélte a házak környezetének tisztaságát, 
rendezettségét, virágosítását, és képet alkotott arról, 
hol találta elismerésre méltónak a legszebb tizet, 
akiket aztán e nagy nyilvánosság előtt oklevél és 
dísznövény elismerésben részesítettek. 

Különleges vacsoránk volt. Ökörsütés helyett 
rendhagyó módon egy megtermett disznó került 
nyársra, amiből finom sült-disznócsíkok kerültek a 
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tányérokra finom savanyúsággal és rizzsel körítve. Az 
illatok már jó előre figyelmeztettek a nem mindennapi 
finomságra. Kb. százméteres körzetben 
mindnyájunknak összefutott a nyál a szánkban. Akik a 
nyárson sütést nagy szakértelemmel végezték: Dobó 
József, Finta Imréné és férje.  

A bőséges adagolást Barabásné Hepp Ilona, Répásiné 
Finta Ágnes és a Bakonyi házaspár látták el. 

Ezzel végetértek a VIII. LÓKI NAPOK, ám még 
egy kellemes meglepetés érte a lelkes közönséget, 
mert egy fergeteges, 70 perces műsorral lépett elő a 
DUPLA KÁVÉ együttes. Tauz Józsefné 
 pedagógus 

 
Élelmiszertámogatás – ami Nagylókon még nem volt

Az Európai Unió a tagállamok, köztük 
Magyarország részére is lehetőséget és forrást 
biztosított az adott tagállam legrászorultabb 
lakosainak élelmiszersegéllyel történő ellátására. 
Ennek megfelelően Magyarországon az EU 
Élelmiszersegély Program néven indított programon 
való részvételre a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal idén februárjában pályázatot írt ki, amelyen 
önkormányzatunk eredményesen vett részt. A sikeres 
pályázatunknak köszönhetően településünk 
Szigetszentmiklóson 5513 kilogramm élelmiszer 
(1600 kg lisztféle, 1798 kg tésztaféle, 1544 kg 
cukorféle, 571 kg konzerv) átvételére lett jogosult, 
amelyet az önkormányzat saját költségén 2010. 
júliusában a településre szállíttatott. 

A pályázat összeállításakor rövid idő alatt fel 
kellett mérni a településen a rászorultsági kategóriába 
tartozó lakosok létszámát. A támogatottak 
kiválasztásakor rászorulónak kellett tekinteni azt a 
lakost, aki az alábbi kategóriák egyikébe tartozott: 

− létminimum közelében élők, önhibájukon 
kívül létminimum közelében élők; 

− kisnyugdíjas; 
− hátrányos szociális helyzetű gyermekek. 

A létszám felmérését a jövedelmi viszonyok pontos 
ismerete hiányában kellett elvégezni. Mindezeket 
figyelembe véve a település 148 családjának 357 
lakosa átlag 15 kg/fő élelmiszertámogatásban 
részesült, amelyet 3 család kivételével – ők önzetlenül 
másoknak felajánlották – a kiküldött értesítő szerint 
mindenki átvett. 

Az élelmiszerosztást a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói, a közmunkások egy része, valamint Takács 
Lászlóné és Takácsné Erdélyi Mária végezték. 
Köszönet az osztásban való részvételükért, illetve a 
lakosság együttműködő magatartásáért. 

Köszönet a település azon lakosainak a megértését, 
akik esetleg úgy vélték, hogy a fent felsorolt feltételek 
szerint a rászorultak kategóriájába tartoztak, de a 
támogatásuk elmaradt. Bízzunk abban, hogy lesz ilyen 
máskor is Nagylókon és akkor mások is 
részesülhetnek hasonló támogatásban. 

Tóth József 
polgármester

 

Virágos Magyarországért – Virágos Nagylókért
A falunapi rendezvényen ismerte el Nagylók község 

Képviselő-testülete azoknak a lakóknak a munkáját, akik 
igényesen gondozzák, ápolják kertjüket, ezzel szépítik 
községünket. 

Hatodik alkalommal nyújtotta át Tóth József 
polgármester úr az elismerő oklevél mellé járó szerény 
ajándékot. 

2010. év elismertjei: 
 ifj. Deák Mihály és családja 

 Béke u. 
 Németh Imre és családja 

 Dózsa u. 
 Jokli Józsefné 

 Ady u. 
 id. Killer Mihály és családja 

 Ady u. 
 Török Péter és családja 

 Béke u. 
 Nagy István és családja 

 Hunyadi u. 

 Szakács József és családja 
 Petőfi u. 

 Szatmári Klára 
 Alkotmány u. 

 Palásti Béláné és családja 
 Vörös Október u. 

 Horváth József és családja 
 Hunyadi u. 

Községünk ebben az évben is benevezett a Virágos 
Magyarországért Környezetszépítő versenybe. 2010. 
augusztus 25.-én Herold Ferenc, a Közép Dunántúli 
Régió ellenőre járt nálunk. Nem először látogatott el 
hozzánk, mivel több éve részesei vagyunk e nemes 
versenynek. Örömmel állapította meg, hogy minden 
évben szépülnek és virágosodnak közterületeink. 
Elismerően szólt a Hunyadi utca egy részének 
egységességéről. 

Különösen Katica néni verbéniái és Erősné Marika 
petúniái nyerték el tetszését, valamint az iskola előtti 
nyári virágok. Lejegyezte: Bakonyi Árpádné 
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Bemutatkozik a Nagylóki Népdalkör 
 

A Nagylóki Népdalkör fennállása óta 
fellépéseivel minden nehézséget 
legyőző, kitartó munkásságával 
bizonyítja, hogy méltó módon öregbíti 
Nagylók község hírnevét. 

Rendszeres résztvevői a községi 
rendezvényeknek. Gyakori fellépői a 
környező községek kulturális 
rendezvényeinek, népzenei 
találkozóknak, minősítő versenyeknek. 

Számtalan ezüst és arany minősítéssel 
rendelkeznek, melyeket Vass Lajos 
Népzenei Versenyeken érdemeltek ki. 

Nagy László szakmai irányításával 
2008-ban Nívó-díjban részesültek, mely 
műfajuk legmagasabb színtű elismerése. 

A hagyományőrzés területén végzett 
példaértékű munkájukkal, magas 
színvonalú kulturális tevékenységükkel 
hozzájárulnak Nagylók község 
hírnevének öregbítéséhez. A fentiek 
alapján Nagylók Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2008. évben a Nagylóki Népdalkört 
„Nagylókért” díjban részesítette. 

A Népdalkör 2010. évben is aktívan 
folytatta tevékenységét és a Boglya 
Citerazenekarral közösen augusztus 
végén a VIII. Vass Lajos Népzenei 
Versenyen Kíváló Arany minősítő 
fokozatot érte el. 

Lejegyezte: Bakonyi Ágota
 
 

A Népdalkör 
és a Boglya Citerazenekar tagjai: 

Szabó Lászlóné 
Puha Sándorné 

Takács Józsefné 
Zádori Józsefné 

Takács Lászlóné 
Takács László 
Csikós Ferenc 

Fellner Róbertné 
Katona András 

Nagy László 
Végh Ferencné 
Végh Nikolett 

Nagy Imola 
Durmits Arabella Katalin 

Vörösné Lecsek Mária
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Helyi összefogás – mint a mesében 
Egyszer volt, hol nem volt, a Lajtán innen a Dunán túl, 

annak is a középső részén volt egyszer egy kis falu. Ebben a 
kis faluban alapvetően segítőkész és jó emberek éltek. Ezek 
között voltak olyanok, akik a közösségért önzetlenül, 
rendszeresen kiemelkedőt cselekedtek. Történt ugyanis, hogy 
az említett kis falu önkormányzása kapcsán arra az 
elhatározásra jutottak, hogy a település egyik szélső utcája 
melletti földterületet megművelik és élelmiszer alapanyagot 
termelnek benne. Meghallotta ezt az egyik helyi 
állattenyésztő és a tél ideje alatt jól meghordta a 
negyedhektáros táblát istálló trágyával. A tavasz közeledtével 
a közösségért hivatásszerűen dolgozók szétterítették a 
tápszerben gazdag anyagot. Ezt látva, a korszerű 
mezőgazdasági gépekkel rendelkező másik lakos, 
eszközeivel felszántatta és elmunkáltatta a földet. Miközben 
az önkormányzás helyi vezetése a vetőmag beszerzését 
tervezte, jött egy újabb felajánlás: „annyi vetőkrumplit adok, 
amennyit el tudtok vetni”. Kapva kaptak a lehetőségen és a 
negyedhektár felébe krumplit vetettek. 

Így történt az, hogy az önkormányzat egyik 
negyedhektáros építési telkét Répási Antal megtrágyázta, 
Bezerédi Gábor sajátgépeivel felszántatta és megmunkáltatta. 
A Görbe László által felajánlott kb. 350 kg vetőkrumplit az önkormányzat közmunkásai elvetették, 
megkapálták, feltöltötték, miközben a tengeren túlról Európába került kolorádóbogarakat rendszeresen kézzel 
leszedték. Majd az ősz beálltával ugyanezek a munkások a beérett termést felszedték, tárolásra beszállították, 
amit a finom étkek elkészítése után az óvodások, iskolások és egyéb lakosok mind megesznek. Az össztermés 
kb. 35 mázsa étkezési-, 5-6 mázsa vető- és 3-4 mázsa takarmányozásra alkalmas krumpliból állt. Ez megfelel a 
konyha egész évi burgonya szükségletével. Ezen kívül a negyedhektáros telek másik felében további több 
mázsa élelmiszer alapanyag került megtermelésre és betakarításra, mint például: sárgarépa, zöldség, vörös- és 
fokhagyma, paradicsom, paprika, cékla, bab, tök, kukorica, stb. 

Ezúton szeretném megköszönni a fent említett lakosoknak az önzetlen, közösségnek nyújtott segítséget, 
amely eredményeként a településen több százezer forint érték került előállításra, ami nem mese, hanem valóság. 

Tóth József polgármester 
 

RENDEZVÉNYEK A KÖVETKEZŐ NEGYEDÉVBEN: 

2010. október 6., 12.00 óra Kultúrház: Megemlékezés az aradi 
vértanúkról 

2010. október 16., Szüreti felvonulás és bál 
2010. október 23., Ünnepi megemlékezés a Kultúrházban 
2010. december 21., Karácsonyi ünnepély a Kultúrházban 
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