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KARÁCSONY ÜNNEPE
A történet

Mindenki ismeri a Karácsony vallási eredetét, hisz
napjainkban a legelterjedtebb magyarázata az ünnepnek.
Körülbelül kétezer évvel ezelőtt élt Izrael egyik városában
Názáretben egy Mária nevezetű nő. Egyik éjjel megjelent előtte
Gábriel arkangyal és tudtára adta, hogy hamarosan gyermeke
fog születni, aki Istennek fia lesz. Mária megijedt, hiszen nem
értette milyen tervei vannak Istennek vele, de az angyal
megnyugtatta, mondván, hogy ez így helyes, ennek így kell
lennie.
Máriát nemsokára feleségül vette József. Népszámlálás
céljából, a családnak el kellett hagynia Názáretet és a
Jeruzsálemhez
közeli
Betlehembe
mentek.
Amikor
megérkeztek Betlehembe sehol sem találtak helyet és mivel
Mária érezte, hogy közeleg a szülés ideje egy istállóba
húzódtak be. Így született meg a kis Jézus, akit a jászolba
fektettek.
A közeli mezőn lévő pásztorokat egy angyal értesítette Isten
fiának születéséről. A pásztorok elindultak, hogy megcsodálják
a kisfiút.
Eközben három bölcs is útnak indult. Számukra a betlehemi
csillag jelezte az Úr Jézus születését és azt a helyet, ahol
megtalálhatják az újszülöttet. A pásztorok a bölcsekkel együtt rátaláltak a szent családra, térdre borultak előttük
és ajándékkal halmozták el őket.
A karácsonyi ajándékozás szokása

December 24. estéjén ajándékozzák meg egymást a családtagok Magyarországon. Az ajándékozás
szokásának eredete bizonyos elméletek szerint a Napkeleti Bölcsek történetére vezethető vissza, akik a
csecsemő Jézusnak ajándékokkal hódoltak Betlehemben. A karácsonyt hagyományosan a család és a
gyermekek ünnepének is tekintik, akik a kis Jézus (keleten és a katolikus nyugati vidékeken) vagy Szent
Miklós, a Mikulás (nyugati protestáns országokban) nevében kapnak ajándékot.
Manapság az emberek erőn felül próbálják drága ajándékokkal meglepni családtagjaikat, pedig az ünnep
csendes békéje, a szeretet, összetartozás kimutatása nem azon múlik, mennyi pénzt tudunk meglepetésre
költeni. Egy apróság sokszor többet jelent, ha szívből adjuk, mint bármi, aminek a részleteit kamatostul fizetjük
aztán hónapokon keresztül. A család által körbeült asztal, ahol vidáman, békésen elfogyasztjuk az elkészített
finomságokat – tudva azt, hogy a hétköznapokon ugyanilyen megértéssel fogunk együtt lenni – nagyobb
értékkel bír, mint az, ha „letudjuk” évi néhány napban a szeretet ünnepét.

Kedves Nagylókiak!
Ezúton megköszönöm a magam, a képviselőtestület, a közösség nevében az idei évben
nyújtott támogatásukat, segítségüket.
Kívánok minden családnak békés karácsonyi
ünnepeket és eredményes, boldog újesztendőt!
Tóth József polgármester

A mai nap szebb mint más,
a mai nap senki sem hibás.
A mai nap öntse el szívedet
a jóság és a szeretet,
s ez tartson ki ameddig
lehet!
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ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzati választás 2010
– Eredmények –
2010. október 3-án Nagylók községben megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,
valamint kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a választópolgárok 38,22 %-a (347 fő) jelent meg és
szavazatukkal az alábbi eredményt alakították ki:
Polgármester: Tóth József
Képviselők:
Arany Zsolt
Balogh Ágnes
Horgosi János
Takácsné Erdélyi Mária
Viniczai Mária
Viniczai Ramóna
Tisztelt Választópolgárok!
A magam és a képviselőtársaim nevében megköszönöm a bizalmat, amivel az önkormányzati választáson
bennünket felhatalmaztak a település, a közösség közügyeinek intézésére. Kérem mindnyájukat, hogy a
képviselő-testület munkáját – az eredményesség érdekében – a jövőben is szíveskedjenek segíteni.
Tóth József polgármester

Ismét élelmiszertámogatás!
A Nagylóki Hírmondó szeptemberi számában számoltunk be az
Európai Unió által támogatott Élelmiszersegély Programban való sikeres
részvételünkről, amely keretén belül több, mint 5,5 tonna élelmiszer
került támogatás formájában kijuttatásra 357 lakoshoz.
A sikeres pályázatunknak köszönhetően a program második
fordulójában településünk újabb élelmiszertámogatásban részesült,
mintegy 4,8 tonna mennyiségben. A támogatást Budapesten lehetett
átvenni, amelynek Nagylókra történő elszállításáról az önkormányzat
saját költségén gondoskodott 2010. december 6-án. A lakosság
kiértesítése után december 7-én a kultúrházban megtörtént az élelmiszer
kiosztása a pályázatban szerepeltetett 357 lakos között.
A fenti tájékoztatóból látható, hogy az év elején benyújtott
pályázatunknak az év második felére érett be a „gyümölcse”, amely több,
mint 10 tonna – lakossághoz kijuttatható – élelmiszer formájában
valósulhatott meg.
Bízom abban, hogy az élelmiszertámogatással az elmúlt fél év során a
lakosság nagy részének segítséget nyújtottunk. Amennyiben a jövőben
hasonló lehetősége adódik az önkormányzatnak, újra élni fogunk vele,
amivel segítjük a lakosságot.
Örültünk azon lakossági visszajelzéseknek, amelyekkel elismerték,
megköszönték a támogatásból eredő segítő tevékenységeinket.
Megpróbáltuk megérteni azon lakosaink elégedetlenkedését, akik
kimaradtak a támogatásból. Ne aggódjanak, lesz még ilyen máskor is
Nagylókon! Majd csak sorra kerülnek minél többen!
Megköszönöm a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a képviselőknek,
illetve a lakosságnak a támogatással kapcsolatban elvégzett nem kevés
munkáját.

Gyermekétkeztetési Alapítvány

Köszönettel tartozunk a
Gyermekétkeztetési
Alapítványnak,
amely
szervezet
az
EU
Élelmiszersegély Programban való
sikeres részvételünket segítette.
Tóth József polgármester
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Elismerés a Virágos Magyarországért díjkiosztón!
Önkormányzatunk településünket idén is
benevezte a Virágos Magyarországért
Országos Környezetszépítő Versenybe. Az
országos verseny mintájára 2004. év óta
településünkön – már hagyományosan –
meghirdetjük a Virágos Magyarországért –
Virágos Nagylókért helyi környezetszépítő
versenyt.
A
verseny
célja,
hogy
településünk ingatlanait, portáit, azaz
lakókörnyezetünket
folyamatosan
szépítsük, ápoljuk, s ezáltal vonzóbb
településképet alakítsunk ki. A díjak
minden évben a falunapi rendezvény
keretén belül kerülnek kiosztásra.
A Virágos Magyarországért Országos
Környezetszépítő Versenyt öt minisztérium,
az Országgyűlés két bizottsága, Budapest
Főváros Önkormányzata, a Magyar
Turizmus Zrt., több civil szervezet,
közöttük a verseny szervezésében is
tevékenyen részt vevő Virágzó Magyar
Kertkultúráért Alapítvány írja ki.
A 2010. évi versenybe 351 település
jelentkezett, legtöbben Baranya megyéből
(51), második helyre Borsod megye (37),
harmadik helyre Veszprém megye került
(32), Budapestről pedig hét kerület nevezett
be.
2010.
október
15-én
délelőtt,
Balatonfüreden az Anna Grand Hotel
báltermében (a híres Anna bálok
helyszínén) osztották ki a Virágos
Magyarországért környezetszépítő verseny
2010. évi díjait. A díjkiosztó ünnepségre
mintegy háromszázötven önkormányzat
képviselője között Nagylók önkormányzata
is meghívást kapott. A díjkiosztón összesen
több mint száz települést jutalmaztak a
kiírók vagy szponzorok felajánlásaiból.
A Nemzetgazdasági Minisztérium és a
Magyar Turizmus Zrt. közös fődíját város
kategóriában Balatonfürednek, falu

kategóriában Paloznaknak ítélték oda, ami egyben feljogosítja a
két települést Magyarország képviseletére a 2011. évi Európai
Virágos Városok és Falvak (Entente Florale Europe)
versenyében.
Az eredményhirdetést végighallgatva a turizmus fejlesztése
és az idegenforgalom nagy szerepet játszott a szponzorok által
felajánlott, gyakran értékes díjak odaítélésében. Az első helyért
sajnos még nem szállhatunk harcba, de azért a kis elismerés is
jólesik, és kedvet ad a jövőbeni munkához.
Nagy örömünkre a komáromi székhelyű Zöldövezet Kft. által
felajánlott különdíjban részesült községünk. „A versenyben elért
kimagasló eredményéért” 300 db nárciszhagymát kaptunk, amit
gondos kezek már el is ültettek a község központjában.
Reméljük, hogy a díj tavasszal minden lakót megörvendeztet
szépségével!
Az elismerés elnyeréséhez hozzájárult a járdák mellé ültetett
egynyári virágok színes kavalkádja, a falu központjának
rendezett arculata, az utcák fásítása, a sportpálya folyamatos
gondozása, a Turistaház létrejötte.
Reméljük, hogy ez a szép eredmény több lakót ösztönöz arra,
hogy apró odafigyeléssel még gondozottabb és szebb legyen
községünk. A most elért díj a lakosság érdeme! Legyünk
büszkék rá mindannyian!
Lejegyezte: Bakonyi Árpádné

Köszönjük mindazoknak ezt a nem várt eredményt, akik szívügyüknek érzik környezetük,
lakóhelyük gondozását, szépítését!
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Közösség- és demokráciafejlesztés Nagylók községben
A Stratégiakutató Intézet idén májusban nyerte meg az Abai és Fejér megyei közösség- és
demokráciafejlesztés TAMOP pályázatot.
A pályázati konstrukció alapvető célja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok integrációjának
elősegítése, a helyi közösségekben élők életminőségének javítása, a civil társadalom megerősítése és a helyi
társadalmi aktivitás növelése volt.
Az ezredforduló utáni Európában és Magyarországon vitathatatlanul az élet minősége a kulcskérdés. A
gazdasági-társadalmi világválság csak felerősítette az életminőség problémáit. Ezért a társadalmi innováció
központi kérdése az lett, hogy lokális szinten, településről településre haladva, hogyan lehet az életminőséget
emelni, ami már nem csak anyagi-jóléti, vagy szociális fejlődés.
Ezért a Stratégiakutató Intézet mintegy tíz éve dolgozik azon, hogy egy-egy településen milyen elvek,
milyen módszerek, milyen gyakorlatok révén javítható a helyi társadalom, miképpen fejleszthető a helyi
demokrácia. Az első közösség- és demokrácia fejlesztési program Abán indult el, ami ma már országos minta,
adaptálható modell, miközben számtalan további fejlesztési lépés várat magára. Ezért kidolgozásra került az a
projekt, amely egyrészt az abai minta újabb fejlesztési lépcsőjét tervezi és másrészt egyben az abai modell
adaptálását újabb településeken Fejér megyében.
A projekt megvalósítására a Közép-dunántúli Régióban, a területi kohézió erősítése érdekében Fejér megye
öt településén kerül majd sor: Aba Nagyközség, Sárosd Nagyközség, Sárkeresztúr Község, Nagylók Község,
valamint Csókakő Község.
A projekt keretén belül az abai demokráciakísérlet és közösségfejlesztés – hálózati jellegű - modellje kerül
első lépésben adaptálásra, majd megvalósítani és továbbfejleszteni azt négy Fejér megyei településen. Abán a
fejlesztés második lépcsője – többek között – azt jelenti, hogy minden egyes utcaközösség saját honlapot kap,
az utcaközösségben végzett kölcsönös segítéseket helyi pénzben értékelik, a legjobb utcaközösségek – akik az
önellátásban, önsegítésben a legjobbak voltak – évente komoly fejlesztési támogatást kapnak, stb.
A megnyert pályázat keretében a projekt konkrét céljai: települési helyzetkép és közösségfejlesztési
cselekvési terv készítése; párbeszéd a polgárokkal, utcaközösségek és civil képviselők hálózatának kiépítése
és számukra helyi fórum kialakítása; társadalmi szerződés létrehozása; a részvételi demokrácia
intézményesítése magisztrátus keretében; a magisztrátussal párhuzamosan intelligens helyi társadalom
közösségi fejlesztése helyi akciók segítségével; mindehhez új közösségi képzés, új tudás befogadása, a
civilegyetem létrehozása.
A projekt időtartama: 2010. július 1-től 2012. február 29-ig tart. (20 hónap).
A program megvalósításának ideje alatt településünk mentora Bánáti Ferenc pedagógus, szociológus. A
tervezett program megvalósításához szükséges eszközök is beszerezhetőek, amelyek a program lezárása után a
településen maradnak további használatra. (A képek a Petőfi utca közösségének fórumán készültek)
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SÖTÉT ÉS VILÁGOS SAKKBÁBUK KÜZDELME
I. NAGYLÓK KUPA
2010. OKTÓBER 17-én vasárnap 57 részvevő
jelenlétében került megrendezésre Nagylók első
kupakiírása.
Mór, Seregélyes, Dunaújváros, Sárszentmiklós,
Sárbogárd, Nagylók, Rácalmás helységek ifjai –
nagyjai találkoztak.
A rendezvényt szakmailag segítették: Katona
Ferenc és Klimkó Csaba versenybírók.
A rendszeres támogatók is kitettek magukért:
Horváth Imréné, Görbe László.
Szülők és pedagógusok finom süteményekkel,
italokkal kínáltak mindenkit.
Az önkormányzat biztosította a díjazáshoz
szükséges
tárgyakat,
míg
Dobai
Teréz
tagozatvezetőnk aktívan segítette a verseny
lebonyolítását.
A korcsoportonként megrendezett versenyen az alsós fiúknál 1. Ambrus Bence – Dunaújváros, 2. Kiss
Tamás – Seregélyes, 3. Kőhalmi Kálmán –Dunaújváros.
Az alsós lányoknál: 1. Ludik Ágnes – Dunaújváros, 2. Vörös Boglárka – Nagylók, 3. Tóth Lilla – Nagylók.
A felsős fiúknál: 1. Rácz Máté – Mór, 2. Jenei Gyula Norbert – Seregélyes, 3. Mezei Szilárd – Dunaújváros.

FŐHAJTÁS AZ ARADI VÉRTANÚK ELŐTT:
Az általános iskolások rendszeres megemlékezésével az idén EMLÉKEZÉS A MÚLTRÓL A JELENÉRT
ÉS A JÖVŐÉRT! címmel az ötödikesek Dobai Teréz osztályfőnök betanításával adtak lélekből átélt szép
műsort, amely méltó volt a magyarság szívében élő érzések kifejezéséhez.
Egyenként hallottuk a halhatatlanná vált vértanúk neveit, részüket a szabadságharc eseményeiben. A
gyermekek arcán látni lehetett a meghatottság olyan mértékét, hogy ők is ugyanezt tennék a hazáért.

MEGEMLÉKEZÉS AZ 1956 –OS FORRADALOMRÓL ÉS SZABADSÁGHARCRÓL
Iskolánk 6. osztályosai, Fekete Tímea tanító néni vezetésével műsorukkal méltó emléket állított az 56-os
hősöknek.
Mécsesek világoltak a hősöknek, s közben a nagyszámú közönség némán főhajtással tisztelgett emlékük
előtt.
Mit jelenthet ma 1956 üzenete nekünk és a fiataloknak? Most a mai fiataloknak egész más feladata van hiszen
szerencsére nincs forradalmi helyzet. Meg kell tanulni élni a szabadsággal, felelősségteljesen kell tanulni és
dolgozni legjobb tudásuk szerint a hazájukért.

NÉPMESÉK OLVASÓNAPJA VOLT ISKOLÁNKBAN
Iskolásaink egy délutánt áldoztak arra, hogy kedvenc új meséiket olvassák fel egymásnak a
könyvtárszobában. Az osztályonkénti megválasztott mesék tanúságai nagy műélvezetet okoztak a gyerekeknek.
Különösen így volt ez az elsősöknél, akik az óvodában hallgatott mesék világából idekerülve most szájtátva
hallgatták a szebbnél szebb új meséket iskolatársak előadásában.
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TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS SZÉKESFEHÉRVÁRON
Általános iskolásaink egy meseszép napot töltöttek tanulmányi célból Székesfehérváron. Kellő felkészülés
után tanulóink osztályonként vállalkoztak „idegenvezetésre”. Számtalan nevezetességet sikerült
megcsodálnunk, hiszen ez a város tele van muzeális értékekkel és látnivalókkal. A nagyon hasznos nap végén,
hazafelé a buszon, egymással versengve csillogó szemmel áradoztak a látottakról iskolásaink.

MIKULÁSNAPI ÜNNEPSÉG
Mikulásnapi ünnepséget tartottak
óvodásaink és iskolásaink. Ajándékok,
édességek özöne cserélt gazdát a
meleghangú ünnepségen. A gyerekek
meghatottan lesték a mikulás bácsi
dicsérő vagy virgácsos szavait. A
tantestület tagjai finom uzsonnát
készítettek a jelenlévőknek. A hálás
publikum műsorral kedveskedett a
télapónak, aki egy igazi kézilabdát
ajándékozott az iskolának. Említést
érdemel, hogy kis elsőseink mintegy
igazi Télapót láttak a kedves szakállas
bácsiban,
és
körülvették
őt
szeretetükkel.
Kovács István a Világ Mikulásának
nagykövete Nagylókon járt. Pályázati
felhívással érkezett, amely állat- és természetvédő feladatok teljesítéséről szólt. A gyerekek vállalták, hogy az
óvoda és az iskola játszóhelyeit példásan tisztántartják, és az utcákon összeszedik a szemetet. Rendszeresen
etetik télen a madarakat. Mindezekről fotókat is készítenek. Rendszeresen beszámolnak a mikulás
nagykövetnek, valamint a megye Természetvédő egyesületének.
A hagyományos mikulásfutás távját együtt teljesítették a télapóval, aki jutalmul a puttonyából édességeket
varázsolt nekik elő. Madáreleséget is kaptak, a természetvédő kiskövetek, amit azon nyomban etetésre
használtak fel.

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGSOROZAT
Ünnepségsorozat keretében kerül sorra a
nyugdíjasklub rendezvénye, majd az óvodások
és iskolások, valamint a Nagylóki Népdalkör
és a Boglya citerazenekar együttes felléptével
adandó karácsonyi műsor. A közös műsorban
kiemelkedik az először szereplő első
osztályosok előadása, akiket Csibrikné Dobai
Orsolya készített fel, akik a szent estén is
színesítik műsorukkal a templomban a
Kisjézus megszületésének ünnepét.
A suli híreit lejegyezte:
Tauz Józsefné pedagógus
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HAGYOMÁNYŐRZŐ NYUGDÍJASOK
A legaktívabb civil szervezet az aratás és kenyérsütés hagyományát elevenítette fel a nyár folyamán. A jó
hangulatú rendezvényekről az ott készült fotók árulnak el a legtöbbet!
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A NAGYLÓKI LOVAS EGYESÜLET PROGRAMJAIRÓL
A nagylóki Lovas Egyesület 2010-ben három önálló rendezvényt tartott a községben. Májusban gumikerekes
verseny volt, melyen helyi fogatosok mellett a szomszédos községekből is érkeztek versenyzők.
12 településen rendezik meg a Fejér megyei C kategóriás Kettes fogathajtó verseny bajnoki fordulóit. Nagy
érdeklődés mellett július 17-én versenyeztek Nagylókon a fogatosok.
A 2010. évi bajnokságban Kiss Olga a 7., Kiss Nándor a 20. helyen végzett az egyéni versenyben.
Csapatversenyben az igen előkelő 1. helyezést érte el Nagylók – Sárszentágota csapata, melynek tagjai:
Baranyai László, Kiss Olga és Kiss Nándor.
A Lovas Egyesület köszönetet mond minden lelkes hagyományőrző fiatalnak, akik vállalkoztak arra, hogy a
szüreti felvonulás részesei legyenek, s így invitálják a község lakóit az esti szüreti mulatságra.
Külön köszönetet mondunk Nánási Katalinnak, aki lelkiismeretes munkával betanította a táncot.
Reméljük, hogy az egyesület a jövőben is számíthat azoknak az aktív és lelkes tagoknak, szponzorok
munkájára, akik segédkeztek a rendezvények lebonyolításában. Köszönettel és hálával tartozunk nekik!
A civil tükör híreit lejegyezte: Bakonyi Ágota
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