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KKÖÖZZMMEEGGHHAALLLLGGAATTÁÁSS  ––  22001111  
Az önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzatának és az éves munkatervének megfelelően 2011. 
február 28-án közmeghallgatással egybekötött testületi ülést 
tartott. A közmeghallgatáson a község lakossága közérdekű, a 
település működésével kapcsolatos, kérdéseit tehette fel a 
Képviselő-testületnek az elmúlt év eseményeivel, valamint a 
2011. év terveivel kapcsolatban. 

2010. évre vonatkozó költségvetési adatok: 
A képviselő-testület a 2010. évi költségvetési rendeletét 160 
millió forint főösszeggel fogadta el, mely 9 millió forint 
forráshiányt tartalmazott. A hiányt az önkormányzat az ÖNHIKI 
pályázattal nem tudta csökkenteni, mivel nem felelt meg a 
törvény által elvárt feltételeknek. A zavartalan működés és az év 
végi hiány csökkentése érdekében kérelem került benyújtásra a 
Belügyminiszterhez, aki az év második felében 1,5 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást nyújtott a településnek a 
működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása címen. Az 
évet 7,9 millió forint hiánnyal zárta az önkormányzat. 
Mint ismeretes 2010. január 1-től önkormányzatunk Hantos 
Község Önkormányzatával körjegyzőséget hozott létre, így a két 
településen a hivatalok egy körjegyző vezetésével működnek. 
Továbbá 2010. évben került megszüntetésre 
önkormányzatunknál az úgynevezett falugondnoki álláshely. 
Ezekkel az átszervezésekkel több millió forint került 
megtakarításra. 
Az oktatási feladatokat a korábbi éveknek megfelelően, 
változatlan szervezeti formában látja el az önkormányzat. Ezek 
szerint az általános iskola helyben 6 évfolyammal, egy napközis 
csoporttal, míg az óvoda egy vegyes-csoporttal működik a 
Sárszentmiklósi Általános Művelődési Központ 
intézményegységeként. A 7. és 8. évfolyamos tanulók továbbra 
is a sárszentmiklósi iskolába járnak iskolabusszal. Sajnos most 
sem tudunk másról beszámolni, mint az iskolába járó gyerekek 
létszámának további csökkenéséről. 2010. év szeptemberi 
iskolai létszámadat 56 fő, az óvodai 26 fő.



2011. március ÖÖ NN KK OO RR MM ÁÁ NN YY ZZ AA TT  Nagylóki Hírmondó – 2 

Az elmúlt év folyamán is előfordult, hogy tanév közben több 
gyereket a nagylóki iskolából átvittel más település általános 
iskolájába, így jelenleg az iskolában 50 fővel számolunk. 2010. 
évben 13,1 millió forint önkormányzati hozzájárulásra volt 
szükség az óvodai és iskolai nevelés és oktatás feladatainak 
finanszírozására. 

A tavalyi év folyamán az önkormányzat pályázat útján közel 
9 millió forint támogatással és több, mint 2 millió forint 
önkormányzati önrésszel mintegy 11 millió forint összegben 
sikeres beruházást hajtott végre az iskola épületén, amely 
eredményeként az összes nyílászáró (több, mint 70 db) korszerű, 
hőszigetelt, esztétikus nyílászárókra lett lecserélve. 

Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik a 
közétkeztetés biztosítása, amelyet a „Lóki Konyha” 
üzemeltetésével old meg. 2010. évben az óvodai és iskolai 
gyerek-étkezők, a szociális étkeztetettek, a felnőtt étkezők, 
illetve vendég étkezők összesen napi átlag 121 adag ebéd 
kifőzését igényelték. Ez az elmúlt évekhez képest lényeges 
növekedést jelentett. A tavalyi évben az önkormányzat 
kihasználva a közcélú foglalkoztatás nyújtotta lehetőséget a 
konyha nyersanyag ellátása érdekében többféle zöldséget 
termesztett, különösen: burgonya, sárgarépa, zöldség, vörös- és 
fokhagyma, paradicsom, paprika, bab, stb. Ezzel nagymértékben 
csökkentésre került a konyha kiadásai. Továbbra is igénybe 
vehetik az idős, egyedül élő lakosok a szociális étkezés 
lehetőségét, amivel napi szinten juthatnak főtt ebédhez kedvező 
áron. Az étkezési utalvánnyal történő fizetés továbbra is 
elfogadott. A konyha 2010. évben 16,7 millió forint kiadás és 
13,3 millió forint bevétel mellett 3,4 millió forint önkormányzati 
hozzájárulással működött. Ez 20,4 %-os hozzájárulási arányt 
jelent. Megemlítendő, hogy a konyha több, mint 10 éves 
működési ideje alatt ilyen kevés önkormányzati hozzájárulásra 
még egy évben sem volt példa. 

Az egészségügyi ellátás területén ismeretes, hogy 2009. 
november 1. óta a körzeti háziorvosi álláshely betöltetlen, az 
ellátás napi szinten, helyettesítéssel történik. A hétvégi, ünnep, 
és munkaszüneti napokon, valamint munkanapokon 15.30 órától 
7.30 óráig a Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyeletet lehet 
igénybe venni az egészségügyi problémák kezelésére. Ezen 
szolgáltatás fenntartására az önkormányzatunk 2010. évben 850 
ezer forintot fizetett. 

Az elmúlt évben megüresedett védőnői álláshely 
meghirdetésre került és a beérkezett pályázatok alapján Nagylók 
és Hantos községek képviselő-testületei a szolgálatot működtető 
társulás nevében 2011. február 1-től Bölcsföldi Eszter védőnő 
kinevezése mellett döntött. A védőnő településünkön az Ady 
utcai önkormányzati lakásba költözött. 

Az önkormányzat a szociális feladatellátás terén ellátja a 
családsegítést, a gyermekjóléti szolgálatot, a házi 
segítségnyújtást, valamint a szociális étkeztetést. Mindezen 
feladatok a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Intézményfenntartó 
Társulásban kerülnek ellátásra. 2010. évben a szociális 
étkeztetettek száma közel 50 fő volt, míg a házi gondozottaké 

átlag évi 10 főre tehető. Az elmúlt évben 
az ebédkihordást és a házigondozás egy 
részét közmunkásokkal végeztettük. Így 
az említett feladatok ellátására 
önkormányzatunknak hozzájárulni nem 
kellett. 

A feladatellátáshoz kapcsolódóan 
2010. évben az önkormányzat sikeresen 
vett részt az EU Élelmiszersegély 
programjának pályázatán. A program 
keretén belül településünkön két 
alkalommal összesen több, mint 10 
tonna száraz élelmiszer került kiosztásra 
több száz rászoruló család részére. 

Az önkormányzat 2010. évben 
közcélú és programszerű közhasznú 
foglalkoztatás keretén belül 
karbantartásra, parkosításra, közterületek 
rendben tartására több lakosnak tudott 
munkát biztosítani. Továbbá ugyanebben 
a körben dolgozók melegágy 
készítésével neveltek és ültettek a 
közterületre több, mint ezer 
virágpalántát. Ez is hozzájárult ahhoz, 
hogy a Virágos Magyarországért 
Országos Környezetszépítő Program 
keretén belül településünk a zsűri 
javaslatára 300 db virághagymát 
(nárcisz) kapott különdíjként, amelyek 
még az ősszel kiültetésre kerültek. 

Szintén a közmunkások végezték az 
önkormányzat egyik Zalka utcai negyed 
hektáros telkének megművelését, 
amelyen zöldségfélék és egyéb 
növények kerültek termesztésre az 
önkormányzat konyhája részére. Például: 
több mint 3 tonna burgonya, amely közel 
a konyha egész évi burgonya 
szükségletével egyenlő. 
Érdekességképpen megemlítendő, hogy 
a krumpli egyszer sem volt permetezve, 
mivel a dolgozók egész évben kézzel 
szedték a tengerentúlról érkezett 
bogarakat. A betakarított termésből 
látszik, hogy munkájuk nem volt 
hiábavaló. 

2010. évben a közfoglalkoztatás 
keretén belül 28 fő jutott hosszabb-
rövidebb időre munkához, fizetéshez. Ez 
éves viszonylatban átlagban több, mint 
13 ember teljes munkaidős 
foglalkoztatását jelentette. 
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A közfoglalkoztatásra az 
önkormányzat 15,4 millió forintot 
fordított, amely költségből a saját forrás 
mindössze 1,5 millió forint volt, 
kevesebb, mint 10 %. 

A korábban megvalósított 
településfejlesztési beruházásokkal 
kapcsolatban felvett hitelek többsége 
törlesztésre került, így az 
önkormányzatot már nem terhelik az 
ilyen jellegű kötelezettségek. 

Sajnos a 2010. évben zajló parlamenti 
és helyhatósági választások politikai 
vihara nem kedveztek a fejlesztési 
beruházásokkal kapcsolatos 
pályázatokon való részvételnek. A 
parlamenti választásokig kettő darab 
pályázatot nyújtottunk be, amelyek 
egyikét elbírálták és 150 ezer Ft-ot 
nyertünk (ez a Nagylóki Hírmondó helyi 
újság megjelentetésének forrását 
biztosította), míg a másikat az új 
kormány már felfüggesztette és nem 
került elbírálásra. Ezt követően az év 
hátralevő részében nem volt 
lehetőségünk fejlesztésre pályázatot 
benyújtani. 

Viszont 2010. áprilisában érkezett a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivataltól a határozat, miszerint a 
korábbi évben az Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér kialakítására (a 
Kultúrház felújítására, működtetésére) 
benyújtott pályázatunkat 200.000 
euróval, ami 53,3 millió forintnak felel 
meg, támogatásra alkalmasnak ítélték. 
Fejér megyében azon kevés nyertesek 
egyike vagyunk, aki a megpályázható 
maximális összeget elnyerte. 

Már korábban nyert az önkormányzat 
13,7 millió forint támogatást a 
sportpálya területén található játszótér 
teljes újraépítésére, amely beruházás 
szintén megvalósításra vár. 

Így összesen 67 millió forint támogatással magvalósítandó 
fejlesztésre nyílik lehetőség a településünkön. 

2010. évben megszervezett VIII. Lóki Napok egy nagyon jól 
sikerült falunapi rendezvénynek tudható be, amelyen szép 
számmal vett részt a lakosság is és más településről érkező 
érdeklődők, akik jól érezték magukat a programok idején. 

Az önkormányzat 2011. évi tervei: 
A képviselő-testület a 2011. évi költségvetési rendeletét 

2011. február 15-ei ülésén közel 250 millió forint főösszeggel 
fogadta el, amely 8 millió forint forráshiányt tartalmaz. 

Általánosságban elmondható, hogy a kötelező önkormányzati 
feladatok a tavalyi évihez képest változatlan formában kerültek 
tervezésre. Ennek megfelelően a körjegyzőség, az óvodai 
nevelés, az iskolai oktatás, a közétkeztetés, a védőnői és 
szociális ellátás változatlan formában kerül megszervezésre. A 
körzeti háziorvosi ellátás betöltetlen álláshelyének 
meghirdetését tervezi a képviselő-testület. 

Az iskola esetében az önkormányzat, mint szolgáltató az 
erdei iskola programot kívánja bevezetni a tantestület szakmai 
közreműködésének bevonásával. A pedagógiai program 
elkészült, jelenleg előkészítés alatt van az erdei iskola program 
minősítő folyamata. 

A legnagyobb változás 2011. évben a kultúrházat fogja 
érinteni a korábban említett beruházás miatt. A közbeszerzés 
ütemterve szerint a beruházás 4 hónapra van tervezve, ennek 
megfelelően a műszaki átadás-átvétel július végére várható. 

2011. évre a közfoglalkoztatás nagymértékű változtatáson 
ment keresztül. A közfoglalkoztatásra fordítható pénzügyi forrás 
harmadrésze áll rendelkezésre, mint tavaly. 

A képviselő-testület a költségvetési rendeletében 
meghatározott mértékben 2011. évben is támogatja a helyi civil 
szervezeteket. 

Összességében elmondható, hogy az önkormányzatnak első 
sorban a kötelező feladatainak zavartalan ellátását kell 
biztosítani. A fejlesztésekre csak pályázati támogatásból van 
lehetőség olyan mértékben, amilyen mértékben az 
önkormányzat a szükséges önrészt tudja biztosítani.  

Megköszönöm a múlt ciklus képviselő-testületének 2010. 
évben végzett munkáját, a civil szervezetek aktivitását, a 
vállalkozók támogatását, és minden lakos segítségét, akik a 
tavalyi évben a közösség érdekében, annak előrejutásában 
segítettek. 

Tóth József 
polgármester 

 
 

R É S Z V É T E L I  D E M O K R Á C I A  
U tcaközös ségek  l é t r ehozása ,  c i v i l  k épv i s e lők  megvá l a s z t á sa  

Az utcaközösségek mindegyike egy 
vagy több utca családjainak közössége. 
Általában 100-150 helyi polgár; avagy 
30-50 család (illetve egyedül élő ember). 

Ez az a mikroközösség, amely még viszonylag jól áttekinthető, 
de ma már a falvakra sem mindig igaz, hogy a szomszédok 
mindegyike ismeri egymást. Ez persze nem azt jelenti, hogy 
senki sem tud semmit a másikról, hiszen 
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mindenki tud valamit jó néhány utca, vagy falubeli családról, 
ha mást nem, akkor híreket, pletykákat.  

Az utcaközösség az együtt-élőkből, vagy az egymáshoz közel 
élőkből – nem vérségi alapon, nem családi-rokonsági szerint – 
teljesen önkéntesen élő közösséget hoz létre. Ebből nem az 
következik, hogy ebben rögtön minden család vagy helyi polgár 
részt vesz, hanem fokozatosan, egyre többen ismerik majd meg 
egymást jobban és kezdenek figyelni egymásra.  

Az utcaközösségek építenek a komaság intézményére és 
hagyományára, különösen azokban a falvakban, ahol ez a 
közösségi intézmény még megmaradt. Ezért azt is mondhatjuk, 
hogy az ideális utcaközösségek úgy képzelhetők el, mintha 
mindenki mindenkinek komája lenne, hiszen ez nagyon szoros 
érzelmi, lelki, szellemi, erkölcsi és spirituális kapcsolathálózat. 

Utcaközösségek fejlesztési pályája, dinamikája 
A mai helyi társadalom – ez bármennyire is paradoxon – 

inkább zárt, mintsem nyitott világ. A polgárok többsége gyakran 
elszigetelt életet él saját családjában, vagy saját utcájában is, s 
inkább izoláltnak érzi magát a helyi lokális társadalomban. 
Eddigi kutatási tapasztalataink szerint, a családok közötti 
egymásra figyelés, problémaészlelés vagy kölcsönös segítés 
messze elmaradt a normális együttműködési hagyományoktól 
vagy tapasztalatoktól. Ugyanakkor az utóbbi öt évben mintha 
egy ellentétes trend is elindult volna, mióta egyre több család 
vagy polgár felismeri, hogy az együtt élő családok jobbára csak 
egymásra számíthatnak. 

A jelenlegi állapotok és lehetőségek alapján összeállítottunk 
egy közösségfejlesztési „lépcsősort”. Nem véletlen, hogy szinte 
minden utcaközösség a családok közötti együttműködést érzelmi 
és/vagy információs közösségként kezdi. Természetesen egy-
egy közösség nem mindig ezt a fejlődési sorrendet éli meg, s az 
utcaközösségek gyakran egyszerre több lépcsőn is haladnak 
felfelé. 
Sszám Közösség-lépcsők, utcaközösségek fejlődési fázisai  
1. Érzelmi közösség 
2. Info-kommunikációs közösség, avagy beszélgető 

közösség (+ virtuális „közösség” Interneten) 
3. Környezetszépítő- fejlesztő közösség (saját házuk, 

kertjük, utcájuk, terük, stb.)  
4. Együtt gazdálkodó, értékesítő, fogyasztó közösség (Pld: 

helyi gazdaság, csereklubok, stb.) 
5. Lokális közpolitikai közösség (közügyekben közös 

gondolkodás és cselekvés + utcaközösségi képviselő 
választása) 

6. Egymást segítő és önsegítő közösség (koma-közösség, 
szociális közösség) 

7. Tudás közösség (tudást teremtő, közvetítő közösség)  
8. Mentális közösség (személyes és közösségi 

lélekfejlesztés, öngyógyítás, ÉLSZ törekvéseit, stb.) 
9. Szeretet közösség (vagy legalább lelki közösség) 
10. Spirituális közösség; ami egyben tudat közösség, vagy 

minimum a lokális közösségi tudat tudatosulása 

Utcaközösségek szervezése  
Az utcaközösségek szervezésének, 
önszervezésének lassan kialakul a 
módszertana. Tekintsük át röviden, az 
eddigi tapasztalataink alapján, hogy az 
utcaközösségek születése általában 
milyen módon megy, mehet végbe: 
a) A településen – a kialakult 
településszerkezet, a helyi 
társadalomfejlődés és a személyes 
tapasztalatok alapján – kijelölik a leendő 
utcaközösségek határait; 
b) Az utcaközösségek szervezői 
(civilek, népművelők, polgármesterek, 
szakértők, stb.) körlevélben, helyi 
újságban, és/vagy kábeltelevízión 
és/vagy csoportos beszélgetéseken 
tájékoztatást adnak és töprengéseket 
indítanak el az utcaközösségek 
lehetőségeiről, stb. 
c) Valamelyik helyi intézmény - 
Nagylókon ez az önkormányzat, de 
leginkább a polgármester volt - 
elvállalja, hogy zömében a hétvégeken, 
összehívja a családok tagjait.  Egy-egy 
tervezett utcaközösségből nagyon 
változó létszámban jönnek el a helyi 
polgárok, ez így volt Nagylókon is, s az 
alakuló csoportos beszélgetéseken 
megvitatják/megvitatták, hogy saját 
utcaközösségüknek mi minden lehet a 
feladata; s végül egy, vagy több személyt 
maguk közül kiválasztanak a 
kommunikációra, az együttműködés 
szervezésére. 
d) Innentől kezdve minden 
utcaközösség önálló, önkéntes életet 
kezd élni; de nem célszerű sem siettetni, 
sem túlságosan ösztönözni az 
együttműködést. A legtöbb utcaközösség 
azzal kezdi, s célszerű is ezzel kezdeni, 
hogy az emberek/családok évente 
többször összejönnek valamelyik 
nagyobb családi házban, téren, üres 
telken, helyi intézményben. Közösen 
főznek, beszélgetnek, programokat 
szerveznek, s végiggondolják, hogy az 
első időszakban mi mindent végeznek el 
saját utcáikban. (Mindez általában nem 
haladja meg az első három közösségi 
lépcsőt.) 
e) Az utcaközösségek jó, ha 
megszerveznek, kialakítanak egy-egy 
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saját információs hálózatot, amely 
lehetővé teszi, hogy elsősorban szóban, 
körlevelekben, de ahol ennek adottak a 
technikai feltételei, az információ átadás 
gyorsítására, sms-üzenetekben, vagy 
kör-emailekben tájékoztathatják 
egymást, segítve önmaguk 
megszervezését, s a programok 
rendezését. (Későbbiekben egyre 
magasabb szinten, több kommunikációs 
célt szolgálva működnek, működhetnek 
ezek az információs hálózatok, avagy a 
virtuális közösségek (vagy közösség-
csírák). 
f) Az első hónapok tapasztalatai 
alapján, de Nagylókon ez a két szakasz 
egybecsúszott, következhet az 
utcaközösségek civil képviselőinek a 
megválasztása.  
g) A részvételi demokrácia jegyében 
megválasztott civil képviselők – élve a 
közvetlen közösségi felhatalmazással – 
egyrészt a települési civil képviselők 
testületeit választják meg, másrészt saját 
utcaközösségükben felgyorsul a tudás-, 
vagy a szociális-, vagy akár a mentális 
közösséggé válás, amelyhez saját 
forrásokat a lokális gazdaság (és 
gazdálkodás), továbbá a cseregazdaság 
fejlesztésével teremtik meg. 
h) Közben különböző képzéseket 
(civilegyetem, közösségfejlesztési 
tréning, önkéntesek képzése, stb.) 
szerveznek meg. 
i) Tapasztalataink szerint többnyire a 
második-harmadik évben bontakoznak ki 
olyan közösségi formák, amelyek a 
település életét már alapvetően 
változtatják és különböző áldásos 
hatásokat érnek el. Például: a) a bajban 
lévők rendszeres támogatása; b) 
utcaközösségi és/vagy települési 
stratégiák kidolgozása, környezeti-
ökológiai programok megvalósítása,  

j) helyi magisztrátusok szervezése, helyi közösségi pénz 
létrehozása, civil kártya bevezetése, utcaközösségi honlapok 
kialakítása, c) aktív közösségpolitikai részvétel a település 
életében, koncepciózus együttműködés az önkormányzatokkal 
és azok intézményeivel, saját közösségi gazdaság társadalmi 
fejlesztések előkészítése, stb.; d) többnyire közösségi tulajdon 
visszaállításával és/vagy teremtésével önálló gazdasági, 
társadalmi, civil, vagy tudásintézmények megszervezése és 
működtetése. 

Fontos megjegyezni, hogy nem szabad elvárni, hogy minden 
utcaközösség minél hamarább lépjen előre. Egyébként is 
teljesen normálisnak kell elfogadni, hogy egy-egy utcaközösség 
– bármilyen okból – megtorpan, vagy hosszabb ideig vegetál. A 
szervezők és szakértők célja nem lehet más, mint a minél 
önállóbb, szervesebb, kiérleltebb közösségfejlődés menjen 
végbe. 

Bánáti Ferenc 
Varga Csaba 

A megalakult 6 utcák közössége: 

A közösséghez tartozó utcák Megválasztott 
civil képviselők 

Szilfai rész Erdélyi Ildikó 
Ifj. Géczi Sándor 
Tóth Szilárd 

Petőfi utca Killer Péter 
Tauz József 
Varga Gábor 

József A., Rózsa F., Arany, Szél, 
Munkácsy utcák 

Baloghné Huszár 
Zsuzsanna 
Czeiner Jánosné 

Kossuth, Ady, Dózsa (Béke utcáig), 
Zalka utcák 

Farkas János 
Killer Mihály 
Tóth Zoltán 
Vörös Lászlóné 

Béke, Dózsa (Béke utcától), Hunyadi 
(Béke utcától), Bem, Hámán, Sallai, 
Fürst utcák 

Bakonyi József 
Koncz Zsuzsanna 
Leszákné Gál 
Gabriella 

Hunyadi (Béke utcáig), Rákóczi utcák Borbély Istvánné 
Takácsné Schöffer 
Zita 

Tóth József polgármester 
 

 

Önkormányzati törekvés helyi termékek előállítására
Az önkormányzat – élve egy újabb 

pályázati lehetőséggel – támogatást nyert 
3 fő foglalkoztatására, illetve több, mint 
negyedmillió forint beruházási 
elképzelés finanszírozására. A 

támogatásból megépült a Polgármesteri Hivatal udvarán 
található közel 100 m2 alapterületű fóliasátor, amelyben több, 
mint tízezer egynyári növény nevelése, valamint 
paradicsomtermelés valósul meg. A támogatásból megépíthető a 
fóliasátor korszerű öntözőberendezése.
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A program keretén belül előállított 
növények a településünk közterületeinek 
eredményesebb és költséghatékonyabb 
virágosítását segítik elő. Köszönet a 
növények dugványozásában résztvevő 
aktív lakosoknak, akik a következők 
voltak: Takács Lászlóné, Barabásné 
Hepp Ilona, Cseri Veronika, Finta 
Imréné, Bakonyi József, Koncz 
Ferencné, Szekeres Józsefné. 

 

NAGYLÓK – legyen a NAGYLÓKIAKÉ!
Ezzel a mottóval (az összefogás 

mottója) indult az a kezdeményezés, 
amely a vasútállomás környékének a 
szeméttől, gaztól, bodzabokortól, stb. 
hívatott megtisztítani, az 
elhanyagoltságtól mentesíteni. 

Az állomás épülete és a pályatest 
mellől több zsák szemét került 
összegyűjtésre, valamint az említett 
terület egy részéről a bodza és egyéb 
nem „tervszerűen” ültetett bokor 
kiirtásra. A munka még folytatásra kerül 
a gally eltakarításával és további 
tereprendezéssel, virágosítással. A 
munkában szerepet vállalók nem azt 
nézték, hogy kinek a feladata az említett 
tevékenység elvégzése, hanem annak 
nemes szándékát. 

Addig is megköszönöm a következő 
lakosok segítségét, akik ez esetben 
cselekedetükkel éltek a demokrácia 
nyújtotta lehetőséggel: 

Arany Zsolt, Balogh Ágnes, Bartos István, Durmitsné Kókai 
Katalin, Horgosi János, Horgosi Zsuzsanna, Mihályi Zsoltné, 
Molnár István, Pletser Tibor, Pócs János, Takács László, 
Takácsné Erdélyi Mária, Takács Tiborné, Viniczai Ramóna, 
Mihályi Máté. 

 

FARSANGI  VIGALOM  FELNŐTTGYEREKEKKEL
Látványokban gazdag farsangi 

műsorral búcsúzott a téltől a nagylóki 
iskola és számtalan felnőtt aktív részt 
vevő. 

A látvány alapját az a sokszínű 
gondosan elkészített maskara adta, 
melyben sok gyermeket és felnőttet 
nem lehetett felismerni. 

Zsúfolásig megtelt a Művelődési Ház 
nagyterme, aholis nagy zsivajjal és 
hahotával méregették a szebbnél-szebb, 
furcsábbnál-furcsább jelmezeket. 

Mindenki első és a legszebb akart lenni a zsűri értékelése 
szerint. A nap sikerét a Diákönkormányzat készítette elő 
Csibrikné Dobai Orsolya vezetésével. A csodálatos 
munkamegosztásban minden lelkes gyereknek, szülőnek, 
pedagógusoknak jutott kedves feladat. A termet és a faliújságot 
a pedagógusok és Faltin Margit nyugdíjas klubtag díszítették. A 
tombolát a gyerekek árusították, a tombolatárgyak egy részét és 
a finom süteményeket a szülők hozták, akik ezzel kiszolgálták a 
közönséget. 

Volt itt nagy vigalom! Ebben a tánc játszotta a főszerepet, 
melyhez a zenét Kocsó Cintia édesapja, Kocsó László 
szolgáltatta.

Tóth József polgármester
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És megindult a versengés. Először a gyermekek remekeltek.  
Egyéniben: 1. karácsonyi gyertya jelmez (Tóth Daniella 1.o.) 
                   2. Indiana Jones jelmez (Németh Szabolcs 1.o.) 
                   3. Főnix-madár (Tóth Zoltán 5.o.) 
Külön díjban részesültek: a Cowboy–lányok. (Répási Nóra, 

Tóth Laura). 
A csoportverseny eredményei: 
1. Negro – reklám (Takács Szabolcs és Nagy Zoltán Balázs) 
2. A 2. és 4.osztályosok óvodás jelmezcsoportja 
3. 5. o. lányok: Shakira és táncosai jelmezcsoport. 
Jöttek-mentek a bemutatkozók és közben észre sem vették, 

hogy időközben néhány percre eltűntek a tanárok. A visszatérők 
hatalmas meglepetést okoztak, melyet a következő pillanatban 
óriási tapsvihar fogadott. A tanári kar ugyanis külön-külön 
kisiskolás tanulónak öltözve bámulatot, meglepetést okozott 
elsősorban a gyermekeknek, hiszen kedveskedve, mint 
kisgyermekek őszintén parodizálták a diákokat. Fantasztikus 
volt az öltözékük. Iskolaköpeny, rövid szoknya, harisnyanadrág, 
színes csíkos térdzokni, táskák és koloncok bizonyították, hogy 
a pedagógusok egy szívvel –lélekkel azonosulnak a gyermeki 
képzeletvilággal, most a farsang kapcsán. És képzeljék, a 
gyermekek voltak azok, akik a leghangosabban és 
leghosszabban ünnepelték pedagógusaikat.  

Vége-hossza nem volt a tanárok fotózásának. A szülők ritkán 
látott emlékhez jutottak, melyet hálás szívvel meg is köszöntek. 
A produkcióért a pedagóguscsoport külön díjat kapott, 
(Csibrikné Dobai Orsolya, Dobai Teréz, Szántó Margit, Tauz 

 Józsefné).  
A diákönkormányzat megköszönte a 

zsűri munkáját. Ezzel egyidőben a 
jelmezesek nagy taps közepette 
néhányszor körbejárták a termet. 

A nagylóki vállalkozók jóvoltából a 
rendezvény színvonalának emeléséül 
meghívtuk Kovács József Lászlót, a 100 
Folk Celsius, és P. Nagy Ferencet, a 
Tolcsvay Trió ex tagjait, akik most is 
meghódították a gyermekek és felnőttek 
szívét közvetlen produkciójukkal. A 
nagyterem pedig táncolt és tapsolt nekik. 

A telet tehát jól elbúcsúztattuk, 
Nagylók pedig megint gazdagabb lett 
egy csodálatos hangulatú 
rendezvénnyel. 

E napon este alighogy kiürült a terem, 
átvették a ’’szót’’ a Nyugdíjas klub 
tagjai. Újra gyülekezni kezdtek az 
ünneplők. Ide is mindenki bejáratos 
lehetett, ezért kisvártatva ismét megtelt a 
nagyterem. Elmaradtak ugyan a 
ceremóniák, ám a farsangi mulatság 
hajnalig tartott zenekísérettel, átütő 
jókedvvel. 

Tauzné Piroska 
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MÁRCIUS 15. – NAGYLÓKON
Ünneplőbe öltözött óvodások, 

iskolások, fiatalok, felnőttek kokárdával 
a mellükön, sokan kis zászlókkal a 
kezükben gyülekeztek a Művelődési Ház 
nagytermében, ahol az iskolánk 4. 
osztálya, Bakonyi Árpádné osztályfőnök 
felkészítésével, ünnepi műsort adott elő. 

1848-1849 a Forradalom és 
Szabadságharc eseményeit varázsolták 
elő úgy, hogy meglepő újításként nem a 
sokszor idézett szószerinti verseket, 
szavakat kaptuk, hanem a történések 
lelki hátterét tárták elénk a szereplők, és 
valami csodálatos repertoárban 
kápráztatták el a hallgatóságot 
olyannyira, hogy velük együtt éltük át 
ezt a nemzeti évfordulót. Maradandó 
tömeghangulatot teremtettek a 
szívükből-lelkükből előadott 
részletekkel. 

Aláfestésként korhű díszletezés, 
zenekíséret, emelte az előadás 
színvonalát.  

Kedves végjelenet volt az, amikor a szereplők a nézők 
számára nemzetiszínű zászlókat ajándékoztak, megjelenítve a 
48-as résztvevők tömegét. 

Nagy tetszést és tapsvihart aratott az iskolások szép és igaz 
műsora, melyet Nagylók számára nyújtottak. 

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK!!! 
Iskolánk tanulói az elmúlt negyedévben eredményesen szerepeltek a következő versenyeken: 

Időpont Helyszín Verseny Résztvevők 
Január 20. Mezőfalva Műveltségi vetélkedő 

a Magyar Kultúra 
Napja alkalmából 

Tóth Lilla, Csibrik Annamária, 
Takács Cecília I. helyezés 

Február 3. Szabadegyháza Körzeti sakk-
csapatverseny 

I. helyezés-lánycsapat: Török 
Klaudia, Tóth Lilla, Vörös Boglárka 
Fiúk: Mihályi Márk, Takács 
Szabolcs, Pál Péter, Török Csaba 

Február 6. Seregélyes I. Seregélyesi Sakk-
kupa 

Killer Donát, Vörös Boglárka, Tauz 
Józsefné-felnőtt-III. helyezés 

Február 10. Szabadegyháza Körzeti egyéni 
sakkverseny 

II. helyezés: Török Klaudia,  
Jók: Takács Szabolcs, Pál Péter, 
Szekeres Szebasztián 

Február 21. Mezőfalva Betűzgető anyanyelvi 
verseny 

I. helyezés: 
Csibrik Annamária 
Jók: Tóth Lilla, Killer Donát, Volf 
Roxána 

Február 26. Székesfehérvár Megyei egyéni 
sakkverseny 

Csibrik Annamária, Tóth Lilla, 
Vörös Boglárka 

Március I. félév értékelése Bendegúz Országos 
Levelezőverseny 

Tóth Laura-arany, Tóth Lilla-arany, 
Kocsó Cintia-ezüst, Sándor Fanni-
ezüst minősítés 
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Március 10. Sárszentmiklós Körzeti helyesírási 
verseny 

Tóth Lilla-8. hely 

Március 23. Sárosd Környezetvédelmi 
vetélkedő 

2. oszt. és a 4. oszt. 13 fő 

Március 23. 
 

Sárosd Akadályverseny Erdélyi Mirella, Bán Máté, Szekeres 
Szebasztián 

Március 25. Sárosd Szavalóverseny I.helyezés: Csibi Laura 
II.helyezés: Határ Krisztina 
Jók: Répási Nóra, Répási Eszter, 
Tóth Laura, Volf Roxána, Killer 
Donát, Szekeres Szebasztián, Csibrik 
Annamária, Tóth Lilla, Takács 
Cecília, Vörös Boglárka, Nagy 
Violetta, Nagy Zoltán Balázs, Takács 
Szabolcs 

Március 31. Székesfehérvár Honismereti levelezős 
verseny 

3 fordulós csapatverseny 
Lóki Apródok és Lóki Krónikások: 
Bán Lucia, Nagy Violetta, Vörös 
Boglárka, Pál Éva, Berei Veronika, 
Zádori Ábel 31. hely (65-ből) 

Ezúton mondok köszönetet a felkészítő pedagógusoknak, a lelkes diákoknak a szép eredményekért. Külön 
köszönöm azoknak a kedves szülőknek a segítségét, akik ellenszolgáltatás nélkül szállították gyermekeinket a 
különböző versenyekre, akár délelőtt, akár délután, akár hétvégén. 

 
Felhívjuk a település kedves lakóit, hogy iskolánkban folyamatosan 
gyűjtjük, ill. elfogadjuk a műanyagpalackot, papírt, 
fémhulladékot, használt elemet, rossz háztartási kisgépet. Kérjük, aki a 
felsoroltakból bármit felajánl az iskolának, ha módja van rá, hozza be, vagy értesítse az iskolát akár a 
gyerekeken keresztül, akár telefonon (507-340). A befolyt, csekély összeget kirándulásra, versenyek díjazására 
fordítjuk. Köszönjük a segítségüket! Az iskola diákjai és pedagógusai 

A FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZBAN JÁRTUNK!
Március 5-én az iskola tanulóival, tanáraival és az 

érdeklődő szülőkkel Budapestre látogattunk a 
Fővárosi Nagycirkusz Nosztalgia előadására. 

A város nevezetes helyéről, a Hősök teréről 
sétáltunk a Városligeten keresztül a cirkusz 
épületéhez. Nekünk az épület kívülről tetszett, de 
belül már azt láttuk, hogy nem hiába 40 esztendős! 
Még a mi falusi orrunk is nehezen szokta meg a hely 
jellegzetes illatát. Ám mindenért kárpótolt a gyönyörű 
és szórakoztató műsor! A porondülésen, az első négy 
sorban, a művészek bejáratával szemben volt a 
helyünk. Kíváncsian vártuk az előadás kezdetét! Nem 
is képzeltük, hogy az itt fellépő művészeknek milyen 
rendkívüli képességeik vannak! Az egyik bohóc még 
a halálugrást is túlélte. Több akrobatikus számot 
láttunk, amelyek közül a levegőben táncoló 
macskákért izgultunk a legjobban. Porondra lépett egy 
egyensúlyozó erőművésznő, aki kézállásban jött le a 
lépcsőn. A humoros zsonglőrök mutatványát alig 

tudtuk a szemünkkel követni, csak úgy, mint az 
ugródeszkás akrobatákat.  

Egy bűvész varázslatos és hihetetlen dolgokat 
csinált. Azóta is azon gondolkodunk, hogyan tudta a 
nyuszit és a párduct megcserélni a ketrecben. 
Láthattunk egy nagy és félelmetes, de nagyon 
szomorú szemű elefántot. Labdán egyensúlyozott, 
átlépte az embereket, a szájában fiatal hölgyet tartott, 
az ormányán kislány ült. Legszebbek a vágtató fehér 
paripák voltak, amikre fel-le ugráltak az akrobaták. 

Számunkra a legemlékezetesebb produkció a 
pantomimes volt. Nem is tudtuk eldönteni, hogy 
szobor vagy ember? Csibrik Orsolyát választották a 
nézők közül, hogy tánccal és puszival életre keltse a 
bábut. 

Nagy tapssal jutalmaztuk a fináléban felsorakozó 
művészeket. Egyben szomorúan vettük tudomásul, 
hogy az előadásnak vége lett. Szívesen maradtunk 
volna még. Nagyon jól szórakoztunk mindannyian! 

 A helyszínről tudósítottak: Csibrik Annamária, Tajti Tímea, Takács Cecília, Tóth Lilla, Török Klaudia 
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Köszönjük a szervezőknek és a szülőknek, hogy eljuthattunk a Fővárosi Nagycirkuszba! 

Sikeres „Madármentor” projekt?
Emberi értékrend szerint a válasz: IGEN! 
Azért jelenthetjük ki ezt ilyen határozottan, mert 38 

lelkes tanuló január 4-vel kezdődően etette az éhes 
madarakat. 

Takács József szülő közbenjárásának 
köszönhetően, Simon László jóvoltából kerülhetett a 
napraforgómag iskolánk udvarára kihelyezett 
etetőkbe. 

Megfigyelhettük az év madarának választott 
széncinegét, s kisebb testvérét, a kékcinegét, de 
láttunk fatörzsön ügyesen mozgó csuszkát is. 

Igen büszkék vagyunk a fülesbaglyokra, akik az 
iskola környéki fenyőfákat választották téli 
szálláshelyül. 

Hidegebb téli napokon a fenyők legalsó ágain 
szundikálnak, így az ablakból szemlélhetjük őket. 

A nagyszámú csapat (25-30) hamarosan visszatér 
az erdőbe, ahol a nyári szálláshelyük van, de azért 
reméljük, hogy más állatokban is gyönyörködhetünk 
az udvaron!  

Örömmel fedeztük fel ugyanis, hogy mókusok 
élnek a közeli erdőben. A legszerencsésebbek három 
játékos állat kergetőzésében gyönyörködhettek a 
parkban. 

Szeretnénk, ha biztonságos helyen költhetnének a 
nálunk eszegető cinkék, ezért a lelkes hatodik 
osztályosok madárodúkat készítettek. Szorgalmasan 
kalapáltak, festettek. Takács Szabolcsnak, Nagy 
Zoltán Balázsnak, Mihályi Márknak, Tajti Enikőnek 
és Erdélyi Ritának köszönhetően 6 odút helyeztünk ki 
az iskola környékén. Ajándékba jutott 2 darab az 
óvoda udvarára is. 

Köszönettel tartozunk Huszár Józsefnek, aki a 
munkálatok szakmai irányítását végezte! 

Ha a madarak egyetlen odút elfogadnak 
szaporodási helyül, akkor valóban elmondhatjuk 
sikeres volt az egész télen át tartó munkánk. 

 
Készül az etető 

 
Végre a helyére került!
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Nagylóki Gyermekekért Alapítvány hírei
Örömmel tudatjuk, hogy az évekkel ezelőtt kialakított emlékszoba 

tárgyai a kultúrház átalakítása miatt nem számolódott fel. 
A gyűjtemény biztonságos helyen egyben maradt azoknak a 

jóvoltából, akik annak idején a kiállítás létrejöttéhez rendelkezésünkre 
bocsátották, most pedig véglegesen Nagylók község közösségének 
ajándékozták emléktárgyaikat. 

Az önkormányzat és az alapítvány közös célja, hogy a tárgyakat 
megtartsa, a jövőben méltó helyen kiállítsa, az érdeklődők 
rendelkezésére bocsássa.  

A gyűjtőmunkát szeretnénk folytatni, ezért várjuk azokat a 
háztartásokban, gazdaságokban feleslegessé vált tárgyakat, amelyeket 
kidobásra ítéltettek, de Önök szerint az utókor számára megőrzésre 
érdemesek! 

Az alapítvány és az önkormányzat nevében: 

 Arany Zsoltné, Bakonyi Árpádné Tóth József 
 alapítvány képviselői polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

FF EE LL HH ÍÍ VV ÁÁ SS !!   
  

Tisztelt Adózók! 
Kérjük, támogassa adója 1%-
val alapítványunkat, hogy
gyermekeink számára szebb
és élhetőbb környezetet,
települést biztosíthassunk. 
 
Adószámunk: 18490877-1-07

Kedvezményezett neve: 
NAGYLÓKI 

GYERMEKEKÉRT 
ALAPÍTVÁNY 

SSzzeerreetteetttteell  kköösszzöönnttjjüükk  aazz  iiddeeii  éévvbbeenn
sszzüülleetteetttt  bbaabbáákkaatt::  

RRéévvéésszz  KKrriisszzttiinnaa  

EErrőőss  RRoollaanndd  

GGrraattuulláálluunnkk  aa  sszzüüllőőkknneekk  ééss  jjóó  
eeggéésszzssééggeett,,  ssookk  öörröömmtteellii  éévveett  

kkíívváánnuunnkk  aa  nneevveellééssüükkhhöözz.. 

 

 
 

FF EE LL HH ÍÍ VV ÁÁ SS !!   

TTáájjéékkoozzttaattjjuukk  aa  ttiisszztteelltt  LLaakkoossssáággoott,,  
hhooggyy  aazz  iiddeeii  ffaalluunnaappii  rreennddeezzvvéénnyy  
kkeerreettéénn  bbeellüüll  iiss  mmeeggsszzeerrvveezzzzüükk  aa  
ttaavvaallyyii  éévvbbeenn  nnaaggyy  éérrddeekkllőőddéésssseell  

kkíísséérrtt  bboorrvveerrsseennyytt..  
KKéérrjjüükk  aa  LLaakkoossssáággoott,,  hhooggyy  aazz  

aauugguusszzttuussii  vveerrsseennyyeenn  mmiinnééll  ttööbbbbeenn  
vveeggyyeenneekk  rréésszztt  aa  ssaajjáátt  kkéésszzííttééssűű  

bboorraaiikkkkaall.. 
 
KKééppvviisseellőő--tteessttüülleett
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AA PP RR ÓÓ HH II RR DD EE TT ÉÉ SS   
  

HHeellyyii  kkiisstteerrmmeellőőttőőll  hhaavvii  
rreennddsszzeerreessssééggggeell  nnyyúúllhhúússtt  

vváássáárroollnnéékk  ssaajjáátt  ffeellhhaasszznnáálláássrraa..  
  

Tóth József
Nagylók, Petőfi u. 13.

FF EE LL HH ÍÍ VV ÁÁ SS !!   
 

FFeellhhíívvoomm  aa  ttiisszztteelltt  LLaakkoossssáágg  
ffiiggyyeellmméétt,,  hhooggyy  aa  HHíírrmmoonnddóó  

ffeellüülleettéénn  aa  ffeennttii,,  vvaaggyy  hhaassoonnllóó  
hhiirrddeettéésseekk  mmeeggjjeelleenntteettéésséérree  vvaann  

lleehheettőősséégg..  
Tóth József polgármester

MMIINNDDEENN  KKEEDDVVEESS  

NNAAGGYYLLÓÓKKII  CCSSAALLÁÁDDNNAAKK

KKEELLLLEEMMEESS  HHÚÚSSVVÉÉTTII  

ÜÜNNNNEEPPEETT  KKÍÍVVÁÁNNUUNNKK!!  

ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  KKééppvviisseellőő--
tteessttüülleettee
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