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Idén 12 napos program keretében látja vendégül Nagylók testvértelepülésének, Szilágysámsonnak polgárait. A színes rendezvények és a legváltozatosabb aktív programok megvalósításához sokban hozzájárul, hogy a település sikerrel pályázott, és
az így szerzett európai uniós forrást részben jelen találkozó lebonyolítására fordította. Ezzel kapcsolatban kérdeztem Tóth
József polgármester urat.
Tisztelt Polgármester Úr!
Pontosan milyen EU-s forrásról is van szó?
Az Európai Unió Európai Polgárokért programján belül szerepel az
„Aktív polgárokat Európának” alprogram, melynek egyik eleme a
„Testvárosi program”, amely a testvérvárosok polgárainak találkozóját
támogatandó jött létre. Erre a pályázatra nyújtotta be a falu 2011. február 1-jén pályázati anyagát az Európai Ügynökséghez, amire 2011 áprilisában érkezett válasz. Örömmel konstatáltam, hogy Nagylókot is a
nyertes pályázók között találtam.
Milyen volumenû támogatásra találta érdemesnek a pályázat elbírálója Nagylókot?
Az Ügynökség határozata szerint a falu, mintegy 15 ezer eurós támogatásban részesült, mely elsõsorban a pályázatban is bemutatott 12 napos cselekvési programmal kapcsolatos költségek fedezésére kerül
felhasználásra úgy, hogy a program keretében a pályázatban közölt és
az Európai Unió által lefektetett célok megvalósításra kerüljenek.
Mik ezek a célok?
2011 az Unióban az önkéntesség éve, így ez mindenképpen kiemelt
célként szerepel, ami mellett további fontos elvárások is megjelennek.
De terveink között szerepel az is, hogy a program elõsegítse a polgárok
aktív szerepvállalását, a lakosság mozgósítását, a kultúrák közötti párbeszédet.
Milyen módon kerül felhasználásra az elnyert támogatás?
A kapott pénzeket elsõsorban szilágysámsoni vendégeink utazási költségének fedezésére fordítjuk. Mindezek mellett ugyanebbõl az összegbõl kerül sor a teljes ellátás megszervezésére, beleértve a lakhatást és
az étkeztetést, illetve a különbözõ, a tervben is szereplõ programok
költségeit. Ezek egy része helyben, egy része azonban más településeken kerül megrendezésre, így az oda való eljutás finanszírozására is a
nyert összegbõl kerül sor.
folytatás a 2. oldaon

2

ÖNKORMÁNYZAT

Milyen „külsõ” programokkal készülnek?
Elsõsorban a Balatont és környékét, Székesfehérvárt, a Velencei-tavat és Budapestet szeretnénk megismertetni a
szilágysámsoniakkal. Mindezek mellett azonban a fõ hangsúly Nagylókra, a település természeti sokszínûségére, a helyi hagyományok, népszokások bemutatására helyezõdik.
Ennek egyik fontos eleme, hogy itt tartózkodásuk alatt rendezzük meg a IX. Nagylóki Napok rendezvénysorozatát is,
ahol vendégeink táncbemutatót tartanak, és így adnak ízelítõt
saját kultúrájukból.
Ahogy látom, igen változatos helyi programokra kerül sor,
köztük különbözõ „workshop”-okkal. Ezek mit takarnak
pontosan?
Az egész programon belül, mintegy három alkalommal kerül
sor ilyen, magyarul talán „munkaértekezleteknek” fordítható
programokra, melyek keretein belül elsõsorban a pályázatban kijelölt célokkal kapcsolatos tennivalókról, illetve egyéb
fontos, a késõbbi együttmûködést elmélyítõ tervekrõl folytatunk eszmecserét. Ennek fényében az elsõ beszélgetés központi témája az európai önkéntesség, a másodiké a részvételi
demokrácia mûködése, végül a harmadiké a LEADER program tapasztalatainak megosztása lesz. Ez utóbbinak külön
aktualitását adja, hogy Romániában is most kezdik ezt a vidékfejlesztési programot elindítani, ott is szervezõdnek már
a helyi akciócsoportok és munkaszervezetek is, amiben a sikeres részvételhez sok segítséget nyújthat a helyi tapasztalatok megosztása.
Kik fogják ezeket a „workshop”-kat vezetni?
A helyiek mellett az egyes területeken jártas vendégelõadók
is részt vesznek a mûhelymunkákban, ahol mind a
nagylókiak, mind a szilágysámsoniak számára lehetõség nyílik az aktív részvételre.
Idén hány vendéget várnak Szilágysámsonról?
Ez alkalommal a pályázatnak megfelelõen 62 fõ látogat el
hozzánk, köztük a helyi polgármesterrel, a község református lelkészével, pedagógusokkal és fiatal polgárokkal.
Mióta tart az együttmûködés a testvértelepüléssel? Milyen
múlttal rendelkezik a kapcsolat?
2009-ben sikerült megkötni a testvértelepülési megállapodást. Ezt követõen folyamatos a kommunikáció a két falu között,
melynek keretében tavaly a szilágysámsoniak érkeztek Nagylókra és töltöttek
pár, a mostani látogatásnál jóval kevesebb
napot a településen. Két éve a nagylókiak látogattak Szilágysámsonra, ahol a helyi szüreti felvonulás keretében adtak ízelítõt a falu
hagyományaiból, táncaiból.
Milyen programok keretében kerül bemutatásra Nagylók és környéke?
Rögtön a második nap tervezünk egy falunézést, amely során bemutatjuk a község épített értékeit, illetve azokat a projekteket,
melyek az Európai Unió támogatásával, segítségével valósultak meg. Ilyen például az
átadás elõtt álló közösségi ház felújítása, illetve a turistaház kialakítása is. A délután folyamán gasztronómiai bemutatóra invitáljuk
vendégeinket, melynek keretében lehetõség
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nyílik a helyi termékek, borok, sajtok, húsfélék megkóstolására, illetve kenyérsütésre a turistaház búbos kemencéjében.
Szerdán a nagylóki Bethlen Gábor Hagyományõrzõ Egyesület ad ízelítõt tevékenységébõl. A falu természeti szépségeit
vendégeink az Iringó Tanösvény bejárása során csodálhatják
meg. Augusztus 10-én a népi kézmûves mesterségek bemutatóján lehetõség nyílik a vesszõfonás, a fafaragás, a hímzés
és a seprûkötés kipróbálására is. Augusztus 11-én a Nagylóki
Lovas Egylet nyújt betekintés a helyi lovas kultúrába. Dr.
Makkos Norbert és családja zenés, táncos elõadással, dr. Bögyös Gábor és családja pedig a borászat rejtelmeibe való elkalauzolással kedveskedik a vendégeinknek.
Ha jól tudom sport- és egyéb rendezvényekre, vetélkedõkre
is sor kerül.
Igen, az „Utcák bajnoksága” kispályás labdarúgó liga remek
lehetõséget nyújt egymás kölcsönös megismerésére, a csapatszellem formálódására. A vasárnapi ökumenikus
istentisztelet sokban hozzájárul a kulturális sokféleség megismeréséhez, a tolerancia és az európaiság tudat erõsítéséhez,
illetve a vallás gyakorlásának tudatosításához. Végül a „Kitud többet a másikról?” névre hallgató vetélkedõ keretében
kicsit közelebbrõl is megismerhetjük egymást mind kulturális, mind történelmi, mind turisztikai vonatkozásban.
Ahogy hallottam, a program lebonyolításában a lakosság is
aktívan részt vesz.
Valóban, a település apraja-nagyja, illetve több civil szervezet is aktívan részt vesz a programokban, ezzel is elõsegítve,
hogy a terveknek megfelelõen változatos és eseménydús 12
napban legyen részünk. A már említettek mellett köszönet illeti ezért a különbözõ workshop-ok elõadóit, a nagylóki tantestületet és a diákokat, a Nagylóki Sportegyesületet és a
Fiatalok Egymásért és Nagylókért civil szervezetet is.
Valóban ígéretesnek tûnik a program és külön öröm, hogy a
pályázat európai uniós támogatásban részesülve valósulhat
meg. Ez a 12 nap meglátásom szerint sokban hozzájárul ahhoz, hogy a Nagylók és Szilágysámson közötti testvéri kapcsolat tovább fejlõdhessen, és egyre inkább elmélyülhessen.
Én sok sikert kívánok ehhez…
Alpek B. Levente

Nagylóki Hírmondó

ÖNKORMÁNYZAT

3

Megújult, megszépült a Közösségi Ház
Közel három éves út következõ állomásához érkezett a nagylóki Közösségi Ház története. A település ugyanis
2009-ben nyújtotta be és 2010-ben nyerte el azt az európai uniós pályázatot, amely lehetõvé tette a korábban
Mûvelõdési Ház névre hallgató, sajnos igen rossz állapotban lévõ épület felújítását.
A Mûvelõdési Ház felújítása évrõl évre egyre inkább égetõ
feladattá vált, mivel az 1960-ban épült létesítményen már
igencsak meglátszottak a felette eljárt idõ nyomai. Komoly
hiányosság volt, hogy fûtés sem mûködött az épületben, ami
télen, a hidegebb hónapokban jelentõsen megnehezítette annak rendeltetésszerû használatát, hasznosítását, a különbözõ
rendezvények lebonyolítását.
2009-ben nyílt az „Integrált közösségi, szolgáltató tér” pályázati lehetõség, amelynek keretében alkalom adódott a régi
mûvelõdési házak felújítására, a kor követelményeinek való
megfeleltetésére, illetve tartalommal, további funkciókkal
való feltöltésére anyagi támogatás elnyerésére. A lehetõséggel a helyi önkormányzat is élt, így – a sikeres kérelmet követõen – támogatás fedezte a beruházás egész bekerülési
költségének nettó részét, amely mellé a bruttó többletet az
önkormányzatnak kellett, mint önrészt fölvállalnia.
2010 áprilisában érkezett az MVH-tól a támogatási határozat, melyben mintegy 53 267 238 Ft került megítélésre. Ennek legnagyobb hányada, közel 95%-a az épület felújítására,
többi része eszközfejlesztésre és üzemeltetésre lett elkülönítve. Ezt követõen indulhattak meg a konkrét munkálatok, melyek jelentõs része mára a tervezettnek megfelelõen –
közbeszerzési eljárás lefojtatása után – befejezõdött.
A több mint 50 milliós beruházáshoz, mintegy 13 millió forintos önrész is társult. Abban, hogy ez az összeg rendelkezésre állhatott, nagyban szerepe volt azoknak a
vállalkozásoknak, illetve lakosoknak is, akik, a település
megkeresésére anyagi támogatással járultak a projekt megvalósításához. Õket köszönet illeti, hisz nélkülük a beruházás
csak jóval nehezebben valósulhatott volna meg.

A megújult mûvelõdési ház számos területen felülmúlja régi
elõdjét, mivel minden téren megfelel a modern kor elvárásainak, a település igényeinek, tervezett funkcióinak. Az épület
fontos feladatai között szerepel, hogy segítse közösségfejlesztõ folyamatok generálását, helyszín biztosítását civil
szervezetek számára, elektronikus közigazgatás végpont
szolgáltatás biztosítását, közháló végpont létrehozását, valamint az Állami Foglalkoztatási Szolgálat információs végpontjának biztosítását.
A közel 710 m2-es épületben a termek felújításra kerültek, új
helységeket, megújult funkciójú szobákat alakítottak ki. A
Közösségi Házban így továbbra is megfelelõ körülmények
között mûködhet a könyvtár, amely mellett kialakításra került egy internetszoba, öt darab modern számítógéppel, babakocsi és kerékpártározó, illetve egy közösségi szoba
elsõsorban a civil szervezetek programjai számára. Az épületben található továbbá egy 40 m2-es konferenciaterem, valamint – többek között – egy 210 m2-es színházterem 90
m2-es színpaddal, teljesen fölszerelt öltözõkkel. A kazánház
beépítésével és a korszerû fûtésrendszer kialakításával az
épület egész évben jól hasznosíthatóvá vált. A korábban
meglévõ történelmi emlékszoba átkerült a szintén felújított
régi mozi terembe, ahol majd mintegy kisebb kiállítás lesz
megtekinthetõ.
Az épület így nagyban hozzájárulhat a településen élõk életének megkönnyítéséhez, amit az is segít, hogy a mûvelõdési
házban elérhetõ szolgáltatások – internet, könyvtár, irodai
szolgáltatások…stb. – teljesen ingyenesek. Joggal bízhatunk
tehát benne, hogy a Bakonyi Ágota vezette nagylóki Közösségi Ház valóban a helyi lakosok hasznára, a település javára
válik majd…
Alpek B. Levente
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Fogathajtás forró hangulattal
Hagyományosan nagy érdeklõdés övezte az idei fogathajtó versenyünket, amelyen szép számmal megjelentek a környezõ településekrõl is.
Nem csak a hõmérséklet volt forró, de a verseny hangulata
is. Akik szeretik a lovas sportot, azok igazán tudják értékelni a hajtó és ló izgalmas együttmûködését. Így volt ez most
is. A csillogóra fényesített hámok egyszerre feszültek,
vagy ereszkedtek meg aszerint, hogy a pályaszakasz mit
követelt. A hajtók vérmérsékletük szerint csendes szóval,
harsányan, esetleg ostorral irányították a lovakat, de mind
arra törekedtek, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsák.
Legjobb persze egy versenyszámban csak egy fogat lehet.
Idén is így volt. Az akadályhajtásban: I. Tallós Menyhért,
II. Ihász Béla, III. Vida Károly, IV. Ferencz Róbert, V.
Semjén Attila, VI. Kiss Nándor. Vadászhajtásban: I. Vida
Károly, II. Vámosi István, III. Semjén Attila, IV. ifj Ihász
Béla, V. Kiss Nándor, VI. Ihász Béla.
Versenyen kívül, az úgynevezett szabadidõs kategóriában
bemutatkozhattak az utánpótlást jelentõ hajtók is. Tóth Lajos, Tóth Roxána és Kiss Dominik mutatták meg, hogy mit Égetõ meleg volt, de ennek ellenére mindenki kitartott az
tudnak. Talán nekik szurkoltak a legõszintébben a pálya szé- eredményhirdetésig.
lérõl.
AZI.

MEGBECSÜLÉS – JUTALOMKIRÁNDULÁSSAL
(2011.JÚLIUS 12.)
Eseménnyé vált , hogy egy
évben egyszer a Nagylókért
végzett odaadó munka valamilyen formában közös
megbecsülésre találjon. Az
önkormányzat ezt az idén is
egy jutalom kirándulás formájában fejezte ki a köztisztviselõk, képviselõk, pedagógusok, óvodai dolgozók, egészségügyi dolgozók és az önkormányzati konyha dolgozók
számára. Igazán kellemes
utazásban volt részünk.
Azzal kezdõdött, hogy az
ópusztaszeri emlékparkban elõször a híres Feszty-Körképet tekintettük meg. Ennek a
látványával soha nem lehet betelni. Benne van az egész magyarság, a múltunk, s a megsejtett jövõnk.
Három óra hosszáig tartott, amíg kötetlenül összejártuk az
egész skanzen látnivalóit.
Itt ebédeltünk, melynek kezdetén Tóth József polgármesterünk egy tartalmas pohárköszöntõvel lepett meg bennünket.
Elmondta, hogy pénzben nem fejezhetõ ki az a sok irányú tevékenység, amelyet sokszor nemcsak munkaidõben fejtettünk ki.

Szeged következett. A Dóm-tér, a Tiszapart és az ódon utcák
mindnyájunknak ízelítõt adtak a Szegedet övezõ szellemi
nimbuszból.
Ez a kirándulás is éreztette velünk , hogy Nagylók megbecsüli munkánkat.
Tauzné Piroska
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Hagyományõrzõ aratás
Immár hatodik alkalommal mutatták meg az idõsebbek Nagylókon, hogy miként arattak régen. Az ötletgazdag
nyugdíjasok példás szervezésének köszönhetõen jelentõs érdeklõdés mellett „segítettek” Simon Lászlónak az
aratásban.
A „segítettek” azért van idézõjelben, mert bizony napjainkban a kézi kasza nem a leghatékonyabb betakarítási módszer,
viszont nem szabad elfelejteni, hogy évezredeken át így takarították be az életet jelentõ gabonát. Korábban sarlóval vágták, aztán a technika fejlõdésével eljutottak a ma ismert
kaszáig. Sarlót már csak a marokszedõk használtak.
Az elsõ kaszás Reiter Józsi bácsi volt, de szorosan mögötte
Killer Mihály és Zádori Imre is korukat meghazudtoló serényen húzták a nyeles vasat. Idõnként megálltak, és akkurátusan elõhúzták a tokmányaikból a kaszakövet, hogy illõ
pengetéssel javítsanak az éleken. Az asszonyok kötelet csavartak, markot szedtek, kévébe
kötötték az éle-

tet, a fiatalabbak pedig szépen kepékbe gyûjtötték a kévéket.
Akik megszomjaztak, és ez mindenkivel elõfordult, azok
korondi korsókból kaptak vizet a frissen vágott tarlót serényen taposó vízhordólányoktól. Jó érzés volt tapasztalni,
hogy a fiatalok is bekapcsolódtak a munkába. Generációk
együtt, mint már annyiszor Nagylókon. Sokan az apró gyerekeket is kihozták, akik a kukoricás árnyékából csodálták a
számukra teljesen ismeretlen különös munkát.
A jólvégzett munka után Koncz Ferencné portáján finom gulyás várta az aratókat, ahol a fõszervezõ Barabásné Hepp Ilona elismerõ szavakkal méltatta a résztvevõk erõfeszítéseit. A
jóízûen elfogyasztott ebéd után megeredt az idõsebbek nyelve, és érdekes aratótörténetek sorával szórakoztatták egymást és a fiatalokat.
AZI

XX. Országos Mezõföld Teljesítménytúra
Nem véletlen a résztvevõk nagy száma. (154 fõ). Voltak közöttük, akik mind a húsz évet teljesítették. Õk
mondták el, hogy nemcsak a túra gyalogrésze, hanem az itt található páratlan szépségû táj, az itt található
növény-és állatvilág is vonzza az idelátogatókat.
A Tavi Palotától elénk terülõ táj valóban lenyûgözõ. A túra
útvonala: Nagylók-Sárkeresztúr, Káloz, Nagyhörcsök,
Sárszentmiklós-Sárbogárd-Kislók-Hantos és vissza a
Nagylóki Tavi Palotáig mintegy 100 kilométer. Az idei túrán
nappal 76-an , éjszaka 78-an vettek részt. Öten a 100 kilométeres távot is teljesítették. Többen 60-at, 50-et, 30-at, 15km-t.
Tóth György békéscsabai túrázó 16 óra 4 perc alatt teljesítette a 100 km-es távot, ami csúcsteljesítmény. A rekkenõ hõség okán minden elismerésünk a jubileumi túra résztvevõié.
Vinek Csilla érkezett a legmesszebbrõl, aki a Szeged melletti
Kisszállásról jött.
A rendezvény rendszeres védnöke Nagylók Község Önkormányzata és a Galga Természetbarát Egyesület. Az anyagi

támogatást az önkormányzat adta, az egyesület pedig a lelkes
segítõket.
Húsz éve segítõk a sülysápi Molnár család, helyben pedig
Viniczai Mária, Viniczai Mária, Böröndi Zsolt, Bakonyi
Ágota, Görbe László, Horváth Imréné, Böröndi Zsolt, Pintér
Bianka, Határ Máté, Horgosi József és a nagylóki fiatalok. A
gulyáságyú tüzérei több éve Takács Lászlóné és Takács
Józsefné , akik idén is remekeltek.
A két évtizede megrendezett teljesítménytúra elõkészítõje,
programozója, irányítója a legendás hírû turista:
Vígh-Tarsonyi László tanár úr. Nagylókon is különös szeretõ
tisztelet övezi munkáját. Reméljük, még sokszor találkozunk
vele a hasonló túrákon!
Tauzné Piroska
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Tábor a Tavi palotában
Bakonyi Árpádné Ica tanár néni idén nyáron a tavalyi nyári táborhoz hasonló
program megszervezésével kedveskedett a
nagylóki általános iskola harmadik, illetve ötödik osztályosainak, melynek kapcsán – így a nyár végéhez közeledve – a
gyerekeknek lehetõsége nyílt közösségben, aktívan tölteniük szabad idejüket.
A mintegy négy napos programon mindenféle
plusz költség nélkül vehettek részt a fiatalok,
akik az önkormányzat által biztosított turistaházban kaptak szállást. A táborban sor került
kézmûves foglalkozásra, baracklekvár fõzésre
és fogathajtó versenyre is, melyet a helyi lovas
egyletnek köszönhetünk. A tanárnõ a szülõkkel
karöltve ügyelt az iskolásokra, illetve gondoskodott róla, hogy a hét a korábbiakhoz hasonlóan emlékezetesen teljen.
Bakonyi Ágota, Alpek B. Levente

Cselekvési program
1. nap:
- Megérkezés, elszállásolás
- A testvérvárosból érkezett polgárok köszöntése. A IX.
NAGYLÓKI NAPOK rendezvény programjának ismertetése, sajtótájékoztató
2. nap:
- Testvérvárosok, küldöttségeik bemutatása. A találkozót
támogató pályázati program felépítésének, tematikájának és
céljának ismertetése.
- Sétával egybekötött település-bemutató
- Helyben készített termékek bemutatása kóstolás,
kenyérsütés
3. nap:
- EU Workshop: „2011 az önkéntesség éve Európában”
- A Bethlen Gábor Hagyományõrzõ Egyesület bemutatója
4. nap:
- Az Iringó Erdei Iskola pedagógiai programjának bemutatása
- Az Iringó Tanösvény (15 km) bejárása
- A szilágysámsoni fúvószenekar elõadásának megtekintése
5. nap:
- Közös, szabadidõs rendezvény szervezése
- Dr. Makkos Norbert és családja elõadása
6. nap:
- „Utcák bajnoksága” kispályás labdarúgó kupa
- Borverseny, dr. Bögyös Gábor és családja szõlészetének és
borászatának megismerése
7. nap:
- Ökumenikus Istentisztelet a nagylóki katolikus templomban
- A helyi és a testvérváros amatõr mûvészeti csoportjainak
elõadása
8. nap:
- EU Workshop: Részvételi demokrácia Nagylókon

- Nagylók és környéke ökoturisztikai és ökogazdálkodási
adottságainak megismerése a Nagylóki Lovas egylet civil
szervezet részvételével lovaskocsis kirándulással
9. nap:
- Buszos kirándulás a Balaton és környékére
- KI TUD TÖBBET A MÁSIKRÓL?
10. nap:
- EU Workshop: Románia és Magyarország vidékfejlesztési
lehetõségei: a LEADER vidékfejlesztési program
- Népi kézmûves mesterségek bemutatása
11. nap:
- A Nagylóki Lovas Egylet hagyományõrzõ lovas bemutatója
- Találkozó kiértékelése, záró rendezvény, búcsúest
12. nap:
- A Nagylókon megszervezett testvérvárosok találkozója
eseményeirõl készült videó film levetítése
- Hazautazás

Ismét eredményes ételosztás
Idén már második éve vesz részt az önkormányzat az
EU élelmiszersegély programjában, melynek keretében tavaly az év folyamán két alkalommal, összesen
több mint tíz tonna élelmiszer került kiosztásra.

Az önkormányzat ismételten sikerrel pályázott, így kerülhetett sor ez alkalommal újonnan tartós élelmiszerek juttatására a rászorulóknak. A több, mint két és fél tonna
élelmiszerbõl mintegy 502 fõ, közel a lakosság fele részesülhetett. Ez alkalommal támogatottanként valamivel több
mint 5 kg élelmiszert sikerült juttatni. Az osztást az önkormányzat dolgozóinak, illetve a résztvevõ közmunkások
munkájának köszönhetõen hatékonyan és eredményesen sikerült lebonyolítani. A következõ ételosztásra a tervek szerint az év vége felé kerül sor.
Alpek B. Levente
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Õsztõl – nyárig az óvodában
Ismét lepergett egy év azóta, hogy a Nagylóki Hírmondóban bemutattuk óvodánkat az olvasóknak. Most beszámolunk az elmúlt nevelési évrõl. 2010. szeptember 1-jén 26 gyermekkel kezdtük meg az óvodai nevelési évet,
majd év közben, ahogy betöltötték 3. életévüket, csatlakozott még 4 gyermek a csoporthoz, így 30 fõre emelkedett
a létszámunk az év végére. Az új óvodásokat az elsõ hónapban folyamatosan fogadjuk az óvodában, ez az úgynevezett „beszoktatás” idõszaka. Ilyenkor sajnos sírástól hangos az épület. Ez az elsõ idõszak szerencsére hamar véget ér és szívesen jönnek az új ovisok is közénk. Az óvodáskorú gyermekekbõl 1 csoportot tudunk
szervezni, vegyes életkorú gyermekekkel. A csoportunk összetétele a következõképpen alakult: nagycsoportos
korú: 5; középsõs korú: 11; kiscsoportos korú: 14 gyermek. A nemek aránya érdekesen alakult a csoporton belül: 9 leányka és 21 legényke bontogatta szárnyait az év során. A védõnéni és a gyermekorvos elvégzik a szükséges vizsgálatokat a gyermekek körében. A nagycsoportosok fogászati szûrõvizsgálaton is részt vettek az
iskolásokkal közösen Sárbogárdon.
Tudatosan alakítjuk a gyermekek napirendjét úgy, hogy lehetõleg minél több idõt töltsünk a szabadban. Szerencsére az
udvarunk füves és évrõl-évre árnyasabb lesz, megfelelõen tágas és jut elég tér a gyermekeknek a nagy mozgások fejlesztéséhez. Az udvari játékok festését a helyi fiatalok önkéntes
munkában befejezték a nyár folyamán és az évet már megszépült udvarban kezdtük.
A kellemes õszi napsütésben kisebb-nagyobb sétákat tettünk
a faluban. Ismerkedtünk környezetünkkel, a középületekkel,
az óvodások háza elõtt megálltunk, és megbeszéltük ki lakik
benne. Még a presszóba is betértünk egy fagyira Görbe Laci
bácsi kedves meghívására.
Az õsz folyamán elkezdõdtek az óvodai nevelõ-oktató munkák, segítõ fejlesztõ tevékenységek. A Sárbogárdi ÁMK
Szakszolgálat logopédusa heti 2 órában beszédfejlesztõ foglalkozásokat tartott 7 gyermek számára. A gyermekszínházi
elõadássorozatra 7 gyermek számára váltottak a szülõk bérletet, az elõadásokra Sárbogárdra óvónõi kísérettel, az iskolával közösen autóbusszal mentünk. Az evangélikus
hitoktatás is folytatódott szeptembertõl 6 gyermek részvételével.
A helyi sportélet megalapozása is elkezdõdik az óvodában, 8
gyermek tagja a foci utánpótlás keretnek. Szeptembertõl az
arra rászoruló gyermekekkel gyógytestnevelésre jártunk az
iskolai tornaszobába, ahol szakember vezetésével kaptak fejlesztést heti 1 órában.
Lassacskán elmúlt az õsz, és beköszöntött a tél, szokása szerint eljött hozzánk a jóságos fehér szakállú is, a gyerekek
nagy izgalommal várják minden évben. Az évek során már
felismerték a gyerekek érces hangjáról, szép ruhájáról – minden jó gyermeket megajándékoz, de a zsákja mindig üres marad. Hogy ki õ, s honnan jön – fedje jótékony homály!
A karácsony megünneplését fõként az adventi ünnepkör, a
készülõdés, az ünnepre való ráhangolódás jellemzi. Közösen
díszítettük fõként saját készítésû díszekkel a gyönyörû ezüstfenyõt, melyet az egyik ovis kislány nagyapja: Szabó Pista
bácsi ajándékozott óvodánknak. A szép fa alá betette ajándékát az angyalka is, a Szülõi Munkaközösség is játékkal kedveskedett a gyermekeknek. Fenyõdíszítés közben megleptek
bennünket finom karácsonyi maffinnal. A sok ajándékot,
meglepetést a falu karácsonyi ünnepélyén adott mûsorunkkal
viszonoztuk a felnõtteknek.
Rövid téli szünet után az újévben élveztük a tél örömeit:
szánkóztunk, hógolyóztunk, hóembert, hó várat építettünk.

Egy-kettõre elérkezett a tél vége, melyet a farsangi mulatsággal búcsúztattunk közös farsangi délutánon, itt az óvodában.
A gyermekek megismerkedtek a vidám maskarázás örömeivel, a szülõk készítette jelmezben, és közösen fogyasztották
el az anyukák által készített sütiket, farsangi fánkot, gyümölcsöt, üdítõt.
Nemzeti ünnepeinket is megünnepeljük itt az óvodában.
Március 15-én kokárdával, ünneplõ ruhában dallal, verssel
ünnepeltünk, az ünnepség alatt a kisfiúk tartják a magyar
zászlót felváltva, ez már évek óta hagyomány nálunk. A kultúrházban folytattuk az ünneplést, ahova kis zászlókkal vonultunk át, és az iskolások színvonalas, élményszerû
elõadásán vettünk részt.
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A tél végét és a tavasz elejét sajnos a sok hiányzás jellemezte,
influenza és bárányhimlõ járvány söpört végig az óvodásokon.
Húsvétra a délutáni pihenõ ideje alatt a nyuszi is belopózott
udvarunkba, és az elkészített füves, virággal díszített fészekbe piros tojást hozott a gyermekeknek.
A sárszentmiklósi nagycsoportosokat is vendégül láttuk egy
tavaszi délelõttön.
A nagycsoportosok, a szüleik és az óvónéni az évvége felé
meglátogatták az iskolát, ahol ízelítõt kaptak az iskolai életbõl.

Az iskolával egész évben folyamatosan kapcsolatban álltunk, pl.: együtt ünnepeltünk, együtt szedtük a lábunkat a mikulás- és nyuszifutáson. A gyermeknapi vígasságok is évek
óta közös ünnepségek, ahol együtt mulat a falu összes aprósága. A gyermeknap megszervezése a szülõket dicséri, de segít az idõs, a fiatal, a vállalkozók, mondhatni az egész falu.
Már évek óta gyermeknapi ajándékot kapunk Takács
Tiborék családjától – idén udvari játékokkal leptek meg bennünket.
Az év során igazán szép gesztusoknak, adományozásoknak
lehettünk részesei, pl.: Kiss Nándoréknál megismerkedhettünk a népes háziállat sereggel. Évente meglátogatjuk a régi
óvodát Szilfában, hogy az új gyerekek is tudják hova jártak a
nagyok és a szüleik óvodába. Az idei sétát egy nagypapa,
Schöffer Lajos bácsi udvarában fejeztük be, ahol a kacsától a

Egészségesen – helybõl!
A korszerû táplálkozási ajánlások szerint a helyben termesztett zöldségek, gyümölcsök egészségesebbek, mint a
több száz kilométerrõl ideszállítottak.
A Lóki konyhán az ételkészítésben mi is megkerestük a módját, hogyan táplálkozhatnánk egészségesebben. A tavasz folyamán többször vásároltunk helyi termelõktõl pl.:
újburgonyát, epret, cseresznyét. A gyermekétkeztetéshez
(uzsonnára) ajándékba is kaptunk zöldséget, gyümölcsöt. A
gyermekek nevében ez úton köszönjük meg Antal Ferencnek, Hufnágel Lászlónénak, Molnár Lászlónénak és Sebestyén Lászlónak a friss salátát és gyümölcsöket.
Arany Zsoltné élelmezés vezetõ

Nagylóki Hírmondó

lovakig szinte mindent végigsimogattak a gyerekek, majd
egy szíves vendéglátás után lovas kocsival hozott bennünket
vissza az oviba. Az év során gyakran kapunk gyümölcsöket a
szülõktõl, nagylóki lakosoktól.
Katona József fa lépcsõfeljárót ajándékozott óvodánknak,
biztosította az anyagszükségletet, Huszár Józsi bácsi és az
ifjú Huszár József – aki mellesleg óvodás szülõ is – elkészítették és felállították nekünk. A virágládákba szép virággal
lepett meg bennünket Takács Zoltán családja, sok más segítség mellett. Mindazoknak, akik bármilyen segítséget, önkéntes munkát ajánlottak fel, ezúton köszönjük meg a
gyermekek nevében is.
Május végén szép kirándulást szerveztünk a szülõkkel együtt. A Velencei-tavon a „Nadap” sétahajó ringatott bennünket, még a kapitány
fülkéjébe is bemehettünk. Utána a Pákozd –
Sukorói Arborétumban töltöttünk egy felejthetetlen napot, ahol a Kaland-játszótéren a gyerekek szinte fáradhatatlannak bizonyultak. A
szülõk kitûnõ bográcsos ebéddel kedveskedtek
nekünk. Egy olyan napot töltöttünk együtt,
amelyre még sokáig szeretettel emlékezünk. A
pedagógus napi megemlékezést is megszervezték a szülõk – titokban tanult verssel, virággal –
köszönjük, jólesett!
Az óvodai évet hagyományosan az évzáró ünnepéllyel zártuk le, amelyre meghívtuk a szülõket,
vendégeinket, elbúcsúztattuk a nagycsoportosokat, akik a jövõ tanévet a Nagylóki Általános Iskolában kezdik meg.
Az idei évben sajnos csak maroknyian hagyják
el az óvodát, szeretnénk õket ebbõl az alkalomból név szerint
is megismertetni az olvasókkal. A 2011/2012. tanév elsõ osztályosai: Erõs Balázs, Kailbach József, Kalger Noémi, Lukácsi Nóra, Sándor Natália. Szeptember elsején az ötödik
osztályosok kézen fogják õket és átvezetik az iskolába, mi
óvónõk a szülõkkel együtt büszkén kísérjük õket.
Beszámolónk végén, melyben dióhéjban elmondtuk az elmúlt év történéseit, továbbra is célunk az óvodai nevelésünk
során, hogy megfeleljünk a szülõknek, a fenntartónak, a falu
lakosságának, és mindenki megelégedésére olyan körülményeket teremtsünk, ahova a gyermekek szívesen járnak, s
boldog kisgyermekkort élhetnek meg.
Nagy Imréné, Killer Józsefné
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V. TÓTH IMRE EMLÉKTORNA
EGY ISKOLAIGAZGATÓ EMBERI PÉLDÁJA
A testnevelés annyi, mint a lélek folyamatos karbantartása. Mert a test rendszeres ápolása belsõ egyensúlyt teremt, amely kihat a belõle sugárzó cselekvõ életre is. Innen van az, amit mi Nagylókon Tóth Imrétõl igyekeztünk elsajátítani, átvenni, s magunkban gazdagítani életstílusát.
Egyszerûnek látszó, mindennapi apróságok voltak azon
megnyilvánulásai, melyek egyszerre tették õt egyszerû, hétköznapi emberré, aki melléállni, õt követni a világ legtermészetesebb dolgává vált. Pedig karakterében következetes
volt, ez abban nyilvánult meg, hogy amit másoktól megkövetelt, annak mindig maga állt az élén. Elõl járt úgy, hogy minden tettének, tettünknek elõre látta a végét, annak
eredményét. Példája magával ragadott ifjakat, felnõtteket.
Amit a testnevelésben megkövetelt négy évtizeden át, azt a
tanulók tanulmányi eredményében is viszont akarta látni. Segített ott ahol kellett, s fegyelmezett, ha arra szükség volt. Ezt
szerették benne. Rajongtak érte a fiatalok.
Emberi kvalitásai, szíve, lelke magával ragadta környezetét.
Sorolhatnánk még sokrétû kapcsolatainak követésre méltó
eseményeit, ahol mindig ember volt az emberek között.
2007. március 15-én tragikus hirtelenséggel hunyt el, nekünk
hagyva emberi értékeit.
Az eddigiekbõl is kitûnik, hogy különös szerelemmel szerette a sportot. Élete döntõ része volt.
Hisszük, hogy odafentrõl helyesli, ha a sport gyakorlásának
szellemével fejezzük ki évenként megemlékezésünket.
A Tóth Imre Emlékbizottság körültekintõ szervezéssel, aprólékos, a részletek gondosságával készítette elõ az emléktornát.
A környezõ térségekbõl ötödik alkalommal gyûltek össze
mintegy háromszázan, hogy a 182 nevezett személy nemes
vetélkedését végigszurkolják.
Külön csoportot képeztek az iskolások, ahol 3 alsós, és 5 felsõs csapat indult 78 fõvel, a másik csoportban a felnõttek között 13 csapat indult 104 fõvel.
A Nagylók, Sárosd, Szabadegyháza, Sárszentmiklós, Töbörzsök, Mezõfalva, Cece,
Pusztaszabolcs tisztelõi alkották az emléknap seregét.
Ez is jelzi, hogy méltó ünnep
volt ez az emlékverseny.
Az egybegyûltek elõtt Dobai
Teréz tagintézmény-vezetõnk
méltatta a sportember érdemeit,
köszöntette feleségét, gyermekeit, unokáit, rokonait.
Egy perces néma fõhajtással
adóztunk emlékének. Kivonultunk sírjához, ahol elhelyeztük
az emlékezés virágait.
Megkezdõdött a focibajnokság.
A legfiatalabb játékos Virág
Benjamin 5 éves, a legidõsebb
pedig Roszkopf János 47 éves
focisták voltak. Mindketten
nagylókiak.

A sportprogram teljes lebonyolítását Zalka Sándor tanár végezte a szabályoknak megfelelõ formában. A játékokat vezették: Takács László, Killer Péter, Vígh Gábor, Rauch Béla
és Koncz József.
A játékosok élelmérõl az emlékbizottság gondoskodott. A finom gulyáslevest Szakács Erzsébet és Halasi Annamária
fõzték.
A különdíjakat Tóth Imre családja, Zalka Sándor és Görbe
László ajánlották fel.
Végig büfé és zene mûködött, este pedig nosztalgia koncert
fejezte be az együttlétet.
Eredmények: ALSÓSOK: I. Sárosdi Túró Rudi, II. Nagylóki
Fehérek /kicsik/. FELSÕSÖK: I. Mezõfalva MEDOSZ, II.
Sárszentmiklós SC. III. Cece PSE, IV. Nagylók SE, V. Az
összes többi csapatFELNÕTTEK: I. Nagylók I., II. Nagylók Old Boys, III.
Pusztaszabolcs SZÕR FC., IV. Ercsi Jolpa FC., V. Nagylók
Ifi és minden csapat.
A mezõnybõl kiemelkedett Nyikos István játéka, aki ezzel
elnyerte a „leghajtósabb játékos ’’ címet. A legjobb 11-es
rúgó Hethési Tibor pusztaszabolcsi játékos volt. A felnõtt
gólkirály: Berta Csaba pusztaszabolcsi, gyermek gólkirály
Csáky Kálmán cecei játékos lett. A versenyek oklevelek, különdíjak, kupák átadásával zárultak.
A hagyománynak megfelelõen a díjakat „Tóth Imre bácsi
’’lánya Tóth Gabriella és Zalka Sándor adták át.
A résztvevõket jövõre is nagy szeretettel várja Nagylók!
Tauzné Piroska
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Remekel a nagylóki labdarúgás
Hétrõl hétre hallani, hogy a nagylóki focicsapat egyre nagyobb sikereket tudhat magáénak. A munka és az
összeszedettség eredményeként idén már a megyei mezõnyben is kitûnt a válogatott, ami komoly teljesítmény.
Az eredmények hátterérõl és a nagylóki foci történetérõl Tóth József polgármester úrral beszélgettem.
Hogyan indult újra a nagylóki labdarúgás?
2004-tõl szervezõdött újra a nagylóki foci. Ekkor a sportoláshoz még igen rossz körülmények álltak rendelkezésre, így
eldöntöttük, hogy kézbe vesszük a dolgot, újraélesztjük a
sportegyesületet és teszünk a helyi labdarúgásért. Ekkor még
közösen, Hantossal együtt szervezõdött a csapat, azonban rövidesen a két település külön útra tért a futball terén.
Kik kezdtek a munkához?
Molnár Csaba alpolgármester, Pintér Gábor korábbi elnökségi tag, Nagy Gyula hantosi lakos, András Zoltán, illetve jómagam vettünk részt az új egyesület elnökségében, melynek
teljesen szabályossá tettük a mûködését, formalizáltuk a szabályzatát, egy szóval megalapoztuk a késõbbi munkát. Ezzel
tudtuk nevezni a csapatot a megyei bajnokságba, mellyel
mondhatni újraindult a helyi futball.
Hogyan folyt a további építkezés?
Kezdetben megszervezõdött a felnõtt csapat, majd sikerült
összeállítani egy ifi korosztályút is. Ezt követõen az iskola
bevonásával utánpótlás korúak is szervezõdtek. Elõször
U13, majd U11, U9 és U7 korosztályban indultak csapatok.
Ezzel párhuzamosan igyekeztünk megfelelni a Fejér Megyei
Labdarúgó Szövetség elvárásainak is, azzal, hogy biztosítottuk a megfelelõ környezetet a labdarúgómeccsek megszervezéséhez, lebonyolításához. Ennek fényében kispadokat
helyeztünk el, új kapukat építettünk, felhúztuk a kerítést és

ezzel biztosítottuk a minõségi sportolás alapkövetelményeit.
2008-ban sikerült a Nemzeti Sportszövetséghez pályázatot
benyújtani, melybõl két és fél millió támogatás származott.
Ezt az összeget felhasználva, társadalmi összefogásban és
önrész hozzáadásával sikerült teljesen felújítani a sportöltözõt, beszerelni a fûtést, korszerûsíteni a zuhanyzókat.
Miképpen mutatkozott meg a munka az eredményekben?
2009-2010-re a csapat kemény munkájának köszönhetõen
már egyértelmûen látszott az eredmény. Eljutottunk oda,
hogy a csapat osztályozót játszhatott a megye másodosztályba való feljutásért, ami sajnos akkor még nem sikerült.
Közben az elnökség is újjászervezõdött.
Igen, 2010 környékén megváltozott az összetétel. Molnár
Csaba mellé négy új elnökségi tag, Takács József elnök, Szabó István, Takács László, illetve Roszkop János került.
A 2010-2011-es szezon nagy sikereket hozott.
Valóban. 2010-2011-ben a csapat olyan jól szerepelt, hogy
nyugodtan mondhatjuk: le a kalappal elõttük! Gyakorlatilag
végig vezették a táblázatot a megyei harmadosztályú bajnokságban, és a végén egyértelmûen megnyerték a ligát. Az ifjúsági csapatunk is jól szerepelt. Õk másodikak lettek, egész jó
statisztikával és remek mutatókkal. Ennek köszönhetõen az
új szezont a felnõtt csapat már a megye másodosztályban
kezdheti. Mindemellett szeretném még elmondani, hogy a
Magyar Kupában is megye elsõ osztályú csapat ejtette ki a
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nagylókiakat, így csupán egy lépésen múlt, hogy nem kerültünk föl az országos fõ táblára.
Hogyan értékeli a nagylóki focit, annak jövõjét?
A harmadosztályban aratott gyõzelem után az MLSZ Fejér
megyei igazgatóságának igazgatója Snejder Béla úr, illetve
az alelnöke adták át az érmeket. Én akkor is elmondtam, és
most is úgy gondolom, hogy elismerésre méltó az a munka,
ami a nagylóki focicsapat körében folyik, csakúgy a pályán,
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mint a sportegyesületben. Látszik, hogy mindent megtesznek
a vezetõk annak érdekében, hogy a játékosoknak a megfelelõ
feltételek biztosítva legyenek, a többi pedig a játékosokon
múlik. Én úgy gondolom, az õ odaadásuk, lelkesedésük és kitartásuk is figyelemre méltó.
Köszönöm az interjút polgármester úr és kívánom, hogy a
csapat az elõzõekhez hasonló, sõt még komolyabb sikereket
tudhasson magáénak.
Alpek B. Levente
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Ha szobanövénye kinõtte a lakást a Közösségi ház épületében
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