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E program célja: a helyi óvoda udvarának korszerûsítése, fejlesztése, parkosítása
A program lebonyolításának folyamata :

Megbeszélések
2011.09.14 Nagylók Közösségi Ház
résztvevõk: Civil Képviselõk Fórumának tagjai, Helyi óvoda
képviselõi, Nagylóki Településfejlesztési Kft. képviselõje
téma: a legfontosabb elvégzendõ feladatok az óvoda udvarán a
körlevél tartalmának megbeszélése, melynek formájában közvetítik a programot a lakosság felé
2011.09.20 Nagylók Közösségi Ház
résztvevõk: Civil képviselõk Fórumának tagjai, Helyi óvoda
képviselõi, Bánáti Ferenc Stratégiakutató intézet Kht. képviseletében
téma: a körlevél ismertetése és a lakossághoz való eljuttatás formájának megbeszélésem - az elvégzendõ munkák pontosítása,
anyagszükséglet meghatározása - a program idõpontjának kitûzése : 2011. október 01-02
2011.09.29 Óvoda udvara
résztvevõk: Civil képviselõk Fórumának tagjai, Helyi óvoda
képviselõje
téma: az udvari játékeszközök, sportszerek megtekintése, elvégzendõ feladatok megbeszélése - az összegyûjtött tárgyi adományok, anyagok számbavétele, szükséges anyagok beszerzésének
megtervezése
Folytatás a 2. oldalon
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2011.10.01-02 Óvoda Nagylók
- a programban rögzített önkéntes munkák elvégzése
2011.10.05 Nagylók Közösségi Ház
résztvevõk : Nagylóki Településfejlesztési Kft. képviselõje, Helyi óvoda képviselõi
Civil képviselõk Fórumának tagjai, Bánáti Ferenc Stratégiakutató intézet Kft képviseletében, téma: a programban megvalósult eredmények közös értékelése, a
folyamatban lévõ munkálatok, felajánlások megbeszélése - döntés a pénzfelajánlások maradványának felhasználásáról,
a
köszönõlevelek
formájának,
tartalmának és a felajánlókhoz való eljuttatásának megbeszélése
A köszönõlevelek eljuttatásával, a pénzbeli adományok
2011.10.28-i lezárásával a Nagylóki Civil Képviselõk
Fóruma a programját befejezettnek tekinti.
A program folyamatának rögzítéséhez mellékeljük
1. a lakossághoz eljuttatott körlevelet
2. az óvoda udvarán elvégzett munkák felsorolását
3. az anyagi és tárgyi eszközöket adományozók névsorát
4. az önkéntes munkát végzõk névsorát
5. a pénzbeli adományozók névsorát
6. a köszönõlevelet a programban résztvevõk számára
7. a program során készült fotókat
A program dokumentálásának befejezéseként megállapíthatjuk, hogy sikeresen zártuk a programot. A kitûzött
célok megvalósításában a lakosság partner volt. A
Nagylóki emberek szinte minden korosztálya részt vett
a programban. A szervezés, a munkák lebonyolítása során mindenki jó ügyet szolgált és ez látható örömmel,
elégedettséggel töltötte el a résztvevõket.
Az óvodások nagy örömmel vették birtokukba megszépült udvarukat, és örömmel fogadták a pénzfelajánlásokból beszerzett ajándékokat.
A Civil Képviselõk Fórumának tagjai büszkén vállalhatják programjukat. A mellékletek adatainak elemzésével
levonhatók
bizonyos
következtetések,
tapasztalatok, melyek újragondolásával megköny- nyíthetik a további programjaik megvalósítását.
A Nagylóki Civil Képviselõk Fórumának 2. számú
programját rögzítette
- Nagy Imréné a Nagylóki Óvoda részérõl
- ifj. Géczi Sándor a Nagylóki Civil Képviselõk Fóruma
részérõl
1.sz. melléklet
Körlevél a lakossághoz
2.sz. melléklet
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A program során elvégzett munkák :
- tuják telepítése
- udvari fajátékok, sporteszközök festése
- utcai fakerítés, bejárati kapu festése
- palakerítés festése és mesefigurákkal való díszítése
- hátsó udvari kapu, ajtó festése
- udvari kiskapu javítása, festése
- 4db épületi külsõ ajtó mázolása
- fasportszer-állvány javítása
Felajánlások, amelyek a program lezárásakor még
nem fejezõdtek be:
- 3db virágtartó készítése
- hintaállvány készítése
- sziklakert kialakítása
- udvari árnyékolók nádazása
Tárgyi eszközöket, anyagokat felajánlók listája:
· Balogh Bence
· Czeiner Jánosné
· Dr. Makkos Norbert
· Felner Róbert
· Gyõri Mihály
· Hajdara Ferencné
· Hóber Antal
· Horváth Imréné
· id. Huszár József
· ifj. Huszár József
· Jelinek Pálné
· Kántor Józsefné
· Kranauer István
· Leszák Péter

· Magyar Tiborné
· Menyhárt Mariann
· Pintér Béla
· Ponnert Attila
· Sándor Csaba
· Szabó Józsefné
· Szekeres Józsefné
· Takács Zoltán
· Török József
· Török Péter
· Vései József
· Vörösné Deák Mária
· Zádori Józsefné

Felajánlások, amelyek a program befejezésekor folyamatban vannak:
Katona József
id. Huszár József
Nagylók Községi Önkormányzat
Önkéntes munkát végzõk névsora
· Bakonyi Ágota
· Bakonyi József
· Baloghné Huszár Zsuzsa
· Bódis Gábor
· Büki Krisztina
· Czeiner Brigitta

· Czeiner Jánosné
· Deák László
· Denkó Eszter
· Fánczi Krisztina
· Feil László
· Gyõri Mihály
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· Hajdara Ferencné
· Halász Tamás
· Hufnágel Lászlóné
· id. Huszár József
· Kántor Mariann
· Kaszab Józsefné
· Killer Donát
· Killer Józsefné
· Killer Péter
· Koncz Zsuzsanna
· Leszákné Gál Gabriella
· Lukácsi Sándor
· Magyar Tiborné
· Mihályi Márk
· Nánási Kata
· Pál Petra
· Pinke Zsanett
· Pintérné Ponnert Mária
· Ponnert Attiláné
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· Puha Gyuláné
· Révészné Czeiner Kinga
· Szabó Máté
· Szabó Péter
· Szabó Roland
· Szabóné Mile Zsuzsanna
· Takács László
· Takács Szabolcs
· Takács Tiborné
· Takács Zoltán
· Takácsné Erdélyi Mária
· Takácsné Schöffer Zita
· Varga Gábor
· Varga Roland
· Vargáné Czeiner Renáta
· Vigh Zoltán
· Virágné Zelnik Gabriella
· Vörös Boglárka
· Vörösné Deák Mária

A programhoz kapcsolódó, de a tavasszal megvalósítandó nádazási munkát felajánlott:
Görbe Tibor
Az október 22-ig összegyûjtött pénz adományozóinak listája. A késõbbi felajánlások névsora is fel
lesz tüntetve a következõ listán.
· Bakonyi Árpádné
· Bakonyi Ildikó
· Bakonyi József
· Balogh János
· Baloghné H. Zsuzsa
· Barabásné Hepp Ilona
· Bartos Ilona
· Bartos István
· Borbély Istvánné
· Borsos Istvánné
· Bögyösné Kótai Erzsébet
· Bugyi Sándor
· Czeiner Kinga
· Czirok Csaba
· Csikós László
· Deák László

· Erdélyi Ildikó Katalin
· Erõs György
· Fánczi Krisztina
· Faragó Lajosné
· Fehérvári Józsefné
· Fellner Róbert
· Ferenczi Nárcisz
· Gál Lászlóné
· Gebhardt László
· Görbe Éva
· Görbe László
· Hajnal Attiláné
· Heiczinger József
· Heiczinger László
· Horváth Krisztina
· Horváth Lászlóné

· id Fánczi István
· id. Határ Ferenc
· Kántor Józsefné
· Kaszab Ferencné
· Katz Györgyné
· Kerek Manóné
· Killer Jánosné
· Killer Júlia
· Killer Nóra
· Kiss Lászlóné
· Koncz Ferencné
· Koncz Lászlóné
· Kovács József
· Köteles Lajosné
· Leszák Péter
· Magyar Attila
· Magyar Tiborné
· Ménesi József
· Mile Istvánné
· Molnár István
· Molnár Istvánné
· Molnár Lászlóné
· Nagy Andrea
· Nagy Imre
· Nagy Zsuzsanna
· Nánási Józsefné
· Õriné Huszár Erzsébet
· özv. Kiss Jánosné
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· özv. Tanárki Jánosné
· Pál Éva
· Palásti Ágnes
· Pánczél Ferenc
· Pap Gabriella
· Papp Béláné
· Pintér Józsefné
· Puha Éva
· Rédei Sándorné
· Roszkopf János
· Sági Mihályné
· Schöffer Lajos
· Szabó Eszter
· Szemeti Lászlóné
· Szilágyi Mihály
· Tajti Istvánné
· Takács Ferencné
· Takács Tiborné
· Tórizsné Nagy Márta
· Török Ferencné
· Varga Tibor
· Vései Edina
· Vigh Józsefné
· Virág Józsefné
· Virágné Zelnik Gabriella
· Vörös Lászlóné
· Zádori Jánosné

Tisztelt Nagylóki Támogatónk!
A Nagylóki Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma 2011. július 11-i ülésén azt a határozatot hozta, hogy a Közösségi
Ház felújításához 1 200 000 Ft, azaz egymillió-kettõszázezer
forinttal hozzájárul. Köszönetünket fejezzük ki minden Támogatónak, aki adója 1%-kát az alapítványnak utalta, s hozzájárult ehhez a beruházáshoz.
Õszinte örömmel üdvözöljük ezzel a sikeres felújításnak a
létrejöttét, hisz így a lakosság rendelkezésére áll egy korszerû, a kor igényeit kielégítõ épület, ahol a szabadidõ kulturáltan eltölthetõ.
Köszönetünket fejezzük ki Nagylók község Képviselõtestületének, Tóth József polgármester úrnak a beruházás során
végzett munkájukért. Nekik köszönhetõen községünkben
létrejött egy olyan komplexum, melynek szolgáltatásait,
programjait igénybe véve mûvelt, a mûvészetek, a kultúra
iránt érdeklõdõ emberekké válhatnak gyermekeink.
Nagylóki Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma
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Tisztelt Nagylóki Polgárok!
A társadalom, ezen belül a helyi társadalom folyamatainak és mûködésének a vizsgálata, ennek révén a társadalom megértése, egyre nehezebb feladat. Ha jobban értenénk, talán jobbá is tehetnénk.
Nagylókon, 2010 nyarán indult, Részvételi Demokrácia Program egyszerre segíti a helyi társadalom mûködésének jobb megértését, s a jobbá tételét is.
Bízunk abban, hogy Ön és családja, hisznek abban, hogy Nagylókon értelmes, s immáron elodázhatatlan kollektív feladat elõre gondolkodni és tervezni, ezért támogatják a program indítását és végig vitelét, s ezt a meggyõzõdésüket a Társadalmi Szerzõdés aláírásával fejezi ki.
Nagylók, 2011-10-10
Nagylók község Önkormányzata Civil Képviselõk Fóruma és Képviselõ testülete.

Társadalmi Szerzõdés
Mi, nagylóki polgárok, minden kényszertõl és pressziótól mentesen, szabad akaratunkból kinyilvánítjuk, hogy
a Nagylóki Társadalmi Szerzõdés megalkotásával és a
dokumentum aláírásával az alábbi célokat és feladatokat kívánjuk megvalósítani;
A Társadalmi Szerzõdés megalkotása és elfogadása a
helyi részvételi demokrácia megvalósulásának az alapja. A program lényege a demokrácia demokratizálása,
ami nem a képviseleti demokrácia megszüntetését, hanem (csak) a továbbfejlesztését jelenti.
Ahol részvételi demokrácia van, ott nem csak a választott képviselõk, hanem a település minden polgára - nem
csak választópolgára - személyesen is részt vehet, részt
vesz a jövõkép és a konkrét programok tervezésben és
magalkotásában, a döntések meghozatalában, s a közös
cselekvések tervezésében és megvalósításában is, a település közösségének teljes kontrolja és folyamatos ellenõrzése mellett.
A részvételi demokráciában nincs helye, de tere sem, az
egymásra mutogatásnak, hiszen miután közösen hozzuk a döntéseket, ezért a felelõsségünk is közös.
Legfõbb törekvésünk, hogy perlekedés helyett, a kompromisszumokra törekvés, a kölcsönös tisztelet és egymásra
figyelés
jellemezze
Nagylók
társadalmi-közösségi életét, különös figyelmet fordítva
a legidõsebb és a legfiatalabb nemzedékek segítésére.
Az idõsebb generáció tisztelete a múlt tisztelete, ennek
hiányában nincs élhetõ jövõ. Ám azt is szeretnénk, ha a
legfiatalabbak itt a faluban kapnák meg azokat az új és
korszerû ismereteket, amelyek a XXI. század emberének értelmes életéhez nélkülözhetetlenek. Ez egyáltalán
nem egyszerû feladat, ehhez olyan helyi intézmények
szükségesek, amelyek képesek ezt a „küldetést” teljesíteni.
Azt akarjuk elérni, hogy Nagylókon ne az ellentétek,
hanem az együttmûködés domináljon. Hogy mindenki
értse és fogadja is el: ez a program senki ellen nem irá-

nyul, nem valami, nem valaki ellen van, hanem valamiért: azért hogy a részvételi demokrácia megvalósulásával Nagylókon mindenkinek javuljon az
életminõsége; boldogabb, kiegyensúlyozottabb, „gazdagabb” életet élhessen!
Tovább folytatjuk a részvételi demokrácia intézményrendszerének kiépítését, az utcaközösségek létrehozása,
s a civil képviselõk megválasztása után, szorgalmazzuk
és támogatjuk a Magisztrátus megalakítását is.
A program legfontosabb gyakorlati feladata a helyi önellátás - elsõ lépésként az élelmiszerellátás – megszervezése, a helyi fogyasztók folyamatos kiszolgálása,
majd az élelmiszerellátás biztosítása mellette, a helyi
önellátás bõvítése újabb szolgáltatásokkal, mindenek
elõtt a helyi pénz bevezetésével, nem titkoltan a célból,
hogy a település alapellátásában mielõbb a saját lábára
állhasson.
Nagylókon, ez év közepén, megalakult Civil Képviselõk Fóruma, az egyik biztosítéka a folyamatos párbeszéd fenntartásának a lakosság körében, s ez
mindannyiunk alapvetõ érdeke. Ezért vállaljuk, hogy
személyes közremûködésünkkel támogatjuk és segítjük
a ma még olykor-olykor akadozó párbeszéd kiteljesedését és folyamatos fenntartását.
A strukturált párbeszéd rendszerének a megteremtése
és mûködtetése, az utcaközösségek tagjai és megválasztott képviselõi közötti kommunikációt segíti, továbbá
azt, hogy a képviselõk mielõbb hozzák létre saját közös
civil intézményeiket, amelyek tovább erõsítik, hitelesítik a tényleges párbeszédet.
A Civil Képviselõk Fóruma vállalja, hogy szervezi és
koordinálja ezt az intézményes párbeszédet, továbbá azt
is, hogy a következõ tíz évben mindvégig lehetõséget
teremt, minden olyan utcaközösségnek, helyi polgárnak
és családjának a személyes részvételére a döntésekben
és a cselekvésekben, akik ezt igénylik. Ez az egyik biztosítéka annak, hogy az új demokratikus ügymenet és

Nagylóki Hírmondó

5

KÖZÉLET

közösségi együttmûködési hálózat hosszú távon is mûködõképes legyen. A másik, igen fontos biztosítéka pedig az, hogy mindezen törekvések mögött,
támogatóként és ösztönzõként ott áll a helyi önkormányzat és a képviselõ testülete, akik legelsõként vállalták a Részvételi Demokrácia Programban való aktív
részvételt.
A program és a Társadalmi Szerzõdés tíz évre szól, de a
szerzõdés meghosszabbítható, ha eredményes lesz.
Tisztában vagyunk azzal, nem várhatunk gyors és látványos változást, mert tudjuk minden változásnak elsõként a fejekben kell végbemennie, s a szemléletváltás
nagyon lassú és nehézkes folyamat, de azon vagyunk,
hogy ez a váltás, saját érdekünkben, mielõbb megtörténjék.
Mindent összevetve a Társadalmi Szerzõdés azt szorgalmazza, hogy a helyi polgárok lelkileg és szellemileg
azonosulhassanak a közösség azon jövõképével, amit
saját maguk alkotnak (majd) meg, hogy ki-ki személyesen vagy közösségi fellépések keretében folyamatosan

részt vehessen a jövõ településének létrehozásában.
Ezért a tervek valóra váltásáért már nem csak a döntéshozók vagy az intézmények, hanem minden egyes, a
szerzõdést aláíró nagylóki polgár és család is felelõsséget vállal.
Ez - jelképesen mondva – megköveteli, hogy mindenkinek új rendet kell teremtenie a kertjében, a háza elõtt, az
utcán, a faluban és persze, és korántsem utolsó sorban, a
saját gondolkodásában is.
A fentebb felsoroltak ismeretében és tudatában kijelentjük, hogy a részvételi demokrácia programját elfogadjuk és vállaljuk, hogy kollektív munkával kialakítjuk
intézmény rendszerét és hatékony mûködtetését.
Nagylók, 2011. október 22.

A Közösségi Házban történt
Nyárbúcsúztató kézmûves foglalkozás

„Járjon a lábad…”

Augusztus 29-én délután összegyûltek a gyerekek és
szüleik a Közösségi házba.
Kipróbálhatták a koszorúfonást, karkötõ készítést, a
gyöngyfûzést, a babakészítést és a kavicsfestést.

Szeptember 17-én összegyûlt a falu apraja és nagyja a
Közösségi házban, ahol kitáncolhatták magukat a táncházban.
A gyerekek önfeledten játszották a népi játékokat, és
közben a néptánc lépéseivel is megismerkedhettek. Utánuk az idõsebb
korosztály élvezhette a táncot.
Köszönjük Nánási Katalinnak, hogy
bevezetett bennünket a néptánc világába.
Bakonyi Ágota

A kavicsfestés nagy sikert aratott, volt olyan, akit csak
nagy nehézségek árán lehetett rávenni, hogy mást is
készítsen.
Köszönjük a Szülõi Munkaközösségnek és minden
segítõnek, hogy megvalósulhatott a délután.
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Hírek a Közösségi Ház tájáról
Idõsek napja
Október elsején Nagylók Község Önkormányzata és a helyi Vöröskereszt köszöntötte Idõsek napja alkalmából a szép
korúakat. Rövid kulturális mûsorral kedveskedtek az egybegyûlteknek. Az Általános Iskola diákja közül egy-egy szavalatot
hallhattunk Csibi Laurától, Répási Nórától,
Répási Eszter Csengétõl, Takács Cecíliától, Bán Luciától, Vörös Boglárkától és
Nagy Violettától. Fellépett a Nagylóki
Népdalkör, a Nagylóki „Baka” Férfikar és
Tóth Szilárd.

Szüreti felvonulás és bál
Október 8-án fázott a lábuk a nagylóki szüreti felvonulóknak Dacolva az idõjárással 14 órakor indultak a
lovas kocsik, kiegészülve egy póni fogattal a Közösségi Ház elõl. Koncz Ferenccel és a hantosi Bokréta
Néptánccsoporttal kiegészülve végig énekelték és táncolták a falut. Sietett mindenki az esti bálba, ahol a
Koncz Rock jóvoltából hajnalig tartó mulatozás vette
kezdetét.

Nagylóki Hírmondó
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KÖZÉLET

A zsûri országos és térségi elismeréseket osztott ki fellépõknek.
Büszkék vagyunk a Nagylóki „Baka” Férfikarra, akik
XVI. Térségi és Országos Népzenei Minõsítõ verseny- Térségi Kiváló Minõsítést szereztek a rendezvényen.
nek adott otthont a nagylóki Közösségi Ház október További sikereket kívánunk nekik.
15-én. Fejér, Veszprém, Somogy, Pest és Bács-Kiskun

Országos Népzenei Minõsítõ verseny a
nagylóki Közösségi Házban

Varrás - Foltvarrás
csodái

Október 15-22 között látható a Közösségi Ház Konferencia termében Vargáné
Czeiner Renáta kiállítása,
mely sok érdekességet tartogat a belátogatóknak. Varrott cicától kezdve, falvédõkön át egészen a
koszorúslány ruhákig minden szépség megtalálható a kiállításon.
Bakonyi Ágota
megyébõl érkeztek a népdalkörök, énekesek és zenekarok. 38 mûsorszám alatt 399 fellépõ mutatta meg,
hogy milyen értékeket rejt a torkuk. A Vakler Anna
népdalénekes, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
tanára; Dr. Alföldi-Boruss István népzenekutató, a Magyar Rádió zenei fõszerkesztõje és Németh István alkotta szakmai zsûrinek nem volt könnyû feladata.
Nagylóki Népdalkör nyitotta meg az eseményt, majd
Tóth József Nagylók község polgármestere köszöntötte Gratulálunk a Nagylóki „Baka” Férfikarnak, akik
a fellépõket. Varga Gábor , országgyûlési képviselõ is 2011. november 19-én a Peremartonban megrendemegtisztelte az eseményt jelenlétével, köszöntötte a zett, IX. Vass Lajos Népzenei Versenyen Arany minõsítést szerezte meg.
résztvevõket.
A szakmai zsûri tanácskozása alatt a fellépõk közös Gratulálunk a tagoknak és felkészítõ tanáruknak,
Nagy Lászlónak!
éneklésbe kezdtek, csak úgy zengett a Színházterem.

AZ 56-OS HÕSÖKRE EMLÉKEZTÜNK NAGYLÓKON
Az 1956. október 23-ai eseményekre , s a forradalom és szabadságharc hõseire emlékeztünk a Közösségi házunkban. A 20.századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményét vitte színre mély átéléssel hatodik osztályunk, Dobai Teréz osztályfõnök irányításával.
Óvodások, iskolások , a falu lakói jöttek el, hogy tiszte- nuljuk ezt megbecsülni. Ne engedjük azt , hogy hajtsuk
legjenek azok emléke elõtt, akik megtették az elsõ lépé- le fejünket, ha az igazság megtipróival kell szembenézseket a kommunista diktatúra lebontására , s nünk. Ne hagyjuk, hogy békétlenséget szítsunk egymás
megfogalmazták követelésüket 55 évvel ezelõtt.
között ! Legyünk jobb emberek , összetartóbbak , a ránk
Egy nemzet , a magyar nép vissza akarta kapni saját éle- szabott munkát becsületesen végezzük el.
tét. Egyszerre sok embernek volt bátorsága kimondani a Higgyük azt, hogy egy kicsit mindig büszkébbek le„ NEM ’’-et az addig átélt nyomornak, a mindennapok szünk elõdeink tetteire, egy kicsit mindig erõsebbek,
addig megélt félelmeinek , az addig mondott hazugsá- okosabbak, összetartóbbak leszünk a mindennapokban ,
gainak, a családok rettegésének, a bizonytalanságnak. mert ez 1956 igazi üzenete.
A magyarok példát mutattak a világnak , világrengetõ
Tauzné Piroska
dolgokra voltak képesek ,életüket tették kockára azért,
hogy mi most szabadon, demokráciában élhessünk. Ta-
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OVI – NYITOGATÓ
A nyári vakáció hamar eltelt, és szeptemberben újra kitárta kapuit az óvoda, várva a régi és az új óvodásokat. A
beiratkozáskor már láttuk, hogy magas csoportlétszámmal kezdhetjük meg a 2011/2012. nevelési évet. Szeptember végére 30 fõ lett az óvodások létszáma, ebbõl 11 nagycsoportos korú, 8 középsõs, 11 a kiscsoportos korú
gyermek.
Az új nevelési évet változatlan személyi és tárgyi feltételekkel kezdtük meg.
Szeptember elsõ napjaiban a
régi óvodások vették birtokukba az óvodát, a nyári szünet után büszkén élték meg,
hogy kiscsoportosokból – középsõsök, középsõsökbõl –
nagycsoportosok lettek.
Majd folyamatosan csatlakoztak hozzájuk az új óvodások.
A családtól való elszakadás,
az elsõ közösségbe való beilleszkedés
bizony
nem
könnyû, sem a szülõnek, sem
gyermeknek. Van, aki vonakodva, riadtan, sírva jön hozzánk, van aki már alig várja,
hogy ovis lehessen, és csak
pár nap, vagy pár hét múlva
jelenti ki, hogy már elég volt
az oviból. Egy közösséghez való csatlakozás, a sok szabály, a megváltozott körülmények elfogadása nagy feladat egy pici gyermeknek és sok-sok türelmet igényel a
családtól is.

Az év elején megtörténtek azok a szûrõvizsgálatok,
amelyekben a gyermekek – óvodai keretek között –
szakemberek által történõ felzárkóztatása megvalósul.
Logopédiai fejlesztésben 7 gyermek részesül,
gyógytestnevelésre 13 gyermeket
kísérünk az iskolai torna szobába
heti két alkalommal. A nagycsoportos korú gyermekek, a szintfelmérési vizsgálatok eredményeinek
megfelelõen az óvodában kapnak
célirányos fejlesztést.
Ebben a nevelési évben is biztosított a gyermekek gyermekorvosi és védõnõi felügyelete. A
nagycsoportos korúak fogászati
szûrõvizsgálaton is részt vettek
szeptemberben az iskolásokkal
közösen.
Lehetõségeink szerint teret és segítséget adunk óvodánkban a különbözõ
szolgáltatásoknak.
Foly-tatódik az evangélikus hitoktatás Böjtös Attila vezetésével.
A gyermekszínházi bérlet-
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sorozat is folytatódik, októberben megtartották az elsõ
elõadást Micimackó címmel, 13 óvodás gyermek vett részt az elõadáson,
Sárbogárdon, ahova az iskolásokkal közösen autóbusszal kísérték õket a nevelõk. Az érdeklõdõ gyermekek részére Szántó
Margit tanár néni játékos
angol nyelvû foglalkozásokat szervez heti 2 lakalommal.
Az egészséges életmódra
nevelés jegyében csatlakoztunk az országos szintû
„Gondolkodj Egészségesen! Programhoz”, amelyben igyekszünk teljesíteni a
GE!
óvodák
kritérium-rendszerét, amely a
Program és a csatlakozó
óvodák közti együttmûködést teszi tartalmasabbá.
Ennek keretében várjuk az óvodások számára az
„Egészségzsákokat”. Elkészítettük a csatlakozás feltételeként a mesetarisznyánkat és elküldtük a program
szervezõinak.
A mesetarisznyába minden résztvevõ óvodának a saját
üzenetét, jó tanácsát kellett beletenni. Mi az ALMA fogyasztását szeretnénk népszerûsíteni és ajánlani az ország óvodásainak körében. A mesetarisznyában
képeket, közmondásokat, mondókákat, dalokat küldtünk az almáról.
Az egészséges életmódra neveléshez kapcsolódóan az
iskolával közösen úszótanfolyamot próbálunk szervezni, várhatóan a tavaszi idõszakra.
A helyi sportléthez való korai csatlakozásként 5 óvodás
gyermek tagja a foci utánpótlás keretének.
A gyermekek napirendjének alakításakor tudatosan törekszünk arra, hogy minél több idõt töltsünk a szabadban. Szerencsére az õsz szép arcát mutatta az
évkezdéshez, sokat voltunk az udvaron és élveztük a
szép õszi idõjárást, az õsz ajándékait: például a szõlõt.
Kipréseltük, mustot készítettünk, amit persze el is fogyasztottunk. Az õsz egyéb gyümölcseit is végigkóstoltuk és verseket, mondókákat tanultunk róluk. Faragtunk
töklámpást, ettünk sült tököt.
Kapcsolatunkat továbbra is erõsíteni kívánjuk az iskolával, a hagyományos közös rendezvények szervezésével.
Szintén közös programként részt vettünk a szeptemberi
országos sportnapon, együtt mozdultak a sportpályán
óvodások és iskolások.

9

A közelmúltban alakult Civil Képviselõk Fóruma,
amely a részvételi demokrácia jegyében jött létre – 2.
programjában – óvodánk megsegítését, udvarának felújítását tûzte ki célként.
A program jegyében udvarunk megújult, játékokat, eszközöket kaptunk óvodánk részére, amit ezúton is nagyon köszönünk minden önzetlen segítõnek. Jól esett,
hogy gondoltak ránk a felnõttek és a program eredményeként a gyermekeken keresztül szinte az egész falu
gazdagodott.
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülõknek,
támogatóknak, akik az említett programon kívül is segítették óvodánkat az eltelt két hónapban:
- a homokozónk újrafeltöltéséért: Takács Tibornak
- a szõlõért, hogy préselhettünk és mustot készíthettünk:
Takácsné Schöffer Zitának ás Takács Zoltánnak
- a mesetarisznya elkészítéséért: Némethné Killer Zsanettnak
- a lovacska „patkójának” megjavításáért: Schöffer Lajosnak
- a töklámpás „alapanyagáért”: Erdélyi Ildikónak
Dióhájban Összefoglaltuk az óvodai év kezdetét, izgatottan várjuk az óvódásokkal a …
„Ködnevelõ novembert,
dered, darás decembert”
Nagy Imréné és Killer Józsefné
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Sámsoniak élményei Nagylókon
Nagyon jól éreztük magunkat ott nálatok és remélem, hogy nem haragszik meg senki azért, hogy többes
számban mondom ezt . Minden program nagyon tetszett kár, hogy a Balatoni kirándulás napján esett az esõ, de
azért az is jó volt. Sorolhatnám napokig, hogy mi tetszett, mert minden nagyon jó volt.
Az ott töltött idõ élménnyekkel gazdag volt, amiket
soha nem fogok elfelejteni és nagyon remélem , hogy
ezzel a többiek is így vannak!!! Remélem, hogy jövõre
is összejön ez a kirándulás Nagylók és Sámson községe
között!!! Végül hadd köszönjem meg mindenkinek,
akik ott voltak nekünk tálalni vagy idegenvezetni, és
tényleg nem szeretnék sorolgatásba kezdeni, mert biztosan kihagyok valakit, úgyhogy köszönök mindenkinek mindent, asszem így a legegyszerûbb és a
leghatékonyabb a köszönetnyilvánítás így biztosan nem

hagyok ki senkit, és így nem is sértõdik meg senki, hogy
õ kimaradt:D!!! KÖSZÖNÜNK MINDENT !!!!.... hát
ez lenne az én szerény kis beszámolnivalom ;)) és
tényleg, nemtudom elégszer mondani ,hogy mindent
mindent nagyon szépen köszönünk ... azt pedig ,hogy
hogy éreztem magam leírhatatlan, nem lehet szavakba
önteni!!!!
Ölvedi Zsuzsanna

Az erdélyi Mocsolya es Szilágysámson testvértelepülése
Nagylókon
Egy nap a nagylókiak minket szilágysámsoniakat es mocsolyaiakat meghívtak hozzájuk Nagylókra egy hétre és
a Nagylóki napokra. Útnak is indultunk. Az igaz, hogy az út hosszú volt, de megérte a hosszú utazás. A
nagylókiak nagyon barátságosak, kedvesek voltak velünk. Nagyon családias hangulatban telt el az a hét. Elvittek Budapestre, a Parlamentbe is ellátogatunk és meg a Lánchídon is sétálhatunk. A Balatonnál is jártunk, az
nap épp esett az esõ, de a mi kedvünket az esõ nem rontotta el.
Nagyon jól éreztük magunkat, és sok szép helyet
láttunk, amit sosem fogunk elfelejteni. Csak egy pár helyet említettem azok közül, ahol jártunk, mert mindent
leírni hosszú lenne, annyi szép helyen voltunk. A kis
falucskában Nagylókon is nagyon sokat sétáltunk, nagyon szep, csendes falunak bizonyult. A most felújított
Közösségi Ház megnyítóján is ott voltunk. Hétvégén

Nagylóki napok voltak. Szombaton sportesemények,
amibõl a szilagysámsoniak sem maradtak ki, õk is fociztak. Vasárnap a szilagysámsoniak is felléptek, megmutattak õk is a néptánctudományukat, emellett még
nagyon sok kulturális eseményen részt vehettünk a
Nagylóki napok keretében. Megismerkedhetünk több
ismert személlyel, ezek között volt: Csikó Szabolcs,
Südi Iringó.
Nemrégiben a nagylókiak jöttek el
ide hozzánk, Szilágysámsonba.
Bízzunk benne, hogy õk is olyan
jól érezték itt nálunk magukat,
mint mi ott Nagylókon.
Szeretnék ha ez a kapcsolat
továbbra is folytatodna és a
közeljövöben is ilyen jóban lenne
a két testvértelepülés Nagylók és
Szilágysámson. Ugyanis, mi egy
felejthetetlen és élményekben gazdag idõt töltöttünk el Nagylókon.
Ezúton szeretnénk megköszönni
Nagylók minden polgárának, akik
tettek érte,hogy ilyen jól érezük
magunkat, és ilyen családias és
felejtehetetlen hetünk legyen.
Köszönjük :)
Ölvedi Ágota

Nagylóki Hírmondó
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A „Részvételi demokrácia napja” Nagylókon
Október 22-én újra megtelt élettel a nagylóki közösségi ház. Kulturális mûsort követõen társadalmi szerzõdés
aláírására került sor. 2010. július elsejével indult egy 20 hónapon keresztül zajló programsorozat. Elsõ lépésként hat részre osztották a települést, és az utca közösségek fórumain megválasztottak 2-3 civil képviselõt, hogy
az önkormányzati képviselõkkel együttmûködjenek a közösség érdekében.
Korábban a turista háznál szervezõdött kenyérsütés keretében beszélgettek a falu jelenérõl jövõjérõl. Ezen
alulról jövõ kezdeményezésen belül újult meg például
az óvoda udvara és az ott lévõ játékok.
A múlt szombaton a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház mûvészei szórakoztatták a nagylókiakat, majd sor
került a társadalmi szerzõdés aláírására. Mindezt megteheti az, aki egyetért az abban foglaltakkal. Az aláírások után „Ki tud többet Nagylókról?”, illetve a
részvételi demokráciáról címmel szellemi vetélkedõt
tartottak, melyen minden korosztály képviseltette magát. A vetélkedõn résztvevõ gyerekek állatkertbe szóló
jutalom kiránduláson vesznek majd részt.
A programsorozaton belül a következõ tennivaló a magisztrátusok létrehozása, helyi akciók szervezése. A település céljai között szerepel, hogy adottságaikat,
lehetõségeiket kihasználva önfenntartók legyenek.
A rendezvényen részt vett Vargha Csaba, a Stratégiai
Kutató Intézet vezetõje, valamint Bánáti Ferenc „mentor” is. Vargha Csaba éppen arról beszélt, hogy lehet

önfenntartó egy település, ki kell használni a lehetõségeiket, érjék el, hogy nagy mértékben ne függjenek másoktól. De, ami a legfontosabb, hogy fogjanak össze és
éljenek szeretetben. Akkor bármilyen nehéz élethelyzetek adódnak könnyebben átvészelik a változásokat.
„Sila”

Hirdetés
A Nagylóki Gyermekekért Alapítvány
köszönetét fejezi ki
minden támogatónak, aki
adója 1%-val
támogatta a szervezetet!
Örömmel tudatjuk, hogy a
2010. évi jövedelemadóból
286 100 Ft
érkezett számlánkra.
Várjuk további támogatásukat!
Adószámunk: 18490877 – 1 – 08

Nagylóki Gyermekekért Alapítvány
Szeretném megköszönni Répási Dorinának és
Reider Benedeknek, hogy Közösségi Házunk
számára Barkafát ajándékoztak!

Szeretném megköszönni a Közösségi Házba
felajánlott növényeket!
Ajándékozók:
Bakonyi Árpádné
Bakonyi József
Csibrik Jánosné
Erdélyi Irma
Erõs Ferencné
Erõsné Aba Eszter Henrietta
Hajdú Jánosné
Jóna Zoltánné
Kiss Nándorné
Konyha dolgozói
Nagy Imréné
Tóthné Gyõri Mária
Varga Gábor és családja

ISSN 2061-9219 NAGYLÓKI HÍRMONDÓ - Nagylók Községi Önkormányzat hivatalos lapja
Felelõs kiadó: Tóth József. Fõszerkesztõ: Alpek B. Levente Szerkesztõbizottság: Arany Zsoltné, Bakonyi Ágota, Bakonyi Árpádné, Csibrikné Dobai Orsolya, Dobai Teréz, Südi László, Szántó Margit, Tauz Józsefné, Tóth József Kiadja:
Nagylók Községi Önkormányzat Megjelenik: negyedévente Nyomdai munkák: Bogárd és Vidéke Kiadó

Szerkesztõség elérhetõségei: 2435 Nagylók, Hunyadi u. 1., tel.: 06-25-507-350, e-mail: pmhivatal@nagylok.hu
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Bakonyi Ágotát kérdeztem
Közel egy éve, hogy Bakonyi Ágota vezetésével megnyitotta kapuit a felújított Közösségi Ház. Beszélgetésünkben Nagylókhoz fûzõdõ viszonyáról, tanulmányairól
és a Közösségi Házban szerzett tapasztalatairól, terveirõl váltottunk pár szót.
Milyen szálak kötnek Nagylókhoz?
Szinte minden, hiszen szüleim, barátaim is itt élnek. Ebben a faluban születtem, sõt a családom már generációk
óta itt lakik. A munkám is ide köt pár hónapja.
Itt nevelkedtél?
Igen, egész gyermekkoromat a faluban töltöttem, és az
általános iskolát is helyben végeztem el. Bár nagyon
gyorsan elrepültek azok az évek, sokban gazdagított ez
a nyolc esztendõ.
Hol folytattad a középiskolai tanulmányaidat?
Azokat az éveket a pusztaszabolcsi Szabolcs Vezér
Gimnázium padjait koptatva töltöttem. Az érettségi
vizsga letételére is itt került sor. Tanulmányaim alatt
azonban nem szakadtam el Nagylóktól, hisz idõm jelentõs részét a faluban töltöttem.
Szólnál a fõiskolai/egyetemi éveidrõl?
Az érettségi letétele után Szombathelyre jártam történelem alapszakra. Nagyon szerettem a várost, a fõsulis
életet. 3 olyan év volt, amit nem cserélnék el semmire
sem.
Ez idõ alatt milyen kapcsolatod volt a faluval?
Majdnem minden hétvégét itthon töltöttem. Próbáltam
minden helyi eseményen részt venni, ha szükség volt rá
segédkezet nyújtani ezekben.
Gondoltad volna, hogy Nagylókon fogsz dolgozni?
Gyerekként még arról álmodoztam, hogy tanárként szeretnék, majd az általános iskolában dolgozni. De, ahogy
nagyobb lettem és nem tanári pályát választottam nem
gondoltam, hogy a saját falumban lesz lehetõségem
majd dolgozni, méghozzá egy ilyen jelentõs munkakörben.
Jelenleg Nagylókon élsz?
Igen, itt élek.
Hogy jött az ötlet, hogy megpályázod a Közösségi ház
vezetõi funkciót?
Pár ismerõsömnek köszönhetem, hogy megpályáztam
az állást. Õk mondták, hogy alkalmas lennék rá, hiszen
aktívan részt vettem már korábban is a falu életében. Így
megpróbálkoztam vele.
Milyenek az eddigi tapasztalataid ebben a munkakörben?
Vannak pozitívak és negatívak is. Nehéz, nagyon nehéz, hiszen egyedül kell megállnom a helyem több fronton is. Pályakezdõként, semmi tapasztalattal nem
könnyû, de próbálom lehetõségeim és képességeim ma-

ximumát nyújtani. Egyre
több pozitív élménnyel
jár a munkám.
Vannak már eredményeid?
Lassan egyre többen járnak be „csakúgy”a Közösségi Házba. A különbözõ programok remélhetõleg
kielégítik a lakosság nagy részének kulturális igényeit.
Szeretném a jövõben még színesebbé, változatosabbá
tenni a lehetõségeket. Számomra nagy eredmény, hogy
a gyerekek kérdezgetik, hogy mikor jöhetnek újra társasozni vagy kézmûveskedni. Nagyon jó érzés, hogy szeretnek bejárni, és jól érzik magukat.
Mi jelentette/jelenti a legnagyobb kihívást számodra
ebben a munkában?
Becsalogatni az embereket a különbözõ programokra.
Olyan kulturális programokat szervezni, kitalálni, ami
több embert vonz az épületbe. Bizonyos helyzeteket
megoldani, amivel azelõtt nem találkoztam, de eddig
még mindig sikerült.
A jövõben is szeretnél Nagylókon élni, családot alapítani?
Ha lehetõségem lesz rá, akkor szeretnék itt maradni.
Majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövõ.
Milyen terveid vannak a nagylóki közösségi élet fejlesztésével kapcsolatban?
Mindenképpen szeretném elérni, hogy minél többen kimozduljanak otthonról, és aktívabban részt vegyenek a
falu életében. Több fajta kulturális rendezvényt szeretnék az intézménybe hozni. Különbözõ képzések, elõadások szervezése, ami a falu lakosságának javára
válhat. A fiatalok aktivizálása, hogy több szerepet vállaljanak a község életében.
Számodra miért jobb Nagylókon élni, mint például egy
nagyvárosban?
A helyiek és a környék miatt. Nagylókot tartom a környék legszebb településének. Békés, családias, szeretnivaló, egyszóval számomra nincs még egy ilyen hely.
Kedves Ágota! Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre, és kívánom, hogy a jövõd sikeresen alakuljon,
nagylóki fiatalként és a Közösségi Ház vezetõjeként
egyaránt.
Alpek B. Levente

