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Támogassa adója 1%-ával a nyalkai civil szervezeteket!
Községünk önkormányzatának munkáját kiegészítve – saját településünk élhetĘbbé tételén fáradoznak.
Páskom Kulturális Egyesület: 18530052-1-08
PenderedĘ Közhasznú Kulturális Egyesület: 18982466-1-08
Nyalkai Sportkör: 19106362-1-08
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Megint elmúlt egy évszak, a leghidegebb. Bár január vége felé már-már azon aggódtunk, nem lesz fagy és
hó, de februárban három hét alatt koncentráltan megkaptunk mindent, ami a télre jellemzĘ. Tartós, kemény
fagyok, havazás, hófúvások nehezítették mindennapi életünket. Aztán Julianna napja meghozta az
enyhülést, beváltva ezzel a népi megfigyelést (Dorottya szorítja, Julianna tágítja.). Majd Mátyás, mivel
nem talált, csinált fagyot néhány napra, de a hĘmérséklet emelkedésével magunk mögött hagytuk a telet.
Sándor, József, Benedek meghozták az átlag feletti meleget. Ami nagyon hiányzik, az a csapadék, hiszen a
hó elolvadása óta nem kaptak esĘt a földek, és egyelĘre úgy néz ki, a március így fog eltelni. Örömmel
jelentem, hogy március 24-én megjött az elsĘ gólya Nyalkára.
Az önkormányzat háza táján sem múlt el nyomtalanul az elmúlt néhány hónap.
Az idei év elsĘ munkanapján a közigazgatási területünkön található közutak árkait szabadítottuk meg a
szeméttĘl. Döbbenetes mennyiséget sikerül összeszednünk ismét, néhány felelĘtlen ember „jóvoltából”.
Honlapunk üzenĘ-falán több - az internet helyzettel foglalkozó - hozzászólás található. Új fejlemény az
ügyben, hogy sikerült találkoznom a Falu-tv Kft. vezetĘjével Oláh úrral. Jelenleg 8 Mbit/sec letöltési
sebességet tud biztosítani, ami sokkal jobb, mint az ADSL gyorsasága, bár vannak sokan, akik erre
esküsznek. Arról azért biztosítottam, amennyiben megbízható és gyors internetet tud nem túl drágán
szolgáltatni, és a felhasználók kedvezĘ tapasztalatai elterjednek a lakosság körében, az elĘfizetĘi szám meg
fog többszörözĘdni az internet szolgáltatást illetĘen. A Falu-tv internet szolgáltatását megrendeltük a
kultúrházba, melynek megnyitása után ott is kipróbálható lesz.
Sikerült megállapodnunk a falu-tv központ helyiséghasználatának bérleti díjáról, mivel eddig egy korábbi
megállapodás értelmében az önkormányzat viselte az üzemeltetés költségeit.
A Novotron Zrt. optikai hálózatáról egyelĘre nincs új információm, bár Pázmándfalun és Tápon felállították
oszlopaikat, de a szolgáltatás elindításáról nincsenek hírek.
Több lakosunk jelezte, hogy a gyĘri kórházban azt az információt kapta, további kezelésre a pannonhalmi
járóbeteg-központban kell jelentkeznie, és nem tudja megoldani az átjutást. Állásfoglalást kértünk az
Országos Egészségügyi Pénztártól a helyzet tisztázására. Levelükben azt a választ kaptuk, hogy a nyalkai
betegek ellátási helye a gyĘri Szent Imre úti rendelĘintézet. Ezt megerĘsítette a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház is, így reméljük, megszĦnik a betegek elutasítása. Téli közmunka-program keretében Franczia
Norbert dolgozott önkormányzatunknál, így éltünk a lehetĘséggel, és elkezdtük az önkormányzat
tulajdonában lévĘ árok takarítását. A tavaly tavasszal már behordott famennyiséggel és a kultúrház bontott
anyagaival együtt már jelentĘs mennyiség van az önkormányzat udvarán, így terveink szerint nyáron
átalakítjuk az óvoda fĦtésrendszerét, és a fatüzeléssel jelentĘsen csökkenteni tudjuk a költségeinket.
A tavalyi év nagy beruházása a kultúrház-felújítás volt, amely átnyúlt erre az évre is. Január végén
megkaptuk az építési beruházás második részszámlájának összegét. EbbĘl aztán kifizettük a kivitelezĘ
utolsó számláját 4.2 M Ft-ot, és ennek ÁFA vonzatát, a beruházás mĦszaki ellenĘrének díjazását. Kifizettük
a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer önkormányzatunkra esĘ 10%-os önrészének fennmaradó
összegét 2 M Ft-ot. A csapadékvíz elvezetésünkhöz szükséges hozzájárulásokra 400 e Ft-ot. Mobil
színpadunk is megérkezett, így az udvar rendezését követĘen, sorra kerülhet a Kultúrház-átadó.
Azt hadd jegyezzem meg, hogy az elmúlt években folytatott takarékos gazdálkodásnak és a kifizetések
ütemezésének köszönhetĘen hitelfelvétel nélkül tudtuk lebonyolítani a felújítást (35,5 M Ft+ÁFA), ezzel
megtakarítva a hitelfelvétel több milliós költségét.
Évek óta visszatérĘ téma a fiatalok helyiséghasználatának kérdése, melyet a felújított kultúrház ismét
felszínre hozott. A témában fórumot szerveztünk, melyen részt vettek a képviselĘ-testület tagjai és az
érintettek. Sikerült olyan megoldást találni, mely remélem, mindenki megelégedésére szolgál.
Január végén telefonon keresett Nagy Károly úr, GyĘrbĘl. Róla tudni kell, hogy a legutóbbi Presztízs-díj
átadón különdíjat kapott karitatív munkájáért. Elmondta, szeretné kiterjeszteni tevékenységét, és mivel
gyĘrsági születésĦ, ezért a pannonhalmi kistérség településeire gondolt. Örömmel vettem hívását, hiszen
sajnos az elmúlt évben megsokszorozódott azoknak a családoknak a száma, akik az önkormányzathoz
fordultak anyagi segítségért. Január 21-én szombaton falugondnokunk hozta el GyĘrbĘl az élelmiszer
csomagot, mely burgonyát tartalmazott, és ezt tíz nyalkai családnak osztottuk szét.
Január 28-án tartotta farsangi-bálját a Tündér-háza Óvoda a kultúrházban. A legnépesebb tanévben a
gyerekek nagysikerĦ cirkuszi produkciókkal szórakoztatták a megjelent publikumot. (BĘvebben lásd a címlapon.)
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Január utolsó vasárnapján tartotta ülését a Kis-Boldogasszony plébánia egyházközsége. Részt vett a
megbeszélésen Dimény Gábor építész-tervezĘ is, aki személyesen mutatta be az eddig elkészült ravatalozói
terveket, vázlatokat. Bár a beruházás költsége meglepett bennünket, de nem tettünk le arról, hogy az
önkormányzat és az egyházközség összefogásával - remélhetĘleg külsĘ forrás segítségével - megépülhet az
új ravatalozó a nyalkai temetĘben.
A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó lakás-takarékpénztári szerzĘdések az idén lejárnak. Az OTP-tĘl
kapott elsĘ értesítések után egyeztetést kértünk az OTP gyĘri fiókjával a teendĘk tisztázására. Mivel a lejáró
megtakarítások szennyvízberuházásra engedményezett része (250Eft) az önkormányzat által felvett 43
milliós hitel tĘke fedezete, ezért nem közömbös számunkra, mikor kerülnek ezek az összegek kiutalásra. A
bankkal lefolytatott egyeztetésen sikerült megállapodnunk, a lezáráshoz szükséges eljárást itt helyben a
polgármesteri hivatalban lehet intézni.
A csapadékvíz elvezetésünk megkapta a vízjogi engedélyt, már csak egy pozitív pályázati döntés kell a
megvalósításhoz.
Elfogadtuk idei költségvetésünket, melynek fĘösszege 54 millió forint. Állami bevételeink csökkentek,
mégpedig a szociális kiadások területén, amit félĘ, saját bevételeinkbĘl kell kiegészítenünk. Egy régóta
tervezett átépítés szerepel a beruházási oldalon. Ebben a beruházásban szeretnénk megvalósítani az óvodánk
átköltöztetését a régi iskola, és a hivatal átköltöztetését az óvoda jelenlegi helyére. A fĦtési rendszert is
átalakítjuk, melyet egy fatüzelésĦ kazánnal egészítünk ki. Ezzel az óvoda a világosabb, csendesebb részre
költözhet, míg az épületeinket jobban kihasználhatjuk, mivel több funkciót láthatnak el. Megspóroljuk a
jelenlegi hivatal fenntartási költségét, melynek hasznosításáról a késĘbbiekben dönthetünk. Jó hír, a
Belügyminisztérium ismét pályázatot ír ki oktatási intézmények felújítására, korszerĦsítésére, melynek
kiemelt célja az energiahatékonyság javítása. Szeretnénk ezt a lehetĘséget kihasználni.
Márciusban kicseréltük a polgármesteri hivatal nagyon rossz állapotú ablakait, valamint megkezdĘdtek a
Millenniumi-park kivitelezési munkái. A korábban megvalósult játszótér környezete a fejlesztés hatására
még vonzóbbá teheti településünket a letelepedni vágyó fiatal családok számára.
Januárban a kistérség elnökségi ülésén értesültem arról, hogy a már tavaly bejelentett Nyalkát is érintĘ
útfelújítás mégsem valósul meg, ugyanis a Minisztérium forráshiány miatt lehúzta a fejlesztések listájáról.
OrszággyĦlési képviselĘnk Kara Ákos közbenjárásának köszönhetĘen egy reális beruházási összeggel mégis
megvalósulhat a fejlesztés, és mi nyalkaiak legalább GyĘrságig jó minĘségĦ útszakaszon utazhatunk a
megyeszékhely irányába. Az elmúlt néhány hét jól jellemzi azt a kötélhúzást, ami az elmúlt években zajlott
ezzel az útjavítással kapcsolatban. Remélem hamarosan szemmel látható jelei lesznek a beruházásnak, és
megtapasztalhatjuk a valódi munkavégzést a nyalkai határban.
Mindenkinek boldog Húsvéti ünnepet, csendes, nyugodt tavaszi napokat kívánok!
Balogh Ervin

Anyakönyvi hírek:
Születés: ------Házasság: -------

Haláleset: Pulai Györgyné sz: Kiss Margit
Haláleset helye, ideje: Nyalka, 2011.12.17.
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Amikor a kultúrházunk felújítására pályázatot adtunk be, tisztában voltunk azzal, hogy akkor hozza meg igazán a
hasznát, ha programokkal tudjuk megtölteni ezt a közösségi teret. Ezért is örültem annak, hogy Pintér Ferenc - még a
tél folyamán - megkeresett ötletével. Feri ismeretségi körébe tartozó zenekar keresett helyszínt a zenéléshez. Aztán
jött még egy csapat, így már két zenekar neve került fel az esemény
plakátjára. ElĘször a kisbéri „Kisszoba” fokozta a hangulatot, majd a
„Stolen Steel” tagjai idézték meg a rock zene hazai és külföldi
elĘadóinak legnagyobb slágereit. A buli nagyon jól sikerült, aki ott volt,
jól érezte magát, és azóta csak pozitív visszajelzés érkezett. Remélem,
lesz folytatása ennek a kezdeményezésnek, hiszen így anyagi áldozat
nélkül, ingyenes szórakozási lehetĘséget tudunk biztosítani Nyalkán. A
rendezvényre a belépés ingyenes volt, a kihelyezett becsületkasszában
összegyĦlt 20 ezer forintot a szervezĘk a nyalkai Tündér-háza Óvodának
ajánlották fel, amit ezúton is köszönünk. Végezetül szeretnék köszönetet
mondani Pintér Ferencnek és családjának, akik megszervezték és
lebonyolították ezt a kiváló programot.
Balogh Ervinȱ
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Tervek az új nyalkai ravatalozóhoz.
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