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Tisztelt Nyalkaiak! 

Mire ezeket a sorokat olvassák, lassacskán a tavasz is búcsút int kis falunknak. Sajnos az 

idei tavasz eseményei közül hiányzik a gólyák megérkezéséről szóló tudósítás. Bár április végén 

Francia Imre bácsi látta az egyik madarat megérkezni, de sajnos párja nem követte, így ő is tovább 

állt. Csapadékban szűkölködve kezdtük a napsütéses évszakot, a tavaszi veteményeknek nagyon 

jól esne néhány esős nap. 

Önkormányzatunk híreit a korábbi lapunkban még karácsony előtt zártuk le, így azok 

taglalását ettől az időponttól folytatom. Tavaly ősszel önkormányzatunk ismét indult a szociális 

tűzifa pályázaton. A megpályázható mennyiség nem változott, most is 18 erdei m3-re volt 

lehetőségünk, melyet meg is kaptunk. Az igénylők száma azonban megnőtt a korábbiakhoz 

képest. Testületünk minden kérelmezőnek juttatott fél köbméter tűzifát, a fennmaradó részt 

rászorultság alapján osztottuk szét. A szétosztást és a kiszállítást január első heteiben 

közmunkásainkkal, falugondnokunkkal megoldottuk, így minden igénylő megkapta a neki 

megítélt mennyiséget. Amint azt a közmeghallgatáson is elmondtam, ezzel a fél vagy egy 

köbméter tűzifával senki nem fogja megoldani fűtését egész télen, ez a mennyiség csak segítség 

lehet. Ez a lehetőség csak az önkormányzatnak kerül pénzébe, hiszen az önerő és a fuvardíj 

minket terhel, a kiszállítás pedig felajánlásként fogható fel. 

December közepén kaptunk hírt egy pályázati lehetőségről, mely egyházi épületek felújítását, új 

épületek építését teszi lehetővé. Régóta foglalkozunk ravatalozónk megromlott állapotával, de 

eddig sajnos nem találtunk megfelelő lehetőséget a források előteremtésére. Ez a pályázat nagyon 

kedvező lehetőséget foglal magába, hiszen megnyerése esetén az elnyert összeget megkapja az 

egyházközség, és a megvalósítás után kell elszámolni vele. A pályázat beadási határideje január 7. 

volt, így az évvége a pályázati anyag összeállításával telt. Aktualizáltuk a korábban elkészített 

költségvetést, melyet kiegészítettünk a jelenlegi épület bontási költségeivel. A végösszeg 

meghaladta a 27 millió forintot. Sajnos a kiíró még nem döntött a forrás szétosztásának módjáról. 

December elején helyszíni ellenőrzésen jártak nálunk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

munkatársai, mely alkalomból a falugondnoki autónk beszerzésével kapcsolatos 

dokumentumokat és magát az autót tekintették meg. Az ellenőrzés során mindent megfelelőnek 

találtak, és még karácsony előtt megkaptuk a pályázati összeget. Ezt a korábban megkötött 

kölcsönszerződésnek megfelelően visszautaltuk a kölcsönadónknak, Németh György nyalkai 

lakosnak, akinek ezúton is köszönjük a segítségét. 

Január elején Kara Ákos országgyűlési képviselőnk hívta meg a települések képviselőit egy 

évnyitó rendezvényre, melynek fő témája a 2020-ig felhasználható Uniós fejlesztési pénzek sorsa 

volt. Itt rangsorolni kellett a korábban beküldött projekteket. A megyei projekt gyűjtés kapcsán 

önkormányzatunk hat fejlesztést jelzett, melyeket az alábbiak szerint rangsoroltunk: 
 

- 1, Bel és külterületi csapadékvíz elvezetés 

- 2, Ravatalozónk újjáépítése 

- 3, Járdafelújítások, buszvárók, buszöblök építése 

- 4, Családi napközi, óvoda étkező felújítása átalakítása 

- 5, Biomassza fűtés korszerűsítése a hivatal-óvoda épületében  

- 6, Kultúrházunk napelemes rendszerének kiépítése 
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A hat fejlesztés összesen, mint egy 160 millió forint fejlesztési forrást jelent, melynek önrésze – 

85%-os támogatási intenzitást feltételezve – csaknem 26 millió forint. Remélem, a pályázati 

feltételek lehetővé teszik minél több fejlesztésünk megvalósítását, ebből vagy talán másik 

forrásból. 

Amint azt a fentiekből is láthatják, a ravatalozónk építése kapcsán egy fejlesztésünkkel több 

helyen is próbálkozunk a szükséges forrás előteremtésére. Egy későbbi fórumon az önrész 

vonatkozásában kedvező híreket kaptunk, reméljük, ebben a hónapban elkezdődik a pályázati 

kiírások feltételeinek egyeztetése, és a nyár folyamán megjelennek az első kiírások.  

Januárban tartottuk meg szokásos közmeghallgatásunkat, melyen beszámoltam az elmúlt év 

eseményeiről, majd ismertettem idei terveinket. Tavalyi költségvetésünk meghaladta az 54 millió 

forintot, ebből a pályázatokon nyert összeg pedig a 20 millió forintot. Ezekből megvalósult a 

napelemes rendszer kialakítása a hivatal-óvoda épületén, homlokzat szigetelése, nyílászárók 

cseréje, belső járdák felújítása, akadálymentes rámpa kialakítása, belső felújítások. Járda felújítás a 

Kossuth út 32-54. között és a falugondnoki autó beszerzése. Lezártuk a kultúrházunk egy éves 

programsorozatára elnyert pályázatunkat. Felszólalás a csapadékvíz elvezetés kapcsán hangzott 

el, hiszen már akkor is látszott, a tavalyi év csapadékos időjárása olvadáskor gondot okozhat. Bár 

hetekig folyt be a víz belterületi árkainkba, a tavaszi szelek és a csapadékmentes időjárás idővel 

megoldotta a problémát. Remélem, hamarosan meg lesz az a pályázati forrás, mellyel hosszútávra 

megoldjuk ezt a gondunkat, és nem leszünk kiszolgáltatva az időjárás szélsőségeinek. A 2012-ben 

kiadott csapadékvíz rendezéshez kapcsolódó vízjogi engedélyünk meghosszabbítása folyamatban 

van, remélhetőleg, ebben a hónapban ezt is megkapjuk. 

Idén tavasszal két közszolgáltatóval is sikerült lezárnunk egy hosszabb ideje tartó elszámolási 

kérdést. A gázszolgáltatóval rendeztük a hivatal-óvoda épületünk fafűtésének köszönhető 

megtakarítást, illetve a régi hivatalnál el nem használt fűtőanyagot. Mivel a szolgáltató is látta a 

hosszabb ideje szünetelő igénybevételt, így a jóváírás helyett végre a visszautalást kezdeményezte 

számlánkra. Közvilágítás kapcsán a villamosenergia szolgáltatóval folytattunk több mint egy éves 

levelezést. Egy éve követeltek tőlünk több millió forintot, mivel 2011 novembere óta mérik a 

közvilágítás által elhasznált energiát. Először arra jöttünk rá, hogy számlákat egy korábban 

megszűnt szerződés alapján is készítettek rendszeresen. Tavaly szeptemberben visszautaltak több 

mint egy millió forintot, viszont az elszámoláshoz küldött táblázat, illetve a stornó számlák 

összege más-más összeget mutatott. Erre magyarázatot kértem ismét egy következő levélben. 

Márciusban újabb levél érkezett, melyben arról tájékoztatnak, hogy újabb jelentős összeg jár 

vissza önkormányzatunknak, melynek átutalásáról hamarosan intézkednek.  

Már rég óta foglalkoztat a gondolat, miszerint a közutak mentén található sarjhajtások, bokrok 

ideális alapanyagként szolgálhatnának aprítékfűtésünk számára. Egy tavaly évvégén 

megrendezett katasztrófavédelmi felkészítés szünetében vettettem fel a közútkezelő 

képviselőjének ezt az ötletemet, felvázolva ennek előnyeit. A rendezett környezet miatt az 

autósok biztonságosabban közlekedhetnek, a csatlakozó utakról biztonságosabb a felhajtás, a 

földet használó gazdák területein nem kell a belógó ágakat kerülgetni, és nem mellesleg 

önkormányzatunk helyben jut fűtési alapanyaghoz. Próbálkozásunkat siker koronázta, és 

engedélyt kaptunk Nyalka területére bokrozási munkálatok elvégzésére. Első ütemben Táp 

irányából kezdtük meg a munkát, ha arra járnak, láthatják mennyivel gondozottabb képet mutat a 

közút menti terület. Egyelőre a fűnyírási munkák miatt abbahagytuk ezt a munkát, de bízom 

benne, ősszel folytathatjuk.  
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Az idei közmunka igényünket pozitívan bírálta el a munkaügyi központ, így augusztus végéig 
három ember dolgozik nálunk közfoglalkoztatottként. Idén kulturális közmunkást is tudunk 
foglalkoztatni a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve. Amint azt Önök bizonyára 
hallhatták, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet megtiltja belterületen a szabadtéri égetést. Ez alól 
felmentést adhat a helyi szabályozás, amivel korábban is élt testületünk. A helyi rendeletet 
átdolgoztuk, de a lényeg, az időpont megmaradt, tehát ezután is kedden és szombaton lehet kerti 
hulladékot égetni, reggel 8-tól napnyugtáig. Csak kellő szárazságú hulladék égetése megengedett. 
Tilos kommunális hulladék, műanyagok, kőolajszármazékok égetése! 
Kishegy településrészünk ivóvíz ellátása évek óta visszatérő téma. Sajnos itt csak a 
villamoshálózat épült ki a 60-as években, a később a faluban megvalósuló közművek (víz, gáz, 
telefon, szennyvíz) nem épültek meg. Mivel ez a településrészen több mint 30 építkezésre 
alkalmas beépítetlen belterületi ingatlan található, illetve az ott élők mindennapi szükséglete sem 
teljesen megoldott, évről évre egyeztettünk a szolgáltatóval a fejlesztésről. Tavaly év végén 
sikerült egy olyan kedvező ajánlatot kialkudnunk, ami elérhető közelségbe hozza a megvalósítást. 
Az érintett tulajdonosokat értesíttettük a lehetőségről, miszerint most kedvezményes 
közműfejlesztési hozzájárulás befizetésével láthatják el tulajdonukat ivóvízzel. Aki most nem él a 
lehetőséggel, később is megteheti ezt, de a szolgáltató csak az önkormányzat által kibocsátott 
közműfejlesztési hozzájárulás megfizetéséről szóló igazolás bemutatása után szereli fel a vízmérő 
órát. A mostani kedvezményes lehetőség a beruházás megkezdéséig érvényes. A fejlesztés 
finanszírozása a lakossági befizetésekből és önkormányzati részvállalásból áll össze, melyet a 
későbbi befizetések csökkenteni fognak.  
Március végén jegyzőnk, dr. Németh Balázs távozási szándékáról tájékoztatta a társult települések 
polgármestereit. A meghirdetett álláshelyre négy jogász adta be jelentkezését, akik közül dr. Szaiff 
Lászlót választottuk. Az új jegyző június elején fog munkába állni. Vele készült bemutatkozó 
riportot külön írásunkban olvashatják. A személyi változásoknak ezzel nincs vége. Hivatalunk 
oszlopos tagja, Tóth Lászlóné Ili elérte a nyugdíjkorhatárt. Csaknem napra pontosan 31 év 
közszolgálat után köszön el tőlünk. Azt gondolom, minden nyalkai lakos nevében köszönhetem 
meg Neki munkáját, és kívánhatok Neki boldog, örömteli pillanatokban gazdag nyugdíjas éveket!  

Utódjául Tóth Hildát választottuk, aki Tápon él, és a tápi iskolából sokan ismerhetik. Reméljük, 
Hilda sikeresen belerázódik a sok apró feladatot rejtegető munkába, és mindenki megelégedésére 
tudja ellátni a feladatot. 
Végül egy apró sikerről szeretnék beszámolni Önöknek. Több mint 50 év után sikerült 
„visszafoglalnunk” Nyalka-kishegy buszmegállóját Táptól. A Kisalföld Volán 2013-as akciója, 
amikor a buszvárókat táblával látták el, még inkább szembetűnőbbé tette a kishegyi megálló hibás 
elnevezését. Akkor levélben jeleztem észrevételemet, tájékoztattak, a buszközlekedés elindulása 
óta Táp-kishegyként szerepel a megállóhely a menetrendben. Márciusban lecserélték a táblákat, 
melyek most már minden szempontból helyesen tájékoztatják az utazókat.  Balogh Ervin 
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Ismerjük meg együtt új jegyzőnket! 

 

- Jegyző Úr, kérem, meséljen egy kicsit magáról! 

- Dr. Szaiff László Tibor vagyok, Kapuváron születtem, végzettségemet tekintve jogász 

vagyok. Három gyermeket nevelek, közülük a legnagyobb 12 éves, az egyik kislányunk 

óvodás, a másik pedig bölcsődés. Jelenleg Győrben élünk. Eddig az államigazgatásban 

dolgoztam 9 évet. Földhivatali, elsősorban ingatlan-nyilvántartási ügyekkel foglalkozó 

osztály vezetője voltam, de a körülmények megváltoztak, így pályáztam erre az állásra. 

Korábban magasabb osztályban is fociztam, ugyanakkor a család bővülése miatt most már 

csak hobbiszinten. 

-  A későbbiekben esetleg kiköltöznének Nyalkára, Tápra vagy Pázmándfalura? 

- Ilyen kérdések még nem merültek fel otthon, de nem zárkózom el előle, mivel egy Kapuvár 

melletti kis faluban éltem 7 évet. 

- A lakosság összefuthat-e önnel majd a rendezvényeinken? 

- Valószínűnek tartom, hogy találkoznak majd velem és a családommal is, mivel a fiam 

szeret focizni, a lányok pedig szeretnek közösségbe járni, így például egy Falunap 

számunkra jó program. 

- Végezetül meséljen egy kicsit arról, hogy mik a tervei a munkában? 

- Még bele kell szoknom az új helyzetbe, ezért egy kis türelmet kérek a lakosságtól, de 

nyíltan fogom kezelni a problémákat. Szeretném megpróbálni személyesebbé tenni a 

lakosokkal a kapcsolatot. Természetesen mindenki számára nyitva lesz az ajtóm. 

 

Bemutatkozik új igazgatási előadónk 

Tóth Hilda mozgáskorlátozott tápi lakos vagyok. Abban az időszakban, amikor videokazetta 

kölcsönzéssel foglalkoztam, lehetőségem volt nyalkai családokkal megismerkedni. A tápi 

iskolában működő teleházban végzett munkám során pedig az ott tanuló diákokkal és szüleikkel 

vagyok kapcsolatban. Ezen időszak alatt pár év tapasztalatot szereztem a lakossági ügyintézéssel 

kapcsolatos teendőkben. 

Megtisztelő számomra Nyalka község vezetőinek a bizalma, de nagy kihívás is ez a munka. 

Köszönöm a lehetőséget, az eddig tapasztalt segítőkőkészséget és a nagyfokú empátiát! 

Munkámmal hasznos tagja kívánok lenni ennek a kis közösségnek és a lakosoknak! 

„Együtt, egymásért, hátha előbbre jutunk…” 
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Községünk lakósai lelkesen csatlakoztak az elektronikai hulladékgyűjtéshez, melynek 
eredményeképp 20.000 Ft támogatáshoz jutott a Tündérháza Óvoda. 

 

Mindennapok a Családi napköziben 
Sok édesanya kerül nehéz helyzetbe akkor, mikor úgy dönt, hogy vissza akar menni dolgozni. 

Nagyon nehéz meghozni azt a döntést, hogy idegen emberre bízzuk legféltettebb kincsünket. A 
kisebb településeken, mint Nyalkán is, szerencsére működik családi napközi, ami a kis 
létszámának köszönhetően rugalmasabban tud alkalmazkodni a kisgyerekek és a szülők változó 
igényeihez. A kis létszámnak köszönhetően a gyerekekre megfelelő odafigyelés, gondoskodás jut. 
Egy évvel ezelőtt kerültem ide, nagyon örültem a felkérésnek. Az azóta eltelt idő alatt a jelenlegi 

csoport a második, akikkel foglalkozom. 
Tündér-háza családi napközink 1-4 éves 
korú gyerekeket tud fogadni. A 
foglalkozások anyagait úgy tervezem, 
hogy azok kapcsolódnak az adott 
évszakhoz, jeles napokhoz, rugalmasan 

igazodnak a gyerekek életkorához, 
fejlettségi szintjéhez. Hétről hétre 
igyekszem minél változatosabb kézműves 
foglalkozásokat tartani a kicsiknek,  

Tündérháza Óvoda 
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amiket ők mindig nagy érdeklődéssel fogadnak. Ezek a foglalkozások izgalmas, kreatív és 

hasznos időtöltést jelentenek számukra, ahol rengeteg új technikával ismerkedhetnek meg. Úgy 

gondolom, a zenei nevelés sem elhanyagolható, hiszen nélkülözhetetlen a személyiség 

kiegyensúlyozott fejlődéséhez, valamint a beszéd mellett a legfontosabb kifejező eszközünk. 

Mindig újabb és újabb dalokat, mondókákat tanulunk, amiket a szülők visszajelzései alapján 

otthon is előszeretettel énekelgetnek a gyerekek. A dalok kiválasztásánál az adott évszakot, a 

közelgő ünnepeket tartom szem előtt. 

Decemberben járt nálunk a Mikulás, mivel egész 

évben szófogadóan viselkedtek, a kicsik 

ajándékot kaptak tőle, amit szép énekekkel 

köszöntek meg neki. 

Karácsonykor a Jézuska nem felejtett el 

bennünket sem, és hozott nekünk ajándékokat, 

amit együtt bonthattak ki a gyerekek. 

Az óvodásokkal együtt farsangoztunk a 

Kultúrban, amire kis jelmezes produkcióval 

készültünk. Rengeteget próbáltunk és a 

gyerekek nagyon ügyesen szerepeltek, ezért 

hatalmas tapssal jutalmazta őket a közönség. 

A Húsvét közeledtével már elkezdtük a 

készülődést, tojást festettünk, termet díszítettünk 

és locsoló verseket is tanultunk. A nyuszi 

ajándékokat rejtett el nekünk a teremben, amit 

nagy izgalommal kerestek meg a kicsik. 

Anyák napjára kis meglepetéssel készültünk az anyukáknak, amit a nap végén átadhattak nekik. 

Úgy gondolom, hogy mostanra egy nagyon jól összeszokott kis csapattá kovácsolódtunk össze. A 

gyerekek szeretnek együtt játszani, mind a csoportszobában, mind az udvaron egyaránt. Nagyon 

jól felszerelt udvarral rendelkezünk, 

amit az óvodásokkal közösen 

használhatunk. A teremben csak 

olyan játékok találhatóak, amik a 

gyerekek életkorának megfelelőek. 

Ne féljünk gyerekünket akár heti 

egy-két napra közösségbe vinni! Már 

tipegő kortól várom a legkisebbeket, 

rengeteg mondókával, mókával és 

öleléssel, hiszen csoportszobánk 

biztonságosan kialakított az ő 

számukra is. 

     
     

   Borbély Nikolett 

 

 

 

Tündérháza Óvoda 
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Rajzokkal kedveskedtünk Anyák napjára 

Április hónapban Nyalka Község Önkormányzata rajzpályázatot hirdetett kicsiknek és 
nagyoknak is egyaránt. Gyönyörű rajzokat kaptunk az április 30-i határidőig. Huszonkét ügyes 
gyermek művét vehettük kezeinkbe, így a zsűri Viszló Lászlóné vezető óvónő, Balogh Ervin 

polgármester és a zsűri elnöke, Tanai Péterné törhették a fejüket az eredmények miatt. Május 8-án, 
az eredményhirdetésen két szép verset hallhattunk Pidl Bíborka és Gyurkovics Dorina 
előadásában. Az öröm nem lett volna teljes, ha nem kaptunk volna a Mini ABC-től, Francia 
Gézánétól csokikat, a Futó családtól kirakókat, az óvodától plüssöket és Malcsik Imréné Ilonka 
nénitől virágokat, így egy gyermek és anyuka sem mehetett haza üres kézzel. Az óvodások között 
első helyen Doncsesz Alinda, másodikon helyen Doncsesz Darinka, harmadik helyen Németh 
Anna végzett, míg Simon Márton különdíjjal térhetett haza. Az alsó osztályosoktól kaptuk a 
legtöbb rajzot, így itt volt a legnehezebb a döntés. Az eredmények két-két díjazottal zárultak, első 
helyen Czakó Júlia és Komondi Zselyke, másodikként Simon Mátyás és Horváth Bence, 

harmadikként pedig 
Monostori Bianka és 
Molnár Anna végzett. A 
felsősöknél Gyurkovics 
Dorina, Bognár Bog-

lárka, Monostori Petra 
lett a sorrend, kiváló 
munkájáért pedig Tóth 
Benedek Ferenc tér-

hetett haza különdíjjal. 
Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani 
mindenkinek és gra-

tulálni a szép ered-

ményekhez. 
Molnár Zsófia  

kulturális közmunkás 

 

 

Czakó Júlia 9 éves (alsós korosztály, megosztott első díj) 
 

FALUNAPI ELŐREJELZÉS … 
 

Önkormányzatunk idén is megrendezi a nyalkai falunapot, melynek időpontja július 18-dika lesz. 

A program a tavalyihoz hasonlóan fog alakulni, szeretnénk ismét meghívni a nyalkai utcákat egy 
több fordulós vetélkedőre, illetve számítunk tehetségeinkre, akik a színpadon mutathatják be 
tudásukat, egy „Ki mit tud” –ban. A tavalyi iskolatalálkozó nagyon sok örömteli pillanatot hozott 
rég nem látott ismerősök találkozása alkalmával. Ezt szeretnénk kiterjeszteni, és egy olyan 
találkozási hellyé tenni, ahol mindenkit szívesen látunk, aki korábban itt élt Nyalkán, de az élet 
máshova sodorta, ám szép emlékei, régi ismerősei miatt szívesen visszalátogatna hozzánk. 
Kérem, a meghívónkat tolmácsolják ismerőseiknek, akiket szívesen látnának ezen a 
rendezvényen. 
 

Szerkeszti: A Páskom Kulturális Egyesület.       Felelős: Tanai Péter       Megjelenik: negyedévente, 200 példányban.        e-mail: paskom@freemail.hu 

Kultúrház 


