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Megvan a megoldás!! 
 

 Az elmúlt napokban egy képes magazint lapozgatva rácsodálkoztam, hogy teremtett 
világunk mennyit változott az utóbbi időben. A kényelmi eszközöknek, a szabadabb utazásoknak, 
a fényképezésnek és számítógépes-internetes eszközöknek köszönhető, hogy távoli és eddig 
ismeretlen világok kerültek kézközelbe.  

De, nemcsak szépült és könnyebbé vált életünk, világunk, hanem a katasztrófa szélére is 

sodródott. Lesz-e menekvés az elsivatagosodó területekről, az éhség karmaiból a túlnépesedett 
országokból az elsatnyult, elhízott és elöregedett világból? Igen, ezek a gondolatok is megszülettek 
bennem és már közel se volta olyan optimista, mint a világ dolgait derűsen szemlélő átlagolvasó. 

 A jelenlegi európai kultúránkban döntő szerepet játszik a biztonság, a kiszámíthatóság. Ezek 
olyan értékek, amik már a legtöbb ember gondolatvilágában átszivárgott. A jobb megélhetés miatt, 
a nagyobb szabadság igény miatt a család is változáson megy keresztül. A modern nő számára 
legfontosabb értékek: az anyagi biztonság, a kiszámítható jövő, a magas fokú képzettség. Ezért 
aztán nehezen is fogadja el, hogy valaki túl korán vállal gyereket,. Szűz Mária a modern nő 
számára nem példakép, inkább egy felelőtlen, át nem gondolt viselkedési típus. Hogy lehet egy 

barlangistállóban megszülni a gyermeket? Hol itt a biztonság, meleg családi légkör? Annak 
ellenére, hogy a modern nő sok kifogásolni valót talál Mária életében, de ezekkel csak fel akarja 

magát menti minden kötelezettségvállalás elől. Viszont azt észre kell venni, hogy Máriában egy 
nagyon lényeges vonás megvolt: a hit. 
Hitte, amit Gábor angyal mondott neki, 
hitte Isten megsegíti törékeny voltát, 
hogy az isteni szeretet megvalósuljon.  

A modern nőnek ebben kellene 
követni Máriát: hinni, hogy az 
életadással, a szeretet naponta megélt 
valóságával korunk égető problémáira 
van megoldás. A találmányokhoz 
feltalálók kellenek, a feltalálóknak 
pedig meg kell születni, igent kell 

mondani az életre. Bezárkózással, 
biztonságvédelemmel, nem fogunk 
előbbre jutni, megoldani a nehéz 
helyzeteket. Mária példájával, hitével 
azonban megvan az esélyünk, hogy van 
megoldás, jövő és remény. 

 
Hegedűs Odó 
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Idősek napja 
 

November 18-án köszöntötte a falu nyugdíjas korosztályát Nyalka Község Önkormányzata. A 
tavalyi évhez hasonlóan 73 fő került meghívásra. Polgármester úr köszöntője után, a Győri 
Nemzeti Színház művészeinek operett összeállítása szórakoztatta a megjelent közönséget – a jó 
hangulatról Krasznai Tamás és partnere gondoskodott. Az igazán színvonalas előadás után egy 
kis vacsorával kedveskedtünk idős lakosainak. Jó hangulatú beszélgetés zárta a kellemes délutánt. 
Kedves kis öregjeinknek ezúton is jó egészséget kívánunk, és mindnyájukat visszavárjuk jövőre is.  
 

 
 

Karácsonyváró 
 

Advent első vasárnapján, immár 4. éve gyúlhattak fények a falu karácsonyfáján.  A program 
valójában már a kultúrházban indult, ahol az érdeklődők karácsonyfadíszt és karácsonyi 
képeslapot készíthettek. Majd ünnepi műsorunk a Millenniumi parkban folytatódott, óvodások 
előadása közben felkerültek a fenyőre a díszek, majd kigyúltak rajta a fények. Odó atya ünnepi 
beszéde után Németh Tímea és Komondi Zselyke furulya előadása, majd Demeter Zoltán éneke 
emelte az ünnep fényét. A műsort közös éneklés tette emlékezetessé. Az adventi vásáron házilag 
készített termékeket is vásárolhattak az érdeklődők.  
 

   

A közelmúlt híreiből 
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A kormány betartotta Nyalkának tett ígéretét 

Kara Ákos, a településünk országgyűlési képviselője tájékoztatót adott településünk újabb 
kormányzati támogatásáról. 

„Mindannyian emlékezhetünk rá, hogy 2012-ben a Kormány jelentős adósságtól szabadította meg 
a településeket. Ekkor azt mondtuk, hogy az az igazságos, ha jól gazdálkodó települések, 
amelyeknek nem volt adóssága, azok valamilyen formában plusz támogatást kapnak” – 

emlékeztetett Kara Ákos. „Most örömmel tudom a nyalkaiaknak mondani, hogy a Kormány 
tartotta az ígéretét: első ütemben, 2014-ben a település hivatal-óvoda épülete újult meg kívülről, 
nyílászáró cserékkel homlokzat szigeteléssel a 6.5 millió forint támogatásból.   

A most novemberben 

született kormányzati 
döntés szerint pedig a 
település idei pályázata 
is nyertes lett. Így 
Nyalkán az előző 
körben felújított épület 
több mint 30 éves 
biomassza kazánját 
cserélik le egy új 
korszerű berendezésre a 
6.5 millió forint 
támogatásból. Ezzel a 
cserével hosszútávon 
lehet biztosítani a 
helyben előállított 
biomassza alkalmazását. 

„Az adósságkonszolidációban nem részesült települések fejlesztéseinek támogatását célzó 
többéves program most sikeresen lezárult. A mostani döntés értelmében, választókörzetemben 11 

vidéki település most novemberben összesen több mint 190 millió forinthoz jut a Kormány által 
biztosított fejlesztési támogatásból. A két támogatási körben tehát a térségünk településeire közel 
380 millió forint plusz kormányzati forrás jutott. 

Az itt élők emlékezhetnek arra, hogy 2010-ben nagyon rossz állapotban volt a magyar gazdaság. 
Az emberek áldozatvállalásával és jó kormányzati döntésekkel elértük azt, hogy az ország 
költségvetésében megtakarítás keletkezett.  Így két évvel korábban, tehát már most, idén 
teljesíteni tudtuk polgármester úr és az Önök közössége felé tett ígéretünket. 

Továbbra is szeretném folytatni a településükért végzett munkámat, ehhez kérem további 
támogatásukat. A közelgő ünnepre tekintettel, áldott, meghitt Karácsonyt kívánok 
mindenkinek!           

Kara Ákos országgyűlési képviselő 
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Tisztelt Nyalkai Polgárok! A Millenniumi parkban feldíszített falu karácsonyfája újfent hirdeti 
Advent, a várakozás üzenetét, ezzel együtt Karácsony, majd az évvége közeledését. A rövid 
nappalokkal járó korai sötétedés miatt a hazatérők egy pillantást vethetnek az ünnepi előkészület fénylő 
hirdetőjére, karácsonyfánk égőire. Reményeink szerint a fények által sugárzott melegség hozzájárul a 
legszebb ünnep előkészítéséhez mindenki szívében. 
 

Eltelt az ősz, mely időjárási szempontból nem hozott kirívó eseményeket. Csapadék szempontjából jó 
évet zárunk, hiszen a nyári hónapokban sem nélkülöztük a környezetünket éltető esőket. Menetrend 
szerint megérkeztek a hűvös reggelek, de a napsütéses napok száma szebbé varázsolja a hideg napokat. 
 

Az előző kiadásunkban mozgalmas nyári időszakról számolhattam be Önöknek, az ősz folyamán erre 
még rátettünk egy lapáttal. Szeptemberben folytatódott a ravazdi családi-napközi telephely 
áthelyezésének ügye, sajnos szükséges volt a fenntartó szociális intézmény alapító okiratának 
módosítása, mely esetünkben a társulási tanács döntése mellett az összes társult önkormányzat 
képviselő testületének döntését is meg kellett várnunk. Amint megszülettek a testületi határozatok, 
nyakamba vettem a kistérséget, és Töltéstavától Fenyőfőig, közel egy nap alatt, 20 polgármesterrel 
sikerült aláíratnom az alapító okirat módosításának mellékletét. Közben a Kormányhivatal 
szakhatóságként kikérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakvéleményét, a leendő családi-
bölcsődéknek helyet adó épületről, így a rendelkezésre álló dokumentumainkat a leendő állapotnak 
megfelelően aktualizálni kellett. Novemberben ezek is elkészültek, így minden akadály elhárult a 
telephely-áthelyezés útjából, sőt, mivel év végén megszűnik a családi-napközi, mint ellátási forma, 
januártól két családi-bölcsődében tudjuk fogadni a bölcsődés korú gyermekeket. A bővülés személyi 
változásokkal is jár, az átmeneti időszakban megbízási szerződéssel már alkalmaztuk Kuruczné Horváth 
Anett gondozót, azonban Borbély Nikolett év végén elköszön tőlünk. Remélem, még ebben az évben ki 
tudjuk választani utódját, és az év elejétől két csoportban, két kiváló gondozóval, összesen tíz 
bölcsődéssel, megújult környezetben folytatjuk az eddig is sikeresen végzett munkát. A kistérség 
szociális intézményében egy törvénymódosítás tervezete szerint a járási székhely, Pannonhalma jutna 
nagyobb szerephez az eddigiekhez képest, de ezt eddig még nem fogadta el a Parlament, így a korábban 
meghozott döntések lehet, feleslegesnek bizonyulnak. 
Szeptemberben megkereste Önkormányzatunkat Écs község, mint a térségi szennyvíztisztító 
tulajdonosainak képviselője, hogy mint tulajdonos, adjuk beleegyezésünket Tápszentmiklós  
csatlakozási szándékához. Amint az sokaknak ismert lehet, korábban a szennyvíz beruházás 
tervezésekor Tápszentmiklós is része volt a Pázmándfalut, Nyalkát és Tápot érintő projektnek, de a 
céltámogatás elnyerését megelőzően a tervdokumentáció aktualizálási költségéből nem vállalt részt, és 
egy fax üzenetben megküldött levélben jelezte kilépését a projektből. Végül is az utolsó pillanatban 
sikerült személyesen Tápszentmiklós polgármesterével találkoznia a három település polgármesterének, 
így megadtuk a hozzájárulást a csatlakozáshoz. A rákövetkező napon a kistérség delegáltjaként részt 
vettem a Területi Vízgazdálkodási Tanács megyei szakmai bizottsági ülésén, ahol szintén támogatást 
kapott a csatlakozási szándék. A Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Tanács több helyszínen tartott 
tájékozató fórumot a fenntartási időszak végéhez közeledő szemétszállítási projekttel kapcsolatban. A 
fórumok legizgalmasabb témája az önrészt nem fizető Önkormányzatokkal kapcsolatos tájékoztatás volt, 
mivel az érintett települések minden fórumon képviselték álláspontjukat. Az elmúlt időszakban meghozott 
bírósági döntések, beleértve a Kúria sajtóból is megismert állásfoglalását, nem hoztak eredményt a vitás 
kérdésekben. A helyzetet bonyolítja az állami hulladékszállítás megjelenése, mely nem zárja ki a közös 
vagyon állami kézbe kerülését sem. Sajnos, a gesztorként szereplő Győri Önkormányzat álláspontja sem 
fogalmazódott meg világosan a helyzet rendezését illetően, és kérdésemre még erre vonatkozó határidőt sem  
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közöltek a megjelentekkel. Szeptemberben átfogó ellenőrzést tartott a Magyar Államkincstár 
Önkormányzatunknál. Az ellenőrök elégedettek voltak a dokumentumok előkészítésével, és idő előtt, 
mindent rendben találva végeztek azok vizsgálatával. Győrságon tartottunk meghallgatást a 
meghirdetett védőnői álláshelyre jelentkező jelöltekkel. Sajnos a kiválasztott védőnő két hét munka után 
elfogadott egy másik állást, így egyelőre marad a helyettesítő védőnő, Nagyné Soós Katalin 
körzetünkben. 
Október első hétvégéjén rendben lezajlott a „kötelező betelepítési kvóta elutasításáról” szóló 
népszavazás. Elismerés illet Mindenkit, aki élt demokratikus alapjogával és elment szavazni, így 
Nyalkán, a választókerületünk legjobb eredményét sikerült elérni. 
Nyerges Csaba, a Kisalföld napilap főszerkesztője járt az önkormányzati hivatalban, akivel bő egy 
órában egyeztettünk az önkormányzatok helyzetéről, megjelenési lehetőségről. 
Októberben, miután a telekmegosztási eljárás végére értünk, értékesítettük a Kossuth 83. sz. alatti telek 
hátsó részét. A fiatal győri pár jövőre tervezi megkezdeni az építkezést, így elmondhatjuk a családi 
otthonteremtési kedvezmény ösztönző hatása Nyalkán már érezhető, hiszen már több mint öt éve nem 
épült új ház településünkön, de idén már örömmel hallhattuk az ácsok szekercéinek „zenéjét”. 
Az éghajlatunk változásának egyik határozott jele, hogy olyan kártevők jelennek meg, melyeket 
korábban csak a szakirodalomból ismerhettünk. Ilyen hívatlan vendég a puszpángmoly, mely szinte 
tarra rágja a gazdanövény zöldhajtásait. Ez a kártevő megjelent a nyalkai temetőben is, ahol a 4-5 méter 
magasra megnőtt növényeket sem kímélte. Ennél a növényméretnél szinte lehetetlen az évi háromszor 
rajzó kártevő hatékony irtása, így egyeztetve a temető tulajdonosának képviselőjével, a puszpángok 
kivágásáról döntöttünk. A munkát októberben elvégeztük, így a temetőbe érkezők már rendezett, 
megtisztított sírokat találtak. 
Október 23-i ünnepünk előestéjén Galambos István történész megemlékező előadását hallgathatták meg 
az érdeklődők. Köszönöm Odó Atyának, hogy segítségével megvalósulhatott ez a rendezvény, 
reméljük, lesz folytatása a közös munkánknak. Köszönöm még Demeter Zoltánnak, hogy 
közreműködött az ünnepségen.  
Októberben a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara „Területfejlesztés Bajorországban” című 
konferenciáján vettem részt Budapesten, a kamara székházában. A rendezvény számos hasznos 
információval szolgált a megújuló energiák hasznosításának lehetőségeiről, illetve a kapcsolat építés 
terén. Győrben a Városházán szervezett a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatót, ahol szó 
esett a kéményseprés átalakulásáról, illetve a kutak bejelentési kötelezettségéről. Ez utóbbi ügyben 
Győr Város Polgármesteri Hivatalának képviselői tették fel a legtöbb kérdést, de az érdemi válaszokkal 
adós maradt az előadó. A türelmi idő 2018 év végi időpontja szerencsére időt ad a problémák 
tisztázására. Másnap szintén a Városházán tartott tájékoztató napot a Széchenyi Program Iroda az uniós 
pályázati kiírások jelenlegi állásáról. Az áprilisban csapadékvíz elvezetés rendezésére beadott 
pályázatunknak, mint kiderült, 14 vetélytársa van a megyében, és az úgynevezett tisztázó kérdésekre 
várunk az értékelők részéről. A Vidékfejlesztési Program pályázati kiírásai között november végéig 
várnunk kellett arra a pályázatra, mely a külterületi utak karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzését támogatja. A pályázat beadása január 6-tól lehetséges, így a december a 
beadáshoz szükséges dokumentumok előkészítésével fog eltelni. Itt Önkormányzatunk konzorciumban 
szeretne indulni Pázmándfaluval, mert így 20 millió forint a támogatási összeg, mely az esetünkben 
alkalmazható 15%-os önrésszel számolva összesen bruttó 23 millió forintot költhetünk egy traktor és a 
hozzá tartozó munkagépek beszerzésére. December elején, Tényőn vehettük át a „Pannontáj-Sokoró 
Natúrpark” címről szóló oklevelet a munkaszervezet vezetőjétől, Székely Ritától.  
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Ismét megjelent az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázati felhívása, melyben egyházak 
nyerhetnek támogatást fejlesztési céljaik megvalósítására. Erre a forrásra már korábban is pályázott a 
Plébániánk az új ravatalozó építésének témájában, de eddig nem sikerült támogatást szereznünk. Odó 
Atyával egyeztetésen vettünk részt a Főapátság beruházási osztályán, ahol megbeszéltük a pályázat 
beadásának részleteit.  
Novemberben jelenlegi jegyzőnk bejelentette távozási szándékát. A meghirdetett álláshelyre 
rekordszámú jelentkező adta be pályázatát, közülük dr. Farkas Virágra esett a választás, aki a 
Kormányhivatal, Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályáról érkezik a 
közös-hivatalunkba. 
Decemberi testületi ülésünkön döntöttünk a Bursa-Hungarica ösztöndíjra jelentkezett 7 felsőfokú 
tanintézménybe hallgató jövő évi támogatásáról. A tavalyi 3 után idén heten pályáztak, akiket havi 
háromezer forinttal támogatunk a következő évben. Szintén döntött testületünk a szociális-tűzifa 
elosztásáról. Idén a korábbiakhoz mérten nagyobb mennyiség, összesen 27 erdei m3 szétosztásáról 
dönthettünk. Az igénylők száma 25 volt így mindenki kapott 1-1 m3-t, a maradék 2m3-t a négy 
legkisebb egy főre eső jövedelemmel rendelkezőnek adtuk 0,5 m3 adagokban. 
Végére érve remélem, még az év végéig tartó időszakban sikerülnek a betervezett fejlesztések, pályázat 
beadások, előkészítések és elégedetten tölthetjük az ünnepeket, egy rövid időre megpihenve szeretteink 
körében, majd új lendülettel kezdve az eljövendő évet. 
Ezekkel a gondolatokkal szeretnék Minden kedves Olvasónak, Meghitt, Boldog és Békés 
Karácsonyt és Újévet kívánni! 

Balogh Ervin 
 

 
Anyakönyvi hírek  
 

Haláleset: Dornai Zoltán  

9096 Nyalka, Arany János u. 11. 

Elhalálozott: Győr, 2016.10.01.  

„Tudom, hogy senkit nem hozhat vissza a gyertyafény, de a szív 

megőrzi azt,  akiért a  gyertya ég” 

 

Házasságkötés: Tóth Szabolcs és Pusztai Annamária  

Nyalkán, 2016.10.08.                               

„Az évek múlásával a ránc elmélyül, 

a papír megsárgul,  

de a szeretet, ha igaz, 

soha nem fakul, 

a kötés -  életre szól.” 
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Kedves Olvasók! 

Szeretnék bemutatkozni Önöknek, mint a Nyalkai Tündér-háza Óvoda új óvodapedagógusa. 
Sopronból származom, 13 éve Győrben élek. Egy kislányom van, aki az általános iskola 
másodikasaként koptatja az iskolapadot.  
Szakmai tanulmányaimat a csornai Hunyadi János Óvónői Szakközépiskolában kezdtem, ahol 

megfelelő pedagógiai-pszichológiai alapokra építkezve folytathattam a főiskolát párhuzamosan 
két szakkal: óvodapedagógia és szociálpedagógia szakokon. A diplomák kézhezvétele után egy 
évre Finnországban kaptam munkát. A Mikulás hazájában megismerkedhettem az északi népek 
vendégszeretetével és kultúrájával. Hazatérve gyógypedagógusként kezdtem dolgozni a soproni 
Kozmutza Flóra Általános Iskola és Speciális Szakiskolában. Enyhe értelmi fogyatékos gyerekek 

számára tanítottam a számítástechnika és az ének tantárgyakat, valamint napköziotthonos 
nevelést láttam el.  
Amikor Győrbe kerültem a Munkaügyi Központ mentorként alkalmazott. Munkavállalási- és 
egzisztenciális nehézségekkel küzdő személyek foglalkoztatásának elősegítése volt a feladatom. 
Időközben Budapesten megszereztem a fazekas-, fazekas szakoktatói- és a játszóházvezetői 
végzettségeket. 
2003-ban lehetőséget kaptam a Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményben, hogy a szakiskolai- és az alapfokú művészeti oktatás tanáraként 
fazekasokat és művészetet értő és művelő fiatalokat nevelhessek. Három év múlva munkám 
eredményességének elismeréseként igazgatóhelyettesnek neveztek ki. A 2007. évben az alapfokú 
művészeti iskolák országos minősítési eljárása során művészetoktatási egységünk megkapta a 
kiválóra minősített intézménynek járó minősítést.  
Tanári munkám mellett a Szegedi Tudományegyetemen és a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Savaria Egyetemi Központ Művészeti Nevelés- és Sporttudományi Karán elvégeztem a Képi 
ábrázolás alapszakot és sokszorosító grafikai specializációval a Vizuális- és környezetkultúra 
tanár mesterszakot. 
2012. évben a Győri Városi Művészeti Múzeum felkért, hogy külső munkatársként TÁMOP-, és 
TIOP pályázatok megvalósításához szakmai tapasztalatommal segítsem munkájukat. Két évig 
művészeti foglalkozásokkal egybekötött tárlatvezetéseket tarthattam a múzeum állandó- és 
időszaki kiállításaiban. Nagyon nagy energiákat és motivációt kaptam e feladattól, hiszen újra 
oktathattam-nevelhettem az óvodás korosztályt is. Jelenleg heti rendszerességgel tartok 
kerámiafoglalkozást a múzeum Váczy Péter Gyűjteményében. 
Gyakorlati tapasztalatom az, hogy mára a világ felgyorsulásával a gyerekek művészethez való 
hozzáállása rendkívüli mértékben megváltozott. A rohanó, lendületes, modern világban a nevelés 
első színterén – a családban – megkapott hagyományokat, rítusokat, tradíciókat megerősítve – 

néhol pótolva – szélesebb spektrumú tudást kell biztosítani a nevelésben a gyermek második 
otthonaként jellemzett óvodai életben. Meg kell teremtenie a pedagógusnak mindazt a 
szocializáló közeget, amely által a ’kisember’ személyiségfejlődésének teljes támogatásával, biztos 
alapokkal indulhat tovább az iskolai életben. 
Bízom abban, hogy a tehetséggondozás területén szerzett szakmai tapasztalatommal segíteni 
tudom a nyalkai óvodába járó gyermekek személyiségfejlődését. 
 A Királyok méltósága, az angyalok tisztasága, a pásztorok egyszerűsége ragyogja be mindenki 

karácsonyát, és adjon erőt az új esztendőhöz! 

 

         Szeretettel: Boda Ildikó óvodapedagógus 

Bemutatkozás 
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    A Nyalkai Egyházközség és a Páskom Kulturális Egyesület 

       szeretettel meghív mindenkit 

      2016. december 18-án 17.30 órakor 

        a nyalkai templomban tartandó aaddvveennttii  kkoonncceerrttjjéérree.. 

     Vendégünk a bakonyszombathelyi BA-ROCK együttes.  

  Közreműködik az Öregedő Penderedő. 

        A koncert ingyenes. 

          Az összegyűjtött önkéntes felajánlásokkal felejthetetlen barátunk, 

   Pethő Gábor 

          családját kívánjuk támogatni. 
 

Szerkeszti: Tanai Péter       Megjelenik: negyedévente, 200 példányban.       Felelős: Nyalka Község Önkormányzata       e-mail: phivatal@nyalka.hu 

Programajánló 




