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Adventi töprengések 
 

Töprengek, tehát vagyok. Gondolkodom, tehát vagyok – az ismert újkori filozófustól átvett 
gondolat. 

A töprengés számos megoldás, javaslat, esetleg termék közötti latolgatás. Valójában nem egy 
passzív viselkedés, hanem nagyon is aktív, energiát felemésztő. Melyik lenne a legjobb? Miért az 
lenne a legjobb? A tapasztalt ember számba veszi az egyes lehetőségeket, mérlegel, és végül dönt. 
A döntés előtt időszak a töprengésé, amikor mindennek egyforma esélye van, még nincs minden 
lehetőség jól kielemezve, számba véve.  
Advent a töprengés ideje is. 
Töprengek, mert a közelgő ünnep előtt iszonyú vásárlási láz és kifizetési hullám söpör végig 
világszerte. A kereskedelmi cégek az éves mérlegükön tudnak változtatni egy ügyes kampánnyal, 
akcióval. A szegény vásárló pedig az év végéig kuporgatott pénzét végre kiengedi ujjai közül. 
Nem mindegy, hogy mit veszek és mennyiért. Ha ügyes és találékony, figyelmes vagyok, nagyon 

sokat tudok megspórolni, vagy még több embernek tudok valami vásárolni. 
Mit vegyek? Kinek vegyek? 

Ez sokak számára az adventi töprengés, gondolkodás valós tárgya, vagy központi kérdése. 
A napokban kezembe került egy szórólap, amiben műanyag fenyőt reklámoztak. Az ünnepek 
elmúltával aztán szét lehet szerelni és el lehet tenni a következő évre. 
A megvásárlási érvek mellett ezek sorakoztak: 
- nem hullanak le a tűlevelek, nem kell majd porszívózni a szobában, nem érzékeny a szoba 
melegére, szárazságára, nem változik a színe és nem kell jövőre egy élő karácsonyfát kivágni, csak 
elő kell venni a szekrényből, összerakni és megint kész. Az ára nem változik, csak egyszeri 
befektetésről szól, számtalan alkalommal fel lehet használni. 
Karácsonyfa műanyagból, igaz, kedvező áron, számos hasznos érv szól mellette. 
Töprengek, gondolkodom.  
Ez a jövő: karácsonyfa műanyagból? 

Újabb területet hódit meg a műanyag a természetes dolgok rovására? 

Mennyire környezetbarát a vásárlásunk, mennyire figyelünk az ünnepek előtt, alatt és utána, hogy 
iszonyatos mennyiségű csomagoló anyagot használunk el pár percért, vagy szemetet termelünk, 
amit a természet aztán képtelen lebontani, feldolgozni, hasznosítani? 

Ez az ünnep lényege, a fogyasztás, a nyereség, a haszon, a műanyag? 

A kereskedelem, a szolgáltatás nem is lát mást ebben, nem is tudja már szinte, hogy mi az ünnep 
eredete. 
 

Ismét vissza kell találni az ünnep eredetére, lényegére, lelkére.  
 

          A folytatást lásd a 7. oldalon 

  2017. XIII. évfolyam 3. szám 
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Falunapi templombúcsú 
Az elmúlt évektől eltérően idén a hagyományos falunapi programunk Búcsú napját megelőző 
napon került megrendezésre szeptember 9-én, melyen színes programokkal várták a vendégeket. 
 

Az évszakhoz igazodva az idei évben a Vízi focit felváltotta az Élő csocsó, nagy kedvence volt 
mind a kicsinek, mind a nagyoknak. Azon túl, hogy az egész nap folyamán játszhattak benne a 

gyerekek, az Utcabajnokság 3 megpróbáltatásának egyik állomása is ez volt. A 2. próba során a 
csapatok az igazi fizikai erejüket mérhették össze, a kötélhúzás keretei között. A 3. próba során 
pedig szellemi tudásukról adhattak számot a csapatok, ahol Nyalka Községgel kapcsolatos 10 
kérdésből álló kvízre kellett válaszolniuk. Az összesítés után a Testületi tagokból álló csapat 

végzett az élen megelőzve, a Kossuth és a Petőfi utcák csapatait. 
 

A kötélhúzás megpróbáltatásai után 
kezdetét vették a színpadi műsorok is. 
Elsőnek Kovács Gábor muzsikus 

szórakoztatta a közönséget, 
Zenetarisznya című műsorával. 
Előadása közben több minden 

háztartásban is fellelhető eszközt 
szólaltatott meg a zene hangjával, majd 
műsora végén a kíváncsibbak saját 
szívószál furulyával is 
gazdagodhattak.  

 

Ezután a nagyterembe invitáltuk a 
legkisebbeket, ahol a Csemete 

Bábszínház Okoska botocska című 
bábelőadásán érezhették jól magukat.  
 

Az idei évben először bemutatkozott a 
helyi tehetségekből álló Jazz Balett 
csoport is, akik egy év kemény 
munkájának eredményeként 
megtanult koreográfiájukat adták elő 
a nyalkai közönségnek.  

 

Az első nap zárásaként a Repeta Gang együttes zenélt a táncolni vágyok számára.  
 

Vasárnap, a búcsúi nagymise díszvendégének, Varga Lajos váci segédpüspök atyának tanítását 
hallgathattuk meg az ünnepi szertartást követően. A délutáni jó idő sokakat csábított egy ebéd 
utáni sétára, így aztán többen ellátogattak a tájházunkban nyílt széki bútor és viselet kiállításba, 
melyhez élőzene és gasztronómiai élmény is társult. 
 

A kétnapos rendezvényt a győrszentiváni Genesius színjátszó kör előadásában bemutatott 
Charley nénje című zenés bohózat zárta. 

Visszatekintő 
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Idősek napja 
 

         
 

November 17-én köszöntötte a falu nyugdíjas korosztályát Nyalka Község Önkormányzata. Az 
idei évben 70 fő került meghívásra. Polgármester úr köszöntője után, a tápi iskolás gyerekek 
mutatták meg tehetségüket időseink számára. Majd Bende Ildikó ( Aase-díjas színész, a Győri 
Nemzeti Színház örökös tagja) és partnerei, Somogyi Ferenc és Takács László zenés- irodalmi 

műsora következett. Kellemes és jó hangulat bontakozott ki. Az igazán színvonalas előadás után 

egy kis vacsorával kedveskedtünk idős lakosainknak. Kedves kis öregeinknek ezúton is jó 

egészséget kívánunk. Mindnyájukat visszavárjuk jövőre is.  
 

Karácsonyváró 
 

Advent első vasárnapján, immár 5. éve gyúlhattak fények a 

falu karácsonyfáján. A program valójában már a kultúrházban 

indult, ahol az érdeklődők karácsonyi asztaldíszeket 

készíthettek. Majd ünnepi műsorunk a Millenniumi parkban 

folytatódott, óvodásaink előadása után felkerültek a fenyőre a 

díszek, majd kigyúltak rajta a fények. Odó atya ünnepi 

beszéde után Czakó Júlia énekelte el az „Oly szép a téli 

jégvilág” című dalt. Ezután Komondi Zselyke és Németh 

Tímea furulyájából 

hangzott el a Csen-

des éj. A műsort 

közös éneklés tette 

emlékezetessé. Az 

adventi vásárban 

házilag készített 

termékeket is vásá-

rolhattak az ér-

deklődők.  
 

 

Visszatekintő 
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Tisztelt Nyalkai Lakosság! 
 

Ismét elérkeztünk Advent időszakához. Lelkünkben elkezdünk készülődni a Karácsonyra, az évvégére, az 

ezzel járó hosszabb, rövidebb elcsendesedésre. 

Az elmúlt hónapok időjárása talán kicsit enyhébb és csapadékosabb volt az elmúlt években, évszakokban 

megszokottakhoz képest. Az első fagyok szinte november végéig várattak magukra, viszont december első 

hétvégéjét „fehérbe öltözve” vártuk.  

Önkormányzatunk krónikájának írása a nyalkai búcsú előtt zárult korábbi számunkban, így annak 

folytatásaként térjünk vissza ez év szeptemberéhez. Idén első alkalommal tartottuk falunapunkat a nyalkai 

búcsú hétvégéjén, annak is szombat délutánján. Meghallgattattak imáink, és a lehető legjobb időjárás kísérte 

a két nap programját. A résztvevők számából ítélve nem vallott kudarcot kezdeményezésünk, melynek fő 

célja a Kisboldogasszony napjához kötődő búcsú rangjának visszaállítása volt. Köszönöm az 

egyházközségnek, civilszervezeteknek, minden segítőnknek a segítséget, amelyet a lebonyolításban 

kaptunk. Az ünnep kapcsán éltünk a megyei napilap kiadójának ajánlatával, és megrendeltük azt a 

különszámot, melyet minden nyalkai és térségi háztartás megkapott. Ennek egyik apropója az idén elindult 

két csoporttal működő családi bölcsődénk propagálása is volt. A kiadvány többszörösen is elérte célját, erről 

tanúskodik a rengeteg pozitív visszajelzés, reakció, melyet kaptunk. Bölcsődei csoportjaink teljes 

létszámmal működnek, és reméljük, ezt tartani is tudjuk a jövőben. 

Szeptemberben látogatást tett hivatalunkban dr. Szabó Eszter, a Pannonhalmi Járási Hivatal vezetője és 

helyettese, Baloghné dr. Pölöskei Hedvig. Jegyzőnkkel, dr. Farkas Virággal fogadtuk vendégeinket, a 

megbeszélésen az Önkormányzatok és a Hivatal együttműködési lehetőségeiről, a jövőben várható 

változásokról esett szó. A látogatást egy települési bejárással zártuk. Ebben a hónapban a 

Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodája tartott regionális konferenciát Hévízen, melyen 

szó esett a következő évben nyújtandó normatív támogatások alakulásáról, de érdekes előadást hallhattunk a 

településmarketing hasznos alkalmazásáról, lehetőségeiről. Szeptemberben a Magyar Nemzeti Vidéki 

Hálózat öt megyei referense elindult és végigjárta a Szent Jakab zarándokút magyarországi szakaszát. 

Szeptember 14-én jutottak el Nyalkára, Kishegybe a késő délutáni órákban. Ekkor már nagyon jól esett a 

csapatnak a pihenés, mely alkalmat adott arra, hogy beszéljünk Nyalkáról, a térségről és a vidékfejlesztés 

jövőbeni lehetőségeiről. A zarándokút Pannonhalmáig tartó részét közösen tettük meg, így alkalom adódott 

személyesen kalauzolni a szakembereket, és bemutatni a zarándokút nyalkai és pannonhalmi szakaszát. 

Szeptemberben sajnos betegség miatt több hétig nem tudtunk állandó ügyfélfogadást biztosítani a nyalkai 

hivatalban, mellyel kapcsolatban köszönjük a türelmüket. 

Az Észak-dunántúli Vízgazdálkodási Tanács szeptemberben tárgyalta, véleményezte a csapadékvíz 

rendezéssel kapcsolatban elkészült kiviteli terveket. A tanács döntése alapján támogatta a benyújtott 

dokumentációt. A kiviteli tervdokumentáció alapja a közbeszerzésnek, kivitelezésnek egyaránt. A pályázat 

első mérföldkövének december 31-ig kell teljesülnie, viszont az abban foglaltakat korábban teljesítettük. Az 

egyik feltétel az úgynevezett „Indikatív árajánlatok” beszerzése, melynek célja a becsült költség valós piaci 

árajánlattal való összevetése. Itt a kapott ajánlatok 74-114 millió forint bruttó értékről szóltak. A pályázati 

rendszer időközben annyiban változott, hogy képes kezelni az esetleges önrész beállítását a megvalósítás 

érdekében. A közbeszerzési eljárást már megkezdtük, a kiírás ebben az évben megjelenik, az erre beadott 

konkrét ajánlatokat január közepéig várjuk a kivitelezőktől. A korábban elfogadott ütemterv szerint 

haladunk, így a jövő év tavaszán megkezdődhet a beruházás, és a vízjogi engedélyes tervünk 

érvényességének a lejártáig, 2018. december 31-ig megvalósulhat a fejlesztés. A kivitelezés valós 

megvalósítási értékéről a közbeszerzési eljárás ajánlatainak beérkezése után tudunk képet alkotni, és dönteni 

a finanszírozás lehetőségeiről. 

Szeptember végén országgyűlési képviselőnk, Kara Ákos 

államtitkár úr meghívására egyeztetésen vettünk részt, melynek 

egyik fő témája az elnyert pályázati források felhasználásával 

kapcsolatos kérdések tisztázása volt. 

Szeptemberben megérkezett a pályázati forrásból beszerzett, új 

biomassza kazánunk. Elkészültek a beszereléshez szükséges 

tervdokumentációk, a beépítéshez szükséges hat kivitelező 

munkájának összehangolására az őszi szünet egy hetét céloztuk 

meg. A munkálatok már az előző hét péntekének délutánján  
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megkezdődtek a régi kazán kiszerelésével. Szombaton bekerült helyére az új kazán és a gépészek 

összeszerelték az adagolóberendezést. Hétfőn a fűtésszerelők kezdték el kiépíteni az új fűtési rendszert, 

bekötni a kazánt és a puffertárolót. A régi, tartalékként megtartott gázkazánunk helyhiány miatt nem 

maradhatott a helyiségben, de szerettük volna megőrizni a tartalék fűtési lehetőséget a jövőre nézve is, ezért 

úgy döntöttünk, a kultúrházunk évek óta nem üzemelő tartalék gázkazánját telepítjük át ide. Csütörtökön 

érkezett meg a szlovák szakember, a Gilles gyár képviselője, aki elvégezte a rengeteg vezeték bekötését, és 

délután 15 óra 43 perckor kigyulladt a láng az új kazánban. A rendszer sajátossága, hogy a kazán először 

magát melegíti fel, majd az 1000 literes puffertartályban található vizet. Az első begyújtáskor a tartály 14 

fokos vizét másfél óra alatt, másfél zsák aprítékkal 70 fokosra fűtötte fel, köszönhetően a kiváló minőségű 

fűtőanyagnak. A szakember elmondása szerint Magyarországon még nem találkozott ilyen jó minőségű 

aprítékkal. Miután a szakemberek elkészültek, munkatársaimmal vettük át a terepet és elkészítettük azt a 

helyszínre szabott tárolót, mely közel 8 m3 fűtőanyag befogadására is alkalmas lehet. Ehhez először át 

kellett szabni az adagoló rugós karjait, és utána következett a tároló vázának elkészítése, majd burkolása. Az 

eredmény egy teljesen kihasznált, teljesen belakott helyiség, mely egy nagyon korszerű hőközpontot foglal 

magában. Januári köz-

meghallgatásunk alkalmával 

szeretnénk bemutatni az 

érdeklődőknek az elkészült 

rendszert. Az elmúlt hónap 

még több beállítási 

módosítással, 

finomhangolással telt, de ma 

már kijelenthetjük, megérte a 

sok utánajárás, fáradozás 

ennek a korszerű fűtési 

formának az alkalmazása 

terén, és helyben megtermelt 

tüzelőanyaggal biztosíthatjuk 

székhelyépületünk hosszú 

távú fűtését. 

Október elején Kara Ákos, országgyűlési képviselőnk tett „meglepetés” látogatást az önkormányzati 

hivatalban, ahol szóba kerültek folyamatban lévő ügyeink, illetve megtekintette a családi-bölcsődés 

csoportokat, illetve az óvodánkat. A Belügyminisztérium adott otthont a „Legjobb Önkormányzati 

Gyakorlatok” című felhívás díjátadójának. Az esemény alkalmat adott az önkormányzati rendszer jövőjét 

illető kérdések megbeszélésére, információgyűjtésre.  

Önkormányzatunk az ősz folyamán pályázatot nyújtott be a könyvtárunk digitális eszközeinek fejlesztése 

céljából, illetve konzorciumi partnerként veszünk részt egy a „Helyi identitástudat erősítését, javítását” 

megcélzó kiírásban a mezőörsi Magyar Műhely Alapítvány egyik partnereként. Az elmúlt időszakban több 

rendezvényen vettem részt a Miniszterelnökség Vidékfejlesztési Államtitkárságának szervezésében, hogy a 

tavasszal beadott erőgép beszerzésre irányuló pályázatunkkal kapcsolatban információt szerezzek. Legutóbb 

Csikvándon, egy rendezvényen Kiss Miklós Zsolt államtitkár arról tájékoztatott, a döntések még ebben az 

évben megszületnek, viszont a támogatási szerződések megkötésére januárban kerül sor. Idén Veszprém 

adott otthont a „Virágos Magyarország” környezetszépítő verseny díjátadójának, mint a város kategóriában 

győztes település. Még aznap a kultúrházunkba vártuk a nyalkai nyugdíjas korúakat az idei idősek napja 

alkalmából. Aki ott volt, tanúsíthatja, az elmúlt évek egyik legjobb hangulatú rendezvénye volt, 

köszönhetően a fellépőknek, a tápi iskola diákjainak, valamint Bende Ildikó színművésznőnek és 

művésztársainak.  

Önkormányzatunk november végi ülésén tárgyalta a „Bursa Hungarica” ösztöndíjra pályázó nyalkai diákok 

támogatását. A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a jövő évben is havi három-három ezer forinttal 

támogatjuk a pályázó hat diákot. Az általános és középiskolás diákok támogatására 37 igény érkezett, és a 

testület döntése alapján személyenként 10-10 ezer forintot kaptak. Önkormányzatunk idén is pályázott a 

szociális célú tűzifa elnyerésére. A támogatási szerződés megérkezése után sikerült mintegy 30 erdei 

köbméternyi tűzifát beszereznünk. A beadási határidőig huszonöt jogosult nyújtotta be igényét, melyeket a  
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képviselő testület bírált el november 30-án. Tíz igénylő 1,5, míg tizenöt igénylő 1 erdei köbméternyi 

tüzelőanyaghoz jutott, melyet munkatársaim a mai nappal bezárólag kiszállítottak mindenkinek. November 

végén kaptunk értesítést, miszerint a szeptemberben benyújtott pályázatunk, mely a kistelepülések 

fejlesztésére irányult, támogatást nyert, így jövő évben lehetővé válik rendezési tervünk módosítása. Ebben 

a munkában az elmúlt években az Önök által megfogalmazott, korábban 2010-ben fel nem merült igényeket 

szeretnénk beépíteni a Települési Rendezési Terv dokumentációjába. 

Végezetül szeretnék minden Kedves Olvasónknak boldog, szeretteik körében eltöltött Karácsonyt és 

sikerekben gazdag, boldog új évet kívánni!   
           Balogh Ervin 

 

Születések: 
 

Gyönge Ferenc és Ugronitz Hajnalka Nyalka, Petőfi u. 23. Kinga nevű 

gyermeke 2017. október 14-én született Győrött. 
 

„Azért mert szerettek jöttem a világra, 

S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága 

Szeressetek mindig igaz szeretettel, 

A kincsetek vagyok, drága kicsi gyermek” 
 

Haláleset:  ---- 

 

Új arcok az önkormányzaton 
Kedves Olvasók! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: dr. Farkas Virágnak hívnak. 2017. január 

1. napja óta látom el a jegyzői feladatokat a Pázmándfalui Közös Önkormányzati Hivatalhoz 

tartozó települések tekintetében, így Nyalka, Táp és Pázmándfalu községekben. Az elmúlt, közel 

egy év során próbáltam közelebbről megismerni a falvakat, azok sajátosságait, a lakosságot. 

Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen az elmúlt évek során is a pannonhalmi járáson belül 

tevékenykedhettem, mely által betekintést nyerhettem a környező települések mindennapjaiba. 

Örültem a lehetőségnek, mikor munkahelyem váltása alkalmával lehetőségem nyílt a három 

község szolgálatába állni.  

Az év elején egy, a számomra ismeretlen csapatba csöppentem. A kezdeti félelmeim azonban 

hamar megszűntek, hiszen bárhova mentem, mindenhol kedvesen fogadtak, ezáltal napról-napra 

könnyebbé téve a beilleszkedésem. Mindennapjaim során próbálok minél többet megtenni annak 

érdekében, hogy segítsem az ittlakókat. Ebben a már korábban is itt dolgozó Kollégáim sokat 

segítenek, hiszen Ők azok, akik a lakosság nagy részével már korábban is találkozhattak, illetve az 

évek során tapasztalatokat gyűjthettek. 

Megtapasztalva a településen élők hozzáállását, a vezetőség tapasztaltságát, ambícióját, biztos 

vagyok benne, hogy a közös munka meghozza gyümölcsét. 
            Farkas Virág 

 

Molnár Ritának hívnak, 1978-ban születtem gyarapítva Nyalka Község lakosságának számát. 

1997-ben végeztem a Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskolában, majd 2010-ben 

mérlegképes könyvelő lettem. Jelenleg Pannonhalmán élek, két gyönyörű kisfiú édesanyja 

vagyok. Idén januárban adtam be a pályázatomat nyugdíjba vonuló Engelsz Sándorné Ili helyére. 

A stafétabotot február 1-jén vettem át. Nyalka Község Önkormányzata és Pázmándfalu Község 

Önkormányzata pénzügyi előadója lettem. A munkakörömet megszerettem minden nehézségével 

együtt. Nagyon jó közösségben és segítőkész kollégákkal dolgozom együtt, ami segített abban, 

hogy minél hamarabb zökkenőmentesen átvegyem a két község pénzügyeit. 
Molnár Rita 

Anyakönyvi hírek 
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Jelentős kormányzati támogatást kapott Nyalka 

A települések polgármesterei rendszeresen egyeztetnek a térség országgyűlési képviselőjével, 

Kara Ákossal. Ennek köszönhetően a lehetséges kormányzati és EU-s források összhangban állnak 

a települések fejlesztési szándékaival. Az idén májusban meghozott kormányzati döntésnek 

köszönhetően 2,3 milliárdot, az augusztusban meghozott újabb döntés szerint pedig további 800 

milliót fordíthatnak a térség települései különböző fejlesztésekre. A támogatás megszerzésében 

jelentős szerepet játszott Kara Ákos. 

Balogh Ervin, településünk polgármestere a község csapadékelvezetési problémájának 

megoldásához kért támogatást pályázati úton. Mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt években a 

környező dombokról a belterületre jutó csapadék többször veszélyeztette a magán- és a közösségi 

tulajdont. A közel 60 milliós forrást ennek a problémának a megoldására fordíthatja 

a településünk. A kivitelezés egyik része egy külterületi vízelvezető árok kiépítése, mely még a 

belterületre jutás előtt elvezeti a lezúduló csapadékvizet. 

Kara Ákos újságunknak azt is elmondta, hogy ebben a kormányzati 

ciklusban ez a második jelentős kormányzati támogatás, hiszen az 

adósságkonszolidációból kimaradó településként két részletben 

kaptunk külön támogatást, mely összesen 13 millió forintot 

jelent. Emlékeztetőül írjuk, hogy 2015-ben jól gazdálkodó, adóssággal 

nem rendelkező településként, 6,5 millió forint kormányzati 

támogatásban részesültünk. Ekkor a hivatal-óvoda épülete újult meg 

kívülről, megtörtént a nyílászárók cseréje és a homlokzat szigetelése, 

valamint az épület előtti járda is felújításra került. 2016-ban szintén 

6,5 millió forintos támogatásban részesült a településünk, amikor is a 

hivatal-óvoda épületének több mint 30 éves biomassza kazánját 

cserélhettük le egy új, korszerű berendezésre. A kormány ezzel 

teljesítette az ígéretét, hiszen plusz forráshoz jutottak az el nem 

adósodott, jól gazdálkodó  vidéki települések. 

 
Adventi töprengés (folytatás az első oldalról) 

Isten emberszeretetét, a Fiú megtestesülését ünnepli a keresztény világ. A szekularizált, 

elvilágiasodott anyagelvű emberek számára csak az egyszerű szeretet marad, a szeretet, ami 

tárgyakban, tárgyak adásával valósulhat meg.  

Milyen lesz az idei adventem vége, a szenteste, a karácsonyi ünnep?  

Ezen töprengek, gondolkodom és keresem a jó megoldásokat. Nem hiszem, hogy az olcsó 

műanyag, ami már le sem bomlik, ebben az irányba kell tovább menni. Inkább a spirituális, lelki 

irányba kellene néhány lépést tenni. 

Az ünnep lényege a születés: Isten ajándékozó szeretete testet öltött. Nemcsak elméleti ígéret lett 

az Isten ember szeretete, hanem meg is mutatkozott. 

Nekem is ilyen irányban kell tovább lépni, hogy a szeretetem emberi arcot öltsön, hogy 

figyelmességemmel másoknak lehetőséget, örömet tudjak szerezni, ami már nem kidobandó 

felesleges tárgy mesterséges anyagból, hanem igaz, őszinte és eredeti. 

Ezen gondolkodom és töprengek az advent időszak végéig.    Odó atya 

Hírek 
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A Nyalkai Egyházközség és a Páskom Kulturális Egyesület szeretettel 
meghív mindenkit  

2017. december 16-án 17.30 órakor  
a nyalkai templomban tartandó 

adventi koncertjére. 
 

Vendégünk  dr. Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát 
 

Közreműködik az Öregedő Penderedő. 
 

A koncert bevételével a tartósan beteg tápszentmiklósi kisfiú, Bogdán 
Attila gyógykezeléséhez járulunk hozzá. 

 

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

Program kínáló 


