
 

Aratás Nyalkán 
 

Mi sem természetesebb ilyenkor Péter-

Pál után, mint hogy az ember a határban sé-

tálva vagy a busz ablakából kinézve sárgán 

ringatózó búzamezőket lát. Akaratlanul is 

eszünkbe jut a frissen vágott gabona illata, 

vagy egy kép, ahogy gyermekkorunkban 

kergetőztünk a tarlón. Aztán lassan - az idilli 

képet megbontva - megjelennek a modern 

technika vívmá-

nyai, az egyre 

fejlettebb arató 

gépezetek a föl-

deken és az uta-

kon is. Ezek az 

évek során 

nagyban meg-

könnyítették a 

mezőgazdaság-

ból élők munká-

ját. De egy gon-

dolat mégis szöget üt az ember fejében: mi 

volt azelőtt? Hogyan arattak nagyapáink, 

dédapáink? Pethő Istók bácsi írásában elmé-

lyedve választ kaphat rá a kíváncsiskodó. Aki 

mégsem szeretne belemerülni a részletekbe, 

annak itt egy összefoglalás a régi aratás me-

netéről, hangulatáról. 

Minden június 29-e előtt kezdődött, 

mikor babonából vagy okos előrelátással már 

levágták az első rendeket, hogy a későbbi vi-

harok ne zavarják majd a betakarítást. Meg-

élezték a kaszát, megkalapálták az élét. Volt,  

 

 

 

 

 

 
 

hogy egyenesre verték, és volt, hogy csipkés-

re. Azon múlott, hogy mit aratnak vele. A 

tornác aljából előkerült a kévekötő fa  

is, ami jobbára az asszonyok kezében moz-

gott, valamint a sarró, amivel a markot szed-

ték. Miután felöltötték a legrosszabb, legel-

használtabb ruháikat, és lábukra húzták a 

csettegő papucsot, elindulhattak a földekre. 

A kötelet általában egy napi munkához előre 

elkészítették. Ha búzát vagy rozst arattak, 

ahhoz a már le-

vágott gabona 

szára volt az 

alapanyag. Ha 

viszont árpát 

arattak, akkor az 

előző évi zsúp-

kévéket használ-

ták fel. Vagy az 

udvarokban 

vagy kint a föl-

deken álltak az-

tán neki a kötélgyártásnak. Ez mind sietős 

munka volt, hiszen a reggeli harmat felszára-

dása előtt végezni kellett, nehogy megtörjön a 

gabona szára. A férfiak kaszáltak, a nők a 

markot szedték és a kévét kötötték. Mikor 

ezzel végeztek, a kévéket keresztekbe rakták. 

Az ember nem is gondolná, hogy milyen pre-

cizitással mérték ki a keresztek helyét, nagy-

ságát. Figyeltek, hogy a kalászos vég soha ne 

sérüljön, nyomódjon meg, hiszen ebben volt a 

legnagyobb érték, a mag. Ezért mindig kifele 

néztek a sorból. A keresztek alá kuszakévét 

2006. II.  2. 



 

 2

tettek, ami nem más volt, mint az összehúzott 

szalma, amiben összevissza álltak a szálak.  

Mindezt egy nagy fagereblyével, népies ne-

vén bőgővel gyűjtötték össze. A nyalkaiak ezt 

bruggónak hívják. 

A földön tehát minden rendben volt, 

lehetett kezdeni a betakarítást, nyalkaiasan 

takarodást. Ezt hatalmas porfelhők jelezték a 

falban, hiszen mindenki úgy igyekezett, 

ahogy csak tudott, hogy minél előbb az ud-

varban legyen a termés. Odahaza leszedték a 

kocsikról a kévéket, és asztagot raktak belő-

lük. A többi munka már otthon folyt, minél 

több segítséggel, annál gyorsabban. Előkerült 

a járgányos lóhúzó masina, és kezdődött a 

cséplés. A gépet lovak hajtották, de az embe-

reknek is maradt bőven dolguk.  
 

 
 

A kévehányó lecsúsztatta az asztag te-

tejéről a kévét. Az a kévebontó asztalra érke-

zett, ahol szétszedték, és továbbadták az ete-

tőnek, aki betette a gabonát a masinába. A 

masina kimeneténél állt a likas, aki kihúzta az 

elcsépelt szalmát a dobból, és 2-3 méterrel 

arrébb dobta. Itt álltak a szalmarázók párban. 

Az ő feladatuk volt a még bennmaradt sze-

mek kirázása. A maradék szalmát a szalma-

hányónak adták, aki a kazal tetejére hajította. 

Külön kazalmester is volt, aki pontos szakér-

telemmel rakta helyükre a szalmaszálakat. 

Ha nem volt ló a háznál, akkor 

ketyeróval csépeltek. A különbség csak annyi 

volt, hogy ezt emberi erő hajtotta, nevét pedig 

a csattogó hangjáról kapta. A cséplés után 

következett a rostálás, amit egy speciális esz-

közzel végeztek, ami kifújta a gabonaszemek 

közül a pelyvát. Az alatta lévő ponyvára már 

csak a tiszta, jó szemek folytak, amit falap-

átokkal zsákokba mertek, és behordták a 

kamrába, vagy más tároló helyiségbe. 

Akinek kisebb földje volt, az a kevésbé 

gazdaságos, de kétségtelenül olcsóbb nyom-

tatást választotta. Lényege, hogy a szemeket 

az állatok taposták ki a kalászból. Ennek ros-

tálása nagyban függött az időjárástól. Megfe-

lelő irányú és erejű szél  

kellett, hogy a levegőbe hajított gabona közül 

kivigye a pelyvát. Ezután ugyanúgy zsákba 

kerültek a szemek, majd be a kamrába.   

A munka több hétig tartott, de utána 

mindenkinek volt egy kis ideje kipihenni a 

fáradalmakat a következő munkákig. Volt, 

hogy ilyenkor békéltek meg egymással, akik 

esetleg haragudtak az aratás alatt. A közös 

munka, az együtt töltött idő arra tanította az 

embereket, hogy fogadják el egymást, hogy 

beszélgessenek őszintén. Igazi közösséget 

formált. Manapság sajnos ez nagyon hiányzik, 

de bízzunk benne, hogy nem tűnt el örökre! 
 

Pingiczer Eszter 
 

 

Nyalkai krónika 
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Határt jártunk… 
 

Május 14-én délután a meg-
hirdetett programunknak 
megfelelően bejártuk a 
Nyalka Pázmándfaluval és 
Pannonhalmával közös ha-
társzakaszát. Az egyesület 
tagjai mellett helyi és kör-
nyékbeli érdeklődők is részt 
vettek a túrán. A temetőnél 
elhagyva Nyalka belterület-
ét a Homoki erdőn keresztül 
közelítettük meg a Páz-
mándfalu felől eső határt. Ennek vonalán haladva a Tanai keresztnél átszelve a győri utat, az egy-
kori öreg szőlőkig gyalogoltunk, majd az öreg kertek alól érkeztünk vissza a faluba. A Millenniu-
mi Parkba bográcsgulyás várta a visszaérkezőket, ahol estig tartott a közös játék és beszélgetés. 
 

Hegysori Tavasz 
 

Tápon a Hegysor utcában idén is megrendezte az önkormányzat és a Táp Fejlődéséért Közalapít-
vány a Hegysori Tavasz kulturális rendezvényt. A rendezvény célja, hogy a népi építészeti emlék 
legalább ezen a napon megteljen élettel, és az ide látogatók a hely szellemével feltöltődve jó emlé-
kekkel térjenek haza.  
A szervező bizottság minden évben nagy súlyt fektet a műemlék jellegéhez illő, gazdag program 
összeállítására. Ehhez a Nemzeti Kulturális Alapprogram pályázatán elnyert összeg is hozzájárult. 
A programból egy kis ízelítő: 
Előadások hangoztak el a magas-bakonyi erdőgazdálkodásról, a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet 
élővilágáról, továbbá a LEADER programról. Tanai Péter néprajzkutató ismertette a hallgatósággal 
a Hegysor múltját, jelenét, és jövőképet rajzolt fel a műemlék-együttes számára. Emellett megtör-
tént Tápon is a megyezászló átadása, amit dr. Medgyasszay László a megyei közgyűlés alelnöke 
adott át Horváth Ottó polgármesternek. A programot a tápi gyerekek néptáncelőadása, a Pende-

redő néptáncosainak, és a Rozmaring nép-
dalkörnek előadása színesítette. A vacsora 
előtt a Bástya citerazenekar lépett fel. A fi-
nom vad- és marhapörköltet Pőcze Imre mes-
terszakácsnak köszönjük. Este a 
táncoslábúaknak Németh Dénes és zenekara 
húzta a talpalávalót. A gyerekeknek és fel-
nőtteknek is vidám perceket okozott a Láda-
fia Bábszínház játékos előadása.  Jövőre is 
szeretettel várunk mindenkit! 
 

Baloghné P.H. 
 

Civil szervezetek 
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Választási hírek 
A 2006. április 09-i országgyűlési képviselő választás jogszerűen és eredményesen ért véget 

községünkben, melynek eredményei a következők lettek:  
 
Egyéni jelöltek: 
 

1. dr. Medgyasszay László – Fidesz-KDNP   168 szavazat 
2. Pál Klaudia – MSZP        79 szavazat 
3. Babos Attila – MDF                    12 szavazat 
4. Fodor Pálné – SZDSZ                     6 szavazat 

 
A választókerület országgyűlési képviselője dr. Medgyasszay László lett. 
 

Pártlistákra leadott szavazatok: 
 
FIDESZ-KDNP            152 szavazat 
MSZP               76 szavazat 
MDF               20 szavazat 
SZDSZ                 7 szavazat 
MIÉP-JOBBIK                5 szavazat 
MUNKASPÁRT                4 szavazat 
MVPP             - 
KDP                     - 

 
Anyakönyvi hírek:  
2006. március 07 – 2006. június 30-ig 3 születés és 2 halálozás történt községünkben. 

 
Születtek:  

Szalai Zsófia  Nyalka Rákóczi u.45.  2006.04.02. 
Molnár Anna Nyalka Petőfi S. u. 6.  2006.05.16. 
Viszló Rozália Nyalka Petőfi u. 14.  2006.06.18. 

 
Elhunytak: 
  Komondi Ferenc Nyalka Rákóczi u.10. 2006.06.02. 
  Farkas Imre Nyalka Petőfi u.7  2006.06.04. 
   

 

A közelmúltban történt… 
 

• 2006. május 23-án a kultúrházban véradást tartottak a vöröskereszt szervezésében. 
• 2006. május 27-én Pázmándfalun ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját a Pázmándfa-

lui-Nyalkai nyugdíjasklub. 
 
 
 

  Önkormányzat 
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• 2006. június 03-án  a Győr-Moson-Sopron Me-

gyei Közgyűlés által adományozott megye-
zászló átadása történt meg. A megyezászlót a 
Pünkösdi ünnepi műsor keretében dr. Szakács 

Imre a Közgyűlés elnöke adta át Franczia Géza 
polgármesternek, amelyet községünk díszpol-
gára, Jáki Zénó atya szentelt meg.  

• Az önkormányzat az ÁNTSZ-szel együttmű-
ködve parlagfűgyűjtési akciót szervezett 2006. 
június 30. és július 3-4. között. Az együttmű-
ködés eredményeként az ÁNTSZ egy motoros 
fűnyírót adományozott az önkormányzatnak, 
amelyet a közterületek tisztántartására, rend-
betételére fogunk használni. 

• Június hónapban Nyalka-Kishegyben sor ke-
rült az utak murvázására. 

 

Nyári tervek 
• Az óvodában a nyári szünidő alatt a foglalkoztató termek meszelésére kerül sor. 
• Az új buszvárók építése elkezdődött az alapozási munkálatokkal. A beruházást várha-

tóan augusztus elején fejezik be. 4 db buszváró épül 3 db a Kossuth utcában, egy pedig 
Nyalka-Kishegyben. 

• Az önkormányzat a Kommunális Szolgáltatóval együttműködve 2006. Július 19-én 
(szerdán) LOMTALANÍTÁST szervez. 
A veszélyes hulladék kivételével valamennyi háztartási lomot ki lehet helyezni a ház elé, 
melyet elszállítanak.  

 
Bizonyára feltűnt falunk lakóinak, hogy községünk táblája alatt egy újabb, EURÓPAI FALU felira-
tú tábla is látható. Ezzel kapcsolatosan szeretnénk tájékoztatást adni Önöknek. 
A tábla kihelyezésére a LEADER+ program keretében került sor. A LEADER az Európai Unió által 
kezdeményezett programok közé tartozik. A program része az Unió vidékfejlesztési politikájának, 
amely a közös agrárpolitika második pillérét alkotja. 
Célja a vidéki szereplők ösztönzése és támogatása az alábbi területeken: 

- természeti és kulturális adottságok gazdagítása 
- gazdasági környezet erősítése 
- közösségek önszervező képességének javítása 
- együttműködések ösztönzése 

A pannonhalmi kistérség települései egy LEADER+ akciócsoportot alakítottak a sikeres pályázat 
érdekében, amelyet elnyertek és ennek egyik jele az érintett települések neve alatt található táblák 
megjelenése. 
Bízunk benne, hogy összefogva sikeresen pályázhatunk az Európai Unió vidékfejlesztési forrásaira. 

 
Az önkormányzati rovatot összeállította: Kovács Szabolcs körjegyő, Franczia Géza polgármester 

Önkormányzat 
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Pünkösdhétfő Nyalkán 
A nyalkai hagyományokhoz híven pünkösdhétfőn látogatta 
meg egyházközségünket Várszegi Asztrik püspök főapát úr, 
aki prédikációjában többek között templomunk falainak egy-
szerűségére, de ugyanakkor nyugalmat és biztonságot árasztó 
erejére utalt. Az először áldozók mellett a szentlélek kiáradá-
sában részesítette bérmálkozóinkat, Foltányi Cintiát, Horváth 
Roxánát, Barta Dánielt és Pál Rajnoldot. A szertartást követő-
en a főapát kedélyesen elbeszélgetett az egyházközség képvi-
selőivel, majd Győrbe távozott. 
 

                        
 

Penderedő nagyműsor a BBMMK-ban 
2006. május 27-én szombaton délután 16 órai kezdettel a nyalkai Penderedő Közhasznú Kulturális 
Egyesület gyermekcsoportjai – „Egyszer volt, hol nem volt” című –  színvonalas nagyműsorukkal 
örvendeztették meg a közönséget. 
Az előadás a legkisebbek rábaközi gyermekjátékával indult. A következőkben a játékokat fokoza-
tosan felváltotta a tánc és az ének. Az est koreográfusai – Viszló László és Viszlóné Márkus And-
rea – nagy gondot fordított arra, hogy a műsorszámok az adott tájegység hangulatát és szokásait is 
felidézzék. A színpadképek jól átgondolt, változatos ötleteket mutattak. A több mint egy órás mű-
sor arról adott bizonyságot, hogy gyermekeink kitartó és szívós munkával, megértek a győri 
megmutatkozásra. Bebizonyították, hogy a jóval nagyobb méretű színpadot tánccal, énekkel és 

lélekkel egyaránt betöltik. Az egész 
éves rendszeres munka meghozta 
gyümölcsét. Mindhárom korosztá-
lyon láttuk a fejlődést. Öröm volt 
figyelni az izgatottságtól kipirult 
gyermekarcokat és a boldog büszke 
szülőket. 
E kis falu maradandót alkotott a 
győri BBMMK színpadán. Köszönet 
érte a tánccsoport fáradhatatlan 
vezetőinek, valamint a szülőknek, 
akik támogatásukkal segítették a 
produkció létrejöttét. E szereplést 
nem felejtik el sem a nézők, sem a 
gyermekek, akik megélhették a kö-
zös alkotás örömét. Mindannyian 
„gazdagabbak” lettünk. 

Tanai Péterné 
 
 

Egyházközség 
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Aratónap Nyalkán 
 
Tisztelt Olvasóink! 
 

2006. július 22-én szombaton 
harmadik alkalommal ren-
dezzük meg a nyalkai ha-
gyományőrző arató napot. 
Amint az elmúlt években, úgy 
az idén is, a még köztünk élő 
idősebb nyalkaiakkal közösen 
próbáljuk felidézni a nyár 
legnagyobb gazdasági ünne-
pét. Az aratás XIX. századi 
módját elevenítjük fel, amikor 
gabonát kaszálunk, kötelet 
terítünk, markot szedünk, 
kévét kötünk, és keresztet ra-
kunk. Gyülekező fél 10-kor a 
futball-pályán, ahonnan lovaskocsikkal utazunk a gabonatábláig. Az aratásban megfáradt résztve-
vőket délben arató ebéddel kínáljuk. Ebéd után a learatott kévék behordása következik. 
Tavaly is megpróbálkoztunk a szemnyerés nyomtatásos módjával, amikor a gabonából szérűt terí-
tettünk, és ezt lovakkal tapostattuk. Az idén a nyomtatás után szérűn maradó gabonát szelelő-
rostán választjuk el a törektől.  
Első alkalommal kerül sor lovas és fogathajtó ügyességi verseny megrendezésére. A nevezéseket 
15 óráig várja a futball-pályán Balogh Ervin. 15-18 óra között több kategóriában rendezünk lovas-
versenyt, úgymint lovas gyorsasági és ügyességi, fogatverseny, és gyermek ügyességi verseny. A 
versenyt követi a Penderedők 
műsora, majd az ünnepélyes 
eredményhirdetés. A vadpör-
költ vacsorát az önkormány-
zat jóvoltából fogyaszthatják 
az ide látogatók. Terveink 
szerint éjszakába nyúló utca-
bállal zárjuk a napot.   
 

Mindenkit 
szeretettel  

várunk! 
 
 

Programajánló 
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Jeles napi kalendárium 
 

Június 24. Iván napja: Szent Iván a nyári napforduló ünnepe, a szertartásos tűzgyújtás egyik 
jeles napja. A tűz tisztító, gonoszűző erejébe vetett hit az alapja a Szent Iván-napi tűzugrás szoká-
sának is. Az ekkor gyújtott tűzről azt tartották, hogy megvéd a köd, jégeső, és a dögvész ellen, elő-
segíti a jó termést. A szertartásos tűzugrásnak egészség- és szerelemvarázsló célzata is volt. 

Június 29. Péter, Pál napja: A magyar nyelvterületen általában úgy tartották, hogy a búza tö-
ve ezen a napon megszakad, és így kezdődhet az aratás.  

Július 2. Sarlós Boldogasszony napja: A nap elnevezése utal az aratás egykori módjára, 
amikor még a nők arattak sarlóval.  

Július 20. Illés napja: E napon munkatilalom volt, mert attól tartottak, hogy aki ilyenkor a me-
zőn dolgozik, abba belecsap a villám, a termést pedig elveri a jég.  

Július 22. Mária Magdolna napja: Időjárásjósló hiedelem fűződik e naphoz is, úgy hitték, e 
napon esnie kell az esőnek, mert Mária Magdolna siratja a bűneit. 

Július 25. Jakab napja: A zab aratását e napig be kell fejezni, mert ami gabona Jakab napig 
kinn marad, az kint is veszik. 

Július 26. Anna napja: A kender töve e napon szakad meg, ezért ilyenkor kezdték annak 
nyűvését. 

Augusztus 1. Vasas Szent Péter napja: „Ha Vasas Szent Péter napján még eső lesz, lesz ku-
korica, de még akkor se esik, gyühet a Duna vize is, nem lesz kukorica.” 

Augusztus 10. Lőrinc napja: Közhiedelem szerint a dinnye e naptól kezdve már nem olyan 
finom, mert „belepisilt a Lőrinc”, bár egy kalendáriumi regula szerint „Lőrinc napja, ha szép, sok a 
gyümölcs és ép”. 

Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja: E naptól kezdve tiltották az asszonyok számára 
a fürdést a folyóvízben, mert aki Nagyboldogasszony után fürdik, vérzésben hal meg. 

Augusztus 20. István napja: Az államalapítás, és az új kenyér ünnepe. 

Augusztus 24. Bertalan napja: Ezt a napot a néphagyomány az ősz kezdő kezdőnapjának 
tekinti. Az e napi időjárásból jósolnak a várható őszi időjárásra. A Bertalan napkor köpült vajnak 
gyógyító erőt tulajdonítottak. 

Szeptember 1. Egyed napja: Ilyenkor kezdték a búza, és a rozs vetését, és ekkor fogták hízóra 
a disznót, ha karácsony táján le akarták vágni. E naphoz kötődő ismert találós kérdés: „Mikor van 
a túróscsusza nevenapja? – Egyed napján.” 

Szeptember 8. Kisasszony napja: Az úgynevezett két Boldogasszony közét (augusztus 15.-
szeptember 8.) az asszonyi munkában tartották fontosnak. Ilyenkor ültették a tyúkokat, hogy jó 
tojók legyenek, és az összes tojásukat kiköltsék. A kétasszonynap közti időszakot szerencsés idő-
szaknak tekintették. Általános hiedelem szerint a téli holmik, ruhafélék szellőztetésének ideje, 
hogy a moly ne essen beléjük. 
 

Szerkeszti: A Páskom Kulturális Egyesület. Felelős: Tanai Péter 
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