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„A századfordulón éltek még a vasárnapi utcai játékok, de a világháborúkor már 

csak sétáltak, táncoltak vasárnap délután. Lányok körtánca volt a kapcsolódó 

szöveg� „Haj piliga” és az „Oda voltam száz vásárra”. Nagy lányok játszották a 

„Hogy a túró”-t és „sudaraztak”, azaz összefogózva futottak. A kislányok 

játszották a „Hogy a csibé”-t. Kb. 20-30 éve volt divatos a lányok között a 

„Megy a gy�r�” játék és a „pityküvezés” liba�rzés közben. A fiúk „csigát” 

ütöttek ostorral „bilickéztek” és „bengóztak” pénzzel. A „Kifutó” labdajátékot 

fiuk és lányok is játszották. A vasárnap délutáni utcai labdázás a 30-as 

években ment ki a divatból.  

Nyalkán sikerült a mai játékkészletb�l nagyobb anyagot gy�jtenem. Eddigi 

észrevételeim alapján úgy t�nik, hogy a lányok kevésbé játsszák a régi, 

paraszti játékokat, nagyon érvényesül náluk az, amit az iskolában-óvodában 

tanulnak, és ezek már „másodkézb�l népi” játékok. (…) 

A fiúk körében viszont ma is élnek szép népi játékok. A játszás helye az 

udvarok, utca, árokpart és természetesen az iskola. Kecske, liba, stb. �rzés 

közben a „baltacin”-on azaz egyik legel� szélén és hasonló helyeken természetes 

növényi alapú játékszereket is használnak. Jelenleg alkalmi játszóhely a 

„kultúr”. A most épül� kultúrotthon vakolatlan falai közé és udvarának remek 

homokjába szívesen mennek játszani fiuk-lányok, dacára, hogy el szokták 

kergetni �ket. Magam is végig játszottam, megfigyeltem ott egy csapat 7-13 éves 

fiú játszóalkalmát. 

„Cicézés”:

„Elosztószöveggel” kiválasztanak egy gyereket, az lesz a „cice” és kergeti a 

többieket: az „egereket”. Akit megfogott az lesz a kerget�. Kijelöltek egy fát, 

ha ahhoz állt valaki, nem lehetett megfogni; az volt a „cicefa”. De ha a „cice”

odament és hármat számolt, addig el kellett onnan futni. Kerget�zés közben 

„vót, hogy cselbe is csalták a cicét”. 
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„Bakugrás”:

A játszók két, egyenl� er�s fiúkból álló, 5-6 tagu 
csapatra oszlanak. Az egyik csapatból egy fiú házfalhoz 
támaszkodik háttal, � a „vánkos”. Egy másik fiú szembe 
áll vele, lehajol és tenyerébe támasztja homlokát, 
kezével a „vánkos” csuklóját fogva. A többi fiú a 
csapatból mögé sorakozik, úgy hogy mindenki bedugja 
fejét az el�tte lév�nek a lábai közé és megkapaszkodik 
a combjában. A másik csapat tagjai sorba állnak és 
egyenként nekifutással ráugranak szétvetett lábakkal a 
másik csapat hátára. Ha lerogyik alatta a sor, akkor 
azok lesznek az „ugrók”; szerepet cserél a két csapat. 
Aki alatt nem rogyik le a sor, az ott fent ülve hármat 
tapsol, és csak aztán száll le. Ha már háromszor ugrott mindenki, akkor is 
szerepet cserélnek. 

„Csókavetés” vagy „nyúllövés”:
Ügyes fiúk tornajátéka. Ketten csinálják. Az egyik 
hanyatt fekszik és lábait összeszorítva felhúzza, úgy 
hogy fels� lábszára függ�leges az alsó vízszintes 
helyzetben legyen. Karját is felemeli úgy, hogy a 
tenyere vízszintesen legyen. A másik fiú a „nyúl” v. 
„csóka”, � rátámaszkodik az el�bbi fiúra úgy, hogy 
lábfejét annak tenyerébe teszi, kezével pedig annak 
lábaira támaszkodik. Amikor szilárdan elhelyezkedett, 
„kilövi” �t a hanyattfekv�; kezével el�re löki, az pedig 
két kezét maga elé tartva maga is ugrik. Puha homokban 
lehet csinálni, hogy ne üssék meg magukat.  

„Placcsozás”:
Egy fal mellett kell játszani, ahol sima, kemény a 
föld. Egyszerre két gomb van mindig játékban, ezek úgy 
kétforintos nagyságúak. A kezdés: Az egyik fiú egymás 
után két gombot elpattint a falról. Csúsztatva kell 
ütni, a jobb kéz mutató és hüvelykujja között fogva a 
gombot. Mivel az a cél, hogy a két gomb közel essen 
egymáshoz, így ha az els� gomb közel esett a falhoz, 
úgy a másodikat jobb guggolva elpattintani, mert így az 
sem megy messze. A játékosok a gombok egymáshoz való 
helyzete szerint kapnak nyereményt.  
„cset”, ha a második gomb hozzáüt�dik az els�höz és úgy 
pattan tovább ez egyet ér. 
„gyufa”, ha a két gomb 3 ujjnyira van egymástól. Ez két gombot ér. 
„cset gyufa”, ha koccant és 3 ujjnyira van. Ez öt gombot ér. 
„cset arasz”, ha koccant és arasznyira van. Ez négyet ér. 
„cset messzi”, ha koccant és arasznál messzebb van. Ez három gomb. 
„cset köröm”, ha a gomb széle rajta fekszik a másikon. Ez kilencet ér. 
„rámászás”, ha teljesen ráesik az els� gombra. Ez húszat ér.” 
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Tisztelt Nyalkaiak! 
Az idei tavasz kedvez� volt településünk szempontjából, hiszen a tavalyi csapadékos évet egy száraznak 
mondható tavasz követte. Az els� 10 mm-t meghaladó es�re június elsejéig kellett várni. Azóta hetente 
megérkezik egy hidegfront, rendszeressé téve a hétvégi leh�lést és csapadékot. A gólyák is visszaköltöztek 
hozzánk április utolsó hetében, pünkösd után pedig már láthattuk a kikelt fiókát is. 
Április 11-én közös testületi ülést tartottunk Pázmándfalun, melynek napirendi pontja az új körjegyz�
megválasztása volt. Az hirdetésre hat pályázat érkezett, közülük három jelentkez�t hívtunk be személyes 
elbeszélgetésre. A körjegyz�ség képvisel� testületei egyhangúlag dr. Németh Balázs mellett tették le a voksukat. 
Új körjegyz�nk jogi tanulmányait Gy�rben végezte, majd a fogyasztóvédelmi felügyel�ségnél dolgozott. Az 
azóta eltelt hónapok azt igazolták, hogy jó döntést hoztunk, hiszen egy, a munkáját, a rá bízott feladatokat 
komolyan vev� fiatalembert ismerhettünk meg személyében. A körjegyz�i ügyfélfogadás rendje nem változott, 
ezentúl is a keddi napon találhatják meg �t a nyalkai hivatalban.  
A hivatalokat érint� változások kerültek szóba a tavasz folyamán, hiszen az új vezet� székfoglalójában célul 
t�zte ki a klasszikus körjegyz�ség felállítását. Ennek a lényege az lenne, hogy a körjegyz�ség központjában a 
hivatalok dolgozói közösen végzik munkájukat, míg a társult települések hivatalaiban csak egy személy 
foglalkozik ügyfélfogadással. Ebb�l kit�nhet, hogy a nyalkai hivatal eleget tesz ezeknek az elvárásoknak, de a 
kés�bb csatlakozott Táp községben az egész hivatali apparátus megmaradt a 2008-as csatlakozás óta. Bár ez a 
lehet�ség az anyagi megtakarítást jelentett volna az említett önkormányzatnak, de végül is nem történt változás 
ezen a téren. 
Áprilisban kaptunk értesítést a Millenniumi park fejlesztésére beadott pályázatunk kedvez� elbírálásáról. A 
projekt magában foglalja a 2001-ben eltervezett térburkolást, sétánykialakítást, pihen� padok elhelyezését és 
sövénytelepítést. Az elnyert összeg 4.277 ezer forint, melynek az áfája (1.069eFt) jelenti számunkra az önrészt.  
A tavasz kezdetén még nyitott kérdés volt a kultúrház felújítás megkezdése, de azóta, már ahogy ezt láthatják is, 
megkezd�dtek a várva-várt munkálatok. Az elmúlt hónapokban sikerült találnunk olyan vállalkozót, aki a 
rendelkezésre álló összegb�l meg tudja oldani az építési beruházást. Lebonyolítottuk a közbeszerzési eljárást, és 
június 14-én aláírtuk a vállalkozói szerz�dést, mellyel egy id�ben a küls� szigeteléssel, és az oldalbejárat 
átalakításával megkezd�dtek a munkálatok. A berendezési tárgyakat (székek, asztalok, szekrények) az átalakítás 
idejére a Tsz iroda tanácstermébe költöztettük át. Itt szeretném megköszönni a Virágzó Tkszsz tulajdonosainak 
segítségét a tárolási lehet�ség biztosításáért. Terveink szerint szeptember végére elkészül a felújítás, és az �szi 
rendezvényeinknek már az ötvenedik évfordulójára megszépült épület adhat otthont. Honlapunkon 
(www.nyalka.hu) nyomon követhetik a munkálatokat. 
Áprilisban felmondott a házi segítségnyújtás gondozója Gyurkovics Lászlóné. Utódlására a kistérségi szociális 
intézmény hirdetést adott fel. A jelentkez�k közül, az el�ször kiválasztott személy visszalépett, így másodjára a 
gy�rsági Józsa Mártát vette fel a kistérség a feladat ellátására. 
A házi segítségnyújtásban ellátott id�sek száma a tavalyi magas létszáma után el�ször hat f�re csökkent, de 
július elejét�l már ismét eléri a kilenc f�t. Az ellátottakat falugondnoki autónkkal szállítjuk szakrendelésekre, 
vizsgálatokra, melyben segítség a pannonhalmi járóbeteg központ megnyitása, mert így Gy�r helyett a 
szomszédos településre kell a szállítást biztosítanunk. A tavasz folyamán néhány esetben felmerült olyan 
probléma, hogy a nyalkai beteget nem akarták fogadni valamelyik túlterhelt szakrendelésen. Mint az Önök el�tt 
ismert, településünk nem csatlakozott a járóbeteg-központ megvalósításához. Ennek ellenére a megnyitás óta 
többször kerestek engem is, és a falu lakosságát is, hogy vegyék igénybe az ott található szakrendeléseket. 
Nyilvánvaló, az intézet fenntartása csak megfelel� bevétel teljesülésével biztosítható, és mivel ez a rendelésen 
résztvev� betegek számához kötött, így a m�ködtet� önkormányzatnak is elemi érdeke a jobb kihasználtság. Már 
itt is el�fordulnak olyan szakterületek, ahol a várakozási id� több hónap, és ezért utasítottak el nyalkai 
érdekl�d�t. Amikor értesültem err�l, felvettem a kapcsolatot Pannonhalma polgármesterével és jegyz�jével a 
helyzet tisztázása érdekében. Kértem, vizsgálják meg a kérdéses intézkedést, hiszen mi a közlekedési probléma 
megoldásával segítettük a m�ködésüket, de az elutasítások miatt kénytelenek leszünk ezt átgondolni. 
Polgármester úr kivizsgálta az ügyet, és biztosított arról, hogy a nyalkai betegeket sem utasítják el a jöv�ben. 
Kérem, ha valaki ennek az ellenkez�jét tapasztalná, jelezze nekem vagy a körjegyz�ségi hivatal dolgozóinak. 
A témához kapcsolódik még, hogy a kistérségi közlekedési fórum egyik fontos témája a Pannonhalmára irányuló 
tömegközlekedés beindítása volt. Itt már többször tapasztalhattuk, hogy a résztvev� szervezetek (Kisalföld-
Volán, Regionális Közlekedésszervezési Iroda), inkább azzal foglalkoznak, miért nem lehet megoldania 
problémát, és a polgármesterek megoldást keres� javaslatait rendszerint nem tartják támogathatónak. Bár azt 
mindig elmondják, rövid úton megoldanák a helyzetet, amennyiben az önkormányzatok vállalnák a járatok 
üzemeltetését, viselve finanszírozás kockázatát. 
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Az elmúlt években többször is próbálkoztunk a Kisnyalkára vezet� út helyreállításával. Idén tavasz elején 
megkereste önkormányzatunkat az ott m�köd� Vadvirág Alapítvány, és két magánszemély, hogy ötszáz-ezer 
forintot ajánlanak fel az út állapotának javítására, ha ehhez az önkormányzat is hozzájárul támogatásával. 
Testületünk 250 ezer forinttal, 300 m3 kavics árával járult hozzá a javításhoz. Elkészültek az alapozó 
földmunkák, két hétvégén lezajlott a szállítás, és a kavics elterítése. Azóta sikerült lehengereznünk az utat, amely 
most ismét személygépkocsival is járható lett. 
Tavaly nyár óta húzódó probléma volt a Kossuth utcai útsüllyedések problémája. A kivitelez�vel folytatott 
többszöri egyeztetésekr�l már beszámoltam ezeken az oldalakon is. A május 12-én a hivatalban tartott 
megbeszélés meghozta az áttörést, mivel a kivitelez� jogutódja a Colas Zrt. magára vállalta a javítás 6 millió 
forintos költségét. A munkálatok június 6-án kezd�dtek, és három nap alatt kijavították a burkolat hibáit. Sikerült 
a Kossuth utca 68 el�tti keresztirányú süllyedést is kijavíttatnunk, bár ez nem hozható összefüggésbe a szennyvíz 
hálózat kiépítésével.  
Tavasszal a Millenniumi parkban kellett segítséget kérnünk a játszótér közvetlen közelében lév� beteg hársfa 
eltávolítására. Ez alkalommal a f�zfa száraz ágait is levágtuk. A két elszáradt feny�fa kivágását a 
közmunkásainkkal magunk megoldottuk. 
Májusban ismét részt vettünk a Kisalföld-vágtán. Sajnos az arra a hétvégére es� sok program miatt idén nem 
képviseltettük magunkat a tavalyihoz hasonló népes csapattal, de az elért eredményekkel sikerült Nyalka jó hírér 
öregbítenünk. A vágtán ismét a tápi Kiss Dávid (a képen piros pólóban) képviselt bennünket, Ajándék nev� lovával, 
és izgalmas versenyben megnyerte az els� futamot, így az esti dönt�be jutott. Sajnos ott a profi versenylovakkal 
már nem tudta felvenni a versenyt, de kis szerencsével a budapesti dönt�re is eljuthattunk volna. Magam két, a 
polgármestereknek kiírt, versenyszámban képviseltem falunkat. A Polgármesterek Fogathajtó versenyében 
sikerült az els� helyen végezni, míg a polgármestereknek rendezett vágtában a harmadik lettem. Amint tavaly is, 
e rendezvény leginkább a kapcsolatépítést szolgálta, hiszen a rendezvényen részt vett dr. Szakács Imre a megyei 
közgy�lés elnöke, míg a fogatversenyben együtt indultunk Széles Sándorral a megyei kormánymegbízottal. A 
nevezés költségei, úgy mint tavaly is, nem terhelték önkormányzatunkat, hiszen a 75 ezer forintos költséget két 
civilszervezetünk (Páskom, Pendered�), és jómagam ajánlottam fel erre a célra. 

Május végén tárgyalta testületünk a polgármesteri jogállásom változtatását. Az eddig elnyert pályázatok 
megvalósítása (kultúrház, Millenniumi park), és az el�készítés alatt álló projektek (csapadékvíz elvezetés, 
óvoda-iskola épületének szigetelési pályázatai) egész embert kívánnak, így júniustól f�állásban látom el a 
polgármesteri teend�ket. Településünk fejl�désében nagyon fontos évek következnek, bár nem csak rajtunk 
múlik a siker, de csak akkor lehetünk nyugodtak, ha mindent elkövetünk ennek érdekében. Mire gondolok itt? 
Arra a térségünket érint� nagy beruházásra (Audi), amelyek hatására több ezer képzett szakember letelepedése 
várható Gy�rben és környékén. Az elmúlt ciklusban elkészített településrendezési tervünkben jelzett építési 
telkeket ki kell alakítani, hogy a letelepedni szándékozó családoknak lehet�ségük legyen ide, Nyalkára tervezni 
jöv�jüket. Persze ehhez szükség van kormányunk által már eltervezett, építkezéseket ösztönz� eszközökre, mint 
kedvezményes építési hitel, gyerekek után járó kedvezmények (szoc.pol.). 
Június 18-án tartotta oktatási intézményünk évzáró ünnepségét. Bár a ballagó diákok között nem volt diákunk, de 
a jó munkáért járó jutalmak átvételekor gyakran hallhattuk nyalkai diákok neveit. Ezen a napon tartotta évzáró 
vacsoráját a nyalkai sportkör is. Az elmúlt bajnokságban csak a végén csúsztunk le a dobogóról, viszont a 
tartalék csapat megnyerte a bajnokságot.  
A közeljöv�ben új szolgáltatással b�vítjük a helyi információáramlást. Heti, kétheti rendszerességgel megjelen�
elektronikus levélben szeretném tájékoztatni az érdekl�d�ket településünket érint� eseményekr�l. Ehhez nem 
kell mást tenni, mint feliratkozni településünk honlapján (www.nyalka.hu) a hírlevélre.   
Végezetül minden kedves olvasónak kellemes nyári napokat kívánok! 
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