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Az év végéhez közeledve mindenki mérleget készít az elmúlt esztend�r�l. A következ� oldalakon 
Önkormányzatunk életének �szi eseményeit veszem sorra. 
Az idei év nem sz�kölködött csapadékban. Szinte mindegyik évszak megtette, amit lehet ezen a téren, ennek 
köszönhet�en ismét megjelentek mélyebb területeinken a belvíz által létrehozott „tavak”. Ez persze 
alaposan megnehezítette az �szi betakarítást, s�t, ahogy most látszik, néhány tábla kukorica lábon éri meg a 
karácsonyt. Eddig a fagyok elkerültek bennünket, de sok van még hátra a télb�l. 
Önkormányzatunk sorsának taglalását augusztus végén fejeztem be a búcsúi számban. Amint azt akkor 
jeleztem, szeptember 2-án átvehettük új falugondnoki autónkat. Azóta elkészült a pályázati támogatás miatt 
kötelez� matricázás, így mindenki láthatta, láthatja nap mint nap új szerzeményünket, mely a korábbi 
autónkhoz képest nagyságrendekkel komfortosabb utazást biztosít Önöknek. Örömteli tapasztalat, hogy 
mindezt sokkal kedvez�bb fogyasztással teszi, mint el�dje. A pályázathoz köt�d� kifizetési kérelmet 
benyújtottuk, december 2-án lezajlott a helyszíni ellen�rzés, és reményeink szerint még az idén megérkezik 
az elnyert összeg, melyet visszafizethetünk kölcsönadónknak.  
Idén szeptember els� vasárnapjára esett községünk búcsúja. A délel�tti ünnepi szentmisét emlékezetessé 
tették a nyalkai hagyomány�rz� civilszervezetek, amelyeknek tagjai népviseletben vettek részt az alkalmon. 
A régi búcsúk hangulatát sikerült egy kicsit felélesztenünk a templom mellett felállított asztallal, ahol egy 
mézeskalácsárus kínálta portékáját. Reméljük, apró lépésekben ugyan, de sikerül majd ennek a napnak - 
településünk véd�szentjének, Kisboldog-asszony napjának - a korábbi rangját visszaszerezni. Ez a vasárnap 
több okot is szolgáltatott az ünneplésre. Pór Bálint atya ekkor mutatta be ezüstmiséjét, pappá szentelésének 
25-dik évfordulóján. A nyalkai egyházközség örökségvédelmi pályázatának köszönhet�en megújult idén a 
templom külseje. A beruházás lezárásaként a szentmise után Bálint atya megáldotta megszépült 
templomunkat. Délután a sportpályán folytatódtak a programok, ahol a gyerekeket a szokásos játékok 
várták, melyeket egész délután ingyen használhattak. A nyalkai futball csapat, az akkori listavezet� B�ny 
csapatát fogadta. Nem sok hiányzott a gy�zelemhez, de az ellenfél a második félid�ben kiegyenlített, így a 
meccs 1-1-es döntetlennel zárult. 
A nyáron beadott pályázati elszámolásaink rendben lezajlottak. Az IKSZT m�ködési támogatására júliusban 
elkészített kifizetési kérelemben szerepl� összeget szeptemberben megkaptuk. A kultúrház egyéves 
programsorozatát támogató TÁMOP pályázat végelszámolása is rendben lezajlott, november végén 
megkaptuk az utolsó kifizetési kérelemben szerepl� összeget.  

A hivatal-óvoda napelem 
pályázat júliusban beadott záró 
kifizetési kérelmét 
novemberben hiánypótoltatták 
egy dátum pontosítása miatt, 
reméljük, hamarosan ez a 
maradék támogatási összeg is 
megérkezik a számlákra. A 
napelemek július 11. óta teszik 
a dolgukat, villamos energiát 
termelnek. Az elmúlt öt 
hónapban 2800 kWh 
villamosenergiát állítottunk 
el�, ebb�l 2150-et 
visszatermeltünk az E-on 
rendszerére, és 2382 kWh-át 
fogyasztottunk onnan. A cél az 
lenne, hogy az egy éves 
felhasználásnál nagyobb 
legyen a visszatermelés. Ha 

figyelembe vesszük az elmúlt hónapok csapadékos id�járását, illetve az azzal járó felh�s napokat, ez a 
célunk könnyen teljesülhet jöv� év júliusára. 
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Szeptemberben 20-án tartottuk az átalakított-felújított hivatal-óvoda épületének ünnepélyes átadóját. Az 
évek óta több ütemben, saját forrásból finanszírozott átalakításnak mérföldköveinél eddig nem tartottunk 
hasonló eseményt. Az idei évben megvalósult küls� felújításnak köszönhet�en az épület arculata teljesen 
megváltozott, ezzel elérkezettnek láttuk a pillanatot egy átadó ünnepség megszervezésére. Erre az alkalomra 
meghívtuk a korábban ebbe az épületbe járó diákokat, akik közül az utolsó 8. osztály éppen ötven éve 
ballagott el ebb�l az iskolából.  Az ünnepség a kultúrházban kezd�dött, ahol a megjelent vendégek 
megtekinthették a korabeli osztályképekb�l összeállított fotó kiállítást. A polgármesteri köszönt� után Tanai 
Péter alpolgármester tartott el�adást a nyalkai iskola több évszázados történetér�l.  

    

    

Az átadó ünnepségre mindenki átvonult a korábbi 
iskola udvarára. Itt csatlakozott hozzánk Kara Ákos 
országgy�lési képvisel�, és dr. Szabó Eszter a 
pannonhalmi járási hivatal vezet�je. Beszédemben 
visszatekintettem a munkák 2010-es megkezdése óta 
eltelt változásokra. Az óvoda kialakítása a korábbi 
iskola helyén, a hivatal helységeinek kialakítása a 
korábbi csoportszobából, az épület f�tésének 
átalakítása, födémszigetelés, napelemek felszerelése, 
nyílászáró cserék, homlokzati szigetelés, 
akadálymentes rámpa, új járda az udvaron és az 
épület el�tt, fürd�szoba felújítás zajlott ebben a 
sorrendben. Ezzel az elmúlt évek egyik legnagyobb 
épület-racionalizálási programjának értünk a végére. 

Ennek köszönhet�en egy épületben tudjuk ellátni kötelez� feladatainkat (önkormányzati hivatal-óvoda), 
megtakarítva a régi hivatal épületének fenntartási költségeit. 
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Az apríték- és faf�tésnek köszönhet�en a f�tésszámlát, míg a napelemekkel a villanyszámlát nulláztuk le. 
Ezzel évente több mint egy millió forintot tudunk spórolni, melyb�l további fejlesztéseket 
finanszírozhatunk. Képvisel� úrnak megköszöntem a pályázati lehet�séget, mellyel az 
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatként jutottunk hozzá 6,5 millió forinthoz, melyb�l 5,5 
milliót az épület felújítás ez évi munkáira, 1 milliót a Kossuth utca 32-54. közti járdaszakasz felújítására 
költöttünk. Reméljük, ez a lehet�ség jöv�re is elérhet� lesz további fejlesztéseink finanszírozására. Az átadó 
ünnepség zárásaként egy-egy szál virággal köszöntöttük az 50 éve végzett diákokat. Itt szeretném 
megköszönni Németh Györgynek, az ötletgazdának a támogatást, melynek köszönhet�en vendégül láthattuk 
az átadóra érkezett vendégeket a kultúrház udvarán.

Szeptember utolsó szombatjának délel�ttjén, 
tájházunk udvarán nagy mozgolódásra 
figyelhettek fel az arra járók. A gy�ri Méhecske 
Alapítványnak köszönhet�en egy osztálynyi 
középiskolás segédkezett az épületek 
takarításában, udvarrendezésben. A fiatalok 
hatalmas lelkesedéssel dolgoztak egész délel�tt, 
ezzel nagyban hozzájárultak az egy héttel kés�bb 
tartott projektzáró sikeréhez. A munka végeztével 
egy hársfát ültettünk az udvarra, melynek táblája 
meg�rzi emlékét az itt végzett munkának. 
Délután a kultúrházban kezd�dtek az „Itthon vagy 
- Magyarország szeretlek” nyalkai programjai, 
kézm�veskedéssel, a Bástya citerazenekar 
koncertjével, illetve a megszokott t�zgyújtással. 

Október els� szombatján újra benépesült tájházunk 
udvara. A meghívóban projektzáróra hívta meg az 
érdekl�d�ket a fejlesztés gesztora, a Páskom 
Kulturális Egyesület. Az elkészült felújítások 
mellett még nyilvánvalóbban látszanak a további 
feladatok, melyekre a következ� id�szak 
vidékfejlesztési pénzeib�l remélünk forrásokat. 

Október 12-én, idén harmadszor, 
választásra rendeztük be kultúrházunkat. 
Önkormányzati választásokat hetedszer rendeztek, 
viszont Nyalkán egy id�közi választás miatt már 
nyolcadszor dönthettek a település vezet�inek 
személyér�l. Polgármester jelöltként ketten, 
képvisel� jelöltként hatan mérették meg magukat. 
A választó polgárok többségének döntése alapján a 
regnáló polgármester és önkormányzati képvisel�k folytathatják a munkát. Köszönjük a támogatást! Ennek 
fényében október 21-én tartottuk meg alakuló ülésünket, ahol Várfi Lászlóné a választási bizottság elnöke 
ismertette a választás eredményét, majd az ünnepélyes eskütételt követ�en kiosztotta a megbízó leveleket. 
Alpolgármesternek Éles Tibor képvisel� urat választotta meg a testület. Polgármesteri programomban a 
következ� uniós fejlesztési ciklus tervezéséhez nevesített beruházásokat soroltam fel, melyek közül három 
kiemelt fontosságú a közösség számára. A csapadékvíz elvezetés rendezése, járdáink biztonságos 
használatának megteremtése, és az új ravatalozó építése minél el�bb megoldandó feladat. Bizakodásra ad 
okot a 2014-2020-as uniós ciklusra elfogadott megyei koncepció, melyben a beküldött nyalkai projekt 
ötletek kiemelten szerepelnek. Ennek a koncepciónak az elkészítése több mint egy éve elkezd�dött, és 
október végén egy projektzáró rendezvényen vehettünk részt Csornán, ahol a koncepció elkészítésében részt 
vállaló szakemberek foglalták össze a tapasztalatokat. Remélem, a hamarosan kezd�d� újév végre valódi 
pályázati lehet�ségeket hoz közösségünknek. Ezeken kívül szeretnénk élni minden olyan pályázati 
lehet�séggel, ami az itt él�k életmin�ségét javíthatja. 
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Helyi Választási Iroda 

9096 Nyalka , Kossuth út 54.  Tel: 96/470-170

2014. OKTÓBER 12-I HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 

EREDMÉNYE 

Szavazásra jogosult választó polgárok száma:                        388                

Szavazóként megjelent választó polgárok száma:                  246

POLGÁRMESTER 

1./ BALOGH ERVIN   162     MEGVÁLASZTOTT POLGÁRMESTER 
2./ FRANCZIA GÉZA     82 

KÉPVISEL�K

1./ ÉLES TIBOR      180 
  
 2./ KOMONDI ERIKA    152 
  
3./  TANAI PÉTER      131 

4./ VISZLÓ LÁSZLÓNÉ    122  
……………………………………………………………  
       
 5./ GYURKOVICS LÁSZLÓNÉ     113 
  
 6./ SZÉKELY LAJOS                                      86 
  

MEGYEI KÖZGY�LÉS

1. FIDESZ-KDNP    143   
     
2. JOBBIK        74 

3. MSZP        13 

4. DK           9       
              
         A választás eredményes volt. 
�
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November 3-án történelmi pillanatnak lehettünk tanúi. Ett�l a hétf�i naptól ugyanis buszra szállva is el 
tudunk jutni Pannonhalmára. Ez délel�tti buszjárat 9 órakor indul Nyalkáról, majd 10.40-kor indul vissza. 
Kérem, éljenek a lehet�séggel, és használják az új járatot, melynek létjogosultsága az utazó közönség, az 
Önök kezében van! Nyugdíjasaink hagyományos köszöntésére november 29-én került sor. 

November végén, próbaidejének utolsó napján felmondott az idei tanév elején felvett óvón�nk. 
Amint azt az elmúlt években láthattuk, szinte lehetetlen feladat megfelel� óvodapedagógust találni. Ezért 
óvodánk korábbi vezet�je úgy döntött, februártól visszajön dolgozni intézményünkbe. Remélem, végre 
nyugvópontra kerülnek óvodánk személyi kérdései, önkormányzatunk eddig befektetett energiája megtérül, 
és egyetlen oktatási intézményünk betölti a neki szánt szerepet. Nem utolsó sorban gyermekeink számára 
biztonságos, kiegyensúlyozott, testileg és szellemileg el�reviv� nevelést tudunk biztosítani a jöv�ben.  

A karácsonyi ünnepekre minden kedves Olvasónak meghitt, békés id�szakot, az  új esztend�re pedig sok 
sikert, boldogságot és egészséget kívánok! 

Balogh Ervin 
polgármester 

Anyakönyvi hírek

Születés:  Engelsz Nimród   Házasság:   Nagy Tímea és Sebestyén Szabolcs 
                  Szül: Gy�r, 2014.09.17.           Nyalka, Kossuth út 87.   
                  An. Rumi Alexandra           Házasságkötés helye ideje: Túrkeve, 2014. 10.11. 
                  Nyalka, Arany J. út 23. 
      Haláleset:   Rumi László 

      Komondi Ábel            Nyalka, Arany J. u 26/B 
       Szül: Gy�r, 2014.10.09.           Elhalálozott: Gy�r, 2014. 09.10. 
       An. Jagodics Erika 
       Nyalka, Rákóczi út 27.           Schulcz László 
               Nyalka, Kossuth út 19. 
       Gerencsér Máté            Elhalálozott: Gy�r, 2014.11.22. 
                  Szül: Gy�r, 2014.10.21. 
       An: Éles Anita 
       Nyalka, Rákóczi út 28. 
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114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról

1. A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái

1. § A nemzeti értékek adatait a települési, tájegységi és megyei értéktárakban, az ágazati értéktárban, a külhoni 
magyarság értéktárában, a Magyar Értéktárban, valamint a Hungarikumok Gy�jteményében a következ�, szakterületenkénti 
kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni: 

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat 
és állategészségügy területét -, különösen a mez�gazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és 
növényfajták; 

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megel�zés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi 
javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürd�kultúra; 

c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) 
része, amely els�dlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvev�
környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; 
Nyalka vonatkozásában: Állami és helyi védelem alatt álló épületek, 
továbbá: szakrális kisemlékek, temet�k, gazdasági épületek (magtárak, pajták, utolsó nyalkai 
borospince) Kisnyalka Majorépület és k�kút, valamint: Kultúrház, Millenniumi emlékm� és park. 

d) ipari és m�szaki megoldások: az ipari termelés - beleértve a kézm�ipart, kézm�vességet is - szellemi termékei és tárgyi 
javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és m�szergyártás, m�szaki eszközökkel végzett 
személy- és áruszállítás; 
Nyalka vonatkozásában: Leend� tájházunkban bemutatásra kerül� Francia Béla féle bognárm�hely. 

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népm�vészet és 
népi kézm�vesség, néprajz, filmm�vészet, iparm�vészet, képz�m�vészet, táncm�vészet és zenem�vészet; továbbá a védett 
ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelked� érték� m�emlékek és régészeti lel�helyek, nemzeti 
és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek; 
Nyalka vonatkozásában: Nyalkai templomberendezés. 
A Nyalkai Önkéntes T�zoltó Egylet és tárgyi hagyatéka. 
Tájház leend� berendezési tárgyai. 
Húsvéti passióéneklés hagyománya. 
Peth� Istók nyalkai krónikája. 
Díszpolgáraink és kiemelked� nyalkai személyiségek, mint pl. Kovács Márk, Farkas Sándor.
Hujjantó, helyi újság. 

f) sport: a fizikai er�nlét és a szellemi teljesít�képesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadid� eltöltéseként 
kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszer�en végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, 
különösen a sportolói életm�vek és csúcsteljesítmények; 

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képz�dmények 
vagy képz�dménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képz�dmények, természeti tájak, természeti területek, 
életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvev� környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi 
termékek; 
Nyalka vonatkozásában: Nyalkai hársfasor, Csalittet� flórája és faunája, Kisnyalka Major természeti 
környezete (öreg nyárfa), Gyurgyalagok fészkel� helye a volt nyalkai l�tér partfalában

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai 
attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások. 
Nyalka vonatkozásában: Pl.: speciális helyi ételek.
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