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Kisboldogasszony, olykor Kisasszony, Szűz Mária születésének emléknapja. 

Már a XI. században számontartott ünnepünk, amelynek a középkorban vigíliája, nyolcada is volt. 

Mária születésének gazdag apokrif hagyományai vannak, amelyek főleg a Legenda Aurea és a 

Stellarium révén kódexirodalmunkba is belekerültek. 

A Teleki-kódex Anna-legendája elmondja, hogy Szent Annának elkövetkezvén az órája, „a hétnek 
néminemű keddin szüle. Egészségben szülé az igaz Dávidnak királyi plántáját, ez világnak előtte választott 
leányt, az édes Szűz Máriát. Miképpen az angyaltul megtanítottak valának, mert ő vala ez világnak jövendő 
megvilágosojtója és asszonya és tengörnek csillaga.” 

Ma született e világra  

Egy ékes kisasszonyság,  

Kinek kebléből bimbódzik

Fölséges nagy uraság.  

Fellegek és az egek közt  

Ma tartatik vigasság,  

Az angyalok énekelnek,  

Zengenek a muzsikák.  

 
 

 

Szent Dávidnak sok húrját  

Bár egyenként verhetném,  

Szűzanyám kis pólyácskáját  

Én azzal tisztelhetném,  

Kissszonynak, Máriának  

Versét énekelhetném,  

Bölcsőcskéjét vigadozva  

Örömmel rengethetném.                                                        Mária születésének ábrázolása a nyalkai eklézsia 1817-es pecsétjén.

2015. XI. évfolyam 2. szám 
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Tisztelt Nyalkaiak! 
Beköszöntött az ősz. Bár első napjain még melegrekordok dőltek meg, mára saját bőrünkön 
érezhetjük a nyár múlását. Az idei nyár bőven hozott hőséget, sőt, többször kánikulát, rekord 
hosszúságú hőségriasztást. Sajnos a csapadék sem segített a természetnek, már a nyár közepén 
őszi színeket varázsolt a nyalkai határba.  
Önkormányzatunk eseményeinek sorát májusig taglaltam a korábbi számban, így térjünk vissza 
oda.  
Májusban a szokásos évi megbeszélést tartottuk meg Pannonhalmán a térség tömegközlekedését 
érintő kérdésekben. A közreműködő szervezetek kitértek a novemberben beindított pannonhalmi 
járat értékelésére. Elmondásuk szerint a járat hosszú távú fenntartásához naponta átlagban 10 utas 
kellene, amitől nem vagyunk távol. Jeleztem az érintetteknek, amennyiben sikerülne megoldani a 
járattal a laborba eljutást, többen használnák azt. Járási közbiztonsági fórumot tartott Győrben 
Horváth Csaba városi rendőrkapitány. A fórum során megbeszéltük a járásban jellemző 
közbiztonsági helyzetet, a besurranó tolvajoktól a közlekedési morálon keresztül a fiatalokat 
egyre inkább veszélyeztető kábítószer problémáig. A pannonhalmi rendőrőrs munkáját személy 
szerint nagyon jónak értékeltem minden esetben, ha jelezzük egy-egy házaló, gyanús gépjármű 
feltűnését, maradéktalanul intézkednek, ez általában távozásra bírja a hívatlan személyeket. Itt 
újból megkérem Önöket, ha idegen, gyanúsan mozgó gépjárművet látnak Nyalkán, jegyezzék fel 
adatait, és juttassák el azt nekünk. Könnyen lehet, egy ilyen információ sokat segíthet egy 
áldozatul esett nyalkai családnak. 
Sajnos rossz hírt kaptunk a ravatalozó építésére beadott pályázatunkkal kapcsolatban. A pályázat 
kiírója – az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – idén nem tudott forrást biztosítani az építésre. 
Reméljük, a következő kiírásban sikerül jobb pályázatot összeállítanunk. Júniusban pályázatot 
nyújtottunk be a Belügyminisztérium kiírására, mely a kötelező feladatellátást szolgáló 
fejlesztéseket hivatott támogatni. Mivel a kiírás csak önkormányzati tulajdon fejlesztését engedi, 
így a járda felújításoknál az utolsó tulajdonunkban lévő járdaszakasz javítását céloztuk meg. Bár a 
kiírás 3,5 milliárdos keretére 53 milliárdos igény érkezett, nagyon kellemes meglepetést okozott a 
kihirdetett eredmény, ahol a nyertesek között Nyalka neve is megjelent. Így lehetővé válik a 
Kossuth út 14. és 26. közti szakasz felújítása. Járda felújítási programunk kapcsán azon 
dolgozunk, hogy a gyalogos forgalom szempontjából legveszélyesebb útjaink se maradjanak ki a 
jóból. Amint azt már korábban jeleztem, a Rákóczi és Arany János utak esetében kerítéstől 
kerítésig állami tulajdonban van az út, és itt nem teljesül a pályázati kiírás önkormányzati 
tulajdonra vonatkozó feltétele. Egyeztetve a közútkezelővel, vázrajzokat készítettünk, melyek 
alapján lehetővé válhat, hogy az árkok szélétől a telekhatárokig tartó területet a Magyar Állam 
átadná Önkormányzatunknak. Ezzel lehetővé válna, hogy a jövő évi pályázatokon ezeket a 
járdafelújításokat célozzuk meg. Reméljük, a többlépcsős folyamatnak sikerül a végére érni a 
tavaszig, és a jövő évben ezek az utcák kerülhetnek sorra. 
Győrszemerén a Sokoró Natúrpark ügyében vettem részt egy júniusban rendezett tanácskozáson. 
A Natúrpark címet a térség 29 települése nyerte el 2006-ban. Azóta a munkaszervezeti feladatokat 
ellátó alapítványt felszámolták, és a kötelező vállalások évek óta nem teljesültek. Ezen a helyzeten 
szeretnénk változtatni, és egy új gesztorszervezettel feléleszteni a működést. Ennek előnyeit 
remélhetőleg fejlesztéseink megvalósításában láthatjuk a jövőben.  
Amióta hivatalunk átköltözött új helyére, naponta látom ablakomból, hogy településünk fő útján 
mennyire semmibe veszik a lakott területre vonatkozó sebességkorlátozást. Ezt súlyosbítja, ha 
csapadékos időben nedves az aszfalt, ilyenkor több autót segítenek ki az ott lakók az árokból.  
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Levelemben kértem a közútkezelő szakembereit, pótolják a Győr irányából hiányzó veszélyes 
kanyarra és gyermekekre felhívó veszélyt jelző táblát, és vizsgálják meg a sebességkorlátozás 
lehetőségét. A helyszíni bejárást követően néhány napon belül kikerültek a hiányzó táblák és a 30 
kilométerórás sebességkorlátozó tábla. Azóta észrevehető a változás, de néhány autós még most is 
sportot űz a templom melletti kanyarív teljesítésében. 
A korábbi évekhez hasonlóan az idei nyáron is lehetőség nyílt diák közmunkások alkalmazására. 
Bár a megyei keret elég szűkösnek bizonyult, de a korai jelentkezésnek köszönhetően sikerült öt 
tanuló nyári munkájára forrást szereznünk. Ők napi 4 órában egy hónapig dolgoztak nálunk. 
Részt vettek a falunapi előkészületekben, majd az azt követő takarítási munkákban. Segítettek, 
hogy növényeink túléljék a nyári forróságot, takarítási munkákban és festéssel tették szebbé 
buszváróinkat, a Millenniumi park padjait, kiülőit, játékait, a vörös keresztet és a két éve készült 
kerítését. A kerítéshez köszönjük a festéket Pintér Lajos György díszpolgárunknak.  
Július 10-én volt egy éve, hogy az óvoda tetején elhelyezett napelemek elkezdték a termelést. 
Vártuk ezt a napot, hiszen az egy év termelési adatai mutatják, a korábbi kalkulációk, mennyire 
működtek a gyakorlatban. A rendszer 8070 KWh áramot termelt, ebből 5973 KWh 
visszatermeltünk a szolgáltató rendszerére, és 6095 KWh fogyasztottunk, amikor a napelem nem 
termelt elegendő energiát. Ha a féléves termelés januári számait nézzük, a különbség még 
nagyobb arányú volt, de ennek okait a tavalyi ősz csapadékos napjaiban kereshetjük. Az éves 
fogyasztásunk 122 KWh, ami 5000 forint körüli összeg. Ebből látszik, fejlesztésünk elérte célját, 
hiszen ezzel a hivatal-óvoda épület villamos energia költségét, hasonlóan a fűtési költségekhez, 
tulajdonképpen lenulláztuk.  
Májusban volt három éve, hogy új arculatával megkezdte működését kultúrházunk. A 
pályázatban öt év működtetést kellett vállalnunk, melyből három év költségeit szintén az elnyert 
pályázat támogatta. Ennek utolsó részletére adtunk be kifizetési kérelmet májusban, majd kaptuk 
meg azt júliusban. 
Július harmadik szombatján rendeztük meg falunapunkat. A rekkenő hőségben csak a 
fátyolfelhők jelentettek enyhülést. Aki ott volt, nem csalódott, a meghívott fellépők gondoskodtak 
a felhőtlen szórakozásról. Helyi tehetségeink a „Ki mit tud” alkalmával álltak színpadra, a győztes 
Czakó Julcsi előadását végig tapsolta a közönség. Felejthetetlen élmény volt. A vacsorára a 
babgulyást és a vadpörköltet Futó Györgynek és segítőinek köszönhetjük, desszertnek való 
palacsintáról az ovis anyukák gondoskodtak. Köszönöm mindenki segítségét, aki bármilyen 
módon hozzájárult a megrendezéshez. 
Augusztusban, a legmelegebb hetekben, kellemetlen bűz okozott bosszúságot, aminek hatását 
még Győrságon is tapasztalhatták az ott lakók. A problémát egy tápi gazdálkodó tevékenysége 
okozza, melynek során állati fehérje feldolgozásból származó, úgy nevezett fermentációs 
mellékterméket tárolt telephelyén, és dolgozta be azt a környező termőföldjein. Ezzel nem is lenne 
baj, ha ezt északi szélben tenné, hiszen akkor nem lakott területek felé vinné a szagot a szél. 
Tűrhetetlen, hogy a legmelegebb napokon, rekord hosszúságú hőségriasztás alkalmával több ezer 
ember életét megkeserítve teszi mindezt. Megkerestük a szakhatóságokat, melyek munkatársai 
helyszíni ellenőrzést tartottak, és megállapították, a tevékenység a kiadott engedélyeknek 
megfelelően történik, és ráadásul abban a pár órában éppen északi szél lengedezett, így a 
helyszínen megállapították, Nyalkán nem érezni a depónál tapasztalt kellemetlen szagot. Délután, 
amikor baleset történt a temetői buszvárónál, már megfordult a szél, és mindenki, aki ott 
várakozott tapasztalta a jellegzetes bűzt. A Kormányhivatal illetékesei megígérték, felülvizsgálják  
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a kiadott engedélyeket, illetve egyeztettem az érintett önkormányzatok polgármestereivel, hogy 
olyan megoldást találjunk, mely hosszútávon rendezi a problémát. 
Tavaly a választások után lépett életbe az Önkormányzati törvény polgármesteri bérekre 
vonatkozó szakasza. A korábbiakhoz képest a jogszabály kivette a testület kezéből a bér 
megállapításának lehetőségét, és az államtitkári illetmény bizonyos százalékában határozta meg 
azt. Ezzel az 500 lakosnál kisebb települések polgármesterei jártak a legrosszabbul, hiszen a 
korábbi bér kevesebb, mint 50 százalékáért kell ellátnunk ugyanazt a munkát. Tavaly a 
választások előtt a kormánypárt vezető politikusai többször, több fórumon elmondták, ezen 
változtatni fognak, hiszen Ők is látják, milyen lehetetlen helyzetbe hozták a helyhatóságok 
vezetőit. Decemberben a köztisztviselői törvény változtatásával lehetőséget teremtettek arra, hogy 
a testület 30%-al eltérítse a polgármesteri illetményt. Miután ennek lehetőségét leegyeztettük a 
Kormányhivatallal, márciusban döntött testületünk a módosítás alkalmazásáról. Májusban 
kaptunk egy tájékoztatást, melyben felhívják a testület figyelmét, hogy egy, a Minisztérium által 
kiadott állásfoglalás szerint döntésünk jogszerűtlen. A tájékoztatást testületi ülésen megismerték a 
képviselők, de nem változtatták meg korábbi döntésüket. Aztán júniusban törvényességi 
észrevételt kaptunk, melyben felszólították a képviselő-testületet, augusztus végéig vizsgálja felül 
márciusi döntését. A nyár folyamán több érintettel, polgármesterekkel, jegyzőkkel egyeztettem a 
témáról, és próbáltam minél több álláspontot megismerni. A leghatározottabb állásfoglalást Győr 
város aljegyzője adta, aki elmondta, ők, ha kell, bíróságra mennek ez ügyben. Az érintett 
települések vezetőitől kapott információk szerint vegyes a kérdés megítélése. Augusztus végén 
tartott testületi ülésünkön azonban azt javasoltam a testületnek, vonják vissza korábbi 
döntésünket, és csökkentsék le a béremet a korábbi szintre. Nem szeretnék azzal a 
Miniszterelnökséggel pereskedni, akitől később fejlesztéseinkhez remélnék támogatást. Félreértés 
ne essék, szívesen teszek ezért a közösségért, de magam is pénzből élek, és teszem a munkámat a 
tavalyi évhez képest kevesebb, mint fele, a minimálbérhez közelítő fizetésért. Remélem, a 
parlament hamarosan napirendre tűzi a változást, és rendezi helyzetünket. 
Végezetül mindenkit szeretettel meghívok a Nyalkai búcsú ünnepi szentmiséjére templomunkba, 
majd a délutáni programokra, a sportpályára. A nyalkai csapat a szomszédos Pázmándfalu 
csapatát fogadja a búcsúi meccsen, a gyerekeket jó idő esetén óriáscsúszda és légvár fogadja. 
Mindenkinek kellemes őszi napokat kívánok!      Balogh Ervin polgármester 
 
Anyakönyvi hírek: 2015.05.24.-  Pünkösdtől   
 
Születés:   
 Sebestyén Léna Maja 2015.09.02 
 Szül: Győr, 2015.09.02. 
 An. Nagy Tímea 
 Nyalka, Kossuth 87. sz. 

„Egy kisbaba születése a legnagyobb boldogság, melyet az élet adhat. A mulatság még csak most kezdődik, és az öröm soha nem ér véget.” 

 
 
Halálesetek:   
Tököli Anna  sz. Kutasi Anna     Köteles Ferencné sz. Alapi Anna 
Nyalka, Kossuth u. 48.      Nyalka, Arany János u. 4. 
Elhalálozott: Nyalka, 2015. 05.     Elhalálozott: Nyalka, 2015.06.17. 
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Farkas Jánosné sz. Komondi Rozália    Szabó Imréné sz. Béres Erzsébet 
Nyalka, Kossuth u. 91.      Nyalka, Petőfi u. 3. 
Elhalálozott: Győr, 2015.06.17     Elhalálozott: Nyalka,  2015.06.29. 
 
Engelsz Sándorné sz. Csefkó Erzsébet   "Ülj le egy percre, s gyújts egy gyertyát, 
Nyalka, Kossuth u. 35.      Gondolj most arra, ki fentről vigyáz rád. 
Elhalálozott: Kisbér, 2015. 08. 22.     A halállal a létnek nem szakad vége, 

Emlékezz Rá, s veled marad örökre." 

 

Napközis Tábor 2015 
 

Idén nyáron július 6-10-ig gyerekek napközis táborának adott otthon a nyalkai IKSZT. A 22 

gyerek a hét folyamán kézműves foglalkozásokon vett részt. A napok reggel kis tornával az 

udvaron 8.30-kor kezdődtek, ezután a gyerekek elfogyasztották a tízóraijukat, majd a délelőtti 

foglalkozások következtek. Minden nap meleg ebédet kaptak, amit a csendes pihenő-

mesenézéssel egybekötve követte. Délután is volt egy foglakozás, ami után az önfeledt játék vette 

kezdetét, hol a játszótéren hol az IKSZT udvarán. 
  
A tábor első napján ellátogatott hozzánk Káldi Károly fazekasmester. A Népművészet Ifjú 

Mestere díjjal kitüntetett kézműves népi kerámiák, díszkerámiák, sütő-főzőedények, 

kályhacsempék készítésével foglalkozik. Fazekasmester vezetésével a korongozás technikájával 

ismerkedhettek meg a gyerekek. A déli napsugarak már minden táborozó saját kezűleg 

elkészített, agyag fazekát szárította a kúton.  
 

 

Önkormányzati hírek 

A második napon egy újabb hagyományos kézműves 

foglalkozással a kosárfonással  ismerkedhettek meg, Rendiné 

Hallmos Esztella a győrsági IKSZT vezetője segítségével. 
 

A hét további napjai újrahasznosítható anyagok 

felhasználásával papírsárkányt, koszorút, ceruzatartót, 

pillangót, katicabogarat, hűtőmágnest, madáretetőt, illetve 

virágcsokort készíthettek.  
 

A nagy kánikula ellenére is sikeres tábort tudhatunk magunk 

mögött, ezúton is szeretnénk megköszönni Dornai 

Zoltánnénak az önkéntes segítséget!  
Tóth Adrienn 
IKSZT vezető 
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Nyalkai falunap, melyen a falu apraja nagyja kikapcsolódhatott 

 

Július 18-án rendezte meg Nyalka Község Önkormányzata a szokásos Falunapját, melyen színes 
programokkal várták a vendégeket. Láthattunk kutyás bemutatót, bűvészt, „apáca-showt”, falusi 
komédiát és az est zárásaként zenés-táncos mulatságot. láthattunk-hallhattunk. Az egész heti 
kemény készülődés meghozta gyümölcsét, így mindenki élményekkel gazdagon térhetett haza. 
 Az idei Falunap szenzációja a Vizi foci volt, amely az Utcabajnokság keretein belül megtelt 
kicsivel s naggyal egyaránt. A nagy esések és nevetések közepette születtek meg a legszebb gólok, 
amely meghozta a Kossuth utca 
győzelmét.  
Az egyre több fellépőt fogadó Ki mit 
tud?-on ámulhatott mindenki, melyet a 
legnagyobb tapsot kapó Czakó Júlia 
nyert meg. A főzőversenyt pedig a 
Szipőcs és Várfi család alkotta csapat 
nyerte meg. Kara Ákos országgyűlési 
képviselő gratulációjával pedig 
mindenki átvehette megérdemelt díját. 

 
 

    

Önkormányzati hírek 

Kiss Balázs bűvész előadása, valamint az Ebulo kutyaiskola 
 
és az a bizonyos apáca-show, avagy a csikvándi Dolgos asszonyok. 
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Nyilvános akasztás,  
avagy Sobri Jóska színre lép  
című falusi komédia  
a Kajárpéci Vizirevü előadásában 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Az esti LXear koncert 

 
 
 
 
És a nap szenzációja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A délután folyamán senki sem maradhatott éhen, uzsonnára már ehettek ravazdi berét, 

kürtöskalácsot, az ovis szülők palacsintáját, vacsorára viszont már a Futó Gyuri bácsi által 

készített ízletes babgulyás és vaddisznó pörkölt közül választhattak a megjelentek. A nyár 

folyamán már lassacskán megszokott kánikula éreztette hatását, mert a büfét estére már kifogyva 

zárhatták be a testület tagjai.      

Molnár Zsófi, kulturális közfoglalkoztatott 
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Recept egy jó óvodához! 

 

Hozzávalók: 
 

-sok-sok vidám kisgyerek-pár tenni akaró szülő 

-érdekes játékszerek  

-jól kihasználható óvodaépület 

-mese,játék,mozgás,zene 

-óvónénik,dajkanénik 

-bábszínház 

-finom és egészséges ételek 

-gondoskodó önkormányzat 

-szeretet és biztonság 
 

Mindezeket jól megtervezett napirendbe rakjuk és megfűszerezzük egymás iránti tisztelettel 

és türelemmel.  
 

Reményeink szerint ez nálunk mind meg van! 
 

Jó óvodai évet mindenkinek! 
Viszló Andi tollából 

 
 

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

Tündérháza óvoda 
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