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Nyári szép emlék a nyalkai falunap, melyen a falu apraja nagyja kikapcsolódhatott 

Július 23-án rendezte meg a Nyalka Község Önkormányzata a szokásos Falunapját, melyen színes 
programokkal várták a vendégeket.  Az egész heti kemény készül�dés meghozta gyümölcsét, így mindenki 
élményekkel gazdagon térhetett haza.  

Most már hagyományosnak mondható Vízi foci idén is nagy kedvence volt mind a kicsiknek, mind a 
nagyoknak. Azon túl, hogy az egész nap folyamán játszhattak benne a gyerekek, az Utcabajnokság 3 
megpróbáltatásának egyik állomása is ez volt. Nagy esések és nevetések közepette születtek meg a legszebb 
gólok. Ezután a 2. próba során a csapatok az igazi fizikai erejüket mérhették össze, a kötélhúzás keretei 
között. Senki nem adta olcsón a b�rét, az utolsó közdelem szinte egy percen keresztül is eltartott mire 
sikerült valamelyik csapatnak felülkerekedni a másikon. A 3. próba során pedig szellemi tudásukról 
adhattak számot a csapatok, ahol Nyalka Községgel kapcsolatos 10 kérdésb�l álló kvízre kellet 
válaszolniuk. Az összesítés után a Rákóczi utca végzett az élen megel�zve, a Kossuth és a Pet�fi utcákat.  

Az idei évben is meghirdetésre került a f�z� verseny. A nap folyamán elkészült ételének 
köszönhet�en  a  Saárossy család díjazásban részesült.  

Az utcák versengése alatt a színpadon kezdetét vették a m�sorok. A gyerek jókedvér�l Pöttyi Bohóc 
gondoskodott, akit apróságaink érdekl�déssel figyeltek, együtt énekléssel és sokat nevetek. Majd el�adása 
végén Pöttyi bohóc mindenki számára elkészítette kedvenc állatát lufiból. 

A „Ki mit tud?”  helyi tehetségek versenyét Demeter Zoltán nyerte meg színvonalas el�adásával. 
Az id�sebbek jókedvér�l a The Beat Bulls együttes gondoskodott, akik pillanatok alatt a közönség 

soraiba varázsolták a 60-70-80 és a 90-es évek hangulatát. 

       
A nap fénypontja a Dunaszegi Színjátszó Kör el�adásban, az Anconai szerelmesek zenés komédia 

volt. Az Anconai szerelmesek kacagtatóan fordulatos, kedvesen pikáns, szellemes, zenés szerelmi története 
kit�n� amat�r el�adó-m�vészek segítségével elevenedett meg a kedves vendégek el�tt, remek slágerekkel, 
tánccal, gegekkel, csipetnyi erotikával, sok kacagással és az elmaradhatatlan happy enddel.  

A délután folyamán senki sem maradhatott éhen, hiszen Futó Gyuri bácsi által készített ízletes 
babgulyásból és vaddisznó pörkölt közül választhattak a megjelentek. 
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SOS! HELP! HILFE! SEGÍTSÉG! 

Manipulált világunkban túl sokszor láttuk ezeket a felkiáltásokat és hozzákapcsolt képeket, hogy szemünk 
meg se rebben. Gyorsan tovább fut tekintetünk, békésebb szigeteket keres, ahol kedvére megpihenhet, 
legyen az valami reklám, vagy természeti kép. 
Vajon milyen segítséget kaphat egy ember ma Nyalkán? Azt mondják a szakemberek, minél kisebb 
településen vagyunk, annál nagyobb esélyünk van, hogy segítenek, ha rászorulunk, minél forgalmasabb, 
nagyobb helyen szorulunk segítségre, annál kisebb az esélyünk.  
Vajon milyen segítséget kaphat az új plébános, ha kér? Megnyugtatásképpen mondom, nem valamilyen 
pénzes akcióba hívom a helyi lakost, hanem csak ingyenes tanácsadásra. Mit tanácsol, milyen ötlete van az 
itt él� embernek a plébánosának. Mit tegyen, vagy mit ne tegyen, mi az ami hiányzik, mit kellene pótolni? 
Mib�l van kevés, vagy sok? Ezek a kérdések motoszkálnak bennem július elsejét�l. Szívesen fogadom az 
ötleteket, javaslatokat, véleményéket. Szívesen felkeresem az embereket, hogy megosszák velem a 
meglátásaikat, tapasztalataikat. Számíthatok Önre? Tud nekem SEGÍTENI? TÁMOGATNI? 

Odó atya 
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Tisztelt Nyalkai Lakosság! 

Településünk véd�szentje, Kisboldog-asszony napja után, a nyalkai búcsú el�tt ismét kezükbe vehetik a 
nyalkai Hujjantó aktuális kiadását.  
Ez az id�pont több változást hoz évr�l-évre. Véget ér a nyár, az �sz h�vösebb reggelei el�szedetik velünk a 
néhány hónapja elrakott melegebb ruhadarabokat, megkezd�dik az új nevelési év az oktatási 
intézményekben, vége a nyaralások, táborozások id�szakának.  
Ha visszatekintünk az elmúlt évszakra, azt hiszem, kijelenthetjük, ilyen nyarat bármikor el tudnánk viselni. 
H�ségriasztásra csak egy alkalommal adott okot az id�járás, rendszeresen érkezett csapadék, ami 
felfrissítette a környezetünket. Ennek köszönhet�en kivételesen szép állapotban adta át a nyalkai határt a 
nyár az �sznek. 
Önkormányzatunk életében mozgalmas napokat hozott az elmúlt id�szak. 
Legutóbbi kiadványunkban arról számoltam be Önöknek, hogy a járdafelújítás Rákóczi és Arany J. utcákat 
érint� ügye jó úton halad, hiszen a tulajdonátadáshoz szükséges dokumentumokat elküldtük a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak. Május végén azonban telefonon hívott az ügyintéz�, és 
tájékoztatott, hogy a megyei Kormányhivatal Közlekedési Hatósága által kiadott állásfoglalás miatt nem 
folytatható le az eljárás. Elmondásuk szerint más megyékben nem jelent gondot a szükséges dokumentum 
kiadása, de a Gy�r-Moson-Sopron megyei hatóság ebben nem osztja álláspontjukat. Mivel a már megjelent 
pályázat beadási ideje augusztus 31. volt, ezért akkor még optimistán álltam a dologhoz, hogy a hátralév�
három hónapban számunkra pozitív változást sikerül elérni ügyünkben. Megkerestem országgy�lési 
képvisel�nket, Kara Ákost, aki el�tt ismert eme fejlesztési célunk fontossága. � levélben kérte megyénk 
Kormánymegbízottját, Széles Sándor urat a hatóság álláspontjának felülvizsgálatára. Id�közben egeztettem 
Fert�rákos község jegyz�jével, mivel �k is hasonló problémával küzdenek. Az ottani eset kapcsán a 
Központ feljelentette a Hatóságot a közigazgatási bíróságon. Július végén kapott Képvisel� úr választ a 
Kormányhivataltól, melyben elismerik, valóban jogértelmezés tekintetében nincs meg a konszenzus a két 
szerv között, és emiatt bírósági eljárás van folyamatban. Álláspontjuk megváltoztatását sem zárták ki, 
amennyiben az ügyben kés�bb meghozott ítélet szükségessé teszi azt. A fert�rákosi jegyz� úr szerint 
ügyükben ez év �szén születhet döntés, de sajnos ez az augusztus végi pályázat beadás miatt már nem hoz 
megoldást. Az ügy sikerének érdekében próbáltunk miden szálat megmozgatni, szervezetek személyek közti 
feszült, konfliktusokban sem sz�kölköd� viszonyrendszerben szerettünk volna számunkra kedvez� döntést 
elérni. Sajnos ez most nem sikerült. Kara Ákos Képvisel� úrral és munkatársaival folyamatosan egyeztetünk 
annak érdekében, hogy a következ� évben megjelen� pályázati lehet�ségig rendezzük a tulajdonviszonyt és 
sikerrel nyerjünk forrást a még fejlesztéssel nem érintett járdaszakaszok felújítására, b�vítésére. Ezek után 
augusztusban „B” tervet kellett készítenünk, hogy „adósságkonszolidációban nem részesült” 
önkormányzatként élni tudjunk a pályázati lehet�séggel. Összevetettük a pályázati kiírás adta lehet�ségeket 
fejlesztési céljainkkal és arra jutottunk, hogy a hivatalnak, óvodának, családi-napközinek otthont adó épület 
f�tését biztosító több mint 30 éves biomassza kazán cseréjére fordítjuk az összeget. Éles Tibor 
alpolgármester úrral több gyártó termékét megnéztük, az egyiket a gyártósoron Ausztriában egy 
gyárlátogatás alkalmával, a másikat egy Fejér megyei településen. Végül is a korábban, 2010-ben már 
kiszemelt GILLES kazán mellett döntöttünk, mert ennek méretei jobban alkalmazkodnak jelenlegi 
kazánházunkhoz. Ezzel a beruházással a következ� évtizedekre biztosítva lesz épületünk f�tése a magunk 
által megtermelt f�t�anyaggal. Az új biomassza kazán ugyanúgy alkalmas lesz hasábfa tüzelésre, 
tárolójában egy hétre szükséges aprítékot tudunk elhelyezni. Automata m�ködéssel maga végzi a 
begyújtásokat, lambda szonda ellen�rzi a kibocsátott füstgázt, és számítógép vezérelt szekunderleveg� és 
kéményventillátor gondoskodik a tökéletes égésr�l. Sokáig lehetne még sorolni az új kazán jó 
tulajdonságait, reméljük, ezzel a beruházással tovább tudjuk vinni a biomassza felhasználás terén elért 
sikereinket.  
Visszatérve még a május eseményeihez, a Szent Flórián napi megyei ünnepségen Nyalka Község 
Önkormányzatának nevében pénzjutalmat és dicséretet adhattam át a pannonhalmi katasztrófa védelmi �rs 
leköszön� megbízott vezet�jének, Lüvi Péter t�zoltó zászlósnak. Járási közbiztonsági fórumon volt 
lehet�ség találkozni a tavaly kinevezett gy�ri rend�rkapitánnyal, Váczi Attila rend�r alezredes úrral. A 
találkozó lehet�séget adott a közbiztonsági helyzet javítását szolgáló célok megvitatására. Egyetértettünk 
abban, hogy leghatékonyabban a kamerarendszer tudná szolgálni közösségünket, de egy használható 
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rendszernek a költsége közelebb van a 10 millió forinthoz, melyre pályázati forrást keresünk. Amennyiben 
erre mégsem lesz lehet�ség, a rendszert több ütemben tudnánk felépíteni. 
Falugondnokunkkal, Éles Tiborral Répceszemerén vettünk részt a falugondnoki szolgálatról rendezett 
konferencián. Itt lehet�ség volt egyeztetni a szolgálat aktuális kérdéseir�l, fejlesztési lehet�ségeir�l. 
Pannonhalma város és a járó-beteg központ vezetése hívott össze egyeztet� fórumot, melyen értékelték az 
intézmény eddigi m�ködését, és felvázolták a folytatásban rejl� lehet�ségeket. Kiderült a nyalkai lakosok 
által igénybevett szolgáltatások száma alapján, lakosságszámhoz viszonyítva a legjobbak között vagyunk, 
ami els�sorban a jól m�köd� falugondnoki szolgálatnak köszönhet�. 
Június 7-én Viszló Lászlóné képvisel� asszony lemondott képvisel�i tisztségér�l. Képvisel� Asszonynak 
köszönjük az eddig végzett munkát. Mivel a legutóbbi választásokon indult jelöltekb�l már nincs olyan, aki 
a megüresedett helyet elfogadhatná, így testületünk egy f�vel kisseb létszámmal folytatja munkáját. 
A kistérség szociális intézményének júniusi ülésén szó esett a családi-napközik jöv�jér�l. Tavasszal 
megjelent az a törvénymódosítás, mely szerint év végével megsz�nik ez az ellátási forma, és helyette 
esetünkben családi-bölcs�de m�ködhet tovább. Mivel a nyalkai családi napközi nagy sikernek örvend a 
nyalkai és környékbeli szül�k és gyermekek körében, így nem kérdés, folytatni szeretnénk a m�ködést. A 
kistérség területén a miénk után még három településen kezdte meg hasonló intézmény a m�ködését, 
melyek közül a ravazdi - idén már nem m�köd� - telephellyel kapcsolatban jelezte a polgármester asszony, 
hogy ott nem folytatják a m�ködést. Ezután egyeztettem a szociális intézmény vezet�jével, Lengyel 
Tamásnéval és gondozónkkal, Borbély Nikolettel a már jelentkezett és jelentkezni kívánó gyermekek 
számáról, és ennek ismeretében Képvisel�-testületünk úgy döntött, átvesszük a ravazdi családi napközi 
kapacitását. Sajnos a nyári szabadságolások miatt több id�t vett igénybe ennek a telephely áthelyezésnek a 
koordinálása, de most már jó úton halad ügyünk, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi helyiség 
kettéválasztásával, majd egy új gondozó felvételével ebben a hónapban megkezdheti a m�ködést a második 
családi-napközi.  
Korábbi számunkban már írtam arról a pályázati lehet�ségr�l, mely a külterületi utak karbantartásához 
szükséges gépek beszerzését tenné lehet�vé. A számunkra kedvez� változást Kara Ákos országgy�lési 
képvisel�nek, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárának sikerült elérnie, ezzel júliusban már egy 
olyan tervezetet véleményezhettem, amelyben már nem zárják ki az er�gép beszerzését. Azóta augusztusban 
egy következ� körön is túl vagyunk a pályázat megjelenése el�tti utolsó simítások tekintetében, remélem, a 
pályázat hamarosan megjelenik és megkezdhetjük annak elkészítését. 
Július 11-e fontos dátum a nyalkai megújulóenergia alkalmazásának történetében. 2014-ben ezen a napon 
helyeztük üzembe napelem rendszerünket a hivatal-óvoda épületének tetején. Ezen a napon leolvasott 
értékek alapján eddig megtermeltünk a 7KWos rendszerünkkel 16MWh villamos energiát, és 1180 KWh-
val többet termeltünk, mint fogyasztottunk az elmúlt év vonatkozásában. Önkormányzatunknak idén is volt 
lehet�sége diákközmunkások foglalkoztatására. Felhívásunkra hárman jelentkeztek, akiket két hétig napi 
négy órában tudtunk alkalmazni. Július közepén már régi ismer�sként tett látogatást nálunk a „Virágos 
Magyarország” környezetszépít� verseny zs�rije. A települést bejárva most is rendezett köztereket és 
portákat láthattak. A bejárás a korábbi évekhez hasonlóan most is Kishegyben ért véget, ahol Mészáros 
Sanyi bácsiéknál Matild néni szörpjeit és süteményeit is megkóstolhatták vendégeink.  
Júliusban elköszönt a nyalkai hívekt�l Pór Bálint atya, aki nyolc évig szolgált nálunk. Utolsó vasárnapi 
miséjén az egyházközség búcsúzott t�le, majd ezután a kultúrházban tartott összejövetelen az 
Önkormányzat nevében köszöntem meg az itt eltöltött szolgálatot. Az új plébános, dr. Heged�s József, Odó 
atya látogatást tett a hivatalban, mely alkalomból a közösségépítés közös ügyének lehet�ségeir�l beszéltünk, 
és felajánlotta segítségét ebben.  
Július 23-án tartottuk idén a szokásos falunapunkat. Az id�járás nagyon ideális volt ezen a napon. Igazi 
nyári id� fogadott mindenkit, aki eljött a rendezvényünkre. A fellép�k sokszín�sége minden korosztálynak 
tartogatott kellemes perceket, míg az estét a Dunaszegi Színjátszókör évszakhoz ill� zenés komédiája az 
„Anconai szerelmesek” zárta. Köszönöm Mindenkinek, aki elfogadta meghívásunkat és eljött a 
rendezvényre, és f�ként azoknak, akik segítettek a megvalósításban. 
Augusztus 18-án este fogadóórát tartott Nyalkán Kara Ákos országgy�lési képvisel�nk. Itt egy helyi lakos 
kereste meg problémájával Képvisel� urat. Ezután a képvisel�-testület tagjaival átbeszéltük azokat a 
fejlesztéseket, amelyek már sínen vannak, látszik megoldás, és amelyek esetében még keresnünk kell azt. 
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Kara Ákos képvisel� úr nevét fentebb többször említettem, ebb�l kit�nhet, elég gyakran egyeztetünk 
nyalkai ügyekben. De nézzük sorban: a csapadékvíz pályázatunk jó helyen várja a szakmai értékelés 
lezárását. A Rákóczi és Arany J. utcák járdáinak ügyével kezdtem írásomat, ennek ütemezését itt világossá 
tette Képvisel� úr a jelenlév� munkatársai el�tt. Ravatalozónk újjáépítésére irányuló pályázat, annak 
ellenére, hogy a pályázati anyagot rendben találta az értékel� bizottság, eddig forráshiányra való 
hivatkozással nem kapott támogatást. Itt egyeztetést ígért a kiíró államtitkársággal. A külterületi utakkal 
kapcsolatos gépbeszerzéses pályázattal kapcsolatban is biztosította a testületet támogatásáról. Kés� estébe 
nyúlóan beszélgettünk más fejlesztésekr�l, melyek akár egy következ� ciklusnak lehetnek céljai. Azt 
hiszem, a képvisel� testület tagjai személyesen is megtapasztalhatták Képvisel� úrral folytatott jó kapcsolat 
jótékony hatásait. 
Ahogy az a beszámolóból is kit�nik, mozgalmas nyarat hagytunk magunk mögött. Köszönöm a hivatal 
munkatársainak, dolgozóinknak a munkáját, a képvisel�-testület támogatását, hiszen a segítségük nélkül 
nem tartanánk itt. 
Tisztelt nyalkai lakosság, így a nyalkai búcsú el�tt, az ünnep alkalmából megkérek mindenkit, tegye 
olyanná a portáját, ahogyan azt az ünnep megkívánja. Legyünk ezen a napon még büszkébbek arra, hogy 
ennek a közösségnek a tagjai lehetünk. Öltöztessük lelkünket is ünnepl�be és találkozzunk a templomban a 
búcsú vasárnapján, falunk véd�szentjének, Kisboldog-asszonynak ünnepén. 
           Balogh Ervin polgármester 
�

�

Házasságkötés:
2016. július  02-án kötött házasságot   Foltányi Cintia & Kis Szilveszter 

„Az élet tengerén közös hajóban siklik a víz színén sorsotok valóban. 
Ha vihar támad, fogjatok össze, a bú, a bánat szívetek kösse. 
Sok vidám napot! Derüljön ki az ég! 
Társad legyen Napod! Az útmutató Fény.” 

Születések:
2016.07.25-én született Pintér Nikolett és Nagy Dávid Marcell nev� gyermeke 3600gr súllyal  és 51cm-el.  

"A baba a nappalt rövidebbé,  
az éjszakát hosszabbá, a pénztárcát kisebbé, 
a ruhát gy�röttebbé,a szerelmet er�sebbé,  
az otthont boldogabbá, a múltat semmissé  
és a jöv�t tartalmasabbá teszi." 

Haláleset:  
Peth� Emilné sz. Tóth Ilona 
Nyalka, Kossuth út 66. 
Elhalálozott: Gy�r, 2016.06.05. 

„Csak az hal meg, akit elfelednek 
Örökké él kit nagyon szeretnek.” 

�
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