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A a a, a farsangi napokba…  

 
 

 

Nagyböjt, Nyalkától 1000 km-re 
 
Este 8 óra. Csomagokkal telve az autók mindegyike. Izgatottan ülünk be. Vajon milyen lesz az út, mi vár 
ránk, ha megérkeztünk? Sikerül-e az eltervezett dolgokat megvalósítani? 
 
12 óra száguldás után kiszállunk és fáradt csontjainkat kinyújtóztatva lépünk be Böjte Csaba Boldog 
Apor Vilmos Gyermekvédelmi Központjába. Csend van. Minden gyermek óvodában és iskolában. Míg 
igazgatónőre várunk körbenézünk. A falakon képek, élménybeszámolók. Vidám tekintetek néznek vissza. 
Közös játékról, zenélésről, sportolásról, imáról. Majd megtudjuk, hogy milyen sokrétű élet zajlik itt. 
Igazgató asszonyból sugárzik a szeretet és tudatosság. Ő ezt választotta.  Családjaként él itt férjével 
együtt. Az otthonban élő különböző korú gyerekek szinte mindegyike „árva”. A szülők nem látogatják 
őket szinte soha. Néha egy –egy csomag érkezik és levél vagy üzenet. A gyerekek mindennapjaiban az itt 
dolgozók az anyák és apák,az itt élő gyerekek a testvérek. A belülről szépen felújított épület szobáiban 
vegyes korosztályban élnek a fiatalok. Mindenkinek meg van a saját kuckója, élettere. Persze a munkából 
is kiveszik részüket és koruknak megfelelően nőnek bele a feladatvégzésbe. Tanulás végeztével zeneszoba, 
könyvtár és gondozóik kreativitásának köszönhetően sok közösségépítő program várja őket. 
Előhozakodunk kérésünkkel! Szeretnénk egy Kommandón élő kisfiút az otthonba beajánlani. Elmondjuk 
érveinket és örömmel vesszük tudomásul, hogy néhány papír munka, várakozás és szeptembertől Gábor 
már kezdheti is tanulmányait itt Kovásznán és beköltözhet az otthonba. Nagy lehetőség ez számára, mert 
a 20 km es távolság más módon nem áthidalható és falujában sem a munkalehetőség sem továbbtanulás 
nem megoldott. Behozzuk az adományokat. Igazgatóasszony szeme felcsillan! Tegnap már nem tudtak 
mosakodó szert adni a gyerekeknek. Jókor jöttünk- gondoljuk. Elmondja,hogy mostanra a törvényi 
szabályozások miatt sok nehézségük adódik: a pénzek átcsoportosítása nem megoldott,így nem mindig 
tudják a meglévő keretet arra költeni, amire szükség volna,az otthon kihasználtsága kicsi pedig a jóval 
több férőhelyre akadna bőven rászoruló gyermek. Büszkén mesélik a kiröpült fiatalok sikereit tovább 
tanulásról, munkáról. És arról, hogy visszajáró „családtagok”lesznek . Egészen az autóig beszélgetünk és 
még szívesen maradnánk . Jó itt lenni. Nyugalom, odafigyelés, tisztelet árad mindenből. Következő úti 
célunk Kommandó. Gyönyörű tájon autózunk majd egy órát a szerpentinen. Lelassulunk, rossz az út. 

Visszatekintő 
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Jó ez a lassulás. Van idő megélni a 
pillanatot, melyet rohanó 
hétköznapjainkban nem mindig 
könnyű. Észrevesszük az apró fenyő 
facsemetéket, az olvadó hó vájta 
mélyedéseket.  
Begurulunk a faluba. Kicsi udvarok, 
ósdi faépítmények, sár, sár, sár… és 
kedves,  vendégszerető emberek. 
Egyikünk közülünk sokadszorra jön. 
Nagy az öröm! Behívnak 
mindannyiunkat és amijük csak van, 
nekünk adják. Nyíltan beszélnek 
mindenről: problémáról, örömről, 
túlélésről, boldogságról. Tudunk mi itt 
segíteni? Mit tudunk tenni? Hogyan 
segítsünk jól? 
Odaadjuk amit hoztunk. Nem sok talán pár napra elég. Amire igazán szükségük van az munkalehetőség, 
mely egyáltalán nincs. Távlatot mutatni, e nélkül nem megy. Ami van az ijesztő kettősség a menő mobilok, 
parabola antennák és az elhanyagoltság, nemtörődömség között. 
Bemegyünk az iskolába, amelynek egy szárnya nem rég égett le. Pénzadományunkat átadjuk és hallgatjuk, 
hogy milyen sok kis magyarországi szervezet és település mozdult meg ezért a pici iskoláért. Várják a 
román állam segítségét is! 
Aztán elmondjuk, hogy szeretnénk 7-8 kisgyermeket vendégül látni a nyári hittantáborban, illetve ravazdi 
családoknál. Úgy tűnik menni fog. Sok a kérdés és válasz, de azt már biztosan tudjuk, hogy szeretnénk 
megtenni a tőlünk telhetőt. 
Este pihenőre térve arra gondolok, hogy talán a nálunk felhalmozódott felesleget ide kellene egy 
varázsütéssel teremteni. infrastruktúra, élelmiszer, iskolázottság. Bár félek, akkor elveszik az ami itt 
olyan megfoghatatlanul van. Természet közeliség, egymásra utaltság, hit.  
Megtudtuk, hogy vasárnap délutánra a falu egyik épületében kialakított templomba jön misézni a 
kéthetente kiutazó katolikus testvér. Mi is elmentünk, ahol a katolikus testvér mellett Arnold atya 
interaktív miséje nem csak minket érintett meg. Rögtön megszólította a gyerekeket és bevonta őket a 
prédikációba aztán lassan a felnőttek is befogadóvá váltak az oly szokatlan és követlen megszólításra.  

Mi is történt velünk?  Kimozdultunk az itthoni oly 
sokszor előforduló felszínességből, látszólagos 
jóllétből, az egymástól való távolságtartásból. 
Egymásnak adtuk időnket, magunkat, érzéseinket. Itt 
a világ végén könnyebben átadhattuk magunkat az 
Istennel való beszélgetésnek is! 
Így a böjt elején nem is kaphattam volna nagyobb 
lehetőséget imádságra, adományozásra, lemondásra, 
mint ezt a fizikai kivonulást a mindennapi 
mókuskerékből, mely lehetővé tette a lelki elmélyülést. 
Visszavágyom a sok békés és megélt pillanatért, az 
ottaniak szeretetéért!    V.A. 

Visszatekintő 
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Tisztelt Nyalkai Polgárok 
Mintha csak most kívántunk volna egymásnak „Boldog Új Évet", azonban ha ránézünk a naptárra, magunk 

mögött hagytuk a tavasz utolsó hónapját. 

Az elmúlt évszakok időjárására visszatekintve, a tél a korábbi évekhez képest hidegebb időjárást hozott. 

Nagyon vártuk már a végét. Viszont csapadék alig hullott, az ebből származó hiányt a tavaszi hónapok 

pótolták eddig sikerrel. Sajnos a falu központi részét jégeső sújtotta május 15-én. Gondosan ápolt 

veteményesek látták kárát a nagymennyiségű csapadékkal érkező csapásnak. Az évnek ebben az 

időszakában különösen szép képet alkot a nyalkai táj.  

Az idei év első öt hónapja sem telt eseménytelenül. Igazság szerint a Karácsony és Újév közti időszak sem a 

szokásos szabadsággal telt, hiszen átalakítási munkákba kezdtünk a családi bölcsődék előterének 

felújításával és a korábbi padlásfeljáró helyiségéből egy vizesblokk kialakításával. A zajjal és porral járó 

munkákat csak akkor tudtuk elvégezni, amikor nincsenek gyermekek az intézményben, így esett a választás 

az év utolsó hetére. Ezzel együtt lamináltparkettával burkoltuk a bölcsődei csoporthelyiségeket, és új 

bútorzatot kapott mindkét csoport, melyek összeszerelése is erre a hétre maradt. Mozgalmas hét volt, de 

ennek köszönhetően két teljesen megújult helyiség várta a családi bölcsődék indulását. A gondozók közül 

Kuruczné Horváth Anett már tavaly megkezdte munkáját, míg Borbély Nikolett helyére Dusza Judit, 

pázmándfalui jelentkezőre esett a választás, így ettől az évtől Anett néni és Judit néni várja a legkisebbeket a 

bölcsődei csoportokban. 

Januárban állt hivatalosan munkába új jegyzőnk, dr. Farkas Virág, aki nagy lelkesedéssel vetette bele magát 

a munkába, a három falu, három hivatal munkájának megismerésébe. Az elmúlt hónapok igazolták 

személyével kapcsolatban a várakozásokat, hiszen mindenkivel szót értő, munkájára igényes, segítőkész 

hivatalvezetőt ismerhettünk meg a személyében. A személyi változások ezzel még nem értek véget, hiszen 

hivatalunk oszlopos tagja, Engelsz Sándorné Ili is elérte a nyugdíjas kort, így az Ő utódját is meg kellett 

találnunk. Örömünkre szolgál, hogy a jelentkezők között egy volt nyalkai, Molnár Rita lett a befutó, így a 

nyalkai Önkormányzat pénzügyeihez személyesen is kötődő munkatárs kezdte meg munkáját a közös 

hivatalban. Munkájukhoz sok sikert kívánok! 

Januárban egy már korábban szóba került pályázat elkészítésén dolgoztunk, melyből Önkormányzatunk egy 

mellső függesztéssel felszerelt KUBOTA M6060-as traktort, egy TECHNOS rézsűkaszát és egy mellső 

hótolólapot pályázott Önkormányzatunk összesen 16.403.447 Ft értékben. Konzorciumi partnerünk, 

Pázmándfalu egy vontatott tolólapot és egy karos kaszát szerez be 6.311.900 Ft értékben. A pályázat 15%-

os önrészt igényel, mely esetünkben 2.460.517 Ft-ot jelent. Ezzel a beruházással egy fontos fejlődési 

lehetőséghez juthat településünk, hiszen az évek óta sikerrel alkalmazott biomassza előállítás és felhasználás 

jelentős külső segítséget igényel, mely a szóban forgó pályázatnak köszönhetően teljes mértékben 

önkormányzati eszközökkel megvalósítható lesz. A pályázat egy fő gépkezelő alkalmazását írja elő a 

fenntartási időszakban, munkatársunk Éles Lajos rendelkezik a megfelelő jogosítványokkal, így Ő lesz a 

gépek kezelője. A gépkapcsolatok segíteni fognak a zöldterületek ápolásának hatékony elvégzésében a 

belterületeinken és külterületeinken egyaránt, a téli hó eltakarításban, utak karbantartásánál.  

Ebben az évben február elején tartottuk a szokásos közmeghallgatásunkat, melyen a tavalyi év beszámolója 

mellett az idei év teendőiről is beszámolót hallgathattak meg a megjelentek.  

A téli időszakban engedélyt kaptunk a Közútkezelőtől 

a közigazgatási területünkre eső állami utak mentén 

végzett gallyazási munkákra. Erre az évre a 

Pannonhalma irányában található útszakasz maradt, 

hiszen a korábbi években a másik három irányban már 

elvégeztük ezt a munkát. A végeredményt mindenki 

láthatja, az elmúlt időszakhoz hasonlóan sok elismerést 

kaptunk, kaptak dolgozóink. Az utazók számára még 

inkább feltáródott az a gyönyörű környezet, amely 

körülvesz bennünket, és nem mellesleg ismét jelentős 

mennyiségű aprítékot és fűtési alapanyagot sikerült összegyűjtenünk, mely az elkövetkező években 

biztosítani fogja székhely épületünk rendkívül gazdaságos fűtését. Ehhez lesz majd segítség a tavaly 

pályázat útján elnyert, és a következő szezonra csatasorba álló biomassza kazánunk, melynek beépítését 

augusztusra tervezzük. Az elmúlt tél átlagosnál hidegebb időjárása nálunk is több tüzelőanyagot igényelt,  
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de még így is sem használtuk el teljesen az egy évvel korábban összegyűjtött alapanyagot. Azokon a 

napokon, amikor a téli időjárás nem támogatta a kinti munkát, munkatársaink a korábbi hivatal mögött 

található szolgálati lakás felújításához szükséges bontási munkákkal foglalatoskodtak. Ahhoz, hogy a 

kialakítandó lakás állaga ne sérüljön, szükséges volt a tető héjazatának cseréje, melyet márciusban 

elvégeztettünk. Amint szabad kapacitásunk engedi, tovább dolgozunk a felújításon annak érdekében, hogy a 

korábban meghatározott feladatát betölthesse az épületrész. Még egy ide tartozó gondolat: hosszú távú 

közmunkaprogramban pályáztunk két korábbi alkalmazottunk továbbfoglalkoztatására, és sikerült 100%-os 

támogatással november végéig támogatást szereznünk.  

Idei költségvetésünket március elején fogadta el testületünk, melynek főösszege több mint 38 millió forint. 

Ez tíz millió forinttal több, mint a tavalyi tervezet, melynek oka a tavaly elnyert kazáncsere fejlesztési 

forrás, és a már megvalósult tetőcsere. Zárszámadásunk szerint tavalyi évünket 53 millió forint bevétellel 

teljesítettük, melyhez 31 millió forint kiadás társult. 

Az elmúlt időszakban több fórumot tartott a megyében a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, 

mely alkalmakkor számos hasznos információval gazdagabban térhettem haza. A szorosabb kapcsolattartás 

miatt testületünk kifejezte szándékát a szövetséghez csatlakozás ügyében és a legutóbbi megyei 

rendezvényen már a szövetség tagjaként vehettünk részt. 

Februárban egy nagyon jó konferencián vehettem részt a parlamentben a Nemzeti Fenntartható Fejlődési 

Tanács meghívására. A rendezvényen kiváló előadók világítottak rá az emberiség, Országunk jövőjét, ezen 

belül szűkebb környezetünk jövőjét befolyásoló tényezőkre. Több előadásban is megoldásként a kisebb 

közösségek önrendelkezésében és önfenntartásában látták a megoldást, a globalizáció helyett a 

lokalizációval megoldani a helyi közösségeket, nagyobb közösségeket érintő problémákat. 

Májustól nyugdíjba vonult Engelsz Sándorné Ili, pénzügyi 

vezetőnk. Képviselő testületünk a legutóbbi ülésen búcsúzott 

el Tőle, megemlékezve az együtt töltött időszakról. Ezúton is 

köszönöm a sokéves lelkiismeretes, precíz munkáját, és 

kívánok Neki boldog nyugdíjas éveket! 

Az év első négy hónapjában fokozott várakozással telt az idő 

korábban beadott pályázatinkkal kapcsolatban. A tavaly 

áprilisban csapadékvíz elvezetésünk megoldására benyújtott 

pályázatunk a döntéshozatali időszakba érkezett, és május 5-

én megérkezett a várva-várt támogatói döntés, melyben 

értesítést kaptunk: csapadékvíz elvezetés rendezésére 

59.999.999. forint támogatásban részesültünk. Óriási siker ez, hiszen az elmúlt években többször visszatérő 

probléma kezelése válik lehetővé ebből a forrásból. A sors fintora, hogy az értesítés 9 óra 31 perckor 

érkezett, míg 10 óra 54 perckor az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő küldött értesítést, melyben a nyalkai 

egyházközség ravatalozó építésére benyújtott pályázatát utasították el forráshiány miatt. A siker mellett 

nagy csalódás ez a hír, hiszen a legutóbb decemberben beadott pályázatot sokan – köztük jeles személyek - 

támogatták, de úgy tűnik ez most kevés volt. Visszatérve a sikeres pályázatunkhoz, az értesítés óta 

mozgalmas napokat élhettünk át, de ma már elmondhatjuk, elfogadott támogatási szerződéssel 

rendelkezünk, mely jövő héten az aláírások után feljogosít bennünket a támogatási összeg lehívására előleg 

formájában. A beruházáshoz szükséges előkészítő munkák elkezdődtek, a kiviteli tervek elkészítésével a 

vízjogi engedélyes tervek készítőjét bízta meg testületünk. Ha ezek elkészülnek, a tervezői költségvetés is 

elkészülhet. Időközben a tulajdonviszonyokat is rendeznünk kell, hiszen a belterület megvédésére egy 

külterületi árok is el fog készülni. Ezután jöhet a közbeszerzés, és ha ezt sikerrel tudjuk zárni, kezdődhet a 

beruházás. Ez az elmélet. A gyakorlat azonban már az elején más képet mutat. Azt bizonyára önök is 

hallhatták, a kivitelezési költségek az elmúlt időszakban eddig nem tapasztalt mértékben emelkedtek a bér 

és építőanyag árak emelkedése miatt. A megvalósítás jelenlegi fázisában kijelenthetjük, már a tervezői 

kapacitásoknál is hasonló problémákkal szembesülhetünk. Az előzetes becslések szerint, maga a beruházás 

bár 100%-os támogatásban részesített, nem feltétlenül megoldható az elnyert forrásból. A következő 

hónapokban a tervezőkkel, kivitelezésben jártas szakemberekkel meg kell vizsgálnunk azokat a 

lehetőségeket, melyekkel megvalósítható a beruházás. 60 millió forint nagyon sok pénz, az eredeti megyei 

forrás 20%-a, mellyel régóta fennálló problémát fogunk rendezni a következő időszakban. Nem lenne  
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teljes a beszámoló, ha nem említeném meg Kara Ákos országgyűlési 

képviselőnk nevét, hiszen segítő támogatása nélkül esélyünk sem lett volna a 

pályázatelnyerésére. Így a korábban a 8222.sz. út felújítására jutó 537 millió 

forintos fejlesztés után a második legnagyobb sikerünket köszönhetjük 

Képviselő Úrnak. Köszönet érte! 

Beszámolóm itt véget is érhetne, de még egy örömteli hírt még szeretnék 

megosztani Önökkel. Az elmúlt héten egy gólyapár érkezett az évek óta 

üresen álló gólyafészekbe. Reméljük, visszatérésük jó hatással lesz 

közösségünk gyarapodására!       
        Balogh Ervin 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Születések: 
2017.01.30-án született  Pintér József  és Bérczes Ildikó  Pintér Dóra Anna nevű gyermeke.  
 

2017.02.21-én született Fazekas Márk  és Paralla Viktória Erzsébet Fazekas Nikolasz nevű gyermeke. 

 

"A baba a nappalt rövidebbé,  

az éjszakát hosszabbá, a pénztárcát kisebbé, 

a ruhát gyűröttebbé,a szerelmet erősebbé,  

az otthont boldogabbá, a múltat semmissé      

és a jövőt tartalmasabbá teszi." 

 

Házasságkötés: 
2017.05.13-án kötött házasságot   Bedők Bianka és Székely Lajos 
 

“Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert, akinek a 

lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait, akiben megbízunk, 

akinek kedves arca elűzi lelkünk bánatát, akinek egyszerű jelenléte 

elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk.” 
 

Haláleset: 
 

Vámosi József  

Nyalka, Kossuth út 10. 

Elhalálozott: Győr, 2017.04.05. 
 

Tóth Mártonné sz. Koczmann Rozália 

Nyalka, Petőfi út 18. 

Elhalálozott: Győr, 2017. 04.16. 
 

„Csak az hal meg, akit elfelednek,  

Örökké él kit nagyon szeretnek.” 

 

Szeretettel vár kicsiket és nagyokat 2017. június 29-én , 

csütörtökön 17.00 órai kezdettel a nyalkai Művelődési Házba 

Rémusz bácsi meséire  
 a Holle Anyó Színház 

melyre a részvétel INGYENES 

Anyakönyvi hírek 
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Búcsú és falunap 1 : 2 
 

A magyar nyelv török eredetű „búcsú” szavának jelentése többárnyalatú. A bűnbocsánat 

értelemben használt búcsú kifejezés mellett, a kegyhelyekre történő zarándoklatokat jelentő 

„szentbúcsú” jelensége elválik a templomok titulusának ünnepét takaró „templombúcsú” 

fogalmától, melyet helyenként „torkosbúcsúnak” is neveznek. 

Korábban a falvak életében jelentős szerep jutott a búcsúnap nagymiséjének. Az egyház tanítása 

szerint, aki a templombúcsú napján részt vesz a misén, teljes búcsút nyer. A templombúcsú alapvető 

kettőssége az egyházi liturgia és a világi ünneplés összekapcsolódásából fakad. 

A templombúcsúval együttjáró társadalmi események során a rokonok és ismerősök látogatására, az 

ilyenkor szokásos, esetenként lakodalmi méreteket öltő családi ebédekre, illetőleg az egyházi 

ünnephez csak távolról kapcsolódó búcsúvásárok, bálok forgatagának szerepére helyeződik a 

hangsúly. A torkosbúcsú fénypontja az ünnepi ebéd. Hatalmas mennyiségű étel fő meg ezen a 

napon minden búcsútartó háznál. Általában azokat látják vendégül, akikhez maguk is el szoktak 

menni búcsúra: így a más faluban lakó szülőt, testvért, katonacimborát stb. A „másfalusi” fiatal 

legények és lányok általában nem mentek haza este, hanem a búcsútartó falu legényeivel és 

lányaival együtt végigtáncolták az esti bált. Az 1960-as évek vége óta a motorkerékpárok és autók 

falusi elterjedése következtében inkább csak nosztalgiával emlékezhetnek a vendégek a régi szép 

idők búcsús borozgatásaira. 
 

A falunap új keletű képződmény. A 20. század, különösen a szocializmus időszakának vége 

felé jött létre osztrák és egyéb nyugat-európai minták átvételével. A rendszerváltás kezdeti éveiben 

a helyi képviselő-testületek, illetve a polgármesterek kezdeményeztek a faluhelyen szokásos 

felekezeti ünnepségek (búcsúk) elhalásával/tetszhalottá válásával egy olyan össznépi találkozást, 

ahol minden - a településen lévő - lakos családjával együtt tartalmas szórakoztató ünnepségen vehet 

részt. Az első időben a program még elég szegényes volt, előzmény és forgatókönyv hiányában a 

szomszédos települések egymás műsorait másolták le. A reggeli zenés köszöntő után a községi 

sportlétesítmények udvarán honvédségi, belügyi (tűzoltósági, polgári védelmi) bemutatók 

következtek. Az általában díjmentes ünnepi közebéd elfogyasztása után sportműsorok (legtöbbször 

labdarúgó mérkőzések) sora jött el. Az esti főműsor után a tűzijáték, majd bál/utcabál zárta a 

rendezvényt. Kezdetben szinte csak a helyi lakosságra és a közvetlen környékre gondoltak a 

szervezők, kik idővel – falujuk arculatát keresve – a távolabbi települések számára is vonzóvá 

kívánták tenni e rendezvényeiket, melyek mára helyenként több napos fesztivállá duzzadtak. 
 

Mindkét közösségi ünnep egyben egyfajta „elszármazottak napja” is, hisz ezen alkalmakra 

a szülőfalu visszavárja egykori lakóit. Az Egyházközséggel karöltve Nyalka Önkormányzata és 

civil szervezetei ezek jegyében keresik helyét és módját egy a hagyományokat megtartó, 

elszármazottakat megszólító, itt élőknek és vendégeiknek tartalmas programot kínáló 

rendezvénynek. A falunapokon már bevált kultúrház és udvara mellé új helyszínként kapcsolódik 

be a szemben elhelyezkedő tájház. Így az idei 2017. évben a templombúcsú napján 

megrendezésre kerülő falunapi program tervezete várhatóan a következők szerint alakul: 

 

10.00 Templom Búcsúnapi nagymise, azt követően egy meghívott vendég rövid előadása. 

 

14.00 Kultúrház Búcsúra kitelepült árusok, valamint az eddigi falunapok elemei. 

 

16.00 Tájház Egy erdélyi tájegység bemutatkozása, az udvaron népi fajátékok. 

 

18.00 Kultúrház Színielőadás. 

 

Előzetes hírek 
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Kézműves-Napközis tábor 
 

Időpont: Július 3-7-ig! 

 
Korcsoport: 5-15 éves gyerekeknek. 

Helyszín: Nyalkai Kultúrotthon, játszótér, sportpálya 

 

Legfontosabb tudnivalók a táborról: 
 

- Tábor fő témája a mozgáson keresztül az egészséges testtudat erősítése, és mindenekelőtt 

az önfeledt játékigény kielégítése, kézügyesség és kreativitás fejlesztése a kézműves 

foglalkozások alatt 

- Naponta 8.30-16.30-ig lesznek foglalkozások. 

- Mozgásos gyakorlatok, feladatok, labdajátékok, kézimunka és kézműves foglalkozások 

(csuhéfonás,  só-liszt gyurmázás….)  

- Ebédet biztosítunk a gyerekeknek. (1 x meleg étkezést)  
 

Foglakozások vezetői: 

Tóth Adrienn szabadidő szervező, IKSZT vezető 

Szilágyi Anita Csuhéfonás 
 

Jelentkezési határidő:  2017. 06. 17-ig személyesen Tóth Adriennél Nyalka Kultúrotthonban  
 

Részvételi díj: 6000ft / gyermek 
 

NYILVÁNOS!!! 

Nem csak a táborozóknak 
 

Pénteken 07.07.én 13.00-kor Horváthné Hollenczer Anita gyerekdal csokor műsorával látogat el hozzánk. 

Előadása nyitott és ingyenes, melyre szeretettel várom a NEM  TÁBOROZÓ gyereket is!!!!  
 

 
 

Andi néni nyári gyerektábora tábora:  

2017.július 17-21. 

érdeklődni a +36 70 770 9750 telefonszámon lehet 

ugyanott, 

Kitty tábora:  

2017.július 24-28. 

érdeklődni a +36 70 776 2133 telefonszámon lehet 

 

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

Nyári táborok 
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