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Falunap és Templombúcsú ...együtt! 
 

Amint azt előző számunkban már előre jeleztük, az idei évtől hagyományteremtő szándékkal 
együtt kerül megrendezésre falunap és búcsú. Az elmúlt évek falunapjainak legnépszerűbb 
programjait megtartva, szombaton kora délutántól várja Nyalka apraját-nagyját a Művelődési 
Ház. A rendezvények sorát 15 órától az utcabajnokságok nyitják, majd kisebbeket szólítja meg egy 
zenés és egy bábos produkció. A 18 órára tervezett, elmaradhatatlan falunapi vacsorát az 
utcabajnokság műveltségi totója, majd jazz balett bemutató követi. Az esti bál jó hangulatát a 
Repeta Gang zenéje biztosítja. 
A szabadtéri játékok szombaton és vasárnap egyaránt a gyermekek rendelkezésére állnak. 
A vasárnapi események helyszínei: 9 órától a 
nyalkai Kisboldogasszony plébániatemplom, 
15 órától a Kossuth út 85. alatti tájház és 17 
órát követően a József Attila Kultúrotthon és 
IKSZT. 

Búcsú a búcsútól? címmel – a 9 órakor 
kezdődő vasárnapi nagymisét követően – 

Varga Lajos váci segédpüspök tartja meg 
előadását. E program a szervezők azon 
célkitűzését igyekszik valóra váltani, hogy az 
ünnephez és a templom falaihoz méltó, ám a 
liturgiától eltérő nyelvezetben is fórumot 
kínáljanak a lakosságot megszólítani képes 
érdekes témákban. 

Tájházunkban – immár második alkalommal – 

ismét vendégül látunk egy távoli, de magyar 
tájegységet. A tavaly bemutatott Kalotaszegtől 
kelet felé csak egy picit tovább utazva, idén a 
mezőségi Szék község díszített bútoraival, 
varrottasaival és viseleteivel töltjük meg a 
második szobát, melyeket Hámori Sándor magángyűjtő bocsátott rendelkezésünkre.  E gazdag 

hagyományokkal rendelkező település tárgyi kultúráján túl, annak zenéjével, táncaival és 
gasztronómiájával is megismerkedhetnek az érdeklődők a 15 órakor kezdődő kiállítás megnyitót 
követően. 
A búcsú napi rendezvényeket 17 órától kultúrházunkban a győrszentiváni Genesius színjátszó kör 

előadásában bemutatásra kerülő Brandon Thomas: Charley nénje című zenés bohózat zárja, 
melyhez ezúton is jó szórakozást kíván az Önkormányzat és az Egyházközség. 
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Becsengettek …de még visszhangzanak a nyári élmények 
Idén nyáron Július 3-7-ig immár, a 7. alkalommal adott otthont a nyalkai IKSZT a gyerekek 

napközis táborának. A 18 gyermek a hét során többféle kézműves foglalkozáson vehetett részt.  

 

A gyerekek megismerkedtek a dekorgumival, üvegfestéssel, zsenília hajtogatással és a krepp-

papír felhasználással is. A tábor utolsó napján ellátogatott hozzánk Szilágyi Anita, aki a 
csuhéfonással és gyertyakészítéssel ismertette meg a gyerekeket. A pénteki ebéd után, Horváthné 
Hollenczer Anita énekesnő gyermekdalokat énekelt a napközis tábor záró programjaként. Nem 
csak a táborozó gyerekek, hanem a falu minden lakosa számára nyitott volt a rendezvény. A korai 
időpont ellenére eléggé szép számmal gyűltünk össze. A gyerekek együtt énekelték a 
művésznővel a dalokat, s a bátrabbak a színpadra is felmerészkedtek.  
A nagy meleg ellenére is sikeres tábort tudhatunk magunk mögött, ezúton is szeretném 
megköszönni Dornai Zoltánnénak, Németh Dominikának, Pusztai Annamáriának és Molnár 
Zsófinak  az önkéntes segítségét! 
 
 
Terészetesen Viszlóék  
hagyományos nyári táborai  
az idén sem maradtak el. 
 

Míg Andi néni Nyalkán… 

 

 

 

 

addig újdonsült menye, Tápon 
fogadta a gyermekeket. 

Visszatekintő 
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Tisztelt Nyalkai Polgárok! 
 

Pünkösdi megjelenésünk óta elteltek az idei nyár hónapjai. A melegből nem volt hiány, így nem 
panaszkodhatnak a nyár szerelmesei. Ismét eljött az ősz, vele faluközösségünk védőszentjének, 
Kisboldog-asszonynak ünnepe. 

Úgy tűnhet az idei nyár buzgóságban nem akart elmaradni a leghidegebb évszaktól. Ha 
visszaemlékezünk az idei télre, hideg volt és hosszú, kevés csapadékkal. A nyár meleg volt és 
hosszú, ugyan csapadék tekintetében egy 
kicsit jobb mint vetélytársa. A téli 
csapadékhiány hatással volt az év eddigi 
részére, hiszen talajnedvesség 
szempontjából tartalék nélkül fordultunk 
a tavaszba, melyet most még az „aranyat 
érő” májusi esők sem tudtak pótolni. A 
nyári hónapokban aztán meleg jött, 
többször forrósággal, és az első említésre 
méltó csapadékra július 23-ig várni 
kellett. Augusztusban nem egyszer 

közelítette meg a hőmérséklet a 40 fokot, 
így nem csoda, ha már a 30 fok körüli 
értékeket kellemesnek éreztük a végén. 

A nyári viharok nem kímélték az öles fákat sem, s így már csak ketten őrzik a Kis-nyalkai Vörös keresztet.  

Önkormányzatunk életét nem befolyásolta az időjárás, hiszen több területen folytattuk a 
megkezdett munkát. A csapadékvíz elvezetés rendezésére elnyert pályázatunk esetében 
megkötöttük a támogatási szerződést a Magyar Államkincstárral, és június végén megérkezett a 
számlánkra a támogatási összeg, egészen pontosan 55.500.129 forint. A projektmenedzseri 
feladatokat ellátó Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal a konzorciumi 
megállapodás értelmében 1.499.870 forint támogatást realizálhatott. A fennmaradó 3.000.000. 
forint tartalékot képez, melynek lehívása több feltételhez kötött, de amennyiben szükséges, 
mindent megteszünk annak aktivizálásáért. Az utalt támogatással rekordösszeg jelent meg a 
folyószámlánkon, de még nagyobb öröm az az eljárási rendben bekövetkezett változás, melynek 
következtében a támogatást előre megkapják a nyertes Önkormányzatok és nem hitelből kell 
fedezni a megvalósítást. Ha csak a tíz évvel korábbi szennyvízberuházás kapcsán felvett 45 milliós 
hitel éves, közel 4 milliós kamatát vesszük figyelembe, jelentős megtakarítást realizálhatunk, nem 
beszélve a hitelfelvétellel járó adminisztrációs terhekről. 
A beruházás megvalósításához szükséges kiviteli tervek augusztus végére készülnek el. Ebben az 

egyes műtárgyak, vízelvezetés szempontjából kritikusnak mondható helyszínek részletesen ki 
lesznek dolgozva, és megismerhetjük az ehhez készített tervezői költségbecslést is. A pályázat 
ütemezéséhez úgynevezett mérföldkövek meghatározását kérte az Irányító Hatóság, mely szerint 
az első mérföldkő teljesüléséig többek között piackutatást kell végeznünk, melynek célja a 
tervezői költségvetés árainak összevetése a piaci árakkal. Az első mérföldkő teljesülésének 
határideje december 31., de reményeink szerint korábban megkezdhetjük a második mérföldkő 
végrehajtását, ami a közbeszerzés lefolytatását foglalja magában. Ebből kitűnhet a projekt 
kivitelezési munkái várhatóan a jövő évben fognak megkezdődni. Május végén újabb 
támogatásról döntött a Kormány. Amint az Önök előtt is ismert januártól a minimálbér 
emelésének hatására emelkedtek a munkabérek, illetve a polgármesteri illetményt is  
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visszaemelte a Parlament decemberben a 2014-es, választásokat megelőző szintre. Mindezek 

finanszírozására a polgármesteri bért illetően 1.765.000. forint, míg a minimálbér és garantált 
bérminimum emelkedés kapcsán 971.630 forint támogatásban részesült önkormányzatunk.  
Bakonypéterden tartotta közgyűlését a Pannónia Kincse LEADER egyesület, melynek pályázati 
kiírásain a korábbi Uniós fejlesztési ciklusban sikerült forrást szereznünk a Millenniumi park 
fejlesztésére, a sportöltöző épületének, tájházunk, templomunk felújítására, tűzoltó felszerelés és 
fűnyíró traktor vásárlására mintegy 30 millió forint értékben. A közgyűlésen fogadtuk el azt a 
Helyi Fejlesztési Stratégiát, mely a jelenleg zajló fejlesztési időszak forrásainak felhasználásáról 
szól. Sajnos az aktuális keretösszeg szerényebb tervezést tesz lehetővé, de talán még ebben az 
évben megjelenhetnek az első kiírások. A vidékfejlesztési pályázatoknál februárban beadott 
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázatunk formai 
ellenőrzése júniusban lezajlott, pontozásra terjesztette fel az Irányító Hatóság. Egy korábban 
megjelent ütemezés szerint októberben várható eredményhirdetés, és ha minden jól sikerül, még 
ebben az évben beszerezhetjük a megpályázott gépeket. 
 

Június 28-án Nyalkára érkezett az „Olimpiai Láng”, melyet a győri rendezésű Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztivál rendezőjének, Győr városának delegációja hozott el hozzák. A „Lángfutás” 
során népes csapat gyűlt össze, akik nagy lelkesedéssel futották végig a falut a tápi faluvégtől a 
pázmándfalui faluvégig. Külön elismerés Szipőcs Lászlónak, aki legidősebb résztvevőként a 
fiatalokkal együtt teljesítette a távot! Önkormányzatunk idén is lehetőséget, és támogatást kapott 
diákközmunka megszervezésére. Idén csak egy diákot érdekelt a lehetőség, így az ő 
foglakoztatására igényeltünk és kaptunk 100%-os támogatást.  
Hivatalunkat júliusban kereste fel a Magyar Honvédségtől dr. Horváth Zoltán alezredes, régiós 
területvédelmi parancsnok, hogy tájékoztatást adjon a járásonként felállítandó önkéntes 
területvédelmi tartalékos szolgálat szervezéséről. Ebbe a szolgálatba olyan önkéntesek 
jelentkezését várják, akik térítés ellenében rész kívánnak venni egy járási egység kialakításában,  
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mely veszélyhelyzet esetén bevethető lesz térségünkben. Bővebb információt az 
www.iranyasereg.hu oldalon találhatnak.  Júliusi testületi ülésünkön döntött testületünk az 
úgynevezett Települési Arculati Kézikönyv elkészítésének elindításáról. A kézikönyv és az ahhoz 
tartozó településképi rendelet elkészítésével a rendezési tervünket is elkészítő Tér-Háló Kft-t, míg 
a települési főépítészi feladatokkal Gyárfás Henriettát bíztuk meg. Az elkészítendő 
dokumentumokban lehetőségünk lesz meghatározni többek között a jövőben felépülő építmények 
településképhez való illeszkedését, zöldterületek kialakítási módját, helyi építészeti örökség 
védettségével kapcsolatos szabályokat.  
Július 11-én a hivatal-óvoda épületét villamos energiával ellátó napelem rendszer 
bekapcsolásának évfordulóján ismét feljegyeztük a termelési adatokat. Az elmúlt három évben 
megtermelt a rendszerünk 25 MWh villamos energiát, és az évfordulón 1143 KWh több áramot 
termeltünk, mint amennyit fogyasztottunk. A napsütéses nyárnak köszönhetően az egy hónappal 
később leolvasott értékek még kedvezőbb képet mutatnak, mivel augusztusban 1800 KWh feletti 
plusz termelést rögzíthettünk. Az elmúlt évek adatainak ismeretében elmondhatjuk, a beruházás 
biztosan hozza az elvárásoknak megfelelő eredményt, és a pályázathoz elkészített pénzügyi 
tervnek megfelelően, három év alatt megtérült a befektetett önerőnk. Júliusban megrendeltük az 
új biomassza kazánunkat, hogy a következő fűtési szezonunkat már ezzel a korszerű készülékkel 
kezdjük meg. Reményeink szerint az új berendezés örökli majd elődje megbízhatóságát, melyet 

csak tetéznek azok a korszerű megoldások, kényelmi funkciók, melyek által még jobbhatásfokkal, 
tisztább kibocsátással,kevesebb munkaerőigénnyel lesz szolgálatunkra a jövőben. Egy 450 

négyzetméter alapterületű, 1600 légköbméteres középület hat éve fűtési, három éve villamos 
energia költség nélkül évente 1,5-2 millió forint megtakarítás. Ezek a számok teszik lehetővé két 
csoportnyi családi-bölcsőde, óvoda és az önkormányzati hivatal fenntartását a jövőben is. 

A télen megkezdett – családi bölcsődék előterét és a korábbi padlásfeljárót érintő – vizesblokk és 
padlásfeljáró kialakítás festési munkái fejeződtek be a nyári hónapokban. Ezzel a több év alatt 
lezajló, nagyrészt saját erőből finanszírozott átalakításnak értünk a végére, hiszen a bölcsődei 
előtér most kapta meg az épület többi helységéhez méltó arculatát. Augusztusban az 
önkormányzati hivatal tárgyalójában a korábban szigetelés nélkül készült rossz minőségű aljzatot 
bontottuk fel, és készült helyette új, a talajnedvességnek ellenálló réteg. Augusztus 10-én az esti 
órákban viharos déli szél érte el Nyalka közigazgatási területét. A vihar a legtöbb kárt a 
faállományunkban okozta. A Millenniumi-park fűzfájának egyik nagy ága és a Vörös-kereszt 

három vadgesztenye fája közül az egyik lett áldozata a hirtelen jött erős légmozgásnak.  
Augusztusi testületi ülésünkön fogadta el képviselő-testületünk az első féléves gazdálkodásról 
szóló beszámolót, és ennek megfelelően módosítottuk a költségvetési rendeletünket. A módosítást 
szinte kizárólag a bevételi oldal pozitív változásai, a korábban említett pályázati- és 
bértámogatások mintegy 57 millió forintos realizálódása indokolta. Döntöttünk arról, hogy 
önkormányzatunk idén is élni kíván a lehetőséggel, és részt vesz a „Települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő pályázaton”, mellyel ismét 
támogatni tudjuk a rászorulókat. Szintén döntött testületünk a „beiskolázási támogatás” 
összegéről, melynek értelmében minden nyalkai általános és középiskolai tanulót 10.000. forinttal 
támogatunk. Augusztusban a Belügyminisztérium pályázatot hirdetett, „Kistelepülési 
önkormányzatok alacsonyösszegű fejlesztéseinek támogatására”. Itt esetünkben a lakosságszám 
szerinti megpályázható összeg 1.000.000 forint. Képviselő-testületünk döntése alapján pályázatot 
nyújtottunk be rendezési tervünk módosításának elkészítésére. 
Feladatokban bővelkedő nyarat zártunk, és elmondhatjuk, az ősz sem hoz csendesebb időszakot,  
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de így van ez rendjén, régen vágyott fejlesztés megvalósításába foghatunk, a csapadékvíz 

elvezetés rendezésével, mellyel jelentősen javítani fogjuk az itt élők biztonságérzetét.                              

Köszönjük Magyarország Kormányának azt az új eljárási rendet, mellyel előre megfinanszírozza 

az elnyert támogatási összeget, és köszönjük a megítélt és folyósított bértámogatásokat! Higgyék 

el, ezek az intézkedések nagyon pozitív változások a korábbi időszakhoz képest, amikor a 

pályázati támogatásról értesítést kaptunk, de pénzt csak a megvalósítás, elszámolás után, vagy a 

béremelések megfinanszírozásában csak a saját bevételeinkre támaszkodhattunk. Köszönjük Kara 

Ákos Államtitkár Úr, Országgyűlési képviselőnk támogatását, hogy szívén viseli 

választókerületének, ezzel együtt Nyalka fejlődésének ügyét! 
Balogh Ervin 

 

Születések: 

Gombolai Alfréd és Futó Anita Nyalka, Arany János u. 34. 2017.05.27. 

Győrött született Barnabás nevű gyermekük 

 

Juraj Zsigray és Majer Petra 2017. 06. 08. Nyalkán született Zsigray-Majer 

Kadocsa Csikó nevű gyermekük 

 

Székely Lajos és Bedők Bianka Nyalka, Rákóczi u. 14. 2017.07. 13. Győrött 

született Milán nevű gyermekük 

 

„Azért mert szerettek jöttem a világra,  lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.  Szeressetek mindig igaz 

szeretettel, kincsetek vagyok, kicsi kincs, de ember” 

 

Haláleset: 

Kiss Lajos Kálmánné sz. Puskás Etelka Nyalka, Rákóczi u. 42.                                       

elhunyt  2017.06. 19. 

 

Tóth Mihály Nyalka, Rákóczi u. 16. elhunyt 2017. 08. 02. 

 

„ Legszebb emlék a szeretet melyet mások szívében hagyunk magunk után” 

 

Fehér Károly  

1922.05.15 - 2017.08.09. 

Kari bácsi, ahogy itt Nyalkán emlegettük, örök nyugalomra 

tért. Öt évvel ezelőtti elköltözésükig legidősebb férfi tagja 

volt közösségünknek. 90. születésnapján még nyalkai 

otthonában köszönthettük fel Önkormányzatunk és 

Egyházközségünk nevében. Fiatal éveiből jó néhányat a II. 

világháborúban töltött, ahova leventeként került. Ezután 

több év hadifogság következett. 1958-ban házasodott össze 

feleségével, aki élete végéig hű társa volt. Házasságukból két 

lányuk született.  Kari bácsi aktív részese volt a nyalkai 

közéletnek, hiszen az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjaként, 

80 éves koráig egyházközségi elnökként szolgálta azt. Élete 

végéig megőrizte szellemi frissességét, és szívesen idézte fel 

életének, a közösség életének fontosabb emlékeit. 

                                                               Nyugodjon békében! 
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Széki szoba Nyalkán 
A település az úgynevezett Erdélyi Mezőségen, a Kis-Szamos egyik mellékvölgyében, dombos 

vidéken, hegyoldalakkal, völgyekkel szabdalt, nádasokkal, tavakkal tarkított, kopár vidéken 

fekszik. A község három nagyobb egységre tagolódik: Felszegre, Csipkeszegre és Forrószegre, 

melyek élesen elkülönülnek egymástól. Szék kiesik a főút- és a vasúthálózatból, zsákfalu – talán 

ezért is tudta megőrizni oly sokáig a hagyományait. A történeti források szerint eredendően 

bányásztelepülés, hol a sót a római császárkortól egészen 1812-ig bányászták, mikor egy 

bányaomlást követően a járatokat végleg bedöngölték, és – a szóhagyomány szerint – még a 

szerszámokat is elásták. Lakóit 1717-ben egy tatár betörés szinte kiírtja, 1899-ben pedig házait 

pusztítja el egy súlyos tűzvész. Egyéb folyamatok mellett ezek is hozzájárultak, hogy az egykor 

szinte városi rangú település mára a községek státuszára süllyedt.  
 

 

„Nincs a magyar népterületen, sőt a Kárpát-medencében sem egyetlen olyan település, amelynek 

zene- és tánchagyományai ilyen mértékben összegyűjtve... állnának a tudományos kutatás 

rendelkezésére, mint a közép-erdélyi nagyközség, Szék esetében. Ehhez hasonló mennyiségű 

néptánc- és népzenegyűjtés másutt még nem történt …és Európában, már nem is igen remélhető 

egyetlen faluból sem". Martin György neves tánctörténészünk summázta ekképpen 1980-ban Szék 

népzenéje és néptánca iránti páratlan érdeklődést. E népzenei gyűjtések 1940-ben Lajtha László 

által veszik kezdetüket, kit Bartók Béla irányított e vidékre, mert mikor meglátta a széki hímzett 

textíliákat – állítólag – így kiáltott fel: 

„Ha ilyen gyönyörű a varrottasuk, 

milyen lehet a népzenéjük?” Mint azt ma 

már sokan tudjuk, a széki zene és tánc 

a magyarországi táncház mozgalom 

kirobbantó szikrája lett. Hámori 

Sándor magángyűjtő anyagából, 

most, e folklórhagyomány mögötti 

tárgyi kultúra világába enged 

bepillantást a nyalkai tájház második 

szobájában a 2017. szeptember 10-én 

15 órától megtekinthető kiállítás. 

Meghívó 
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