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PÜNKÖSD 
 

Ha pedig Pünkösd, akkor bérmálkozás, melyet hagyományosan a pannonhalmi főapát 

celebrál. Nyalkán a május 13-i szent mise keretében megtartott bérmálásra első alkalommal 

látogatott hozzánk az új pannonhalmi főapát. No, nem mintha Cirill atya még nem járt volna 

minálunk… de ebbéli új tisztségében – Pannonhalma 87. apátjaként – mégiscsak először jött, hogy 

a bérmálás szentségét kiszolgáltassa 2 tápszentmiklósi és 2 nyalkai fiatal számára. 
 

 

  2018. XIV. évfolyam 1. szám 
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 

2018. április. 8. 

Nyalka 001.számú szavazókör 

GYŐR–MOSON–SOPRON 02.számú egyéni választókerületi szavazás 

A szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok:  352 fő 

Szavazóként megjelent, a szavazókörben lakcímmel rendelkező választópolgárok száma: 288 fő 81.82 % 

 

Átjelentkezett választópolgárok: 7 fő ebből megjelent 6 fő. 

Egyéni választókerületi szavazás érvényes szavazólapok száma: 286 

1. Kara Ákos FIDESZ-KDNP 172 

2. Dr. Menyhárt Miklós JOBBIK 68 

3. Greguss András 
MSZP-

PÁRBESZÉD 
27 

4. Takács András LMP 9 

5. Liszi Norbert MOMENTUM 7 

6. 
Pongráczné Truczán 

Matild 
CSP 1 

7. 
Pintérné Fejes Edina 

Katalin 

ÖSSZEFOGÁS 

PÁRT 
1 

8. Farsang Edit Mária KÖZÖS NEVEZŐ 1 

9. Tóth Viktória NP 0 

10. Szabó János ÚMF 0 

11. Szendi Gábor IRÁNYTŰ 0 

12. Szőke Géza MEDETE PÁRT 0 

13. Huszár-Kiss Szabina OP 0 

14. Mészáros Károly SZEM PÁRT 0 

15. 
Szelenszkyné Mónus 

Éva 
REND PÁRT 0 

16. Szomódi Zsuzsanna KÖSSZ 0 

17. Galó József IMA 0 

   286 

Országos listás szavazás érvényes szavazólapok száma: 282 

1  
FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA 

NÉPPÁRT 
 150  

 2  JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM  66  

 3  DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ  20  

 4  LEHET MÁS A POLITIKA  14  

 5  MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT  12  

 

Visszatekintő 
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 6  MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT  9  

 7  MOMENTUM MOZGALOM  8  

 8  SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT  2  

 9  TENNI AKARÁS MOZGALOM  1  

 10  IRÁNYTŰ PÁRT  0  

 11  MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA  0  

 12  MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT  0  

  13 SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT  0  

14 NET PÁRT  0  

15 ÖSSZEFOGÁS PÁRT  0  

16 MAGYARORSZÁGON ÉLŐ DOLGOZÓ ÉS TANULÓ EMBEREK PÁRTJA  0  

17 MAGYAR MUNKÁSPÁRT  0  

18 EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA  0  

19 CSALÁDOK PÁRTJA  0  

20 
EURÓPAI ROMA KERESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOKRATIKUS 

PÁRT 
 0  

21 KÖZÖS NEVEZŐ 2018  0  

22 REND ÉS ELSZÁMOLTATÁS PÁRT  0  

23 KELL AZ ÖSSZEFOGÁS PÁRT  0  

 Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 282 
 

         

DJP Pont Nyalkán! 
 

Április első hetében Digitális Jólét Program Pont létesült a nyalkai Kultúrházban. 

 

A megvalósítás „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázatnak köszönhető. A 

közösségi internet hozzáférési helyek fejlesztésének alapvető célja, hogy a fejlesztések révén a 

pontok hozzájáruljanak a digitális alapkészségek fejlesztéséhez, a digitális készségekkel nem 

rendelkező magánszemélyek számára az informatikai eszközökhöz és az internethez hozzáférést 

biztosítson, továbbá, hogy az ehhez szükséges segítő szakértelem minden ponton rendelkezésre 

álljon. 

Internet-hozzáférési lehetőség eddig is volt az 

intézményben, azonban bizonyos hatótá-

volságon belül nyílt Wifi-elérhetőség lett, a 

lakosság részére a programnak köszönhetően. 

Emellett térítésmentes használatra kaptunk az 

államtól három laptopot a szükséges 

szoftverekkel, két tabletet, két okostelefont, 

egy multifunkcionális nyomtatót és egy 

projektort, melyeket a lakosság igénybe vehet a 

szolgáltató ponton. 

Visszatekintő 
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Tisztelt Nyalkai Lakosság! 
 

Pünkösdi számunk megjelenése alkalmából köszöntöm olvasóinkat! 

Ha az elmúlt időszak időjárását szeretném 

felidézni, akkor a téli időjárással 

kapcsolatban elmondhatjuk, hogy igazi 

arcát február utolsó hetében mutatta meg. 

Hó is volt, ami a gyerekek arcára varázsolt 

mosolyt a szánkózás kapcsán, de a téli táj 

kedvelői is kellemes sétákat tehettek a 

környéken. Március inkább a télre 

hasonlított, majd az április gyors 

melegedéssel hozott jó időt. 

Önkormányzati krónikánk vonatkozásában térjünk vissza az elmúlt év utolsó hónapjához. Több 

ajánlatot kapott önkormányzatunk közvilágításunk korszerűsítésére. Az egyik cég ajánlatát 

személyesen ismerhettük meg. A finanszírozás tekintetében hasonló ajánlattal találkoztunk, mint 

a jelenleg üzemelő világítótestek esetén, melyek 2004 óta vannak használatban. Akkor is a korábbi 

üzemeltetési költségek vállalásával fizettük a fejlesztést, és 10 év után jelentett volna 

megtakarítást. Mivel 2011 óta az áramszolgáltató mértté alakította az addig általánydíjas 

szolgáltatást, így a korábban beígért megtakarítást nem realizáltunk ezen a területen. Annyi 

haszna mindenképpen volt a fejlesztésnek, hogy minden oszlopra lámpatest került, így jelentősen 

javult a biztonságérzet az éjszakai órákban. A referenciaként megnevezett környékbeli települések 

éppen útba esetek a másnap este Gyarmaton megtartott LEADER elnökségi ülésre menet, így 

személyesen láthattam, mit tud az ajánlott technológia. Azt kell mondanom, a nyalkai utcák esti 

megvilágítása miatt nem kell szégyenkeznünk, így úgy döntöttünk, nem élünk a felajánlott 15 

éves konstrukcióval.  

Tavaly decemberben vette át a védőnői körzetünket Balogh Mária védőnő, aki Ravazdról jár 

munkába. Az elmúlt hónapokban minden szülő megismerhette a tavaly végzett szakembert. A 

visszajelzések alapján az anyukák elfogadták személyét és kellő bizalommal fordulnak hozzá.  

Adventi koncert alkalmával búcsúztunk Asztrik Főapát úrtól, aki 27 évnyi szolgálat után döntött 

arról, hogy utódjának adja át székét. Az ünnepi alkalommal köszönt el Főapát úr a nyalkai 

hívektől, majd a szokásos, kultúrházban megrendezett vendéglátás során mindenkinek lehetősége 

volt személyesen is átadni jókívánságait. Önkormányzatunk nevében szólva biztosítottam Főapát 

urat arról, hogy szívesen látjuk ünnepeinken és hétköznapjainkon egyaránt közösségünkben. Az 

elmúlt közel három évtized nem múlt el nyomtalanul a monostorban és környezetében. A 

folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően rengeteget fejlődött, szépült a szomszédunkban 

található világörökségi helyszín. 

Csapadékvíz pályázatunk ügyében a decemberben megkezdett közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

határideje január 15-e volt. Az első körben beérkezett ajánlatok közül a 74,5 millió forintos volt a 

legkedvezőbb. Az elnyert támogatás építési költség sorain összesen 52 millió forint van. Ezen 

számok ismeretében a projekt-menedzserekkel, közbeszerzési szakemberünkkel közösen 

kijelöltük azt az irányt, mely megcélozza az összes kapcsolódó forrás (közbeszerzési költség, 

nyilvánosság, ingatlanvásárlás) átcsoportosítását a fő építési cél megvalósítására, így a tartalékkal 

együtt lenne 58 millió forintunk. Amikor a kivitelező jelöltekkel tárgyaltunk, a következő körben 

azokat a tételeket, melyek zömmel az előkészítéshez és befejező munkákhoz kötődnek 

(bozótiírtás, fakivágás, füvesítés) és Önkormányzatunk el tud végezni, kivettük a felhívásból.  
 

Önkormányzati hírek 



 

— 5 — 

 
 

Így tudtunk mintegy 5,5 millió forint értékben csökkenteni a kiadások oldalon. Ezen felül még 2 

millió forintot sikerült lealkudni az eredeti árból, így az közbeszerzési eljárás végére 67 millió 

forintnál tartunk. Amire mindenképpen szükségünk lesz, az a műszaki ellenőri tevékenység, 

melynek díjából szintén alkudtunk, így 500.000 Ft költséget fog jelenteni. Közbeszerzési 

költségeinket sikerült „lenullázni”, köszönhetően a Nyalkán élő akkreditált közbeszerzési 

tanácsadónknak, Horváthné Kercza Virágnak, aki díjmentesen végzi el feladatát. Ezúton is 

köszönjük felajánlását!  

Februárban - költségvetésünk elfogadásakor - 15 millió forint hitelfelvételt állítottunk be a 

megvalósítás érdekében. A kivitelezés megkezdéséhez rendelkezésre kell állnia az egész 

összegnek, mely a hitelfelvétel esetén csak Kormánydöntés után lehet, amire a MÁK novemberi 

időponttal számol. Az Államkincstárnál az átcsoportosítás folyamatát leegyeztettük, annak 

lebonyolítása után 9 millió forinttal kellene kiegészítenünk az 58 millió forintot, a tavalyi évi 

zárásunk elfogadása után erre lehetőségünk lenne, ez azonban szinte minden tartalékunk 

felhasználását jelentené, ami a további pályázati fejlesztéseink megvalósításánál később 

problémákat okozhat a gazdálkodásunkban. Ennek a problémának megoldására segítséget 

kértünk, reméljük, hamarosan megtaláljuk a megoldást és kezdődhet a beruházás megvalósítása. 

A téli időszakban elkezdtük a csapadékvíz 

pályázat megvalósításával érintett területeken 

a fakivágásokat és bozótirtásokat. Így tovább 

gyarapodott a fűtésünkhöz használt apríték 

alapanyaga, és a tűzifánk. Az új kazán 

működésének egyik fő tapasztalata, hogy 

sokkal kevesebb hasábfa felhasználására van 

lehetőségünk, így az eddig felhalmozott 

hasábfa mennyiség értékesítése is szóba került 

a képviselő-testületi ülésen. Ez plusz 

bevételhez juttathatná önkormányzatunkat, és 

a lakosság számára jó minőségű, biztonságos 

forrásból származó tűzifa vásárlására lenne 

lehetőség.  

Hogy jól záródjon a 2017-es esztendő, az év 

utolsó napjaiban kaptunk értesítést a tavaly 

februárban, Pázmándfaluval közösen 

benyújtott pályázatunk „jóváhagyott” 

státuszba került. A támogatói okiratra ugyan 

szinte húsvétig vártunk, de az év elején már 

tájékozódtunk a megpályázott traktor és 

erőgépek beszerzésének lehetőségéről. A beadáskor önkormányzatunk egy KUBOTA M6060-as 

traktor és egy TECHNOS rézsűkasza megvásárlását célozta meg, 85%-os támogatási intenzitás 

mellett 2,4 millió forintos önrészt vállalva magára. Ahogy az már a pályázatoknál szokványossá 

válik, a bírálatok elhúzódása miatt mire a megvalósításhoz érünk, már jobban a zsebünkbe kell 

nyúlni. Esetünkben még bonyolítja a helyzetet, hogy a kiválasztott traktortípust idén már nem 

kerül forgalomba, míg az új típust és annak az árát júniusra ígérte a forgalmazó. Így pontosan 

még nem tudjuk a korábban vállalt önrészt mennyivel kell kiegészítenünk.  

Önkormányzati hírek 
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Szeretnénk minél korábban megvalósítani a beszerzéseket, hiszen ezekre az eszközökre már rég 

szükségünk lenne, és a gépárak is minden évben emelkednek, melyeket láthatóan a pályázati 

lehetőségek is növekedő pályára állítanak. A közösen elnyert közel 20 milliós összeg miatt itt is 

közbeszerzést kell lebonyolítanunk, ami ebben az esetben sem egyszerűsíti meg a megvalósítást. 

A pályázatban nem volt lehetőség pótkocsi beszerzésére, így a szállítási feladatok elvégzéséhez 

ezt saját forrásból kell megoldanunk. A közelben találtunk is egy megfelelő állapotú, használt, 

egytengelyes, billenő platós pótkocsit, melyet egy traktorral együtt kínált az eladó. Figyelembe 

véve a csapadékvíz pályázatnál bevállalt munkálatokat is, úgy döntöttünk megvásároljuk együtt a 

kettőt. Sajnos ez az utolsó pillanatban meghiúsult, de ha adódik egy újabb lehetőség, élni fogunk 

vele. Szállítási kapacitásunk jelentős része felajánlással működik, míg a saját tulajdonú 

eszközökkel hatékonyabban tudnánk elvégezni feladatainkat a jövőben. 

Februárban elfogadtuk idei költségvetésünket, melynek fő összege megközelíti a 100 millió 

forintot. Remélem, az idei pályázati lehetőségeknek köszönhetően ezt még növelni tudjuk. 

Önkormányzati hivatalunkban át kellett alakítanunk a számítógépek miatt leterhelt 

villamosvezetékeket, ezzel egyben álmennyezetet alakítottunk ki, melybe korszerű LED panel 

világító testek kerültek.  

Márciusban tartottuk meg az idei közmeghallgatásunkat, melyen talán a tavaszi időjárásnak 

köszönhetően kevesebben voltak a szokásosnál. A tavalyi évről szóló beszámoló után idei 

terveinkről szóltam a megjelenteknek.  Szó esett a közbiztonságról, melynek apropóját az elmúlt 

időszak betörései adták.  

Európa védőszentjének, Szent Benedek napján, történelmi pillanatnak lehettünk szemtanúi a 

pannonhalmi főapátságban. Ezen a napon iktattatták be a bencés monostor 87. főapátját, 

Hortobágyi T. Cirill atyát. Cirill Főapát úr személye garancia a közösségeink közti jó kapcsolat 

további fejlődésére. 

Idén április 8-án voltak az országgyűlési választások. A helyi választási iroda által közzétett 

részletes eredményeket külön írásban olvashatják. Arra azonban különösen büszke lehet a nyalkai 

faluközösség, hogy a 2016-os népszavazás után ismét a választó kerületünk legmagasabb 

részvételi arányát értük el 81,82%-os részvétellel. Köszönöm mindenkinek, aki szavazatával 

hozzájárult ehhez az eredményhez. 

Áprilisban elkészült Település Arculati Kézikönyvünk véleményezési dokumentációja. Az 

elkészült anyag elfogadása előtt egy lakossági fórumot fogunk tartani. Ezzel egyidőben várjuk a 

lakosainkat a Településrendezési Tervünk módosításával kapcsolatos egyeztetésre. Erre a fórumra 

minden ingatlantulajdonost várunk, hiszen a következő években ez a két dokumentum fogja 

meghatározni az ingatlanhasznosítási és építési lehetőségeket. 

Két pályázat elkészítését kezdtük meg áprilisban. Az egyik kiírásban kamera-rendszer kiépítésére 

szeretnénk forrást szerezni, míg a másik, turisztikai kiírásban a Millenniumi Parkot szeretnénk 

tovább fejleszteni egy külterületi fittnesz parkkal, egy látvány-tóval, és egy kültéri illemhellyel. 

Jelenleg az előkészítő tervezési munkálatok zajlanak, annak érdekében, hogy a június és július 

végi határidőre beadhassuk a pályázatokat. 

 

Kellemes nyarat kívánok mindenkinek! 
Balogh Ervin 

Önkormányzati hírek 
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Halálesetek: 
 

Hoffer Sándorné sz. Tornyos Mária 9096 Nyalka, Kossuth u. 62. szám alatti lakos 

elhunyt Győr, 2018. február 16. 

 

Szipőcs Sándor 9096 Nyalka, Rákóczi u. 20. szám alatti lakos elhunyt Győr, 

2018.március 03. 

 

Francia Béláné sz. Komondi Ilona 9096 Nyalka, Kossuth u. 31. szám alatti lakos 

elhunyt Győr, 2018. március 30. 

 

Francia Lászlóné sz. Kiss Mária Valéria 9096 Nyalka, Petőfi u. 2. szám alatti lakos 

elhunyt Budapest, 2018. április 19 

 

“Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk, azt nem 

feledjük el.” 
 

Születések: 

 

2018.01.23. született Jandó Lilla és Kockanics László Nyalka, Kossuth 

u. 25. sz. lakosok gyermeke  Kockanics Sára. 

 

2018.05.02. született  Bőhm Kitti és Viszló László Bendegúz Nyalka, 

Petőfi u. 14. sz. lakosok gyermeke Viszló Lujza. 

 

"A baba a szerelmet erősebbé, a nappalt rövidebbé, az éjszakát 

hosszabbá, a pénztárcát kisebbé, az otthont boldogabbá, a ruhát 

gyűröttebbé, a múltat semmissé és a jövőt tartalmasabbá teszi." 

 

 

TÜNDÉRHÁZA-tája, avagy Az óvoda „külsős” szemmel 
 

Tavaly szeptemberben kezdte kislányom az óvodát. Első gyermek. 

Mi szülők – mint minden szülő hasonló helyzetben – tele aggódással, szorongással igyekeztünk a legjobb helyet 

megtalálni számára. Nem voltak konkrét elvárásaink, sokkal inkább az ösztöneinkre próbáltunk hagyatkozni. A 

helyzetet nehezítette, hogy babát vártam, így tudtam/tudtuk, hogy a jó óvoda megválasztása sokat segíthet a 

lányomnak a testvér érkezésekor. 

Mivel a családi napközit ismertük, így került a látószögünkbe Nyalka, annak ellenére, hogy nem vagyunk 

falubeliek. Elmentünk a nyílt napra (már a lehetőség is, hogy bekukkanthatunk a „színfalak mögé ”, 

bizalomgerjesztő volt). 

Írhatnék az óvoda praktikus felszereltségéről, az udvarról, a tiszta, rendezett környezetről, a változatos 

programokról, de aki járt már hasonló cipőben, az tudja, hogy mindezek a dolgok fontosak, ám amit igazán 

keresünk ilyenkor azt az óvó néni személyében találjuk. 

Nem csalódtunk! Sőt! 

Két óvó néni és egy dadus. Három különböző személyiség, akik olyan összhangban és alázattal végzik a 

munkájukat, hogy a szülőről percek alatt leolvad minden aggodalom és szorongás. Kilenc hónapja figyelem a 

munkájukat, és figyelem a lányomat, aki minden reggel örömmel indul az óvodába és örömmel érkezik onnan 

haza. 

Nem is kérdés, hova fogjuk beíratni a testvérét… 

„Minden egyes gyermek egy csoda. Nem lehet tudni, hogy kiben mi lakozik: egy új Ady Endre vagy épp Blaha Lujza. 

Ha ajtót nyitunk előttük, esélyt adunk nekik, hogy kibontakoztassák a személyiségüket, a tehetségüket. Nem kell 

hozzá mást tenni, csak egymásból a jót "kiszeretni". 
(Böjte Csaba) 

Anyakönyvi hírek 
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  Időpont: Július 2-6-ig! 

 

Korcsoport: 5-15 éves gyerekeknek. 

Helyszín: Nyalka 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 

Vargáné Molnár Zsuzsanna Gyöngyfűzés, scrapbook- készítés, barkácsfilc, origami  

 

 

Jelentkezési határidő:  2018. 06. 15-ig személyesen Tóth Adriennél Nyalka Kultúrotthonban  

 

 

Részvételi díj: 6000ft / gyermek 

 

 

 

 

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

Program kínáló 


