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Megjelenik kéthavonta, az újság ingyenes.

 

ÚJSÁGUNK TARTALMÁBÓL… 
 

MEGALAKULT AZ ÚJ KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
A 2019. október 13-i választásokon újraválasztották Balogh János polgármestert, a képviselő-testületbe 

Bodonczi Márk Balázs, Kozorics Zoltán, Balogh Ádám és Király Sándor kerültek be. Az új tisztviselők 

már túl vannak két ülésen, valamint egy közmeghallgatáson. Eddigi események, döntések. 

 

 
 

GYERMEKJÁTSZÓ SZOMBATONKÉNT 
Új színfolt a falu életében a legfiatalabbak számára elindult interaktív gyermekjátszó foglalkozás.  

 

ADVENT MAGYARNÁDALJÁN 

Újra advent, újra érkeznek a hagyományos programok az Önkormányzat és az Együtt Magyarnádaljáért 

Egyesület szervezésében. Bemutatjuk, milyen rendezvények segíthetnek a karácsonyi előkészületekben, 

átszellemülésben. 

 

EZ TÖRTÉNT… 

Október 23-án a Tarisznyások Együttes műsorával emlékeztünk a hősökre, mindenszentekkor a temető 

fényei emlékeztettek bennünket szeretteinkre.  

 

Impresszum 

Kiadó: Magyarnádalja Község Önkormányzata. Szerkesztő, terjesztő: Balogh Ádám. 

Nyomtatás: Vasalja Közös Önkormányzati Hivatal.  

  



ÚJRAINDULTUNK! 
Ha emlékeim nem csalnak, öt év telt el körül-

belül újságunk legutolsó megjelenése óta. A 

közösségi média adta lehetőség háttérbe 

szorította ezt a formátumot, de az elmúlt 

időszakban egyre inkább úgy tűnik, hogy van 

igény arra is, hogy kis községünk híreit 

nyomtatott verzóban is olvasni lehessen. 

Megpróbálkozunk tehát, kicsit új köntösben, 

mégis a régi, „házi” arculattal, hitelesen 

információkat nyújtani, az Önkormányzat és az 

Együtt Magyarnádaljáért Egyesület munkáját 

bemutatni, a legfontosabb történéseket 

megosztani, és programokat ajánlani/kérdéseket 

felvetni. Terveink szerint 2020-tól kéthavonta 

jelenik meg az újság Falumorzsák címmel (mely 

címet egy jó ötlet esetén szívesen 

megváltoztatjuk), most év végén azonban egy 

nyitó- és egy ünnepi kiadással is kedveskedni 

kívánunk olvasóinknak. A megjelenést követő 

napon az újság mindig fel fog kerülni a község 

honlapjára is digitális változatban, pdf 

formátumban. A szerkesztés egyszerű 

szövegszerkesztővel történik, a nyomtatásban 

köszönjük a Vasaljai Közös Önkormányzati 

Hivatal dolgozóinak segítségét! Reméljük, ezzel 

is hozzájárulhatunk a falu közösségének további 

épüléséhez, és Önök is szívesen veszik kezükbe 

lapunkat. 

Balogh Ádám  

 

ITT JÁRTAK A TARISZNYÁSOK 
Az idei évben is megtartotta az Önkormányzat 

és az Együtt Magyarnádaljáért Egyesület a 

hagyományos október 23-i megemlékezést az 

1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt 

tisztelegve.  

Az ünnepi alkalmon a megszokottnál kicsit 

kevesebben jelentek ugyan meg, ez azonban 

nem szegte kedvét községünk visszatérő 

vendégének, a vasvári Tarisznyások 

Együttesnek, amely Balogh János polgármester 

köszöntőjét követően minőségi és méltó, közel 

egy órás műsort mutatott be. A főképp 

megzenésített versekre épülő előadás 

kronológiai sorrendben tárta a nézők elé a 

korabeli eseményeket, az együttes tagjainak 

átélése átragadt a közönségre is. Az emlékezők 

ezt követően a Faluház udvarán található 

kopjafánál és a Millenniumi Emlékparkban lévő 

’56-os emlékműnél is koszorút helyeztek el, 

utóbbinál a szokásos mécses gyújtás is 

megtörtént. A délutánt/estét kötetlen beszélgetés 

zárta. 

 

GYERMEKJÁTSZÓ A 

FALUHÁZBAN 
Új színfolt községünk életében a Kovácsné 

Eggendorfer Mária és Baloghné Incze Melinda 

által szervezett szombati gyermekjátszó. A 

program általában egy kora délutáni időszakot 

ölel fel, tartalmaz kötetlen és viszonylag 

kötöttebb elemeket is. Egy-egy alkalom 

lényege, hogy a falu legifjabbjai, családjaik 

együtt legyenek, közösen töltsék idejüket. A 

Faluházban ehhez minden lehetőség adott, és az 

eddigi tapasztalatok alapján élnek is vele. A 

szervezők mindig készülnek egy kis tematikus 

résszel (Márton napjánál pl. Szent Márton 

életének interaktív bemutatásával), a központi 

szerep mindig a játéké, a vidámságé. Érdemes 

figyelni a Magyarnádalja facebook-csoportot, 

ahol mindig kiírásra kerül az aktuális program.  

  



 

KÖZMEGHALLGATÁS VOLT 
Szokásos éves falugyűlésre hívta az 

önkormányzat a lakosságot november 22-én. Az 

érdeklődőket Balogh János polgármester és Kiss 

Sándor jegyző fogadta. A rendőrség nem tudott 

embert küldeni az eseményre, jelzésük alapján a 

közbiztonság rendben van a faluban, 

ugyanakkor továbbra is kérik, hogy bármilyen 

gyanús dolog esetén értesítse őket a lakosság.  

Balogh János polgármester vázlatosan 

beszámolt az elmúlt 5 évben elvégzett 

munkáról, mivel annak részleteit választás előtti 

levelében már leírta. Bővebben szólt az elmúlt 

egy hónap örömteli és szomorú tapasztalatairól. 

Örömteli, hogy úgy tűnik, a lábas pajtafejlesztés 

megvalósul (bővebben: előző cikk), szomorú 

viszont, hogy a Vasaljai Közös Önkormányzati 

Hivatal tagönkormányzatai közül egyedül 

Magyarnádalja nem kapott támogatást a Magyar 

Falu Programban benyújtott pályázataira. Emiatt 

az Önkormányzat felvette a kapcsolatot V. 

Németh Zsolt Képviselő Úr irodájával, ahol 

türelmet kértek, mivel a választókerület is 

kevesebb forrást kapott a vártnál. Községünk 

jelenleg tartaléklistán van, elképzelhető, hogy 

még 2019-ben nyer támogatást, ám ha nem, 

akkor a következő, 2020-as előirányzatnál 

figyelembe lesz véve a jelenlegi helyzet. 

Ezt követően a közeljövő célkitűzéseit 

hallgathatták meg az érdeklődök. Az örök 

probléma, a szennyvízhálózat kiépítése kapcsán 

a polgármester elmondta, hogy a 

magyarszecsődi, molnaszecsődi és 

egyházashollósi beruházás befejezése után 

remélhetőleg Magyarnádalja, Vasalja, 

Pinkamindszent és Kemestaródfa következik. A 

csapadékvíz-elvezetés problémája különösen a 

Petőfi utca belső részének lakóit érinti, ennek 

megoldása azonnal és egy ütemben nem 

lehetséges, az önkormányzat apránként, egy-egy 

beruházás kísérő elemeként tartja 

megvalósíthatónak – hacsak nem kerül 

időközben kiírásra ilyen témájú pályázat. 

 

 

 

ÉPÜL AZ M8-AS 
Épül az M8-as gyorsforgalmi út, mely 

községünk külterületeit is érinti, tovább a 

Körmend felé indulok napi munkába járására is 

hatással van. Az illetékesek a lakosság türelmét 

kérik, ugyanis a munkálatok hosszabb ideig el 

fognak húzódni. Az elkövetkező időszakban 

hozzá kell szokni a munkagépek folyamatos 

zajához, porhoz, sárhoz, reményeink szerint 

minél hamarabb készen lesznek feladatukkal. 

 

KÖRNYEZŐ EREDMÉNYEK 
A történeti hűség kedvéért felidézzük, hogy 

környező településeinken hogyan alakultak a 

választási eredmények. Vasalján Gombás Alajos 

nem indult újra, helyét a korábbi 

alpolgármester, Péter Árpád vette át. 

Kemestaródfán nem volt ellenfele Takó 

Gábornak, sőt itt a testület összetétele sem 

változott. A legtöbb jelentkező 

Pinkamindszenten volt a tisztségekre, itt végül 

Csiszár István maradt a polgármester, 

ugyanakkor a testületben történtek változások. 

Horvátnádalján Csák Tamást Petrovics László 

váltotta, aki a körmendi önkormányzatban Alsó- 

és Felsőberkit is képviselni fogja. Minden 

megválasztott tisztségviselőnek eredményes és 

hatékony munkát kívánunk a következő öt évre! 

 

PÁLYÁZIK AZ EGYESÜLET 
A Nemzeti Együttműködési Alap keretében 

pályázatot nyújt be az Együtt Magyarnádaljáért 

Egyesület. Az elmúlt évben sikerült hűtőt, 

valamint evőeszközöket, tányérokat beszerezni, 

a 2020-as előirányzatból pedig új függönyök 

kerülnének a Faluház ablakai elé. Az Egyesület 

költségvetése az idei évben is stabil volt, 

rengeteg programot szerveztek (és az adventi 

időszakban még szerveznek is) községünk 

számára, munkájuk sok terhet levesz az 

Önkormányzat válláról. Az Egyesületbe a 

tagfelvétel folyamatos, feltétele csupán a 

jelképes tagdíj fizetése, az elnökség szeretettel 

vár mindenkit, aki szívesen segítene programok 

szervezésében, előkészítésében, esetlegesen 

megújításában. 

  



ADVENT – KÉSZÜLŐDÉS 
 

Az elmúlt években már megszokhatták 

községünk lakói, hogy az Önkormányzat és 

az Egyesület változatos programokkal 

igyekszik megalapozni a közelgő ünnep 

méltóságát, a karácsonyi időszakra való 

felkészülést. A hagyomány idén sem 

szakad meg, minden hétvégére jut program 

a Faluházban. Elsőként november 28-án, 

csütörtökön a délelőtti órákban feláll a falu 

betleheme, valamint elkészül a falu adventi 

koszorújának alapja. Adventi 

programsorozatunkról rövid leírásokat 

közlünk, részletes tájékoztatás a 

meghívókon, plakátokon, illetve a 

közösségi felületeken lesznek 

 

November 30-án, szombaton 15 órától 

adventi koszorúkészítés lesz a Faluházban. 

A szervezők kérik, hogy koszorú alapot, 

gyertyát és szalagot mindenki hozzon 

magával, ha többet is szeretne készíteni. A 

többi kiegészítő rendelkezésre áll. A 

jelenlévők ünneplőbe öltöztethetik a 

Faluházat is. A rendezvény hivatalos részén 

Bodonczi Márk alpolgármester 

gondolataival nyílik meg a 

rendezvénysorozat, a szintén a helyszínen 

feldíszítendő falusi adventi koszorún pedig 

Németh Noémi, az Együtt Magyarnádaljáért 

Egyesület elnöke gyújtja meg az első 

gyertyát. 

 

Idén sem kerüli el községünket a Mikulás! December 7-én, szombaton 17 órára érkezik a község 

gyermekeihez a Faluházba, hogy mindenkit megajándékozzon, aki jól viselkedett az elmúlt évben. Ha 

már itt jár, akkor meggyújtja a falu adventi koszorúján a második gyertyát is. 

 

Idősek napja. December 14-én, szombaton 15 

órára várjuk községünk nyugdíjasait köszöntésre. 

Operett műsor, finom étel, kötetlen beszélgetés 

várja őket. A jelen lévő legidősebb személy gyújtja 

meg a falu adventi koszorúján a harmadik gyertyát. 

 

Hagyománnyá vált a negyedik adventi hétvégén 

lévő Falukarácsony is. Az idei évben 

aranyvasárnap, december 22-én délután vár az 

Önkormányzat és az Egyesület mindenkit közös 

ünneplésre. A mindig nagy érdeklődéssel zajló 

rendezvény idén is sok meglepetést tartogat, színes 

program várja a falubelieket 



MAGYARNÁDALJA ANNO 

 
  



MEGALAKULT, MUNKÁBA 

ÁLLT, DOLGOZIK A KÖZSÉG ÚJ 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Október 13-án tartották a helyi önkormányzati 

választásokat országszerte. Mint ismert, 

településünkön Balogh János régi-új 

polgármester nyerte el a szavazatok többségét 

(szám szerint 91-et), míg a képviselő-jelöltek 

közül Bodonczi Márk (128 szavazat – mely új 

rekordnak számít), Kozorics Zoltán (115), 

Balogh Ádám (112) és Király Sándor (70) került 

be a testületbe. Az új tisztviselők meg is kezdték 

a közös munkát, már két ülésen is túl vannak. 

Az alakuló ülés október 30-án zajlott, az ülés 

minden napirendi pontja nyitott volt. Kiss 

Sándor jegyző jelenlétében a tagok letették az 

esküt, majd Balogh János polgármester méltatta 

a búcsúzó testület munkáját, elmondta, hogy az 

új tagoktól aktív munkát és sikeres 

együttműködést vár. A következő öt évre 

további fejlesztéseket remél, a szennyvízhálózat 

és csapadékvíz-elvezetés régóta húzódó 

problémájának megoldását tűzi ki célként. 

Kijelentette, hogy mindenképpen ez az utolsó 

ciklusa, hiszen első megválasztásánál már 

leszögezte, hogy egy, maximum két időszak, 

amelyet vállal. A képviselők módosították a 

Szervezeti és Működési Szabályzatot, 

megválasztották az új Ügyrendi Bizottságot, 

melynek elnöke Balogh Ádám, tagjai Király 

Sándor és Kozorics Zoltán lettek. Ezt követően 

megszavazták a polgármester tiszteletdíját a 

jogszabály szerint. Titkos szavazással történt 

meg az alpolgármester megválasztása. Balogh 

János Bodonczi Márkot javasolta, mint legtöbb 

szavazattal bejutott képviselőt, akit a testület 4 

igen és 1 tartózkodás mellett megválasztott. Az 

aktuális ügyek tárgyalásánál lakossági 

észrevételek, valamint a közelgő programok 

megvitatása volt a téma. 

Ülésezett a képviselő-testület november 22-én 

is. A napirendek közül az első és legfontosabb a 

Faluház udvarára tervezett, nyári 

rendezvényekhez kitűnőnek ígérkező lábas pajta 

építése volt. Balogh János elmondta, hogy 

megvalósulás esetén hosszú távon 

gazdaságosabban megszervezhetőek lesznek a 

nagyobb szabadtéri rendezvények, hiszen így a 

nagy rendezvénysátor bérlésének díja az 

önkormányzat kasszájában marad. A 

megépítéséhez LEADER pályázaton nyert 

összeget az önkormányzat, ennek a típusú 

pályázatnak azonban az utólagos kifizetés a 

jellemzője. Ez azt jelenti, hogy a pajta teljes 

bekerülési költségéből (a pályázati költségvetés 

szerint az önerővel együtt nagyságrendileg 5 

millió Ft) a támogatási összeget a Támogató 

csak az elszámolást követően fizeti ki az 

önkormányzatnak. A költségvetési stabilitás 

érdekében a testület felhatalmazást adott Kiss 

Sándor jegyzőnek és Balogh János 

polgármesternek, hogy megkezdje a banki 

tárgyalásokat egy olyan ideiglenes kölcsön 

felvételéről, melyet jövő év végén, a támogatási 

összeg átutalása után vissza is tud teljes 

mértékben fizetni az önkormányzat, így a 

fejlesztés is megvalósulhat és a 2020-as évben 

sem lesznek likviditási problémái az 

önkormányzatnak. Az aktuális ügyeknél a 

képviselők ismét megtárgyalták az időközben 

felmerült lakossági észrevételeket, döntöttek az 

adventi rendezvények pontos időpontjáról, a 

gyertyagyújtók személyéről. Ezt követően zárt 

ülés keretében tárgyaltak a Bursa Hungarica 

ösztöndíjakról. A testület idén még egy 

alkalommal, decemberben ülésezik. 

  



 

KÖZÉPMEZŐNYBEN A VASALJAI FOCISTÁK 
Befejeződött a Vas megyei III. osztályú bajnokság körmendi csoportjának őszi szezonja. A HSE Vasalja 

csapata változó formát mutatva a nyolcadik helyen fordul a tavaszi szezonra. Végignézve az őszi 

eredményeket, látható, hogy általában szoros meccseket vívtak a fiúk, a sorból a Máriaújfaluban 

elszenvedett 5:1-es vereség lóg ki talán egyedül. Simának mondható a Kondorfa elleni 4:1-es, valamint 

a Szalafőn aratott 3:0-s győzelem. Izgalmasan alakult a két gólzáporos döntetlen (Csörötnek 4:4, Rönök 

3:3), jó eredménynek számít a Gasztonyban elért idegenbeli iksz (1:1). A csapat házi gólkirálya Kiss 

Márton 8 találattal, őt Hangrád Bence követi 4 góllal. Stabil, megbízható teljesítményt nyújtott a kapus 

Horváth Martin, a jövőben érdemes lesz odafigyelni a mindössze 15 éves Szemes Bencére, aki fiatal 

kora ellenére kétszer is betalált az ellenfél kapujába, és meg kell említeni Zimits Zoltánt is, aki már 

emberemlékezet óta a csapat rendelkezésére áll. Ki kell emelnünk Egyed Zoltán játékos-edző munkáját, 

aki családjával együtt töretlen lelkesedéssel áll a csapat mellett, könnyen lehet, hogy nélküle ma már 

nem is lenne labdarúgás Vasalján. Az látható, hogy a Magyarszecsőd csapata kiemelkedik a mezőnyből, 

de egy jó tavaszi szezonnal a dobogó sem tűnik elérhetetlennek. Ehhez sok sikert kívánunk a csapatnak. 
 

MÉG HÁROM MÉRKŐZÉS VÁR A TEKECSAPATRA 
A Budai Tekézőben zajló városi tekebajnokságban már évek óta érdekelt községünk csapata. A 

magyarnádaljaiak a minden hét elején (hétfő, kedd vagy szerdai napok valamelyikén) zajló ötcsapatos 

versenyben a negyedik helyen állnak. Ez az eredmény nem számít rossznak, ugyanis a mieink 

átlagéletkora a legmagasabb, ezen kívül pedig sokszor akadályozta meg sérülés a legerősebb 

összeállításban való felállás lehetőségét. Mindezek tükrében bravúrosnak mondható, hogy a többkörös 

bajnokságban már minden csapatot, még a verseny szervezőjét, igazolt sportolókat felvonultató Budai 

SE csapatát is sikerült legyőzni.   



INFORMÁCIÓK 
 

Adventi programok: 

2019. november 30. Adventi koszorúkészítés 

2019. december 7. Mikulás Magyarnádalján 

2019. december 14. Idősek Napja 

2019. december 22. Falukarácsony 

2019. december 31. Szilveszter a Faluházban 

 

Polgármesteri fogadóóra: 

Minden csütörtökön 13:00 – 14:00 

 

Könyvtár nyitva tartás: 

Kedd 16:00 – 18:00 

Csütörtök 16:00 – 18:00 

Szombat 10:00 – 12:00 

 

Háziorvosi rendelés Magyarnádalja Orvosi Rendelő: 

Év végéig dr. Jójárt Tibor minden csütörtökön 15:10 – 15:50. 

 

Online is jelen vagyunk! 

honlap: www.magyarnadalja.hu 

facebook: www.facebook.com/magyarnadalja 

e-mail: magyarnadalja@gmail.com 

 

FELHÍVÁSOK 
 

Legyen Ön is az újság szerkesztője! 

Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen segítenének az újság elkészítésében, ötleteikkel 

hozzájárulnának annak fejlesztéséhez! Akár íróként, akár szerkesztőként, akár fotósként is örömmel 

fogadjuk a jelentkezőket! 

 

Régi fotókat, videofelvételeket keresünk! 

A községről, a községben élőkről készült archív fotókat, videókat keresünk. Digitalizálás után 

visszajuttatnánk a tulajdonoshoz. Célunk egy minél nagyobb digitális gyűjtemény kialakítása. 

 

A mi karácsonyunk 

Ezzel a címmel ismét meghirdetjük a tavalyi advent idején kipróbált akciónkat. Készítsenek egy közös 

fotót családjukkl/barátaikkal a Faluház udvarán található betlehemnél, írják meg számunkra, hogy 

hogyan szokták tölteni az ünnepeket, mi pedig közzétesszük a falu facebook-oldalán és újságunk 

következő, ünnepi számában is. 

 

A fentiekkel kapcsolatban Balogh Ádám képviselőt lehet keresni a Petőfi u. 32. szám alatt, vagy pedig a 

06/70-374-93-35-ös telefonszám, bacsi2007@gmail.com e-mail címek valamelyikén. 

 

+1   Karácsonyi angyalok – lelki készülődés az ünnepekre. Ötlet. 

Válasszon ki a kedves Olvasó egy személyt/családot a faluban, akivel úgy gondolja, jobban 

megismerkedne, neadjisten’ egy régi sérelmet rendezni szeretne, vagy csak kedveskedni kíván neki, és 

az előttünk álló adventi időszakban ajándékozza meg nyíltan vagy titokban néhány kedves szóval, 

segítséggel, aprósággal – teljesen szabadon a fantáziára van bízva.  

Lapunk következő száma 2019. december 20-án jelenik meg ünnepi kiadásként. 


