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NYERTES PÁLYÁZAT A MAGYAR FALU 

PROGRAMBAN 

2019. december 5-én érkezett az örömteli hír, 

hogy a Magyar Falu Programban az 

Eszközfejlesztés belterületi utak karbantartására 

programrészben 3 796 840 Ft támogatást nyert 

el önkormányzatunk. Ez az összeg lehetővé 

teszi, hogy régi, elavult munkaeszközöket új, 

korszerűbb darabokra cserélhesse az 

önkormányzat. Így többek között új fűnyíró-

traktor, szegélynyíró, szerszámok kerülnek a 

község tulajdonába. A beruházás megvalósítási 

határideje a 2020-as év vége. 
  

ÉVET ZÁRT A TESTÜLET 
2019. december 11-én tartotta idei utolsó ülését 

a képviselő-testület. Előbb Balogh János 

polgármester foglalta össze a település 

környezetének állapotát, majd Kiss Sándor 

jegyző számolt be a 2019-es adóztatásról. 

Előbbi témakörben elhangzott, hogy 

községünkben környezetvédelmi szempontból 

általánosságban a helyzet megfelelőnek 

mondható, viszont a talajvédelem és a 

vízminőség-védelem kérdéskörében a Testület 

előrelépést szeretne, mely csak a 

szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésével, 

valamint az árkok csapadékvíz-elvezetésének 

szakaszos megoldásával valósulhat meg. Az 

adózás tekintetében a gépjárműadóból 

származott bevétele az önkormányzatnak, 

melyet a településre bejelentett 90 adóalany a 

tulajdonban lévő 131 gépjárműre nagy 

többségben befizetett, az adózói morál jónak 

mondható. Szó volt a szociális étkezés térítési 

díjáról, melynek költsége a 2020-as évben 

nagyjából megegyezik majd a 2019-essel, 

valamint a képviselők elfogadták a 2020. évi 

belső ellenőrzési tervet is. A jövő évtől az 

esetleges védőnői helyettesítés is megoldódik, 

ugyanis a polgármester felhatalmazást kapott, 

hogy a község a vasaljai körzethez tartozó 

településekkel közösen együttműködést kössön 

Csákánydoroszlóval. 

Az aktuális problémák között néhány lakossági 

észrevételt vitattak meg a képviselők. Ilyen volt 

egy-egy hulladéktároló kihelyezése a 

buszmegállóba, valamint a temetőnél világítás 

kialakítása, illetve az ottani zöldterület 

szépítése. Mindkét témakörben fel lesznek 

keresve a szakemberek, és amint van fejlemény, 

arról tájékoztatva lesz a lakosság. Szintén szóba 

került a játszótér állapota is, hiszen itt több 

játékon is meglátszik az idő múlása. Mivel új 

játékot csak nagyon szigorú feltételek mellett 

lehet telepíteni, és a környező településekkel 

ellentétben községünknek egyelőre nem áll 

rendelkezésre pályázati forrás fejlesztésre, ezért 

egyelőre csak a meglévő eszközök javítása az 

egyetlen lehetőség. Nagy öröm, hogy sok 

gyermek van most a faluban, miattuk is és a 

településkép miatt is a képviselők több fórumon 

keresztül próbálnak megoldást találni a 

korszerűsítésre. Az ülés a zárt napirendi pontok 

tárgyalásával zárult. 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Magyarnádalja Község Önkormányzatának 

Képviselő Testülete köszönetet mond: 

 A Vasaljai Közös Önkormányzati 

Hivatal minden egyes dolgozójának, 

hogy mind emberileg, mind szakmailag 

segítik községünk fejlődését, épülését, 

szépülését. 

 Az előző ciklus képviselő-testületének öt 

éves munkájukért, faluért végzett 

tevékenységükért. 

 Az Együtt Magyarnádaljáért Egyesület 

tagjainak a minden hónapra jutó 

változatos programkínálatért, ezen 

programok kiváló lebonyolításáért. 

 Szecsődi Tivadarnak hosszú éveken át 

végzett szorgalmas munkájáért, az 

önkormányzati területek gondozásáért, 

az állandó rendelkezésre állásért. 

Egyúttal kíván neki boldog és aktív 

nyugdíjas éveket! 

 Gerencsér Sándornak egész éves 

kemény munkájáért, falugondnoki 

teendőinek magas szintű elvégzéséért. 

 Joóné Gyöngyinek az óvódások 

buszkíséretéért. 

 Páll Ádámnak a település rendezéséért, 

munkájának lelkiismeretes végzéséért. 

 Molnárné Gyürki Bernadettnek a 

könyvtári feladatok ellátásáért, a Faluház 

gondozásáért. 

 És mindenkinek, aki a 2019-es évben 

részt vett a rendezvényeken, munkájával 

vagy ötleteivel, esetleg mindkettővel 

segítette az Önkormányzat munkáját! 

  



PROGRAMOK, 

PROGRAMTERVEK 
 

KÖZÖS SZILVESZTER. LEGYEN? 
Korábban hosszú évekig nyitottan vagy zártkörű 

rendezvényként nagyon jó hangulatú 

szilveszteri mulatságok voltak Magyarnádalján, 

az elmúlt egy-két években azonban egyre 

csökkent az érdeklődés. Egyelőre senki nem 

foglalta le a Faluházat, így amennyiben igény 

mutatkozik rá, idén is megnyitjuk a kapukat. 

Kérjük, az ismert elérhetőségek valamelyikén 

jelentkezzen, aki szívesen köszöntené 2020-at 

községünkben! 

 

ÚJÉVI KONCERT 
2020. január 4-én, szombaton tartja 

hagyományos újévi koncertjét a körmendi 

Városi Fúvószenekar. Az együttes tagjai között 

több községbeli is megtalálható, változatos 

műsoruk pedig minden évben hatalmas sikert 

arat a telt házas körmendi sportcsarnokban. 

Állandó közreműködői falunapjainknak, emiatt 

is és a minőségi kikapcsolódás miatt is ajánljuk 

mindenkinek sok szeretettel az év első 

nagyszabású körmendi eseményét. 

 

FARSANG 2020. 
A következő évben is a farsangi mulatság lesz 

az első esemény, amelyet megrendez az 

Önkormányzat és az Egyesület. A nagyon sűrű 

báli szezon miatt valószínűleg az első januári 

hétvégék egyikén sor fog kerülni a 

rendezvényre. A tervek szerint délután 

gyermekfarsang is lesz tartva, melynek 

folytatása lesz az esti mulatság. Részletekkel, 

pontos időpontokkal 2020. első napjaiban 

fogunk jelentkezni. 

 

SPORTOLJ, ZÖLDÜLJ 

MAGYARNÁDALJA! 
Az egészséges életmód népszerűsítése, 

környezetünk óvása érdekében jövőre új 

programsorozat fog indulni. A fenti címmel 

minden hónapban fogunk tartani egy tematikus 

napot, amikor valamilyen közös tevékenységgel 

teszünk egészségünkért és/vagy Földünk 

védelméért. Tervben van a téli hónapokra 

pingpongverseny, darts verseny, az év naposabb 

szakaszaira pedig gyalogtúra, biciklitúra, virág- 

és faültetések, autómentes hét, és még rengeteg 

dolog. Minden egyes programon a részt vevők 

kapni fognak egy pecsételt lapot, amelynek 

megőrzése lesz azért fontos, mert aki az 

események többségén részt vesz, ő év végén 

jutalomban részesül. Egyelőre még a 

tervezés/szervezés szakaszában járunk, 

hamarosan érkeznek az információk! 

 

NÉPTÁNC KICSIKNEK ÉS 

NAGYOKNAK 
2020-ban szeretnénk újraéleszteni a község 

néptáncos hagyományait, ezért ismét tervezünk 

heti rendszerességgel próbákat tartani a 

Faluházban. Ezeknek az alkalmaknak a célja a 

gyönyörű és rendkívül színe kultúránk 

megismerése, néphagyományaink megélése. 

Nem fellépésekre készít, nem színpadi művek 

készülnek, hanem közös mozgás, a tánc 

örömének megélése a fő irány. Külön tervezzük 

az alkalmakat a gyermekeknek és a 

felnőtteknek, táncos előképzettség nem 

szükséges, mert teljesen az alapoktól indulunk. 

Szeretettel várunk mindenkit, ebben a 

témakörben is a következő év elején jönnek a 

részletek!   



EZ VOLT 2019. 

Néhány kép a több ezerből, amely idén készült.  



MAGYARNÁDALJA ANNO 

 

 



ADVENT 2019. 
 

ADVENTI KOSZORÚKÉSZÍTÉS ÉS 

BETLEHEMÁLLÍTÁS 
2019. november 30-án tartottuk hagyományos adventi 

koszorúkészítésünket. A rendezvényt megelőzően 

elkészült a falu adventi koszorújának alapja, melyet 

Németh Noémi díszített fel. A Faluház adventi 

koszorúja is meg lett kötve a rendezvényen, ezen kívül 

a nagyterem feldíszítése is megtörtént. A megjelenő 

családok szebbnél szebb kopogtatókkal, díszekkel, 

formákkal dolgoztak, nagyszerű munkák készültek. 

Miután mindenki elkészült, Bodonczi Márk 

alpolgármester mondott köszöntőt, majd Németh 

Noémi, az Együtt Magyarnádaljáért Egyesület elnöke meggyújtotta a falu adventi koszorúján az első 

gyertyát. 

Elkészült a falu betleheme is, melyet idén Páll 

Ádám, Szecsődi Tivadar, valamint a képviselő 

testület állított össze. A rossz időjárás miatt kicsit 

később, december 3-án kapta meg végső formáját, de 

ismét gyönyörűvé teszi a Faluház udvarát. 

 

ITT JÁRT A MIKULÁS 
Zsúfolásig telt a Faluház december 7-én, amikor nem más, mint a Télapó látogatott községünkbe. Annak 

érdekében, hogy mindenki átszellemüljön a Triola Együttes hangulatos műsort mutatott be a szép számú 

gyerekseregnek és kísérőiknek a várva várt vendég megjelenése előtt. Utánuk azonban megérkezett Ő is, 

és természetesen nem üres kézzel jött, szépen meg volt pakolva a kosara ajándékokkal. A község 

legifjabbjai cserébe versekkel, énekekkel készültek. Ha már itt volt, meg is gyújtotta a falu adventi 

koszorúján a második gyertyát, de távozása után is maradtak még a családok, hiszen szendvicsek, üdítő, 

puncs gondoskodott a jó hangulatról. 

 

A LEGIDŐSEBBEKET ÜNNEPELTÜK 
A mögöttünk hagyott szombaton köszöntöttük a község nyugdíjas korú tagjait. A faluban élő idősek 

közel fele megjelent a Faluházban, ahol Balogh János polgármester köszöntötte őket. Utána következtek 

a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház tagjai, akik színvonalas, vidám operett műsorral teremtettek jó 

hangulatot. Műsorukat követően a jelen lévő legidősebb vendég, Páll János gyújtotta meg a falu adventi 

koszorúján a harmadik gyertyát. A délután a Várkert Ételbár által készített finom disznótoros 

elfogyasztásával zárult. Isten éltesse a falu legidősebbjeit, még sokáig legyenek köztünk, velünk! 

 

 



INFORMÁCIÓK 

Januári programok: 

2020. január 4. (szombat) Újévi Fúvóskoncert, Körmend 

2020. január 18. (szombat) Farsang kicsiknek és nagyoknak a Faluházban 

2020. január 24. (péntek) Sportolj, zöldülj Nádalja! (Részletek hamarosan.) 

 

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: 

Januárban dr. Simon Annamária minden csütörtökön 15:10 – 15:40. 

 

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! 

Továbbra is 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! 

Továbbra is keresünk a községről, a községben élőkről készült archív fotókat, videókat. Digitalizálás 

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

 

A mi karácsonyunk 

Még négy napig várjuk a Mi karácsonyunk címmel meghirdetett akciónkhoz a fotókat. Készítsenek egy 

közös fotót családjukkal/barátaikkal a Faluház udvarán található betlehemnél, írják meg számunkra, 

hogy hogyan szokták tölteni az ünnepeket, mi pedig közzétesszük a falu facebook-oldalán . 

 

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 még mindig. 

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 maradék adventi időszakban ajándékozza meg nyíltan vagy titokban néhány kedves 

szóval, segítséggel, aprósággal – teljesen szabadon a fantáziára van bízva.  

 

 

Lapunk következő száma 2020. február 12-én jelenik meg. 

  



 

FALUKARÁCSONY 2019. 
 

SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÉS VÁRJUK ÖNT, ÉS 

KEDVES CSALÁDJÁT 2019. DECEMBER 22-ÉN, 

ARANYVASÁRNAP 17:00 ÓRÁRA A FALUHÁZBA, 

A HAGYOMÁNYOSAN MEGRENDEZENDŐ 

FALUKARÁCSONYUNKRA, 2019–ES ADVENTI 

PROGRAMSOROZATUNK ZÁRÓ 

RENDEZVÉNYÉRE. 
 

PROGRAM 
 

A NEGYEDIK ADVENTI GYERTYA MEGGYÚJTÁSA 

Balogh János polgármester üdvözlése után Kiss László 

római katolikus plébános gyújtja meg a negyedik 

gyertyát a falu adventi koszorúján. 

 

KISS LÁSZLÓ RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNOS KÖSZÖNTŐJE  

 A gyertyagyújtást követően, bent a Faluházban. 

 

 

 

PÁSZTORJÁTÉK MAGYARNÁDALJÁN 

Bozzai Battaliázóra épülő karácsonyváró műsor 

községünk tagjainak részvételével. Rajtuk kívül 

közreműködnek vendégeink: Bertha Áron, Paulik 

Eliza, Krizsán Anna, valamint a körmendi Béri Balogh 

Ádám Táncegyüttes férfi tánckarának tagjai.  

A műsor népzenei kíséretéről Pirbus Virág (hegedű) 

és Jóna Gábor (brácsa) gondoskodnak. 
 

 

A MŰSORT KÖVETŐEN MINDENKIT VÁRUNK EGY KIS FOGADÁSRA, KÖTETLEN BESZÉLGETÉSRE, AHOL LESZ 

FORRALT BOR, MELEG TEA, SZENDVICSEK. 

  

A fogadásra sütemények felajánlását szívesen fogadjuk. 

 

Reméljük, Önök is velünk tartanak! 

 

 

Együtt Magyarnádaljáért Egyesület 

Magyarnádalja Község Önkormányzata 

 


