
FALUMORZSÁK 
Magyarnádalja község lapja 

2020.február 12.  3.szám 

Megjelenik kéthavonta, az újság ingyenes.

ÚJSÁGUNK TARTALMÁBÓL… 
 

ÚJ KÖZLEKEDÉSI TÁBLÁK 
Három utca is új közlekedési táblát kapott, mely néhol a forgalmi rend változásával is járt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTOLJ, ZÖLDÜLJ – ELINDULT! 
A 2020-as esztendőben új programsorozatot indított az Önkormányzat és az Együtt Magyarnádaljáért 

Egyesület, melynek első rendezvényét januárban meg is tartottuk.  

 

FARSANGI BATYUS BÁL 

2020. február 22-én, szombaton farsangi batyus bál lesz a Faluházban, melyre minden kedves 

érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők! 

 

ÚJ BAJNOKSÁGBAN A TEKÉSEK 
Februártól Halogyon méretteti meg magát a magyarnádaljai tekecsapat. 

 

Impresszum 

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

Nyomtatás: Vasalja Közös Önkormányzati Hivatal. 



MEGKEZDTE AZ ÉVET AZ 

ÖNKORMÁNYZAT – HITEL NÉLKÜLI 

LÁBAS PAJTA, HIÁNY NÉLKÜLI 

KÖLTSÉGVETÉS 
Az idei év eddig eltelt másfél hónapjában 

kétszer ülésezett a Képviselő-testület, fontos 

kérdésekben születtek döntések. A 2020. január 

21-jei évnyitón a fő témakör a lábas pajta építési 

kivitelezőjével történő szerződéskötés volt. A 

beruházásnak mindössze egy részét fedezi 

pályázati pénz, ráadásul csak a számlák 

kifizetése után kapja meg az összeget az 

önkormányzat, így sokáig úgy tűnt, hitel 

felvétele szükséges a megvalósításhoz. Erre 

azonban nem lesz szükség, mely nagyban 

köszönhető a tavalyi évben településünkre 

költöző Tutitextil Kft. támogatásának. Így a 

munkálatok a terület felmérésével és a 

földmunkával már meg is kezdődtek, és 2020. 

március 31-ig el is készül településünk új 

ékköve. A tervek szerint ezt 2020. május 1-jén 

egy méltó avatóünnepséggel veheti birtokba a 

község.  

2020. február 11-én, kedden az év második 

ülésén a testület elfogadta az Önkormányzat 

2021-2023 közötti időszakra vonatkozóan az 

adósságot keletkező ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeit, mely szerint ebben az 

időszakban nem várható semmilyen kölcsön 

felvétele. Ezt az idei költségvetés tárgyalása 

követte, melynek számai nagyjából a tavalyival 

egyeznek meg. Két nagyobb beruházás, a lábas 

pajta építése és a Magyar Falu Programban 

nyert eszközök beszerzése várható, ezen kívül 

csak olyan fejlesztés valószínű, melyhez nem 

szükséges önerő – vagy csak csekély mértékű. 

A központi költségvetésből az önkormányzat 

kötelező feladatait el tudja látni, a szokásos 

rendezvényeket az Együtt Magyarnádaljáért 

Egyesülettel közösen idén is meg tudja tartani. 

A kiadási és a bevételi oldal szinkronban van 

egymással, így a testület elfogadta a 2020-as 

évre vonatkozó költségvetést. Ugyanez történt 

az esztendőre vonatkozó közbeszerzési tervvel 

is, idén a jelenlegi állás szerint nem várható az 

értékhatárt meghaladó beszerzés. Jóváhagyták a 

képviselők a Vasaljai Közös Önkormányzati 

Hivatal etikai kódexét, mint ahogy a települési 

folyékony hulladék elszállítása ügyében 

megkötendő közszolgálati szerződést is. Ezzel 

kapcsolatban információ, hogy idén is a szőcei 

Vasi JA-SA Kft.-től érkezett a legkedvezőbb 

ajánlat, ők továbbra is 2100 Ft+ÁFA/m
3
 díj 

ellenében ürítik az ülepítőket (áramtalanítási 

díjjal együtt). 

Az aktuális ügyek között szerepelt még a 

falugondnoki szolgálat szakmai programjának 

megtárgyalása, melyben minden részletre 

kiterjedő feladat megállapítást olvashattak az 

előterjesztésben a képviselők. A szolgáltatás az 

idei évben is a megszokott módon és 

színvonalon működhet majd, így a szakmai 

programot a testület elfogadta. 

Egyéb témaként a Faluház udvarának 

rendbetétele szolgált, mely pont a pajtaépítés 

miatt szükséges, hiszen többek között 

akadálymentes parkoló kialakítása is szükséges, 

így a törmelékek, betondarabok a közeljövőben 

elkerülnek. (Ez egyébként már e nélkül is 

napirenden szerepelt balesetveszélyessége 

miatt). 

Megkezdődött az idei Falunappal kapcsolatos 

ötletelés is, hiszen az ismertebb előadókat már 

most le kell foglalni a nyári időpontra (mely az 

idei évben augusztus 1. lesz, bagolytúra július 

31.). Ennek részleteiről később, az Egyesület 

tagjaival történő egyeztetés után lesz 

tájékoztatva közvélemény. 

A tanácskozás a zárt ülés napirendi pontjának 

megtárgyalásával zárult. 

 

KÖSZÖNJÜK! 

Magyarnádalja Község Önkormányzata és az 

Együtt Magyarnádaljáért Egyesület 2020. évi 

beruházásainak, rendezvényeinek fő támogatója 

a Tutitextil Kft. (Fotó: facebook) 

  



 

ÚJ RENDEZVÉNYSOROZAT INDULT – SPORTOLJ, ZÖLDÜLJ 

MAGYARNÁDALJA! 
 

AMI MÁR MEGTÖRTÉNT… 
2020. január 26-án egy új rendezvénysorozat kezdődött meg községünkben. A Sportolj, zöldülj 

Magyarnádalja! eseményein az év tíz hónapjának (július és december kivételével) mindegyikében egy 

olyan programot szervez az Önkormányzat és az Együtt Magyarnádaljáért Egyesület, mely vagy az 

egészséges életmódot, vagy a környezettudatosságot hangsúlyozza (vagy mind a kettőt). Ez magában 

foglal majd biciklitúrát, virág- és faültetést, autómentes napot, stb…  

Az első, januári vasárnapi nyitányon, a helytörténeti gyalogtúrán a hideg, ködös idő ellenére is 

megjelentek páran, hogy a falu helyi értékeit megtekintsék, azok múltjáról röviden beszélgessnek. A 

gyenge másfél órás séta alatt több új információ is napvilágot látott, ki saját emlékei, ki elmondások 

alapján tudott újat mondani a jelenlévőknek. Reméljük, a folytatásban egyre többen és többen lesznek 

ezen a rendezvénysorozaton is, már csak azért is, mert azok, akik a tíz alkalomból legalább nyolcon 

jelen lesznek, ők egy évzáró, közös jutalomprogramon vehetnek majd részt, melynek részletei később, 

az érintettekkel közösen kerülnek meghatározásra. Elképzelhető, hogy egy színházlátogatással 

egybekötött adventi vásárlátogatás lesz az. 

 

AMI KÖVETKEZIK… SPORTOLJ, ZÖLDÜLJ MAGYARNÁDALJA 2. 
Februári programunkat a Faluházba szervezzük, mégpedig a hónap utolsó szombati napjára, 2020. 

február 29. délutánjára, 15 órai kezdettel. Erre az alkalomra községi snapszer-, póker-, darts- és 

pingpongbajnokságot hirdetünk. A részletes kiírással a közeljövőben jelentkezünk az interneten és a 

postaládákban.  

 



KULTÚRA, SPORT 
 

 

MAGYARNÁDALJAI RÉSZTVEVŐ AZ ORSZÁGOS VERSENYEN 
Balogh Anna, a körmendi Béri Balogh Ádám Táncegyüttes táncosa a decemberi budapesti selejtező 

sikeres szereplését követően bejutott az Országos Ifjúsági Szólótáncverseny egri döntőjébe, melyet 

2020. február 14. és 16. között tartanak. A háromnapos rendezvény a legszínvonalasabb kategóriába 

tartozik, az ország legjobb ifjúsági táncosai kerülnek be ide. Anna kísérő partnerével, a szombathelyi 

Fehér Leventével a kötelező erdélyi györgyfalvi táncok mellett a Vas megyei Gencsapáti lassú és friss 

csárdását mutatja be a szakmai zsűrinek. Sok sikert kívánunk! 

  

 

ÚJ VERSENYEN A TEKECSAPAT 
A 2020-as esztendőben a körmendi Budai Vendéglő nem rendezi meg a városi tekebajnokságot, így a 

magyarnádaljai tekecsapatnak új helyszín után kellett néznie. Ez pedig nem lett más, mint a halogyi 

Kónya Kocsma, ahol február 3-tól november 25-ig 21 fordulón keresztül méri össze tudását a nyolc 

induló. Községünk gurítói az első körben összesen 910 dobott fával 5:1-es vereséget szenvedtek a 

Dezertőrök csapatával, újságunk megjelenésének napján azonban már javíthatnak is a Nagymi-Nád 

csapata ellen, a mérkőzés 18 órakor kezdődik. További program a következő lapszámunkig: 

 

Forduló Időpont Mérkőzés 

3. 2020. február 18. 18:00 Mar-Ha-Dara – Magyarnádalja 

4. 2020. február 24. 18:00 Magyarnádalja – Pontrablók 

5. 2020. március 2. 18:00 Valami Mások – Magyarnádalja 

6. 2020. március 9. 18:00 Magyarnádalja – Tik Tak 

7. 2020. március 17. 18:00 Viola Illatszer – Magyarnádalja 

8. 2020. március 23. 18:00 Magyarnádalja – Dezertőrök 

9. 2020. április 1. 19:30 Nagymi-Nád – Magyarnádalja 

10. 2020. április 7. 18:00 Magyarnádalja – Mar-Ha-Dara 

 

 

MEGKEZDI A TAVASZT A HSE VASALJA 
2020. március 1-jén a 16. fordulóval folytatódik a vas megyei III. osztályú bajnokság körmendi 

csoportjában a küzdelem. A HSE Vasalja csapata 16 ponttal a nyolcadik helyről várja a folytatást, 

következő lapszámunk megjelenéséig az alábbi mérkőzések várnak a focistákra. 

 

Forduló Időpont Mérkőzés 

16. 2020. március 1. 14:30 HSE Vasalja – Magyarlaki SK 

17. 2020. március 8. 14:30 Kondorfa SE – HSE Vasalja 

18. 2020. március 14. 14:30 HSE Vasalja – Máriaújfalu SE 

19. 2020. március 22. 12:00 Rönökért KE – HSE Vasalja 

20. 2020. március 29. 12:00 HSE Vasalja – Pankasz KSK 

21. 2020. április 5. 16:00 HSE Vasalja – Nagyrákos SE 

 

 

 

 

 



MAGYARNÁDALJA ANNO 

 
  



HÍREK 
 

LAKOSSÁGI ÉSZREVÉTEL 
Többen is jelezték az Önkormányzat számára, hogy a kapubejárókban parkoló autók mind a két utcában 

megnehezítik a járdákon való közlekedést, mely főleg a babakocsival, kisgyermekekkel sétálók, illetve 

az idősek számára okozhat veszélyes helyzetet a forgalmas úttestre kényszerülés miatt. Így arra kérjük 

az autótulajdonosokat, hogy lehetőség szerint próbáljanak úgy parkolni autóikkal, hogy a járda a 

gyalogos forgalom számára szabad és elérhető legyen.  

 

ÚJ KÖZLEKEDÉSI TÁBLÁK 
Januárban a Petőfi utcában három új, elsőbbségadás kötelező tábla lett kihelyezve az alárendelt 

mellékutakra. Két esetben a táblák a forgalmi rend megváltozását is jelentették, hiszen a jobbkéz-

szabályt váltotta az elsőbbségadási kötelezettség, míg a harmadik tábla a régi, kopott helyett lett 

elhelyezve. Ezzel régi hiányosságok lettek pótolva a Petőfi utca közlekedési rendjében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSAK ÜGYELET 

2020. február 14-én (pénteken) szakmai rendezvény miatt a háziorvosi szolgáltatók rendelése szünetelni 

fog, ezen a napon egész napos orvosi ügyelet lesz Körmenden a Rákóczi utca 92. szám alatt 

(Mentőállomás épülete). Az ügyelet telefonszáma: 06/94-311-100, vagy pedig a 112-es segélyhívó. 

Kérjük, ezen a napon sürgős esetekben ezeket az elérhetőségeket keressék! 

 

 

  



 
INFORMÁCIÓK 

 

Programok a következő lapszám megjelenéséig: 

2020. február 22. (szombat) Farsang kicsiknek és nagyoknak  

2020. február 29. (szombat) Sportolj, zöldülj II.  

2020. március 14. (szombat) Emlékezés 1848. március 15-re 

2020. március 28. (szombat) Sportolj, zöldülj III. 

 

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: 

Februárban dr. Beke Katalin minden kedden 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! 

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. 

 

Böjt előtt – egy ötlet 

2020. február 26-án kezdetét veszi a nagyböjt időszaka, a húsvétra való felkészülés hetei következnek. 

Böjtölni sokféle módon lehet, nemcsak húsmegvonással, hanem bármilyen önmegtartóztatással. Jó 

lehetőség ez számunkra, hogy kicsit feszegessük határainkat, megismerjük, mennyire vagyunk kitartóak. 

Ötlet: Gondoljuk végig, mi az a rossz szokás, tulajdonság, amely az évek során hétköznapunk részévé 

vált, de szeretnénk kicsit visszaszorítani. Próbáljuk meg ezt a szokást/tulajdonságot elhagyni oly módon, 

hogy minden olyan sikeres nap után, amikor nem gyakoroljuk, bedobunk egy jelképes összeget egy 

perselybe (pl. egy 100 Ft-ost), és a nagyhét végén az összegyűlt összeget valamilyen nemes célra 

felajánljuk (bedobjuk egy rászoruló család postaládájába névtelenül, elutaljuk egy jótékonysági 

szervezetnek, stb…). Így azzal, hogy odafigyeltünk magunkra, másoknak is segíteni tudtunk kicsit.  

 

 

 

 

Lapunk következő száma 2020. április 8-án jelenik meg.  
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