
FALUMORZSÁK 
Magyarnádalja község lapja 

2020. szeptember 30.  5.szám 

Megjelenik kéthavonta, az újság ingyenes.

 

FELAVATTUK!  
 

 

Nagy érdeklődés mellett, színvonalas programmal díszítve avattuk fel községünk új 

közösségi terét, a tavasszal elkészült lábas pajtát. A rendezvényen részt vett V. Németh 

Zsolt miniszteri biztos, országgyűlési képviselő is. Az eseményről beszámolt a Vas Népe, 

tudósított a körmendi rádió is. A résztvevőkhöz az időjárás is kegyes volt, hiszen a vihar 

csak a program befejezése után érte el községünket. 

 

Impresszum 

 

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

Nyomtatás: Vasalja Közös Önkormányzati Hivatal. 



GYENGE SZEZONKEZDET UTÁN BRAVÚROS GYŐZELMEK 
Nagy reményekkel vágott neki a Vas Megyei III. osztály Körmendi csoportjában a 2020/2021-es 

bajnokságnak a HSE Vasalja labdarúgócsapata. A tavalyi keretet sikerült megerősíteni, és végig 

edzésben maradt a társaság, többször is biztató játékot mutatva a felkészülés alatt, melyet még a megyei 

másodosztályban élbolyhoz tartozó Söpte elleni kupamérkőzés is jól tükrözött, itt ugyanis néhány 

percen múlt a bravúros továbbjutás. A szezonban aztán a lehető legrosszabb kezdést sikerült produkálni. 

Öt meccs, öt vereség, rengeteg kapott gól. A mérkőzések képe nagyjából ugyanazt mutatta. Az ellenfél 

első góljáig hol egyenrangú partner volt a Vasalja, hol teljesen le is focizta vetélytársát. Aztán az első 

bekapott gól után teljes összeomlás, súlyos vereségek következtek. Ilyen előjelekkel indult neki a csapat 

a minden évben bajnoki címre pályázó, aktuális listavezető Magyarszecsőd elleni mérkőzésnek. A 

korábbiakban ellentétben most sikerült végig kontrollálni a találkozót, és a jó teljesítményt az elejétől a 

végéig megtartani, így 2:1-es győzelemmel sikerült pontot tenni a rossz időszak végére. És ha egy üzlet 

beindul… A mögöttünk hagyott hétvégén a masszív, fiatal Magyarlak ellen egy változatos mérkőzésen 

1:0 arányban meglett az első idegenbeli siker is. A csapatban Kovács János személyében 

magyarnádaljai lakosnak is szurkolhatunk, aki kulcsemberként tért vissza – már első gólját is 

megszerezte. A HSE Vasalja 6 ponttal a 12. helyen áll a 16 csapatos bajnokságban. 

Házi góllövőlista: 

2 gólos: Hangrád Bence, Kiss Márton 

1 gólos: Bödő Milán, Egyed Zoltán, Horváth István, Kovács János, Kiss Mihály 

Ószi szezon további mérkőzései: 

 

 

 

 

 

 

FOLYTATTA A TEKECSAPAT 
Folytatta szereplését a magyarnádaljai tekecsapat. A hosszú nyári szünet után szeptemberben két 

mérkőzést rendeztek a halogyi tekebajnokságban. A közvetlen rivális Valami Mások csapata ellen az 

őszi nyitány nem sikerült jól, 4:2-es vereség lett a vége. A legutóbbi fordulóban a Tik-Tak együttese 

ellen a teke sportjában legritkább eredmény, döntetlen született (3:3).  

A bajnokságból hátralévő mérkőzések:  

Forduló Időpont Mérkőzés 

8. 2020. október 4. 15:00 HSE Vasalja – Pankasz KSK 

9. 2020. október 11. 12:00 Nagyrákos Sportegyesület – HSE Vasalja 

10. 2020. október 18. 12:00 HSE Vasalja – Máriaújfalui SE 

11. 2020. október 25. 11:30 Rönökért KHE – HSE Vasalja 

12. 2020. október 31. 13:30 HSE Vasalja – Gasztony KSE 

13. 2020. november 8. 13:30 Őrimagyarósd SE – HSE Vasalja 

14. 2020. november 14. 13:30 Oszkó-Győrvár Térsége SE – HSE Vasalja 

15. 2020. november 22. 13:00 HSE Vasalja – Körmendi Téglagyári SE 

Forduló Időpont Mérkőzés 

14. 2020. október 6. 18:00 Magyarnádalja – Viola Illatszer 

15. 2020. október 12. 18:00 Dezertőrök – Magyarnádalja 

16. 2020. október 21. 18:00 Magyarnádalja – Nagymi-Nád 

17. 2020. október 27. 18:00 Mar-Ha-Dara – Magyarnádalja 

18. 2020. november 2. 18:00 Magyarnádalja – Pontrablók 

19. 2020. november 9. 18:00 Valami Mások – Magyarnádalja 

20. 2020. november 16. 18:00 Magyarnádalja – Tik-Tak 

21. 2020. november 24. 18:00 Viola Illatszer - Magyarnádalja 



MAGYAR FALU PROGRAM 2020.  

BEADOTT PÁLYÁZATOK 

A sikertelenségek ellenére két újabb pályázatot 

nyújtott be a település a Magyar Falu 

Programban. Az Együtt Magyarnádaljáért 

Egyesület a harangláb, és környezetének 

rendbetételére nagyságrendileg 5,5 millió Ft, az 

önkormányzat a temetőben a bejárattól a 

ravatalozóig útépítésre kb. 5 millió Ft 

támogatást igényelt. Előbbi azért lenne fontos, 

mert községünk épített helyi értéke a következő 

esztendőben lesz 200 éves, utóbbi pedig a 

temetőben való közlekedést könnyítené meg. 

Szintén pályázott a község a Nemzeti Kulturális 

Alapnál az adventi és farsangi ünnepkör 

programjainak finanszírozására. A pályázatok 

elbírálása folyamatos, eredményeiről az 

Önkormányzat tájékoztatni fogja a lakosságot. 

 

VAN ORVOSUNK! 
Október 1-jén lezárul a közel két éves átmeneti 

állapot a háziorvosi rendelés tekintetében. Dr. 

Koller Imre halála után az elmúlt időszakban 

helyettesek váltották egymást, miközben 

különböző okok miatt több lehetséges 

háziorvossal is megrekedtek a tárgyalások.  

Végül nyáron sikerült megegyezni Dr. Ribarits 

Ágotával, aki a vasszentmihályi körzetből 

települ át. A doktornő már augusztustól 

helyettesként dolgozott, ez idő alatt 

megismerkedett a helyi viszonyokkal. Dr. 

Ribarits Ágota orvosi diplomája mellett 

háziorvostan és belgyógyász szakvizsgával 

rendelkezik, a vegyes háziorvosi praxist 

vállalkozás formájában látja el. 

Az új rendelés október 1-től: 

Vasalja Orvosi Rendelő 

hétfő: 09:00 – 12:00 

kedd: 09:00 – 12:00 

szerda: 14:30 – 16:30 

csütörtök: 09:00 – 10:00 

péntek: 09:00 – 12:00 

Körnap  

2020. október 15-től 

Pinkamindszent Orvosi Rendelő 

csütörtök: 10:10 – 11:10 

Kemestaródfa Orvosi Rendelő 

csütörtök: 11:20 – 12:20 

Magyarnádalja Orvosi Rendelő 

csütörtök: 12:30 – 13:30 

Terhestanácsadás, csecsemőtanácsadás: 

Minden hónap első csütörtök 13:40 – 15:10 

A jelenlegi járványhelyzet miatt továbbra is 

előírás, hogy a rendelésre előzetes telefonos – 

ide nem értve a sürgős intézkedést igénylő 

esetet - egyeztetést követően érkezzenek, illetve 

védőfelszerelést (száj és orr eltakarására 

szolgáló maszk) használjanak. 

Gyógyszerfelíratás, táppénz esetében elsősorban 

továbbra is Móricz Júlia asszisztenst keressék. 

A rendelő telefonszáma: 06-94-532-004. 

A doktornő telefonszáma: 06-20-414-7707. 

A doktornő kéri, hogy az ellátás biztosítása 

érdekében lehetőleg a telefonos egyeztetésekre 

kedd- csütörtök-péntek 8.30-9.30 óra, szerdán 

13.30-14.30 óra között kerüljön sor. A további 

kapcsolattartási módokról (pl. email) a 

közeljövőben tájékoztatni fogja Önöket. 

Vérvétel napja hétfőn lesz, ezért a rendelési idő 

kezdéséig ne telefonáljanak. 

 

DIÁKOK DOLGOZTAK 
Önkormányzatunk az idei esztendőben is élt a 

Körmendi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztálya által felkínált lehetőséggel, és hat, 16 

évet betöltött nappali tagozatos tanulónak tudott 

állás- és kereseti lehetőséget biztosítani nyáron. 

Balogh Anna Zsófia, Karvalics Aletta, Karvalics 

Loretta, Molnár Franciska, Simon Alida és Töltl 

Hédi júliusban egy hónapon keresztül dolgozott 

községünkért napi 6 órás munkaidőben. Ez alatt 

rendkívül szorgalmas, és pontos munkát 

végeztek. Többek között megszépítették a 

harangláb környezetét és a Millenniumi 

Emlékparkot, lefestették a játszótéren és a 

temetőben található padokat, rendszerezték a 

Faluházban felhalmozott könyvállományt, 

leltározták és lomtalanították a klub- és 

raktárhelyiséget, pályázati tartalmak 

összeállításában tevékenykedtek.  

 

LEZÁRT VASÚTI ÁTJÁRÓ 
Az M8-as autóút építési munkálatai továbbra is 

hatással vannak mindennapjainkra. Mint azt 

bizonyára tapasztalták községünk lakói, a 

Horvátnádalja Vasút utca felőli átjárónál 

szeptember elején teljes útzárat vezettek be. 

Ennek következtében a vasútállomás 

községünkből a megszokott útvonalon csak 

gyalog vagy kerékpárral közelíthető meg. A 

gépjármű-forgalom számára a 8-as autóút felé 

kerülni szükséges. Ez az állapot a kivitelező 

tájékoztatása alapján előreláthatólag 2020. 

október 31-ig fog tartani.  



VÍRUS- ÉS HATÁRHELYZET 
Újra nő a koronavírusos megbetegedések száma az országban. Községünkben továbbra sincs fertőzött 

személy, a járvány második hulláma azonban újból szigorításokat hozott. A pinkamindszenti 

határátkelők közül a güssingi korlátozott ideig tart nyitva, a moschendorfin pedig teljes határzár van 

érvényben. Szeptember 21-től a szórakozóhelyek nyitvatartási ideje is korlátozva van, a tavaszihoz 

hasonló kijárási korlátozásokra viszont a hivatalos kommunikáció alapján – egyelőre – nem kell 

felkészülnünk, mint ahogy az 500 fő alatti rendezvények is megtarthatóak. Önkormányzatunk, 

ugyanúgy, mint az első hullám idején, az országos iránymutatás szerint fogja kezelni a vírushelyzetet, ez 

alapján jelenleg a fokozott figyelmen, az alapvető, most már mindennapi életünkhöz tartozó szabályok 

(maszkviselés, távolságtartás, gyakori fertőtlenítés) betartásán kívül egyéb intézkedés nem szükséges. A 

helyzet változása esetén tájékoztatjuk a lakosságot az aktuális teendőkről, előírásokról, addig pedig 

vigyázzunk egymásra és környezetünkre! 

CSÁCSICS GÁBOR NYERTE A SNAPSZERVERSENYT 
Jó hangulatú egyéni snapszerversenynek adott otthont a Faluház 2020. július 19-én, vasárnap. A tíz 

résztvevő három csoportban mérhette össze kártyatudását, ahonnan a legjobb nyolc jutott a 

negyeddöntőbe. Izgalmas és kiélezett küzdelem után Balogh Bence és Balogh István küzdhetett meg a 

harmadik helyért, míg Solti Sándor és Csácsics Gábor vívták a döntő küzdelmeit. Végül Balogh Bence 

végzett a harmadik helyen, a dobogó második fokára Solti Sándor állt fel, míg a nyári egyéni 

snapszerverseny győztese Csácsics Gábor lett. Érdekesség, hogy jó formáját az egyenes kieséses 

szakaszra tartogatta, ugyanis a csoportküzdelmek során még csak legjobb harmadikként jutott tovább.  

FELAVATTUK A LÁBAS PAJTÁT 
Az idei év rengeteg tervezett programja közül a kétszer is elhalasztott lábaspajta-avatót sikerült végül 

megtartani községünkben. Újságunkban és a közösségi média felületén folyamatos tájékoztatást adtunk 

az új közösségi térrel kapcsolatos munkálatokról, problémákról és sikerekről. Volt idő, amikor úgy tűnt, 

hogy gyorskölcsön felvétele is szükséges az elkészüléshez, végül azonban a támogatásoknak is 

köszönhetően hitel nélkül is elkészült az épület. Avatóját 2020. augusztus 15-én délelőtt tartottuk, 

méghozzá jó hangulatban, szépszámú közönség előtt. Balogh János polgármester megnyitójában a 

közösségi összefogást említette meg, mint az új rendezvényhelyszín legfőbb erejét, megköszönte a 

támogatók és a kivitelezők munkáját, melyeket mi is most közzéteszünk: Magyarnádalja Község 

Önkormányzata, Együtt Magyarnádaljaáért Egyesület, Tutitextil Kft., Kincses Balázs egyéni vállalkozó, 

Bandi Péter egyéni vállalkozó, Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés Elnöke. Őt követte 

V.Németh Zsolt országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, aki köszöntőjében hangsúlyozta az épület 

esztétikai szépségét, folktrendbe illő formáit. Megemlítette, hogy ezek azok a beruházások, amelyek a 

közösséget még közelebb tudják hozni egymáshoz. Kiss László római katolikus plébános következett, 

aki felszentelte az épületet, amelyet aztán Balogh János és V. Németh Zsolt a nemzeti színű szalag 

ünnepélyes átvágásával hivatalosan is átadott a közönségnek.  

A hivatalos átadás után kulturális műsor következett, melynek nagyszerű felütése volt Horváth Rózi és 

Horváth Panni megható szavalata és éneke. Őket Kiss Márton zongoraművész előadása, és a körmendi 

Béri Balogh Ádám Táncegyüttes műsora követte. A rendezvény közös ebéddel zárult, melyet a Várkert 

Ételbár munkatársai készítettek el községünk lakói számára. 

KENYÉRSZENTELÉS VOLT 
Augusztus 20-án megtartottuk hagyományos kenyérszentelésünket. Az új kenyeret Balogh János 

polgármester köszöntője után Molnár Ottó pápai prelátus áldotta meg, majd kínálta körbe a 

megjelenteknek. 

NÉPTÁNC ISMÉT 
A Partium Alapfokú Művészeti Iskola és az Önkormányzat együttműködésének köszönhetően ismét 

vannak néptánc foglalkozások a faluban. Az alkalmak célja, hogy a korábbihoz hasonlóan ismét 

összejöjjön rendszeresen a falu gyermekközössége, és múltunk szokásait, hagyományait, táncait 

megismerve épüljön közösségük. A foglalkozások minden szombaton 09:30-tól vannak a Faluházba, 

ahová szeretettel várnak minden óvódás és általános iskola alsó tagozatos gyermeket. 

  



PROGRAMOK VÍRUS IDEJÉN 

  



MAGYARNÁDALJA ANNO 



ÜLÉSEZETT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
2020. szeptember 16-án tartotta legutóbbi ülését 

a képviselő-testület. A napirendi pontok 

elfogadását követően a 2020 – 2024 közötti 

időszakra vonatkozó gazdasági program 

megvitatása volt az első téma. A következő 

időszakban az alábbi településfejlesztési célokat 

fogalmazta meg a testület, melyek pályázati és 

forráskeresési szempontból prioritást fognak 

élvezni:  

 szennyvízhálózat kiépítése;  

 faluház épület bővítése (fedett terasz) 

belső út kialakítása, tetőtér beépítése;  

 csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, 

folyamatos karbantartása;  

 ravatalozó felújítása, temetői út építése; 

 játszótér felújítása; 

 harangláb felújítása; 

 közterület fejlesztése; 

 belterületi járda és úthálózat felújítása, 

új szilárd alapú út; 

 közvilágítás teljes körű biztosítása, 

kiépítése, karbantartása;  

 szabadidő eltöltésére alkalmas zöld 

felületek növelése; 

 parkolási lehetőségek bővítése, 

biztosítása (faluház épülete, valamint a 

temető előtti parkoló kialakítása, 

építése); 

 köztisztaság javítása. 

A képviselő-testület a programot elfogadta. 

Balogh János polgármester ismertette az Állami 

Számvevőszék jelentéstervezetét a második 

napirendi pontban. Az ÁSZ azokat az 

önkormányzatokat vizsgálta korrupciós veszély 

szempontjából, amelyek hét vagy több 

településsel közösen alkotnak közös 

önkormányzati hivatalt. A jelentés szerint a 

községünk önkormányzata (és a Vasaljai Közös 

Önkormányzati Hivatal tagönkormányzatai) 

által alkalmazott gyakorlat megfelelő, 

ugyanakkor néhány dokumentum formai 

javítása szükséges lesz. 

Az aktuális ügyeknél a pályázatok alakulásának 

ismertetése után (erről bővebben a következő 

cikkben) a képviselő-testület megszavazta, hogy 

Önkormányzatunk idén is csatlakozik a Bursa 

Hungarica felsőoktatási ösztöndíjhoz. A nappali 

tagozatos egyetemi hallgatók a központi 

felületen keresztül regisztrálhatnak a következő 

év támogatására, majd ezt követően kell 

jelentkezniük az önkormányzatnál. 

Megszavazta a testület a 164 helyrajzi számú 

ingatlan (Rákóczi u. 2.) elbirtoklási perének 

megindítását. A régóta lakatlan ház így az 

Önkormányzat tulajdonába kerülhet, későbbi 

építési telekként is hasznosítható.  

Szintén elfogadást nyert az önkormányzat 

tulajdonában lévő másfél telek értékesítése, 

melyet egy informatikai cég vásárolt meg 

községünktől. A cég a telekre konténereket 

telepít, bekeríti, parkosítást végez rajta, és 

szervereket fog tárolni a helyszínen. Itteni 

tevékenységük a zajterhelést nem fogja növelni.  

Az aktuális ügyek között a testület döntött arról, 

hogy a buszmegállótól a temető bejáratig tartó 

szakaszon a keleti oldalon lévő fák ki lesznek 

vágva, helyettük újak lesznek ültetve, melyet az 

idei Mindenszentekig el is fognak végezni. A 

Rákóczi utca keleti részén a csapadékvíz 

zavartalan elvezetéséhez árkolás szükséges, az 

Önkormányzat ezt is elvégezteti. Szintén ezen a 

részen, a zöldterületen még az őszi időszakban 

ki lesz alakítva egy pihenő frissen ültetett 

fákkal, padokkal, bográcsozó hellyel. 

A testületi ülés az adventi időszak újításaival, 

valamint a 2021-es esztendő első feladatainak 

megbeszélésével zárult, melyek részletesebb 

kifejtése következő lapszámunkban történik. 

 

MAGYAR FALU PROGRAM 2020. 

SIKERTELEN PÁLYÁZATOK 
Amilyen bizakodással adtunk hírt legutóbb 

három, a Magyar Falu Programban benyújtotta 

pályázatunkról, olyan szomorúsággal 

tájékoztatjuk most a lakosságot, hogy sajnos 

egyik beadott kérelmünket sem támogatta a 

kiíró. Községünk tartaléklistára került, melynek 

köszönhetően decemberben van még esély a 

sikerre. Az elmúlt évben az eszközpályázatunk 

is ezen az úton nyert, reméljük, a történelem 

ismétli önmagát. Amennyiben nem, a Játszótér 

felújítását a következő évben, széles 

összefogással tervezi az Önkormányzat 

megvalósítani. 

 

 

 



INFORMÁCIÓK 
 

Programok 2020. ősz 

Minden szombaton 09:30-tól néptánc próba a Faluházban. 

 

„Sárga zsákos” hulladékszállítás 2020-ban 

október 28.,  november 25., december 23. 

 

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: 

Október 15-től minden csütörtökön 12:30 – 13:30. 

 

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. 

 

Falusi hagyományainkat gyűjtjük 

Olyan, az év jeles napjaihoz, vagy munkálatokhoz kapcsolódó szokásokat keresünk, melyek jelen voltak 

községünkben az elmúlt századokban. Ha valakinek van saját emléke, esetleg valamelyik felmenőjének 

elbeszélése alapján tudna megosztani velünk ilyeneket, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. Helyi 

értékeink, múltunk további mélyebb megismerése és megismertetése a célunk. 

 

 

 

 

Lapunk következő száma 2020 novemberében jelenik meg. 


