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Megjelenik kéthavonta, az újság ingyenes. 

 

 

AZ EGYÜTT MAGYARNÁDALJÁÉRT EGYESÜLET A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAPTÓL 

NYERT TÁMOGATÁST ÚJ FÜGGÖNYÖK VÁSÁRLÁSA. A MEGÍTÉLT ÖSSZEGBŐL A FALUHÁZ 

MINDEN HELYISÉGÉBEN LEKERÜLTEK A RÉGI TEXTILEK, ÉS ÚJ, MODERN KÖNTÖSBE 

ÖLTÖZÖTT AZ ÉPÜLET. KÉPÜNKÖN EGY KIS RÉSZLET LÁTHATÓ AZ UTOLSÓ, LEGNAGYOBB ÉS 

LEGLÁTVÁNYOSABB MUNKAFOLYAMATRÓL, AMIKOR A NAGYTEREM FÜGGÖNYEI LETTEK 

KICSERÉLVE. MINÉL HAMARABB LÁTHASSÁK RENDEZVÉNYEINKEN KÖZSÉGÜNK LAKÓI! 
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MÉG MINDIG EGYÜTT A VÍRUSSAL 

Sajnos az idei év első két hónapja még biztosan 

a november óta megszokott, tilalmakkal teli 

hétköznapokat hozza számunkra. A kormány 

március 1-ig meghosszabbította a 

korlátozásokat a járványveszély miatt, amely 

településünk életét is befolyásolja. A háziorvosi 

rendelés községünkben továbbra is szünetel, a 

betegek panaszaikkal a – mostanra már sajnos – 

megszokott módon fordulhatnak dr. Ribarits 

Ágota háziorvoshoz a vasaljai rendelőben. A 

falugondnoki szolgálat az elmúlt években jól 

bevált mószer szerint segíti továbbra is az 

idősebb lakókat bevásárlásnál, receptváltásnál. 

Zárva tartjuk a faluházat, a könyvtárat, illetve 

elmaradnak rendezvényeink is. Emiatt sajnos a 

Vasaljával közösen tervezett rönkhúzásról és a 

tavaly nagy sikert aratott gyermekfarsangról is 

le kellett mondanunk. A legfrissebb információk 

szerint –a harmadik hullám elkerülését remélve- 

márciusban és áprilisban két ütemben tervezik 

újraindítani az életet. Oltásra lehet jelentkezni a 

vakcinainfo.gov.hu oldalon, illetve akik kaptak 

postai úton levelet, ők ott is megtehetik. 

Mindenkinek kitartást kívánunk! 

 

A SZENNYVÍZHÁLÓZAT KÉRDÉSKÖRE 

Az elmúlt időszakban községünk lakói több 

fórumon is érdeklődtek a szennyvízhálózat 

ügyének alakulásáról. A jelenlegi helyzetben és 

információk birtokában településünk 

önkormányzata felelős ígéretet nem tud tenni, 

időpontokat nem tud meghatározni a hálózat 

kiépítésével kapcsolatban. Ezt egyébként talán 

feleslegesen is tenné, hiszen valószínűleg 

községünk teljes lakossága, de akár mondhatjuk 

azt, hogy a négy érintett település teljes 

lakossága  (beleértve időseket, fiatalokat, 

polgármestereket, képviselőket) úgy áll a több 

évtizedes problémához, hogy „Hiszem, ha 

látom!”. Amit viszont meg kell tennie az 

önkormányzatnak, az az, hogy minden követ 

megmozgat a probléma megoldása érdekében, 

egyúttal folyamatosan tájékoztatja a lakosságot 

a helyzet alakulásáról. A Vasaljai Közös 

Önkormányzati Hivatal munkatársai és a négy 

község vezetése folyamatosan tartja a 

kapcsolatot az illetékes politikusokkal és 

szervekkel, az elmúlt években rengeteg 

levélváltás, vagy párbeszéd zajlott az ügyben 

számos helyszínen és időpontban, melyekről a 

falugyűléseken, majd a későbbiekben az 

faluújságban a lakosság is tájékoztatva lett. 

2020 második félévében, illetve az idei év 

elején az alábbiak történtek. 

V. Németh Zsolt miniszteri biztos úr a tavalyi 

lábaspajta-avatón kérte dr. Kiss Sándor jegyzőt 

és Balogh János polgármestert, hogy a település 

fejlesztési terveiről prioritási sorrendben 

készítsenek egy összefoglalót. Ez az 

összefoglaló elkészült, a sorrend élén a 

szennyvízhálózat problémájának megoldása állt, 

illetve ezt követte a Magyar Falu Programban 

elérhető kiírások alapján egy fontossági sorrend 

(többek között csapadékvíz-elvezetés, 

temetőhöz vezető út, önkormányzati járdák és 

utak, faluház felújítása, stb... - ennek a 

dokumentumnak is köszönhetően tudott 

közbenjárni az országgyűlési képviselő a 

játszótér-pályázat sikeréért). Az idei év elején 

miniszteri biztos úr számára ismét lett küldve 

egy hasonló tartalmú levél, melynek válaszában 

biztosította a település vezetését arról, hogy 

mind a miniszterelnökkel folytatott 

megbeszélésein, mind a frakciógyűléseken 

napirenden tartja a kérdést. A jelenlegi helyzetre 

vonatkozóan konkrétumokat is írt, ezt szó 

szerint idézzük: „A kormányzat eltökélt, hogy 

megoldja a 2000 lakosnál kisebb települések 

szennyvíz tisztítási gondjait. Tájékoztatom Önt, 

hogy jelenleg folyamatban van az érintett 

településekre – egyedi sajátosságokhoz igazodó 

– optimálisan kiépíthető és hosszú távon 

fenntarthatóan üzemeltethető műszaki 

megoldások kidolgozása.” 

E mellett amit még felelősséggel 

megoszthatunk, hogy több hivatalos fórumon is 

elhangzott olyan információ, mely szerint a 

közelmúltban záródó Egyházashollós-

Magyarszecsőd-Molnaszecsőd projekt második 

ütemében elvileg a négy község hálózatának 

kiépítése következik. Mivel azonban konkrétum 

(dátum, finanszírozás, kivitelezés, stb…) 

egyetlen esetben sem állt rendelkezésre, így ezt 

óvatosan, fenntartásokkal kezeljük. 

A Vas Népe beszámolt róla, hogy a 

közelmúltban Halogyon sikerrel megoldották a 

problémát. Ezzel kapcsolatban információnk, 

hogy Halogy településének teljesen más 

adottságai vannak, mondhatni speciális 

helyzetben vannak, az ott alkalmazott technika 

községünkben gazdaságosan nem kivitelezhető. 

Minden további fejleményről azonnali 

tájékozatást adunk! 



FALUSI CSOK 

A Magyar Falu Program elindulása után bő 2 

évvel 2021. január 1-től már Magyarnádalján is 

elérhető már a falusi CSOK támogatás is.   

Kik igényelhetik a támogatást? 

Falusi CSOK igénybevételére meglévő 

gyermekeik után házastársak, élettársak és 

egyedülálló személyek – életkortól függetlenül 

– egyaránt jogosultak lehetnek. Vállalt gyermek 

után kizárólag házaspárok igényelhetik a 

kedvezményt, akik közül legalább az egyik fél 

40 év alatti. 

A falusi CSOK 2019. július elsejétől 2022. 

június 30-ig igényelhető az alábbi célokra: 

Tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés 

területén 

 Használt lakás vásárlására és bővítésére, 

illetve korszerűsítésére vagy 

 Meglévő lakás bővítésére, illetve 

korszerűsítésére 

Használt lakás vásárlására abban az esetben 

igényelhető a falusi CSOK, ha az igénylő 

ugyanazon kérelemben a lakás 

 korszerűsítésére, 

 bővítésére vagy 

 korszerűsítésére és bővítésére is igényli 

a családi otthonteremtési kedvezményt. 

A családi otthonteremtési kedvezmény a 

következő korszerűsítési munkálatokhoz 

igényelhető: 

 víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-

közműszolgáltatás bevezetése, illetve 

belső hálózatának kiépítése, 

 fürdőhelyiség, illetve WC létesítése 

olyan lakásban, amely nem rendelkezik 

ilyen helyiséggel, 

 központi fűtés kialakítása vagy cseréje, 

ideértve a megújuló energiaforrások 

alkalmazását is, 

 az épület szigetelése, ideértve a hő-, 

hang-, illetve vízszigetelési 

munkálatokat, 

 a külső nyílászáró energiatakarékos 

nyílászáróra való cseréje, 

 tető cseréje, felújítása, szigetelése, 

 kémény építése, korszerűsítése, 

 belső tér felújítása, ideértve a belső 

burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső 

elektromos-, vízhálózat cseréjét, a 

fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; 

a konyhafelújítást, 

 a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási 

helyrajzi számon található melléképület 

felújítása vagy kerítés építése, a 

korszerűsítés költségeinek legfeljebb 

30%-áig, valamint 

 a korszerűsítéshez közvetlenül 

kapcsolódó helyreállítási munka, a 

korszerűsítés költségeinek legfeljebb 

20%-áig. 

A korszerűsítéshez igényelt családi 

otthonteremtési kedvezményből több, a fent 

felsorolt munkálat elvégzése is támogatható. 

A kedvezménnyel érintett lakásban az 

igénylőnek az ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyzett, legalább 50 százalékos – együttes 

igénylés esetén együttesen legalább 50 

százalékos – tulajdoni hányaddal kell 

rendelkeznie. A korszerűsítendő ingatlanon nem 

lehet haszonélvezeti jog. 

Támogatási összeg: 

300-10.000.000 Ft-ig, gyermekszám és lakással 

kapcsolatos cél függvényében. 

A fenti információ tájékoztató jellegű bővebb 

felvilágosítást az ügyintézésre hatáskörrel 

kijelölt bankok (falusi CSOK) nyújtanak, ez 

ügyben kérjük, őket keressék. 

   

ÁRAMSZÜNETEK 

A szolgáltatótól kapott információk alapján 

tájékoztatjuk a lakosságot, hogy közeljövőben 

kétszer is áramszünet lesz településünkön. 

Előbb az M8-as gyorsforgalmi út építése miatt 

szükséges új fogyasztó bekötése lesz az ok, 

melynek következtében 2021. február 22-én 

várhatóan 08:00-tól 16:00-ig a teljes Rákóczi 

utcában nem lesz áram. Ezt követően pedig 

2021. március 10-én, szintén várhatóan 08:00-

tól 16:00-ig a Petőfi utca 5-8-ig minden háznál 

áramszünet lesz. Ekkor az E.ON a hálózati 

üzembiztonság növelése miatt szünetelteti 

időszakosan szolgáltatását. A kimaradó 

időszakokról a szolgáltató szórólapokon 

keresztül is értesíti az érintett háztartásokat. A 

munkálatok ideje alatt kérik a lakosság 

megértését és türelmét! 

 

   



HULLADÉKGYŰJTÉSSEL KAPCSOLATOS FONTOS INFORMÁCIÓK 

A 2021-es évben a község területén a hulladék szállítását továbbra is az STKH Sopron és Térsége 

Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. A különböző típusú hulladékok 

szállításával kapcsolatosan községünk lakosságát több fórumon is értesítettük, most összeszedjük egy 

helyen az információkat. 

A HÁZTARTÁSI HULLADÉKTÁROLÓK ÜRÍTÉSE, MATRICÁK 

A szolgáltató munkatársai az elmúlt évekhez hasonlóan 2021-ben is minden héten hétfőn hajnalban, 

kora reggel ürítik a háztartási hulladéktárolókat (eltekintünk a hivatalos elnevezéstől: kommunális 

hulladékgyűjtő edény). Fontos információ, hogy a 2021-re vonatkozó érvényesítő matricákat - 

melyeket elvileg januárban vagy februárban minden érintett a 2020. IV. negyedévi számla 

mellékleteként megkap(ott) - mindenki jól látható helyen ragassza fel hulladéktárolójára. Ez azért 

szükséges, mert az STKH márciustól megkezdi a matricák fokozott ellenőrzését, és előfordulhat, hogy 

nem ürítik az edényazonosító matrica nélküli kommunális kukákat. Gyakorlatilag csak ezzel jogosult 

mindenki arra, hogy a szerződésnek megfelelően elszállítsák hulladékát. 

A szolgáltató azt is közölte, hogy akik több edénnyel, illetve több telephelyen veszik igénybe a 

hulladékszállítást (ez főleg a gazdálkodó szervezetekre vonatkozik) külön levélben fogják megkapni a 

tájékoztató levéllel ellátott matricákat, egyúttal felhívják a figyelmet arra, hogy azon ügyfelek is 

mindenképpen őrizzék meg az érvényesítő matricát, ahol egyedi megoldással (zsákból) történik a 

hulladékszállítás. Ebben az esetben kérik, hogy egy jól látható helyre (pl.: postaláda) ragasszák ki a 

matricát, hogy a kollégáik az elszállítás során az azonosítást el tudják végezni.  

Érvényesítő matrica nem kerül kiküldésre az eseti, megrendelés alapján történő elszállítás esetében, itt a 

számlázást teljesítés igazolás alapján végzik. Az ügyfelek ürítésre vonatkozó igény bejelentésüket annak 

időpontja előtt legalább 12 órával írásban szükséges jelezni valamelyik ügyfélszolgálaton. 

Amennyiben valaki nem kapott matricát, vagy nem a szerződésének megfelelő űrtartalmú, darabszámú 

hulladékgyűjtőre vonatkozó érvényesítő matrica került a számlamellékletbe, úgy kérik, hogy a 

számlalevélen megjelölt ügyfélszolgálati irodával történjen meg a kapcsolatfelvétel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁRGA ZSÁKOS HULLADÉKGYŰJTÉS 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lehetőség van a háztartási sárga zsákos szelektív hulladékgyűjtésre, 

mely a megszokott gyakorlat szerint fog zajlani. A környezettudatosság jegyében bíztatjuk községünk 

lakóit, hogy éljenek a lehetőséggel, és a zsákokba az előírásoknak megfelelő anyagokat helyezzék el 

laposra taposva.  

 PET palack (ásványvizes, üdítős flakon) 

 Tetrapack (tejes, gyümölcslés doboz) 

 Aludoboz (sörös, energiaitalos doboz) 

 Fólia és öblítős, mosószeres flakon 

A következő lapszámunkig a sárga zsákos hulladék szállítása az alábbi napokon valósul meg: 

2021. február 24. szerda 

2021. március 24. szerda 



A faluháznál található szelektív hulladékgyűjtő konténerek szállítása 

Szomorú látványt nyújtott a faluháznál január nagy részében a szelektívgyűjtő konténerek közül a kettő, 

papírt tartalmazó edény. Noha a lakosság rendeltetésszerűen használta a két gyűjtőt, a szolgáltató sajnos 

– mint utólag kiderült – kommunikációs zavarok miatt a rendelt időben nem ürített, így a község egyik 

központi helyének udvara kezdett egy szeméttelephez hasonlítani. A szállítással kapcsolatban 

ellentmondásos információkat kapott az önkormányzat, végül több levélváltás után az alábbi, hiteles és 

megbízható információt tudjuk közölni: A papír és műanyag edények ürítése havi egy alkalommal 

valósul meg, az időpontok a lakossági szelektív (sárga zsákos) gyűjtéssel megegyeznek. Az üveg 

gyűjtés kétheti, szerdai nap valósul meg.. 

Ezek alapján következő lapszámunkig a szelektív hulladékgyűjtő konténerek szállításának időpontja: 

2021. február 17. szerda – ÜVEG 

2021. február 24. szerda – MŰANYAG, PAPÍR 

2021. március 3. szerda – ÜVEG 

2021. március 17. szerda – ÜVEG 

2021. március 24. szerda – MŰANYAG, PAPÍR 

2021. március 31. szerda – ÜVEG 

Kérjük községünk lakóit, hogy a szelektív hulladékgyűjtő konténerekbe továbbra is azokat az anyagokat 

helyezzék el, amelyek gyűjtésére szolgálnak, valamint olyan módon, ahogy az a konténereken látható 

ábrákon és leírásokon olvasható.  

Zöldhulladék gyűjtése és szállítása 

2021-ben (egyelőre még bizonytalan, pontosan mikortól kezdve) már tilos lesz az avar és a kerti 

hulladék égetése az egész országban. Önkormányzatunk sikeresen egyeztetett az STKH munkatársaival, 

így a településen 2021 áprilisától bevezetésre kerül a házhoz menő zöldhulladékgyűjtés. Az OHKT 

előírásainak megfelelő, évente 10 alkalommal történő gyűjtés igénybevételére a község lakói a 

hulladékgazdálkodási díj megfizetésével jogosultak. A szolgáltató áprilistól novemberig havonta egy-

egy alkalommal, előre meghirdetett időpontban (melyről már küldtünk tájékoztatót ugyan, de következő 

lapszámunkban még írunk róla emlékeztetőt) házhoz menő rendszerben üríti és szállítja el az ingatlanok 

elé kihelyezett, erre a célra rendszeresített 170 literes STKH emblémával ellátott zöldhulladékgyűjtő 

zsákokat. A zsákokba fák, bokrok nyesedékeit (maximum 5 cm átmérő), lenyírt füvet, lehullott levelet 

lehet betenni. Az elszállítást nem kell bejelenteni, amennyiben a gyűjtési napon nem szállítja el a 

szolgáltató, hagyják a kirakott helyen, és az STKH munkatársai rövidesen érkezni fognak.  

A zöldhulladékgyűjtő zsákok ára: 220 Ft. Községünkhöz a legközelebb eső zsákértékesítési pontok: 

- Körmend Mikes Kelemen u. 2. – Zenit Műszaki Áruház 

- Szentgotthárd Széll Kámán tér 14. – Vastherm Bt. 

- Szentgotthárd Kossuth L. u. 47-49. – Vastherm Bt. 

Az egyéb zsákban, zsák nélkül kötegelve kihelyezett, illetve a zsák méreteit meghaladó nyesedékeket 

nem a szolgáltató fogja elszállítani, ezzel kapcsolatban már van megoldás, ezt azonban később – még 

időben – fogjuk közzétenni. 

 

  



GÉPJÁRMŰADÓ 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Együtt Magyarnádaljáért Egyesület sikeres támogatási igényt 

nyújtott be a Nemzeti Együttműködési Alap Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített 

támogatása 2021. című pályázati kiírásra. A programban nyert 300 000 Ft támogatásból rendezvényeink 

kényelmes és igényes megrendezéséhez szükséges eszközök lesznek beszerezve. 

Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, mely több pontban is 

érinti majd a gépjármű adóztatás kérdését. A módosulás során 2021. január 1-jétől a gépjárműadóval 

kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. 2021. január 1-jét 

megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak 

adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra 

vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat - a gépjárműadóról szóló 

1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 2020. december 31-ig hatályos szövege alapján - továbbra is a 

Vasaljai Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága végzi. 

Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést 

tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-

jei állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal. Ezt 

követően havonta frissül az adatbázis. 

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság 

számára a településünkön 2020. december 31-én nyilvántartott, 2020. december 31-én hatályos Gjt. 5. § 

a), d), e) és f) pontja szerint adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű 

üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről 

az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük. 

2021. január 1-jét követően új mentességekről (Gjt.5.§), vagy adókedvezményekről (Gjt.8.§), 

kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság. Az adózók bejelentési 

kötelezettsége csak azon esetekben szükséges, amelyekben az állami adó- és vámhatóság 

nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye nem állapítható meg. Ezzel kapcsolatos 

információk, majd az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján lesznek megtekinthetők. / 

https://www.nav.gov.hu / 

2021. évben az első fizetési határidő április 15. (március 15 helyett) lesz, amelyről a NAV fog 

értesítést küldeni. 

Köszönjük az adózóknak, hogy az elmúlt években a gépjárműadó kötelezettségek betartásával és 

adófizetéseikkel hozzájárultak Magyarnádalja község fejlődéséhez, működtetéséhez 

PÁLYÁZATOK 

Mozgalmasan indult a 2021-es esztendő a pályázatok tekintetében. A Nemzeti Kulturális Alapnál a 

rönkhúzásra nyert összeget a járványhelyzet miatt a Támogató hozzájárulásával 2022-ben fogja 

felhasználni az Önkormányzat. Az előttünk álló hónapban pályázatot nyújtunk be a kőszegi Pannónia 

Alapítványhoz, a remélt támogatásból az idén terv szerint megint elinduló Sportolj, zöldülj! programunk 

egyik rendezvényét kívánjuk megvalósítani. Megjelent a Hungarikum Pályázat idei kiírása is, itt egy 

Helyi Értéktár Szökökútra lesz támogatási igény benyújtva. Mindezek mellett örömmel tájékoztatjuk a 

Tisztelt Lakosságot, hogy az Együtt Magyarnádaljáért Egyesület 300 000 Ft támogatást nyert a Nemzeti 

Együttműködési Alapnál, melynek köszönhetően új székpárnákat, evőeszközöket, tányérokat, 

poharakat, és egyéb kiegészítőket tudunk beszerezni rendezvényeink kényelmesebbé tétele érdekében. 

IDEIGLENESEN KIÜRÜL A JÁTSZÓTÉR, ELHALLGAT A HARANG 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy sikeres Magyar Falu Program pályázatunknak köszönhetően 

februárban a játszótéren található jelenlegi játékokat eltávolítjuk a földmunkák előkészítése érdekében. 

Ezután egy körülbelül két-két és fél hónapos átmeneti időszak következik, amikor a terület 

munkaterületté válik. Az új játszóteret előreláthatólag április végén vehetjük birtokba (a dátum még 

csak terv). Szintén a Magyar Falu Programnak köszönhetően munkaterületté válik a harangláb, ahol a 

munkálatok ideje alatt elhallgat a település harangja. A célzott befejezés itt is április vége. A következő 

időszakban kérjük községünk lakóinak türelmét, a munkálatokkal járó esetleges kellemetlenségekért 

elnézésüket kérjük. 

  



GYENGE ŐSZI SZEZON UTÁN, NEHÉZ TAVASZ ELŐTT A VASALJAI FOCISTÁK 

Nagy reményekkel vágott neki a 2020/2021-es bajnokságnak a Vas Megyei III. osztály Körmendi 

Csoportjában szereplő HSE Vasalja csapata. A nyári felkészülési szezon bíztató játéka, illetve az 

igazolások alapján játékos, vezető és szurkoló egyaránt az élmezőnybe, a dobogóra várta a csapatot. Ezt 

támasztotta alá a nyári Halmosi Zoltán Vas Megyei Kupában mutatott teljesítmény is a Söpte csapata 

ellen, az ellenfél ugyanis megyei II. osztályú élklubnak számít, és csak nagy nehézségek árán tudott 

győzni a vasaljai mérkőzésen.  

A szezonkezdet aztán katasztrofálisra sikerült, az első öt meccset egyaránt elveszítette a csapat, 

elsősorban nem is a játék, hanem a mentalitás mondott csődöt. Ezt követően községünk lakója, Kovács 

János érkezése új lendületet adott a csapatnak, és jöttek a győzelmek is, a forma ugyanakkor nem tudott 

állandó maradni. A bravúros sikereket csalódást keltő vereségek, vagy döntetlenek követték. Az egész 

őszi szezont talán a közvetlen rivális Máriaújfalu elleni mérkőzés forgatókönyve mutatja be legjobban. 

A találkozót végigtámadta a hazai pályán játszó vasaljai csapat, de helyzeteit sorban kihagyta, miközben 

az ellenfél minden védelmi megingást megbüntetett. A fordulatos mérkőzésen 3:3-as állásnál a 87. 

percben a hazaiak büntetőt hibáztak, az ellentámadásból pedig a vendégek megszerezték a győzelmet… 

Az őszi szezon végére rányomta a bélyegét a koronavírus helyzet súlyosbodása, az utolsó, Körmendi 

Téglagyár elleni mérkőzés el is maradt, illetve a csapatban is voltak megbetegedések, így mondhatni, 

jókor jött a szünet. A vasaljaik a 11. helyről várják a folytatást 14 ponttal. 

A csapat és közvetlen támogatóinak, szurkolóinak belső szavazása alapján az őszi szezon legjobb 

játékosa Farsang Viktor lett. Rajta kívül Kovács János, Németh Gergő és Kiss Mihály teljesítménye 

nyerte el leginkább a szavazók tetszését. 

A házi góllövőlista állása: 

5 gólos: Bödő Milán, Kiss Márton 

4 gólos: Kovács János, Kiss Mihály 

2 gólos: Egyed Zoltán, Hangrád Bence, Horváth Martin 

1 gólos: Horváth István, Kovács Tamás Ferenc, Simon Dániel, Szemes Bence 

A tavaszi szezon egészen biztosan más lesz, a Csörötnek csapata ugyanis visszalépett a küzdelmektől, 

így 15 együttessel folytatódik a bajnokság. A vasaljaiak január 23-án kezdték a felkészülést, heti két 

edzéssel és egy edzőmérkőzéssel készülnek a március 7-i rajtra. A keretben nem történt változás, az őszi 

szezonban játszókkal vág neki a bajnokságnak az együttes. Az első pár fordulóban el fog dőlni, hogy 

milyen célokért küzdhet a második félévben a klub, ugyanis az élmezőny csapataival fog megmérkőzni. 

Egy jó győzelmi sorozattal könnyen odakerülhetnek az élboly mögé, vereségek esetén azonban a 

középmezőnynél merészebb álmai nem lehetnek a csapatnak. A tavaszi szezon a lapzártánkkor elérhető 

információk alapján zárt kapus mérkőzésekkel fog indulni. 

A tavaszi játékoskeret: 

Bartik Dávid, Bödő Milán, Farsang Viktor, Gerencsér Tibor, Háder András, Hangrád Bence, Hauk 

Krisztián, Horváth István, Horváth Martin, Horváth Péter, Jakab András, Kiss Márton, Kiss Mihály, 

Kovács János, Kovács Tamás Ferenc, Németh Bálint, Németh Gergő, Pintér Patrik, Simon Dániel, Sipos 

Bence, Szemes Bence, Takó Roland, Tomasics Ádám, Tóth Attila, Török Imre, Zimits Zoltán. Játékos-

edző: Egyed Zoltán 

 

A faluújság következő számának megjelenéséig a csapat sorsolása: 

Forduló Mérkőzés Időpont 

15. HSE Vasalja – Körmendi Téglagyári SE 2021. március 7. 14:30 

18. HSE Vasalja – RSE-Szalafő FC 2021. március 14. 12:00 

19. Kondorfa SE – HSE Vasalja 2021. március 21. 15:00 

20. 
A csapat szabadnapos a Csörötnek 

visszalépése miatt. 
2021. március 27 – 28. 

 

A csapat friss híreiről beszámoló Facebook-oldal elérhetősége: https://www.facebook.com/hsevasalja 

 



IRODALOM – PILINSZKY 100 

A 2021-es esztendőtől kezdve községünkben is próbáljuk méltóképpen megünnepelni a Magyar Kultúra 

Napját. Tesszük ezt azért, mert Magyarnádalján is rengeteg a kultúra valamelyik ágát művelő, vagy 

kedvelő ember, sőt, a település lakosságszám-arányait vizsgálva kifejezetten magas ez a szám. Az idei 

évben van egyik nagyszerű irodalmárunk, Pilinszky János születésének jubileumi évfordulója, aki 

novemberben töltené be 100. életévét. Emiatt, tisztelegve életműve előtt, valamint kedvezve községünk 

irodalomkedvelő lakóinak, 2021-ben az ő életét és munkásságát fogjuk áttekinteni. Ehhez kötődve 

körülbelül kéthavonta meg fog jelenni vagy privát Facebook-csoportunkban, vagy itt, az újság hasábjain 

valamilyen feldolgozandó feladat élete egy bizonyos részéről (életrajz, regények, versek, stb..), az évben 

összesen öt darab. A feladatokat úgy állítjuk össze, hogy a család minden tagja számára tartogasson 

érdekességet. Az összességében legjobban teljesítő családot a 2022-es Magyar Kultúra napján fogjuk 

díjazni. 

Az első feladat az interneten volt, érkeztek is megoldások, a már megoldást beküldőkön túl is várjuk a 

vetélkedni vágyókat. A második feladat következő lapszámunkban fog megjelenni, ekkor már 

közzétesszük azt is, hogy mi alapján fogunk nyertest hirdetni a következő évben, illetve mi lesz a 

nyereménye (vagy nyereményük). Egy kis előzetesnek ajánljuk olvasásra Hármasoltár című prózájának 

egy részletét. 

„Ónix Lenke 

Születtem szilveszter éjjelén, tizenhat évvel ezelőtt. A nevem Ónix Lenke. Fréditől és Annától 

karácsonyra megkaptam Verne Gyula Grant kapitány gyermekei című regényét, kétnyelvű, magyar és 

francia kiadásban. Szívesen és rendszeresen olvasgatom, de valahogy nem és nem sikerül előbbre 

jutnom benne. „Le 26 juillet 1864, par une forte brise du nord-est, un magnifique yacht évoluait à tout 

vapeur sur les flots du Canal du Nord.” A gőzös nevét nem lehet elfelejteni: „Duncan”. A szép lady 

Helena mindennap más-más színű bársonyruhát visel, és bár figyelmetlenül, fecsegő modorban: szinte 

kizárólag hozzám beszél. Férje, lord Edward Glenarvan ilyenkor hátat fordít nekünk, miközben 

távcsövét a hullámokra irányítja. Hátat fordít, de nem mindig. 

– Petra, nem gondolsz arra, hogy kinőtted a ruhádat? Legalább az ujjából eressz le valamennyit. 

– Lenke vagyok, és nem Petra – igazítom ki lady Helenát, miközben a napsütötte gyerekszobában 

olvasgatom történetüket. A „Duncan” mindig ennél a mondatnál fordul át Glasgow irányába. 

Petra különben – akivel lady Helena folytonosan összecserél – a legkisebb közöttünk, még csak 

novemberben lesz négyéves; ő a legfiatalabb Ónix lány. Én tizenhat, Beáta hét-, Petra meg négyéves se. 

Szerintem ő a legszebb közülünk, csak engedetlen, és végképp nem bírok vele. Se ruhát, se cipőt nem 

tűr meg magán. Egyedül a zongoraterítőt. Először a csücskét veszi a szájába, gonoszul körülnéz, aztán 

leszegett fejjel félig belecsavarodik, félig maga köré tekeri. Utána még üt is egy-kettőt a levegőbe, ami 

mindig, kivétel nélkül nekem szól. 

Lord Glenarvan ekkorra leereszti távcsövét, és szembefordul velem. Csupán fiatal felesége iránti 

udvariasságból tenné? Arca vörös cserepei közt alig jut hely vértelen ajkának. 

– Kislányom, miért nem olvas tovább bennünket? Hónapok óta ácsorgunk a fedélzeten, veszteglünk 

ugyanazon a szélességi fokon! Feleségem még beteg lesz maga miatt! Mi ezentúl mindenképp 

figyelemmel kísérjük sorsát, efelől nyugodt lehet. De kitől örökölte ezt a rettenetes ruhát? Olyan öreg 

meg csupasz is benne. Hogyan is mondjam? Ez az! Mindenestül kiáll belőle, akár az öregapja 

cipőjéből!...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lapunk következő száma 2021 áprilisában jelenik meg. 


