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Miniszteri emlékezés a Nárai hősökre
A második világháború befejezésétől 65
évnek kellett eltelnie, hogy a magyar államot megtestesítő közjogi méltóság, a hon-

védelmi miniszter személyesen rója le kegyeletét a Nárai hősi halottak szülőföldjén.
Történelmet írtunk 2010. július 4-én.
17 órakor tartottuk a Falunapi hősi megemlékezésünket. A szentmisét Hencz Ernő
tisztelendő celebrálta, verset mondott Kántor Zsófi és Schubert Miklós, majd megtartotta ünnepi beszédét Dr. Hende Csaba
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honvédelmi miniszter. Ezután a község- és
millenniumi zászlókkal a hősi emlékműhöz
vonultunk, ahol Hende Csaba honvédelmi miniszter elhelyezte a
megemlékezés koszorúit és
mécseseit az önkormányzati
képviselőkkel, majd rövid
műsort adott a Nárai Sárgaliliom Énekkar. A himnusz után a békét jelképező
galambok szálltak fel a hősi
emlékmű mögül Domonkos Miklós, községünk egyik
lakójának jóvoltából. Ezt
követően a miniszter úr és kísérete megtekintette a Művelődési házban lévő kiállítást.
Szintén e napon szenteltük fel és avatta fel a honvédelmi miniszter községünk
Hősi emlékkönyvét, amelynek készítését
még Lóránth József egykori polgármester
kezdeményezte. A félig kész mű évekig
porosodott és most Nádas Nikoletta művelődésszervező segítségével készült el. Az
50 cm x 30 cm-es, több kg súlyú könyvben
külön fejezetben vannak felsorolva az I. és II. világháború Nárai áldozatainak életrajzi
adatai kézírással, többségükben fényképpel, persze van,
ahol még csak a név ismert.
Kérünk mindenkit, segítse
munkánkat, hogy tovább folytathassuk, amit elkezdtünk. A
könyv a templomban került
elhelyezésre és megőrzésre, ahol bárki beletekinthet. Ezentúl, minden évben a hősi
megemlékezés központi eleme lesz égő
mécses mellett. E könyv méltó emléket

Orvosi
tanácsok
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Egyházközségi
hírek

állít községünk I. és II. világháború áldozatainak, amelynek belső oldalát Dr. Hende
Csaba honvédelmi miniszter látta el kézírással.
Az eseményt követő sajtótájékoztatón
nálunk Náraiban jelentette be a tárcavezető, hogy élve miniszteri jogkörével, változtatni kíván az augusztus 20-ai tisztavatás
menetrendjén: ezentúl többek között az

esküt tevők szájából elhangzik A hazáért,
mindhalálig! fogadalom is.
Németh Tamás
polgármester
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Önkormányzati hírek – első fokon pert veszített Nárai:
több mint 10 millió forint megfizetésére kötelezték településünket
Beköszöntött a nyári szünidő a gyermekek nagy örömére, míg a képviselő-testület iskolaügyön kénytelen gondolkodni. Az
előzmény mindenki által ismert: 2003-ban
megszűnt az alapfokú általános iskolai oktatás településünkön. A szülők akkortól élve
szabad iskolaválasztási jogukkal, kénytelenek önmaguk intézni gyermekeik oktatását.
Nárai ekkortól feladat ellátási szerződést kötött Szombathellyel, azonban praktikus okokból sokan a Felsőcsatári
Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános Iskolába járatják a mai napig
gyermekeiket, mivel az autóbusz közvetlenül az iskola előtt áll meg.
Az ide járó Nárai gyermekek után természetesen a felsőcsatári iskola
igényli és kapja az állami normatívát. Több éve húzódó ügy ez: az
iskola képviselői többször is jelezték, hogy a gyermekek után járó
kvóta nem fedezi az oktatásuk költségét, ezért támogatási igénnyel
lépnének fel Náraival szemben. Talán ismert, ekkoriban több Nárai
önkormányzati képviselő is az iskolának utalta tiszteletdíját, noha
semmi sem kötelezte őket erre, ugyanakkor kifejezésre juttatva, hogy
nem tartjuk jogosnak követeléseiket. Többször létrejött személyes
tárgyalások után azonban a felsőcsatári nemzetiségi iskolát alapító
öt település (Felsőcsatár, Narda, Vaskeresztes, Horvátlövő és Pornóapáti) önkormányzatai perigénnyel léptek fel és még 2008-ban

Zajlik a járdaépítés
bírósághoz fordultak az eltelt évekre vonatkozóan a Nárai gyermekek
után járó normatíva és az iskola kimutatása szerint felmerült költségek közötti összegre vonatkozóan, a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten 9.024.029 forint és járulékai megfizetése ügyében.
Ne felejtsük, hogy ekkora vitatott összeg esetén már a perköltség
és a jogi képviselők költségei is további milliós tételt jelenthetnek a
per vesztesére nézve! A már évek óta húzódó ügyben az eljáró Vas
Megyei Bíróság 2010. április 15-én meghozott ítéletében helyt adott
a felpereseknek, megállapította, hogy a kereset a jogalap körében
alapos, így az alperes Nárai önkormányzat köteles a felperes által
fenntartott iskola működéséhez hozzájárulni. Azaz kötelesek lennénk a visszamenőleges időre járó fenti kamatokkal növelt összeg
megfizetésén túl a jövőben minden évben a gyermekek számának

alakulásának függvényében az iskola működéséhez hozzájárulni. Az
előzetes kalkulációk szerint ezzel további évi 4-5 millió forinttal lennénk szegényebbek.
A képviselő-testület rövid véleménye az ügyről: ha az elmúlt években nem járt volna Felsőcsatárra évi szinten a harminc valahány Nárai
gyermek, akkor az utánuk járó normatívát sem igényelhette volna
le, ugyanakkor az iskola működési költségei nem csökkentek volna.

Folyik az Ady Endre utca felújítása
Akkor is ugyanannyi tanárt kellett volna alkalmazniuk, ugyanakkora
rezsiköltség jelentkezett volna, csak az osztálylétszámok lettek volna
jóval alacsonyabbak. Azaz komoly financiális gondokkal küszködne
most nem csak az iskola, hanem az azt fenntartó öt település is. Tehát nem hogy többlet költséget okoztak a Nárai gyermekek, hanem
könnyen meglehet, hogy éppen ők mentették meg a felsőcsatári iskolát a bezárástól (egy településről sem jár annyi gyermek oda, mint
Náraiból!). Nyilván ezzel a cikkel nem kívánjuk a szülőket semmilyen
irányban befolyásolni, törvény adta lehetőségük a szabad iskolaválasztás, hiszen mindenki a legjobbat akarja gyermekének. Minekután
településünkön nincs iskola, így kénytelenek máshova íratni gyermekeiket. A szövevényes ügy további folytatásában segíti munkánkat Dr.
Tatai-Szabó Miklós, községünk lakója, egyik szombathelyi középiskola igazgatója is. A képviselő-testület az ügy további jogi képviseletével
új ügyvédi irodának adott sikerdíjas megbízást és minekután álláspontunk szerint az ügyben eljáró bíró téves jogkövetkeztetésen alapuló
döntést hozott (ezt itt nem részletezném), ezért az első fokú döntés
ellen fellebbezéssel éltünk, így az ítélet nem jogerős. Az ügy várhatóan
a nyári ítélkezési szünet után ősszel a Győri Ítélőtáblán folytatódik.
A tavasz beköszöntése után ismét felvirágosítottuk településünket,
majd 2010. május 29-én lakossági lomtalanítást szerveztünk, amely
során kilenc traktor-pótkocsi szemetet szállítottuk el a szombathelyi
hulladéktelepre. Mindezek lerakási díja nem egészen 150.000 forintba került önkormányzatunknak. A szállítást nagy részben Hompasz Béla vállalta, de segítségünkre volt még Zernovácz József is, akik
ingyen vállalták a szemét összegyűjtését és beszállítását. Rajtuk kívül
még Bakonyi Erik nyújtott segítséget. Megköszönöm a gyűjtésben
közreműködő önkormányzati képviselők (Lóránth Csaba és Stieber
Tibor), a sportkör és a tekeklub delegáltjainak, és mindazoknak a
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segítségét, akik eljöttek és segítségünkre voltak. Szintén e napon Putz
Attila Nárai és Szombathely között az útszéli nagy füvet kaszálta le
díjtalanul. Mindenki segítségét még egyszer köszönöm! Itt szeretném figyelmeztetni a szemetüket az erdőre kiszállító személyeket! A
közelmúltban felszólítást és az illegálisan elhelyezett szemétkupacokat tartalmazó térképet kaptunk a környezetvédelmi hatóságtól. A
kísérőlevélben felszólítottak bennünk, hogy a tulajdonunkat képező
ingatlanainkról (külterületi útjainkról, vízelvezető árkokból) haladéktalanul távolítsuk el és az arra kijelölt hulladéklerakóba szállítsuk
el az ott található szemetet. Más választás híján önkormányzatunk
gépeket bérelt és a más által lerakott szemetet összeszedette, majd a
szombathelyi lerakóba szállíttatta, ahol a tonnánkénti majd 10.000
forint lerakói díjat is megfizettük feleslegesen, amiből akár további
járdaszakaszt is építhettünk volna!
Tovább folytattuk az elkezdett felújításainkat. Felszámoltuk a temetőn belüli hulladékgyűjtést. Új hulladékgyűjtő tárolót építettünk
a temető melletti Bolygó-patak felett a régi hulladékgyűjtővel átellenben, ahova az ott lévő kis kapun át lehet odajutni, így megszűnt
a temetőn belüli hulladékgyűjtés és szállítás. Itt egy aszfaltozott ös�szekötő járdaszakaszt is készítünk. Időközben a hulladékgyűjtő híd

Folyik a kátyúk javítása
korlátjai is elkészültek. Elkészült a ravatalozó bal oldalán az illemhely
alapozása, a felépítmény a nyár folyamán elkészül, várhatóan az öt
újonnan kihelyezett padot is hamarosan birtokba vehetik. Lakossági
kérésnek engedve több gyantát hullató, ún. rozmaring fenyőt távolítottunk el a kápolna környékéről. A temetői kút felépítményes részét
elbontottuk, a kutat vasbeton fedlappal zártuk le. Ide egy romantizáló stílusú, fekete kovácsoltvas jellegű kútfej került felszerelésre, majd
az itt lévő szintkülönbség áthidalására a kút három oldalán színes
térkövezett fellépő készült. A munkákat Horváth József kőművesmester, Szakály Tamás lakatosmester és Lóránth Gyula vízvezetékszerelő mester és munkatársaik végezték, illetve végzik.
A tavasz folyamán elkészültek a még hiányzó helyekre az utcanév
táblák, ezzel egy időben a régiek is felújításra kerültek, a két információs táblával együtt. Ugyancsak elkészült és kihelyezésre került
három üdvözlő tábla a település három bejáratánál, valamint a sportpályánál, amelyeket Kovács István asztalos és segítőik készítettek.
Hamarosan több külterületi pad is felújításra kerül, akárcsak a Millenniumi parkban lévő játszótér. A cserére szoruló elemek pótlásával
a bádog csúszda helyett új, szabványos zöld műanyagcsúszdát szerelünk fel, majd csiszolás után új festést kap a játszótér. A homokozót
már a gyermeknapra rendbetettük.
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A Művelődési ház külső színesése is megtörtént. A felújítás a nagyteremmel zárul: a komplett világítási rendszert már kicseréltük, a
színpad bevilágítását hat reflektorral oldjuk meg. Ezt követően a termet kifestjük, majd terveink szerint a téli műsorok előtt 50-60 db
korszerű szék beszerzését tervezzük.
Elvégeztük az Ady Endre utca felújítását, amely a burkolatalapmegerősítéssel egy időben új aszfaltszőnyeget kapott. Ugyanitt lakossági kérésre a ráfordulási ívet is megnöveltük, ezáltal biztonságosabb
lett a rá-, illetve lekanyarodás. A munkát a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. végezte, több, köztük Nárai alvállalkozó bevonásával. Az idei
évre két útfelújítást terveztünk, a másik a Lövői utca. Minekután a
szakemberek véleménye szerint az út alapjának semmi baja, ezért
itt csak a felső réteget érintően kellett felújítani. Az útra a korábbiaktól eltérően nem kőréteg került, hanem finisher géppel történő
martaszfaltot dolgoztak, tömörítettek be a szakemberek. Erre kerül
30-40 nap után, a betömörödés után kétrétegű nagyobb szemcseméretű kőréteg, bitumen emulziós bedolgozással. Addig is kérem,
személygépkocsival mérsékelt sebességgel és fokozott óvatossággal
használjuk, míg a nagyobb gépekkel, traktorokkal, ha megoldható
kerüljük el! Az útmérnökök álláspontja alapján a martaszfalt 3-4%nyi bitumint tartalmaz (szemben a korábban alkalmazott antigorit
kővel, amely ilyen kötőanyaggal nem rendelkezik), ezért ez az anyag
vízzáróságot biztosít, így a víz nem tud az útba, az alsó rétegbe beszivárogni, majd még erre jön a kétrétegű bituminos lezárás, így lesz
tökéletes a szerkezet. Igaz, az így készített pálya drágább, mint a korábban alkalmazott osztrák antigoritos kőzetből készült, de a cél az,
hogy hosszú távon használható állapotú útjaink legyenek. Sok panasz érkezik a Dózsa, Béke, József Attila utcák környékéről is, miszerint esős időben ingoványos, száraz időben porzik és a felülete
sem egyenletes. Ugyanitt a jobbkezes útkereszteződéseket sokan
figyelmen kívül hagyják, kérem erre ügyeljünk! A panaszok sajnos
jogosak, mi is tudunk róla, így nem kerülhetjük meg ezen utcáknak a
felújítását sem, a jövőben az útfelújítások itt is folytatódnak. A szakemberek javaslata alapján ezeknek az utaknak is olyan pályatestet kell
adni, amely nem vízáteresztő. Javaslom megtekintésre a most így elkészített Lövői utat, amely mintegy próbaszakaszként is értékelhető.
Ha valóban beigazolódnak az útmérnökök elképzelései, akkor ezzel
a módszerrel újítanánk fel őket. A fentieken kívül még a következő problémás utcák vannak, ahol néhány év múlva szintén komplett
felújítás válik esedékessé: a Hámán Kató, Gagarin, Árpád és az Új
Élet utcák tekintetében. Azon utak vonatkozásában, ahol alap nem
készült, ott fagyvédő kavicsrétegen beton pályalemezre aszfaltszőnyeg kerülne (hasonlóan mint az Ady Endre utca vonatkozásában).
A Petőfi Sándor és a Kossuth Lajos utca nem önkormányzati út, azok
a Magyar Közút fennhatóságába tartoznak. Többször tárgyaltam az
illetékesekkel, sajnos anyagi lehetőségek hiányában egyelőre biztosan
nem kap új aszfaltszőnyeget egyik út sem, marad tehát a foltozgatás.
Községünkben szinte a teljes járdahálózat kritikán aluli, ezért nem
koncentrálhatunk csak az útfelújításokra, teret kell engedni ennek a
szakfeladatnak is úgy, hogy emellett a temető, művelődési ház, autóbusz-megállóhelyek, sportpálya felújítása is meg tudjon valósulni
hosszú távra. Ezért a költségvetésünket úgy készítettük el, hogy a
fenti két utca felújításán kívül idén is egy km járdaszakasz felújítására
nyílik lehetőségünk. Az idei évben felvállalt szakasz a Tópart utcától a
József Attila utcáig bezáróan tart, mely a Petőfi Sándor utca páratlan
oldalát érinti. Ezáltal szintén egy kritikus szakasz készül el a falut át-
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szelő főúton, a Millenniumi parkon keresztül. A hibás részeken lévő
betont a szakemberek eltávolítják, helyükön fagyvédő kavicságyra beton készül, majd ezt követően kerül rá az egybefüggő aszfalt réteg. A
munkát a Magyar Aszfalt Kft. végzi.
Folytatódik a múlt évben elkezdett autóbuszöblök kiépítése is, az
idén kettőt készítünk el. Egyik a Gagarin utca kereszteződésénél, a
tavaly elkészülttel szemközti, a másik az idei járdafelújítás során érintett szakaszon lesz, a József Attila utcánál. Az ezzel szemközti megépítése pedig jövőre maradna. Ezután már csak a középső kettőt kell
elkészíteni a környezetük rendbetételével, majd erre készülnének
egységes buszvárók.
A már korábban beadott külterületi meliorációs pályázatunkra az
általunk igényelt támogatási összeget nem ítélték meg, így ahhoz,
hogy a külterületi feladatokat elláthassuk, több mint 10 millió forint
forrást kellene átcsoportosítanunk. A képviselő-testület álláspontja
szerint ilyen feltételek mellett jelen körülmények között a feladat
nem vállalható, lévén a belterületi út- és járdahálózatunk nagy része
is felújítást igényel.
A volt iskolaépületre beadott „Sárgaliliom Alkotó- és Közösségi
Ház” címen futó 18 millió forintos projektünk, az épület külső és
belső felújítási pályázatával kapcsolatosan döntés még nem született, azonban a minisztérium illetékesei az előzetes helyszíni szemlét
már megtartották. A pályázat elbírálása az idei évben várható, az már
most tudható, hogy a szétosztható pénzhez képest jóval több igény
érkezett, így továbbra is csak bizakodni tudunk.
Örömmel tapasztalom, hogy a művelődési ház programjait mind
többen látogatják. Havi egy alkalommal tartja összejövetelét a Nárai
Örökzöld Nyugdíjasklub, kéthetente csütörtökönként tartja foglalkozását a Nárai Hastánccsoport, heti rendszerességgel működik az
ingyenesen látogatható felnőtt tartásjavító torna, heti legalább egy
alkalommal jönnek össze énekelni a Nárai Sárgaliliom Énekkar tagjai, a könyvtárba is mind többen járnak. Kérem, programjaink után
érdeklődjön Nádas Nikoletta művelődésszervezőnél hétvégeken a
Művelődési házban, hiszen a fentiek bárki által látogathatóak.
Látva az ország keleti részén lévő mindent elmosó árvizet, önkormányzatunk úgy döntött, hogy a magunk módján mi is segítséget nyújtunk, ezért külön bankszámlát hoztunk létre: Nárai
az árvízkárosultakért. Ezen a bankszámlán keresztül ki-ki anyagi
lehetőségének birtokában az általa befizetett összeggel támogathatja az árvízkárosultakat. Segítségüket köszönjük, kérjük további
támogatásukat! Látva a helyzetet, önkormányzatunk is önmérsékletet tanúsított: az előzetesen leegyeztetett falunapi esti tűzijátékot
visszamondtuk. Néhány gondolatot Falunapunkról. Úgy láttuk,
akik eljöttek jól szórakoztak, ha így volt: ez volt a célunk. Jár egy
nap minden évben minden Nárainak, amikor lakóhelyén kikapcsolódhat, szórakozhat, olyan kulturális műsorokat tekinthet meg
lakóhelyén, amelyre esetleg máshol sem nyílna lehetősége. Falunapi rendezvényük célja tehát a kulturált szórakoztatás, a kötetlen
kikapcsolódás. A teljes műsort nem ismertetném, a meghívóban
bárki olvashatta, akik eljöttek láthatták. Szombaton kulturális műsorokat láthattunk, finom pörkölteket fogyaszthattunk, a Művelődési házban pedig az egy hétig tartó időszaki kiállítás keretében
Odonics Józsefné folt-textíliáiból, Dr. Tatai-Szabó Miklós Nárait
bemutató panorámafotóiból (amelyet a Művelődési háznak ajándékozott!), Nárai régi használati tárgyaiból, képeiből, amelyet Szi-

lágyiné Pompor Vilma és Dr. Tatai-Szabó Miklósné rendezett be
és Pfliegler Ármin több mint százdarabos óragyűjteményéből álló
kiállítást tekinthettük meg. A kiállításhoz anyagot biztosítók segítségét is köszönjük, továbbra is várva a segítséget! Másnap, vasárnap
pedig megemlékeztünk a két világháború áldozatairól. A műsorok
közül kiemelném a Győri Nemzeti Színház művészei által előadott
gyermekműsort, Horváth Meggie és Peltzer Géza ének-harmonika sanzon duettjét, valamint az esti főműsorszámot: hazánk első
aranylemezes énekesének, Aradszky Lászlónak a 70 perces kön�nyűzenei műsorát. Érdekesség: érkezése után udvariasan kérdeztem Aradszky Lászlót, hogy könnyen idetalált-e Budapestről, aki
ígéretéhez híven egy órával előbb érkezett. Azt felelte, minek után
azt jól tudta, hogy Szombathelyen hol van a Nárai utca, így már

Szemétszedés
nem volt nehéz: ugyanis fiatal korában a szombathelyi határőrségnél szolgált és legtöbbször Szombathely és Nárai között állt őrségben a téglagyári domb környékén.
Köszönöm mindenki segítségét, aki bármit is hozzátett a sikerhez. Az önkormányzat dolgozóinak: Szilágyiné Pompor Vilmának,
Lóránth Józsefnek, Hompasz Bélának, Lóránth Csabának, Stieber
Tibornak, Góber Istvánnénak, Nádas Nikolettának, Horváth Zoltánnak, Pető Gábornak. És a többieknek: Dr. Tatai-Szabó Miklósnak, feleségének a kiállítás megszervezését, létrehozását Szilágyiné Pompor Vilmával közösen és a falunapi fotózást! Továbbá a
Náraiért Egyesületnek, a Nárai Sárgaliliom Énekkarnak, a Nárai
Sportkörnek, Bakonyi Eriknek az eszközök szállítását, Domonkos
Miklósnak a békegalamb-reptetést, az Aranypatak Vadásztársaság
elnökének Dr. Orbán Péternek és vadászmesterének Závár Gyulának a két szarvas kilövését, kezelését, Kántor Lászlónak a két szarvas kicsontozását, felkockázását, Skultéti Lászlónénak a hagymapucolást. Megemlíteném azon előadókat is, akik a fenti személyek
kapcsolatrendszerei okán díj nélkül léptek fel, szerepeltek nálunk:
Vas Megyei Polgári Lőegylet légpuska lövészete, a Sárvári Petanque
Sportegyesület, a Hastánc csoport, a világbajnokságon első helyezést elért(!) Zalaegerszegi Gála Társastánc Klub, a Mokka együttes,
a Power együttes és a Mississippi Rakets Rock and Roll együttes.
Zárszóként a községgazdálkodásról néhány gondolat. Településünkön jelenleg három közcélú feladatot ellátó munkatársat foglalkoztatunk, akik kisebb karbantartásokat, egyéb feladatokat látnak el.
Előre gondolkodva a téli tűzifát már tavasszal beszereztük és kifi-

2010/3

Közéleti Hírmondó

zettük, amely nagy része kazán kész állapotban van, így a telet majd
a gázártól függetlenül felkészülten várhatjuk. Az önkormányzatunk
költségvetése, gazdálkodása az előzetesen tervezetteknek megfelelően
alakul. Jelenleg a bankszámlánkon lévő lekötött vagyonunk a fentiek
kiegyenlítésén túl meghaladja az 56 millió forintot, de természetesen
a most folyó út-, autóbuszöblök, járdaépítések nagy részét ebből kell
majd kiegyenlítenünk. Zárszóként köszönetemet szeretném a Falunapi rendezvényüket támogatók részére is kifejezni! A Körmend és
Vidéke Takarékszövetkezet 100.000 forinttal, a Vörös Dominó Kft.

Itt a nyár! – Óvodai hírek
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30.000 forinttal, a Magyar Aszfalt Kft. 125.000 forinttal, a Bit-Ép
Építőipari Bt. 100.000 forinttal támogatta a rendezvényt. A Sárgaliliom Énekkar egységes fellépőruháját szintén a Bit-Ép Építőipari
Bt. készíttette, amely a Sportkör részére is biztosított 20.000 Ft-ot
eszközvásárlásra! A támogatók segítségét a falu összes lakója nevében
megköszönöm! Köszönöm, hogy időt szánt rám, további kellemes
időtöltést.
Németh Tamás
polgármester

mekeink a meghívott vendégek megtisztelő jelenlétében (szülők,
nagyszülők, Polgármester Úr, Képviselő hölgy és Urak) énekekkel,
A tavasz sok-sok programja után, május versekkel búcsúztak az óvodától. Az Önkormányzat nevében Néutolsó hetében kirándulással, az iskolába me- meth Tamás polgármester köszöntötte az óvodánkat elhagyókat. Az
nők búcsúztatásával és évzáró műsorral zártuk elmúlt évekhez hasonlóan sok igényes, szép és az iskolában hasznos
a nevelési évet. A kirándulást már hónapokkal ajándékkal lepte meg őket. A jelen lévő képviselők és szülők pedig
előbb tervezgetaz intézmény dolgozóinak köszönték
tük a szülőkkel
meg munkájukat. Örültünk és síregyütt. Kati néni
tunk meghatottságunkban, mert a
talált is egy jó lebúcsúztató is olyan volt, mint a mi
hetőséget, ami mindenkinek tetszett.
óvodánk: kedves és családias. BoldoUtunk célja a szigligeti vár volt. Szergok voltunk, mert éreztük a szülők
vezett keretek között, más óvodákkal
megtisztelő szeretetét, a fenntartó
és iskolákkal együtt utaztunk vonattal
megbecsülését.
és hajóval. Miután elhelyezkedtünk a
Másnap, szombaton a gyermeknárai óvodásoknak kijelölt vagonban,
nappal egybekötött évzárónkra gyűla mozdonyvezető – Kati néni férje –
tünk össze a parkba. Olyan műsorral
elindította a szerelvényt. Badacsonyig
készültünk, ami vidám, hangulatos,
Iskolába megyünk
utaztunk, nagyon jó hangulatban telt
amiben a gyermekek kedvüket lelték.
az idő, ki-ki kedve szerint múlatta.
Táncoltak, énekeltek, játszottak. Andi
A vonatról leszállva átsétáltunk a mólóra, ahol egy nagy katamarán néni vezényletével, pomponnal tornáztak. A műsor alatt sok minhajó már várta a kirándulókat. A háromnegyed órás hajóút során den kiderült gyermekeinkről. Aki jól figyelt a szereplésükre, láthatlehetőség nyílt a Balaton hatalmas víztükrének és a tavat körülölelő ta, hogy a műsor alatt végig figyeltek, volt kitartásuk, önfegyelmük,
hegyek alapos megfigyelésére. A nehezebb feladat csak ezután várt élvezték, amit csináltak. Képesek voltak váratlan helyzeteket felisránk. A szigligeti mólótól fel kellett
merni, azt megoldani vagy korrigálni.
gyalogolnunk a várig. Több út vezetett
Megmutatkozott önállóságuk, talprafel, mi a szerintünk legrövidebben elesettségük és egyéni képességeik.
indultunk. Az út elején Király Bálint,
Végre elérkezett a várva várt nyár,
Lóránth Áron és Szabolics Kornél veamikor már csak játszhatunk az udzette a csapatot. Szép, rendezett porvaron. Tennivalónk eddig is akadt
ták és nyaralók között haladtunk fel a
bőven, de nyáron sem fogunk unatvár aljáig. Az utolsó száz méter próbára
kozni. Pályázaton nyertünk százezer
tett bennünket, mivel a terep meredeforintot. A fenntartó segítségével,
ken emelkedett és három kilométernyi
ezzel a pénzzel el tudjuk indítani az
gyaloglás után elfáradtunk a melegben.
egyik csoportszoba felújítását. Így a
A várban lovagi bemutatóval vártak
lámpatestek cseréjére és a csoportbennünket. Kicsit megpihenve megszoba festésére kerül sor a nyáron. A
néztük a romjaiból újjászülető várat. Majd mindenki kedve szerint szülői munkaközösség finanszírozásával és szülői összefogással toindult vissza a kikötőbe. Hajózás és vonatozás után elfáradva, de vább folytatjuk az udvar felújítását. A homokozó fölé árnyékoló,
sok-sok élménnyel gazdagodva értünk haza.
fából készült pergola fénytörő kerül, amit futónövényekkel díszíMásnap már kora reggel elkezdtük a készülődést az óvodánktól tünk. A szülői segítséggel készült és virágokkal teleültetett virágláelköszönő, iskolába készülő gyermekek búcsúztatására. Virágokkal dák is udvarunk otthonosságát emelik. Ezúton is szeretném megfeldíszített folyosó és csoportszobák várták a ballagó nagyokat. Név köszönni a segítő apuka munkáját!
szerint: Hidalmási Szimonett, Király Bálint, Kovács András, Giczi
Dr. Némethné Fábsics Ildikó
Patrik, Horváth Roland és Lóránth Áron. Az iskolába menő gyeróvodavezető
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„Felfázott”
Ez is egyike a téves diagnózisoknak. A
hólyaghurutot, a húgycsőgyulladást nem
felfázás, hanem fertőzés okozza. Előfordulhat, hogy valóban könnyebben alakul
ki hólyaghurut, ha valaki hosszú ideig
fürdik hideg vízben, vagy alsóteste valamiképpen erősen lehűl, de a betegségért
nem a hideg, hanem mindig valamilyen
kórokozó a felelős. Egyéb hajlamosító tényezők: húgyúti fejlődési rendellenesség, katéterezés.
A hólyaggyulladás 4-5 évesnél idősebb lányokban, valamint nőkben valamivel gyakoribb, mint férfiakban. Ugyanis
a nők húgycsöve sokkal rövidebb, mint a férfiaké, így a fertőzés könnyebben ráterjedhet a hólyagra. Nőknél szexuális
úton is kialakulhat húgyúti fertőzés. A hólyaggyulladás jellegzetes tünete a gyakori, kínzó vizelési inger, általában csak
kevés vizelet ürül. Alhasi kellemetlen érzés, fájdalom, hőemelkedés is kísérheti. A húgycsőgyulladás tünetei hasonlóak, de gyakori a folyás. Nőknek fájdalmas lehet a szexuális
aktus.
Közismert, hogy a prosztata minden elváltozása vizelési
panaszokat okoz. A vizelési panaszt nem helyes vizsgálat nélkül, vizelést megkönnyítő szerekkel kezelni. Olyankor helyes ilyeneket szedni, ha urológus már megállapította, hogy

Tisztelt Olvasó!
Az alábbiakban két témával kívánok foglalkozni: az influenza elleni oltás tapasztalataival és egy viszonylag ritka, jelenleg
mégis gyakran előforduló fertőző betegséggel.
Pár gondolat erejéig vissza szeretnék
térni az influenza elleni védőoltásokkal
kapcsolatos tapasztalatokra. Az oltás sikeres volt, hatékony védelmet nyújtott a betegségekkel szemben.
A kb. 500 vakcinált páciensem közül senkinél sem fordult
elő oltási szövődmény. A betegeim körében előforduló influenzás komplikációk (tüdőgyulladás) kizárólag az oltatlanok
körében fordultak elő. Egyetlen vakcinált betegnél észleltem
pneumoniát. Ennek oka az volt, hogy az influenza lappangási
idején kapta az oltást, így nem volt lehetséges az ellenanyag
termelése. Az ő betegsége is otthonában gyógyítható volt. A
sajtóban megjelent hírek az oltóanyag hatékonyságát vizsgáló
reagensről szóltak. Én a betegeimnél ilyen vizsgálatokat nem
végeztem. A diagnosztikai reagens sajnos nem volt pontos,
ezért azok használata nem adott választ arra, hogy a pácienst
a H1N1 vírus betegítette meg.
A továbbiakban egy mostanság gyakran előforduló megbetegedésről szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel. Az
Erythema Infectiosum (Megaloerythema) az 5. fertőző betegség. Kórokozója a Human Parvovírus B 19 törzse. A betegség
főleg a közösségbe járó gyermekeket érinti. Tünetei: az orcá-
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a vizelési problémákat például csak a prosztata enyhe fokú,
de nem rosszindulatú duzzanata okozza.
Különösen idősebb emberekben gyakori, hogy éjszaka többször is fel kell kelniük vizelés céljából. Ennek oka lehet prosztatamegbetegedés, idősebb nőkben a hólyag és a méh lejjebb csúszása. Ez azonban nem hólyaghurut, nem fertőzés. Ilyen esetekben
műtétre van szükség. Az éjszakai, gyakori vizelés akár a szív elégtelen működésének következménye lehet, mert éjjeli nyugalomban kiürülnek a vizenyők.
A hólyaggyulladás előbb-utóbb a vesére is ráterjedhet, ezért a
legenyhébb hólyaghurutot is gyógyszeresen kell kezelni. Nagyon
ritkán már a fokozott folyadékfogyasztás során meggyógyulhat
egy enyhe betegség, azonban erre várni nem célszerű.
Vizsgálata: vizeletvizsgálatot kell végezni középsugárból vett
vizeletből. Nagyon fontos a mikroszkópos lelet. A vizelet bakterológiai vizsgálata felvilágosítást ad arról, hogy melyik baktérium
okozza a bajt, és melyik antibiotikum iránt érzékeny. Nyilvánvaló, hogy azt a szert kell beszedni, amely legbiztosabban pusztítja
a kimutatott kórokozókat. Súlyosabb esetben nem lehet mindig
megvárni a tenyésztés eredményét. Ilyenkor az orvos a leginkább
hatékonynak ismert antibiotikumok közül választ. E szerek dózisát nem szabad csökkenteni akkor sem, ha esetleg a tünetek
már a második napon enyhülnek, vagy megszűnnek. A húgyúti
gyulladás kiújulásra hajlamos.
Dr. Nedeczky Éva
háziorvos
kon mindkét oldalt pillangószárny szerű bőrpír (innen származik a lakosság körében elterjedt „pillangóvírus” elnevezés). A
végtagokon hálózatos rajzolatú, a törzsön apró foltos, bőrből
kissé kiemelkedő kiütések láthatóak. A kiütések 2-3 hétig is
jelen lehetnek. Napsütéskor, meleg fürdő után élénkebb színűek. Lehetőleg kerüljük a napozást! A vírus folyamatosan jelen
van a lakosság körében. Járványt azonban csak 4-6 évenként
okoz. Tekintettel a gyermekek igen enyhe megbetegedésére
és az esetleges 2-3 hetes kórlefolyásra kitiltásuk a gyermekközösségekből (óvoda, iskola) nem indokolt. A kiütések megjelenésekor már nem fertőz, hanem az azt megelőző lappangási
időben. Ekkor még nem diagnosztizálható. Felnőtteknél azonban kedvezőtlenebb a kórlefolyás. Lázzal, ízületi fájdalmakkal,
kiütéssel, rossz közérzettel jár. Terhesség alatti megbetegedés a
magzat súlyos, halálos kimenetelű fertőzését okozza (Hydrops
foetus). Ritka szövődmény a vrösvértestek aplastikus krízise.
Ilyenkor a vörösvértestek érési folyamata sérül, nem tudnak
vörösvértestek képződni. A várandós nők megbetegedésekor ki
kell terjedni a belgyógyászati vizsgálatnak: bőrtünetekre, ízületi
panaszokra is, valamint a serologiai (vírusizolálási vizsgálatokra is. Szükség esetén soron kívüli terhesgondozói megjelenés
indokolt. A betegség átvészelése tartós védettséget von maga
után. Ezzel magyarázható, hogy főleg gyermekközösségekben
találkozhatunk az Erythema Infectiosummal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket:
Dr. Halász Ernő
házi csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
c. kórházi főorvos
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Hirtelen csecsemőhalál
A várandósság alatt gyakran aggódik a
család, hogy egészséges lesz-e a baba. Szülés után fontos kérdés: eleget szopik-e,
miért sír? Még fel sem ocsúdik a család a
szülés körüli feszültségekből, amikor már
attól tartanak, nehogy az ő kisbabájukat
érje a hirtelen csecsemőhalál. A bölcsőhalál alatt az olyan 1 éves kor előtt hirtelen
bekövetkező haláleseteket értjük, amelyek nem magyarázhatók
korábbi betegségekkel. Veszélyeztető tényezők: koraszülöttség,
rossz szociális körülmények, hason fektetés, puha matrac, közös
ágyban alvás, dohányzó vagy drogot használó környezet (főleg az
édesanya), túlságosan meleg környezet és hálóruha (a nyári meleg nem).
A felvilágosító munka és a megelőzés jelentős szerepet tölt be
a hirtelen csecsemőhalál visszaszorításában. Megelőző óvintézkedések: a csecsemőket oldalt vagy háton fektetjük! Az ágyban
lévő matrac kemény legyen! A kiságyon ne legyen baldachin és
a körben lévő fejvédő is csak L alakban legyen elhelyezve! A ta-

karót úgy „rögzítsük”, hogy a csecsemő ne húzhassa a fejére, de
még jobb megoldás a hálózsák. Kerülni kell a túlöltöztetést és a
túlságosan magas szobahőmérsékletet (éjszakára 20-21 °C elég)!
Szoptassunk kizárólagosan 6 hónapos korig és minél tovább a
kiegészítő táplálás mellett is! A várandósság alatt és utána se dohányozzunk a csecsemő társaságában!
Napjainkban már mindenkinek lehetősége van az otthoni monitorizálásra. A boltokban különféle légzésfigyelők kaphatók. De
nem elég ezeket megvásárolnunk és a baba matraca alá helyezve
üzembe helyeznünk. Azt is tudnunk kell, hogy mi tévők legyünk,
ha riaszt a készülék! Ezt a célt hívatott szolgálni az a kezdeményezés, melyet a Fogaras úti Gyermekrendelő orvosai végeznek (Dr.
Zsolnay Gyöngyi és Dr. Gábriel András). Minden hónap második
keddjén vagy szerdáján délután 16 órától tartanak előadást ebben
a témában. Felkészítik a szülőket a készülékek helyes üzembe helyezésére, esetleges teendőkre, ha riaszt a műszer. Lehetőség van
az ambubabákon a csecsemő újraélesztésének gyakorlására is.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak, de kérik, hogy előtte telefonon érdeklődjenek a pontos időpontról, telefon: 94/315-416.
Molnárné Németh Emma
védőnő

Interjú Völgyi Helgával, a 2009-es év legjobb serdülőkorú dobóatlétájával
– Mi köt Náraihoz?
– Itt született édesapám Völgyi Tamás, itt éltek szüleim, itt
lakik a nagymamám.
– Mi motivált abban, hogy ezt a sportágat válaszd?
– A szomszédunkban lakó Laci bácsi (Németh László, mesteredző) mindig mondogatta, hogy jó
„bogyó tekerő” leszek. Ötödik osztályos
voltam, amikor eljött az iskolába, ahol
gyerekeket toborzott, gondoltam én
is kipróbálom a kalapácsvetést. 2007.
március 14-én mentem először a Sugár
úti dobópályára, ahol 2 kg-os kalapác�csal dobhattam.
– Ezt megelőzően is foglalkoztál sporttal?
– Igen, teniszeztem, és kilenc évig talajtornáztam.
– Mi történt az első dobásod óta?
– Laci bácsi elkért a szüleimtől, és innentől kezdve öt hónapig edzésre jártam heti három alkalommal.
Öt hónap után minden héten hat alkalommal mentem iskola
után. Az edzéseken másfél órát kell dobni, és fél óra a kiegészítő
mozgás.
– Mikor volt az első versenyed és milyen eredményt értél el?
– 2007. augusztus 4-én Tapolcán, az országos szintű Papp
Pál–Csermák József emlékversenyen második helyezést értem
el. Ezt követte 2009-ben kettő, 2010-ben egy országos bajnokság. Mindhárom versenyen első helyezést értem el 3 kg-os kalapáccsal. Ekkor jutottam 50 m fölé a 13-15 éves korcsoportúak
között. 2009-ben az U16-os magyar-horvát-szlovén válogatott
viadalra kijutottam és 54 méterrel első helyezést értem el. Múlt

hónapban versenyezhettem Brnoban az U18-as – nálam négy évvel idősebb – korosztály válogatott viadalán Csehországban, ahol
pedig ezüstérmet szereztem. Ezután a Németh Pál emlékversenyen új országos csúcsot dobtam 63,52 méterrel.
– Érzésed szerint melyik dobókör a legjobb számodra?
– A hazai, vagyis a dobó SE és a
veszprémi a legjobb szerintem.
– Mik a távolabbi céljaid?
– Szeretném ebben az évben a 14
évesek világcsúcsát megdobni. Ehhez
65 méter fölé kell kerülnöm, amihez még majdnem 2 m hiányzik. Pár
év múlva pedig nagyon szeretnék az
olimpiára kijutni.
– Köszönöm a beszélgetést, Nárai szurkol neked!
Szilágyiné Pompor Vilma
önkormányzati képviselő

Humor
Cseng a telefon a kórházban és az ügyeletes nővér veszi fel a
hívást.
– Jó napot kívánok! Nagy Józsefné a 3-as szobában fekszik, négy
napja került be szívpanaszokkal. A hogyléte felől szeretnék érdeklődni…
– Igen, most néztem éppen a kórlapját. Az EKG-ja kifogástalan,
a vérképe is problémamentes, kisebb szívidegessége lehetett, úgy
néz ki, a hét végén már haza is mehet... Ön a hozzátartozója?
– Nem, nem vagyok a hozzátartozója! Én vagyok Nagy Józsefné,
de ebben a rohadt kórházban senki sem mond nekem semmit!!!
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Egyházközségi hírek
A papi hivatásról még egyszer
2010. június 11-én, Jézus Szent Szívének ünnepén a
Szentatya bezárta a papság évét. Az egész világegyház egy
éven keresztül sokat imádkozott papi hivatásokért és jó papokért. Jézus kérését akartuk teljesíteni, aki figyelmeztetett:
„Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába”. Ez
a felhívás nyilván nemcsak egy évre szólt. Soha nem feledkezhetünk el erről.
Maga Jézus is többször magányos helyre ment, hogy tanítványaiért könyörögjön az Atyához. Átérezte nemegyszer és szívében
szánta az embereket, mert olyanok, mint a pásztor nélküli nyáj.
Azóta az egész világon hirdetik az evangéliumot. Léteznek olyan
országok, ahol bőségesen vannak lelkipásztorok, de számos helyen, így országunkban is kevés a lelkipásztor. Van okunk tehát,
hogy továbbra is imádkozzunk e nemes ügyért.
Egyesek azt gondolják, ha a papok házasodhatnának, akkor
többen választanák ezt a hivatást. Egyházunk vezetői ismerik ezt
a felvetést és tudatában vannak, hogy miért ragaszkodunk mégis

Kedves Náraiak!
Szeretettel köszöntelek Benneteket!
Hencz Ernőnek hívnak. A Zala megyei
Budafa községben születtem 1934. március 6-án. Salomvár filiája volt 2007. augusztus 1-jéig. Most Zalalövőhöz tartozik,
ahogy Ti Jákhoz. Temploma nem volt, így
a salomvári plébániatemplomban kereszteltek, ahol néhai Vizy József plébánosotokat is megkeresztelték. 1957. június 23-án
szentelt pappá Kovács Sándor megyés püspök. A szentelési misét azzal kezdte: „Kedves Híveim! Rekordtermésem van!” Akik nyugdíjba
küldve élnek: Bajner István, Bárdics Lajos, Bencze Sándor, Brenner
József, Gyürki László, Hencz Ernő, Horváth Lajos és Sámbokréthy
Péter. 1957. június 30-án délelőtt 10 órakor Salomváron, este 19
órakor Zalalövőn mondtam az újmisét. Ilyen hőség volt, mint most,
de 10 fokkal melegebb. Néhány száraz adat:
1957-58: káplán, Csesztregen, 1958-ban hitoktató Kerkakutason és Kerkafalván
1958-59: káplán-hitoktató Celldömölkön, kisegítő Nagysimonyiban és Vönöckön
1960-62: káplán hitoktató Körmenden
1962: kisegítő lelkész Hagyárosböröndön
1962-67: lelkész Nagykutason, hitoktató Nagypáliban és Kispáliban
1967-74: lelkész Hagyárosböröndön, egyúttal ellátja Sárfimizdót
1974-től plébános Zalaszentgyörgyön
1974-től ellátja Hagyárosböröndöt Sárfimizdóval 1997-ig
1997-2007: ellátja Salomvár-i plébániát, Budafa és Keménfa
filiákkal.

azokhoz a fiatal vagy idősebb férfiakhoz,
akik osztatlan szívvel a közösség szolgálatára állnak.
Mindig Szent Pál gondolatait tartsuk
szem előtt, aki nagyon értékelte a házasságot és kérte a férfiaktól, hogy úgy szeressék
feleségüket, mint Krisztus az Ő Egyházát.
Kérte őket, hogy egész életüket a szép, de
nehéz családi életért ajánlják fel. Az Anyaszentegyház ugyanezt kéri a papjaitól, hogy életüket a nyájért, a
közösségért, az egyházért ajánlják fel. Ahogy a házastársak szolgálatukért sok erőt és jutalmat kapnak, úgy a lelkipásztoroknak is megadja Isten a sok-sok örömöt, erőt a szép és szent szolgálatukhoz.
Amiként nagyon fontosnak tartjuk a szent és tiszta családi
életet és tegyünk is sokat érte, ugyanúgy tegyünk meg mindent,
hogy Egyházunkban sok áldozatos pap, szerzetes munkálja a közösség földi és örök üdvösségét. Imádkozzunk egymásért!
Dr. Rátkai László
tisztelendő
1990-2003: Zalaegerszegi Esperesi kerület esperese
2000-től a Vasvár – Szombathely Székeskáptalan tiszteletbeli
kanonokja
2009. augusztus 1-jétől nyugállományban
2010. április 16-tól a Nárai plébániaházban lakom. Mindennap misézem, és szükség szerint kisegítek Dr. Rátkai László esperes-plébánosnak a lelkipásztori munkában. Nárai tehát nem lett újra plébánia.
Köszönöm azt a szeretetet, amellyel fogadtatok. Az első misén
csak annyit mondtam: „mindenki olyan kalappal köszön, amilyen van neki”. Szívesen beszélnék és énekelnék Gregor József
hangjával, de nekem csak ilyen maradt. Misézem, imádkozom
értetek. Szeretném kegyelmi úton viszonozni jó szíveteket.
Minden ember testén látható a köldökzsinór helye, amellyel hónapokon át kötődött az anyatesthez. Valami ehhez hasonló jel rejtőzik
minden ember szíve mélyén, ami életünk forrásához, Istenhez köti
életünket. Ezt a jelent nem tünteti el az sem, ha valaki megtagadja Teremtőjét, és kétségbe vonja ennek a szellemi köldökzsinórnak
a létezését. Az ember nem tagadhatja meg ajándékba kapott élete
valóságát azzal, ha elvágja az Istenhez fűző szellemi köldökzsinórt.
Szabadságunkból következik, hogy Isten nélkül is létezhetünk. Ezért
Isten különös kegyelmi ajándékának kell tekintenünk, ha életünk
természetes menetébe beleavatkozik rendkívüli kegyelmével. Mi lett
volna Szent Péterből, Pálból, Tamás apostolból, ha nem találkoznak Jézussal…? Péter tisztességes családapa marad? Pál, mint buzgó
farizeus, esetleg véreskezű keresztényüldözővé válik? Tamás keserű,
töprengő emberként teher lesz családja számára? Találkoztak az igazi szeretettel és tudjuk, hogy milyen áldásként éltek, és támogatnak
bennünket. Isten csak azokkal az emberekkel tud igazán sokat tenni,
akik fenntartás nélkül átadják magukat szent akaratának. Erre figyelmeztet Henri Boulad vallomása:
„Mindent oda akartam ajándékozni Istennek, mindent, ami
voltam, és mindent amim volt. Kerestem valami lehetőséget,
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amellyel bizonyíthassam odaadásom teljes komolyságát, és arra
az elhatározásra jutottam, hogy próbát teszek: vajon képes lennék-e szeretett rajzaimat feláldozni? Eddig a koromig ugyanis
művész akartam lenni, és már volt néhány rajzom. Először egész
lényem fellázadt ez ellen a borzasztó gondolat ellen, másrészt viszont hallottam a benső hang figyelmeztetését: ha nem tudod feláldozni rajzaidat, akkor Isten még nem minden számodra. Erre
kikerestem legjobb rajzaimat, amint legbensőbben szerettem, és
amelyre leginkább büszke voltam. Ezt tettem jelképesen az oltárra, azaz apróra vagdostam, és beleszórtam utcánk csatornájába…Evilági szemmel nézve ez természetesen tiszta őrültség volt.
Számomra azonban mennyire szükséges! Próbára kellett tennem
magamat, hogy el tudok-e szakadni a világtól, művésztehetségemtől és önmagamtól…” (Az önátadás fényében, 98).

Isten szereti az embert, és ezt a szeretetét azok által gyakorolja
elsősorban, akik azonosulni tudnak üdvözítő akaratával.
Földrengések alkalmával rengeteg ember kerül romok alá, árvizeknél is látjuk a bajba kerülteket. Nagy szükség van a jó szándékú emberek támogatására. Jézus is azért jött a földre, azért küldte
apostolait, hogy kiszabadítsák az embereket a bűnös szenvedélyek, az
értéktelen élet romjaiból. Ezt a munkát vállalta Péter, Pál, Tamás és a
rájuk épült apostoli Egyház. Ki tagadhatná, hogy napjainkban is nagy
szükség lenne ilyen romeltakarító, új, szebb világot építő emberekre?
Védőszentetek: Tamás apostol ünnepén lelkileg is gazdagodjunk és imádkozzunk, hogy hívjon az Úr ebből a jóra törekvő
közösségből apostoli munkatársakat. Lakótársatok:
Hencz Ernő
tisztelendő

Bekopogtunk Lacihoz…

5-ször dobták vissza, hogy nem elfogadható. Gondolhatod, hogy
egy 3 perces számot 6 hónapig készítettünk el, akkor mennyi
munka volt vele. Nem az az ember vagyok, aki megijed a kihívásoktól, de ez már nekem is nagy falat volt. De a mentségünkre
szóljon, hogy ez egy színházi musical, amit a nagyon profik adnak
elő, és a 6. évünk kezdetén az elvárások nagyon magas színvonalra emelkedtek. Az új számok között van még igazi pörgős rocki,
twist, és a tavalyi Made in Hungária filmből
is néhány dal. És ezek után következik még
majd a tánc koreográfia, ami egy újabb kihívás.
– Mostanság láttalak párszor futni. Ez is hozzátartozik egy kicsit a műsorhoz?
– Igen, a kondíció nagyon fontos, mivel
ahogy itt Náraiban is láthattad, másfél órát
úgymond végig (Shobert Norbizni) táncolni,
nem egy egyszerű feladat. Ezek mellett pedig
még itt vannak a folyamatos fellépések.
– Merre felé szerepeltetek, hol jártatok?
– Most mindet nem sorolnám fel, de pl.
Sárváron az egyik ötcsillagos szálló sztárvendégei voltunk egy retró koncert keretében.
Vagy nem olyan rég a Csepregi Éva előtt játszottunk, és olyan jól
sikerült, hogy kaptunk tőle még egy meghívást.
– Láttam új honlapotok is készült.
– Igen, azon is változtatni kellett, mert a régi már minden
szempontból elavult. És engedd meg, hogy itt köszönjem meg
Horváth Szabolcsnak a lap szerkesztőjének munkáját. Nézze meg
mindenki: www.rockanddilishow.uw.hu
– Mik a további tervetek?
– Az idei lekötött bulik mellett szeretnénk a stúdiómunkákat
befejezni, de még két dal hátra van. A jövőre előre nézve pedig
már itt az újabb kihívás, de erről még nem igazán beszélhetek.
– Azért nyáron lesz egy kis szabadságotok?
– Igen lesz, de az én szabadságom a zenei kereteken belül fog
eltelni, mivel meghívást kaptam a családommal együtt, egy hetet
Fenyő Miki, Novai Gábor, Marót Viki, és a zenészekkel együtt
fogjuk úgy mond KIPIHENNI!
– Köszönöm az információkat, további sikereket, jó pihenést kívánok!
Németh Tamás

– Laci, a tavalyi falunap után mintha egy kicsit eltűntetek volna. De
menjünk szépen sorba. Nagy sikerű falunapi rock and roll műsort rendeztetek tavaly, hogyan élted meg ezt úgymond a saját kis faludban?
– Köszi, hogy újból megkerestél, de nem eltűntünk, hanem
más, számunkra távolabbi helyeken léptünk fel, és teljesen új
feladatokat is kaptunk a Fenyő–Novai párostól, talán ez az oka annak, hogy kevesebbet
láttak az utóbbi időben. De térjünk vissza a
falunapra. Ez az 5 éves szülinapi rendezvény
itt Náraiban számomra és a csapatomnak egy
felejthetetlen este volt. Kivéve az áramgondokat, amit úgy tudom, azóta már megoldottál.
Ez a műsor látványát még színvonalasabbá
tette volna, a fénytechnikáknak nagy szerepe
lett volna a számok összhangjában. De vissza
a rendezvényre: tudod sok helyen felléptünk,
de a mai napig azt mondom, Nárai egy hihetetlen jó és hálás kis közönség volt! Azóta
is rengetegen emlegetik, hogy mekkora élményben volt részük, és milyen szívhez szóló
a műsorunk. Azt nagyon sajnáltam, hogy sem a Fenyő, sem a
Nova nem tudott itt lenni, de nekik is saját fellépésük volt aznap
este. Másnap aztán beszéltünk egymással és minden részletről be
kellett számolnom. Azért az nekem is meglepő volt, hogy jöttek
Győrből, Székesfehérvárról, Budapestről, és még sorolhatnám
a helyeket, akikkel a műsor végén találkoztam amikor is jöttek
gratulálni. Szóval ecsetelhetném a dolgokat, hogy milyen volt,
de csak annyit tennék hozzá, hogy az a közel másfél óra amit
itt előadtunk, számomra egy korszak lezárása, és egyben egy új
kezdetet jelentett az életemben. Ja és köszönet azoknak, akik jelenlétükkel és tapsukkal ajándékoztak meg minket!
– Akkor térjünk vissza a mi is van veletek? című rock and roll kérdésedhez?
– Nem is tudom, hol kezdjem, annyi dolog történt velünk, de
talán a legfontosabb, amiről a cikk elején kérdeztél. Stúdióba vonultunk az énekes társammal, a Krisztával. Jelenleg a 7. új dalunk
készült el a napokban, aminek nagyon, de nagyon örültünk, mivel tavaly november óta küzdöttünk egy lassú duetten és ezt kb.
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Náraiért Egyesület hírei
Gyermeknap:
2010. május 29-én 15 órától sötétedésig tartottuk a 2010.
esztendőben a gyermeknapot. Az időjárás kicsit megijesztett
bennünket tornyosuló fekete felhőivel, de szerencsére eső
mégsem esett belőle. 15 órára már látszott, hogy szabadtéren
rendezhetjük meg a mulatságot. A Nárai Aranykapu Óvoda
évzáró műsorával kezdődött a program. Sok szülő és nagyszülő volt kíváncsi csemetéi szereplésére. A gyermekek kitettek magukért és méltó műsorral mutatták be egész évben
elsajátított tudományukat: énekeket, verseket, táncokat. Nagy
örömünkre szolgált, hogy az óvoda dolgozói teljes létszámban
megtisztelték rendezvényünket. Ezúton is szeretnénk megköszönni áldozatos munkájukat! 16 órától tekinthették meg az
érdeklődők a Holle anyó Színház előadásában a Hófehérke
című színdarabot. Ezután a helyszínen rögtönzött kiállítás rajzainak eredményhirdetésére és díjkiosztójára került sor. Az
Én családom címmel készítettek szebbnél szebb rajzokat a
gyermekek. Kötetlen mederben folyt tovább a délután. Ugrálóvár, kézműves foglalkozások, büfé, vetélkedő, tombolajegy,
zsákbamacska-vásárlás kötötte le a gyermekeket. A 18 órakor
kezdődő tombolasorsoláson nagyon sok ajándék talált gazdára.

Mindent összevetve ismét sikeresnek
érezzük rendezvényünket. Az elmúlt
évek tapasztalata alapján látszik, hogy
Nárai lakossága már számít erre a programra és jelenlétük igazolja, hogy érdemes
évről évre megrendezni. Rengeteg segítséget kaptunk a
megvalósításhoz. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük!
Dobzó fesztivál:
Szeretnénk tájékoztatni olvasóinkat, hogy 2010. augusztus
28-ára tervezünk egy szilvához kapcsolódó fesztivált. Terveink szerint szilvás ételek, italok köré szerveződne a program.
A Millenniumi parkban tölthetnénk együtt egy kellemes délutánt. Célunk, hogy „Dobzós Náraiságunknak” legyen hagyománya napjainkban is. Részletekkel plakátokon, szórólapokon jelentkezünk. Akinek van ötlete, felvetése a témában,
ossza meg velünk bátran!
Reklám, hirdetés:
Következő számunkban felületet biztosítunk az esetleges
hirdetőknek, reklámozóknak. Akit érdekel a lehetőség keressen bennünket!

Hírek

Gólyánk elfogadta új fészkét! A képen látható a villanyoszlop,
ahonnan áthelyezték az új helyére.
Hat kisgyermek fejezte be az idén az óvodát. Ők szeptembertől
elsősök lesznek.
Lóránth Áron, Horváth Roland, Kovács András, Hidalmási
Szimonett a felsőcsatári iskolában, Király Bálint a Brenner János
Általános Iskolában és Giczi Patrik szintén a Nemzetiségi Nyelvet
Oktató Általános Iskolában, Felsőcsatáron kezdi meg tanulmányait. Zökkenőmentes iskolaéveket kívánunk nekik!

A Nárai Sárgaliliom Énekkar megtalálta névadó virágos rétjét
Az egykori Nárai Tűzoltó Egyesület tagjai elhatározták, hogy
a korábban feloszlatott egyesületet szeretnék újraalapítani, ezért
kérik, hogy akik kedvet éreznének e több száz éves hagyomány
újbóli ápolásához, jelentkezzenek bátran. Jelentkezni lehet az
egykori tűzoltó egyesületi tagoknál, önkormányzati képviselőknél
és a polgármesteri hivatalban Góber Istvánné, Zsuzsa néninél.
Amennyiben valóban összeáll a csapat, úgy a falu jogásza ismét
elkészíti az alapító okiratot és újra indítjuk a tűzoltóautót!
Németh Tamás

2010. május 30-án tartottuk templomunkban az Elsőáldozást.
2010. június 19-én, pénteken 19 órakor 100 perces nagy sikerű előadást tartott a Művelődési házban a Pedró Bűvész Cirkusz.

A Nárai Örökzöld Nyugdíjasklub következő összejövetelére
július 23-án 15 órakor kerül sor. Mindenkit sok szeretettel várunk!
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Falunapi
Képriport

Staféta
2010-es nyári számunkban Abodi Kingánál van a stafétabot.
Horváth
Zsuzsitól
kapta azzal az ajánlással, hogy legyen
bőbeszédűbb, mint ő
volt tavasszal. Most Kingán a sor, hogy
bemutatkozzon.
– Mutasd be, kérlek a családodat, hogy olvasóink is jobban megismerjenek!
– Nagypapám Nárai, őt Kovács Rezsőnek hívják. Nagymamám Jákról jött ide
férjhez. Édesanyám Kiss Csilla. Lánykori
nevén Kovács Csilla. Három testvérem van.
Négyünk közül én vagyok a legidősebb.
Öcsém, Kristóf most volt harmadikos, húgom Vivien középsős, másik öcsém, Lackó
két éves. Nagyon szeretem őket.
– Mivel telnek a napjaid?
– A Brenner János Általános Iskolában

voltam hetedikes. A tanulás sok időmet kitöltötte. Viszonylag jó iskolának tartom, de
néhány tanár túl szigorú
szerintem. A bizonyítványom jó lett, de még
nem tudom, hol tanuljak az általános után.
Még szerencsére van egy
évem ezen gondolkodni.
– Milyen kapcsolatban
állsz Zsuzsikával, honnan
ismered?
– Húgával, Bettinával barátnők vagyunk.
Vele együtt jártam a nárai oviba és a suliban
is évfolyamtársak vagyunk. Általa ismertem
meg Zsuzsit. Most a Sárgaliliom énekkarban mindhárman együtt énekelünk.
– Beszéljünk az énekkarról!
– Nagyon szeretek énekelni, verset mondani, általában szerepelni. Az énekkari fellépéseket élvezem. A próbákban pedig az a
jó, hogy hétről hétre összejövünk, találkozunk, beszélgetünk és énekelünk sokat.

– Én is úgy ismertelek meg, hogy nagyon szereted a közösségi dolgokat. Legyen szó akár szórólapkihordásról, verstanulásról, színdarabról.
– Igen. Imádom ezeket a dolgokat.
Ami pedig megtetszik, azt szívesen
folytatom is.
– Sokszor láthatunk a templomban is
ministrálni.
– Ez is a kedvenceim közé tartozik, de
ne kérdezd, hogy miért. Egyszerűen jó
csinálni, jó részt venni a szentmisében.
– Mi a hobbid?
– Amiről eddig beszéltünk, az minden.
Emellett van egy fekete-fehér nyuszim. Őt
is nagyon szeretem. A kistestvéremre is szívesen vigyázok, otthon is szoktam segíteni.
– Egyébként olvasod a Hírmondót?
– Mindig elolvasom. Kár, hogy ilyen ritkán jelenik meg.
– Kinek adod át a stafétát?
– Skultéti Beának. Ő a másik barátnőm.
Ő is tagja az énekkarnak.
Marton Melinda
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Náraiért tenni
Kedves Náraiak, kedves Mindenki! A településen eltöltött pár hónap tapasztalatai diktálták ezeket a sorokat, s a tenni akarás hajt most is, hogy
tollat ragadok, s leírom gondolataimat. A tanulságos napok, hetek, hónapok mind-mind azt erősítik
bennem, hogy a szikrányi reménységen kívül még
jó sok mindennek kell teljesülnie ahhoz, hogy Nárai község is felkerüljön a vasi kincsek közé. Elsősorban a településen élők összefogására és
segítségére lenne szükség. Nem kell hozzá semmi extra dolog, csupán
az odafigyelés, a tenni akarás, a lehetőségek kiaknázása.
Többször és több rendezvénnyel, ötlettel próbálkoztam, s inkább kevesebb sikerrel, mint többel. Az egyetlen nekilendülő kezdeményezés a Nyugdíjasklub, ahol mind többen gyülekeznek, hogy
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megosszák egymással a gondolataikat, fájdalmaikat, hogy „csak”
beszélgessenek. Pontosan ez utóbbira lenne szükség, mind több
beszélgetésre, ötletre, különben nem ismerjük meg egymást és
Nárait szebbé, jobbá tevő kezdeményezéseinket.
A siker kategóriájába véletlenül sem sorolható múltbeli események: Retró-party filmvetítéssel egybekötve, kézműves foglalkozások… egyiken sem tolongott a nagyérdemű.
A könyvtár nyitva tartásának időpontjában várom bárki segítségét, építő ötleteit, gondolatait, hogy ezzel is kimozdítsuk a holtpontról a települést. Fantasztikus lehetőségek nyílhatnak meg előttünk, de ehhez nagyfokú összefogásra lenne szükség, s legfőképpen
arra, hogy észrevegyék a lakosok a kínálkozó lehetőségeket. Én
személy szerint feladatomnak tekintem Nárai kulturális életének
fellendítését, de egyedül nem megy!
Nádas Nikoletta

Sportélet
Tekehírek
A 2009/2010. évi bajnokságban a Néró Tekeclub férfi versenyzői az NB III-as bajnokságban szerepeltek, ahol a kitűzött
céljaikat – a tisztességes helytállást és a biztos bennmaradást –

Az NB III. csapat tagjai
felső sor balról: Stieber Tibor, Majsa Károly, Góber Tamás,
Horváth János, Vincze Zsolt, alsó sor balról: Vincze József,
Magyar Attila, ifjú Stieber Tibor, Rába György
maximálisan teljesítették. Az őszi sorozatban még egy kicsit megilletődötten játszott a csapat, igaz az első hazai mérkőzésünkön

Labdarúgás
A 2009–2010 megyei II. o. bajnokságban a felnőtt csapatunk az utolsó (16.)
helyen végzett 6 ponttal és kiesett a megyei
III. osztályú bajnokságba. Az ifjúsági csapat
a 8. helyen zárta a bajnokságot 43 ponttal.
A terv az, hogy a felnőtt csapatból és az ifjúsági csapatból egy 20 fős keretet tartsunk
meg a III. osztályba. Egy-két csatár igazolása

sikerült a pályacsúcsot 2507 fára javítanunk. Az őszi szezont a 14
csapatos mezőnyben a 12. helyen zártuk. Tavasszal aztán nagy
lendületet vett a csapat, minden hazai mérkőzésünket biztosan
nyertük. Két alkalommal – először 2538 fára, majd 2546 fára
– javítottuk a csapat pályacsúcsot, a későbbi bajnokcsapatot, a
Vasasszonyfát otthonukban sikerült két vállra fektetni. A bajnokságban végül az előkelő 8. helyen végeztünk!
A Megyei I. osztályban szereplő csapatunknak nem igazán sikerült a bajnoki szereplés, de a játék a fontos és az, hogy az NB
III-as csapatból kiszorulóknak is biztosítani tudtuk a versenyzési
lehetőséget. A szuperligában szereplő Gravitáció TK-tól kölcsönjátékosként nálunk versenyző ifjú Stieber Tibor kiváló teljesítményével nagymértékben hozzájárult csapatunk sikeres szerepléséhez, ezért nagyon jó hír, hogy a nyáron hozzánk igazol.
Ezúton is köszönöm a Néró TC támogatóinak az önzetlen segítséget, szurkolóinknak a biztatást. Külön köszönöm Horváth
Péternek, hogy az NB III-as csapatunk hazai mérkőzéseit levezette. Kiemelném továbbá, hogy fiatal versenyzőnk, Stieber Noémi nagyszerű versenyzéssel az Országos Teke Diákolimpián első
helyezést ért el!
Szeretnénk, ha ősztől a szombati napokon 14:30-kor kezdődő
hazai mérkőzéseinkre minél többen ellátogatnának és szurkolnának csapatunknak.
Stieber Tibor
Néró TC, szakosztályvezető
szükséges. Az idén is megrendeztük a Pünkösd Kupa utcák-terek
kispályás focit, amit a Tópart utca nyert meg az Új Élet utca és a
MINI MAFFIA csapatok előtt. Július 3-án a Falunap keretein belül
rendeztük az ARANY OROSZLÁN KUPÁT a sportpályán 8 órai
kezdéssel. A mérkőzésen 11 csapat mérte össze tudását. Az öltöző
előtt elkészült a járda és wc-k, valamint a bírói öltöző előtt a lépcsők. Az őszi bajnokság augusztus 15-én kezdődik, de előtte 8-án
magyar kupa mérkőzést játszunk, minden szurkolónkat szeretettel
várunk. Sportbaráti üdvözlettel:
Koltay István
sportkör elnök

