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Sikerekben gazdag, boldog új esztendõt Nárai!
Ez újév reggelén minden jót kívánok,
ahová csak nézel, nyíljanak virágok!
Még a hó felett is virág nyiladozzon,
dalosmadár zengjen minden rózsabokron!
Minden szép, minden jó legyen mindig bőven,
szálljon áldás rátok ebben az új évben!
(Magyar népköltés)
A Közéleti Hírmondó valamennyi szerzője ezúton
kíván Önnek és kedves családjának sikeres, boldog
új esztendőt!

Fotók: Lóránth Csaba

Karácsonyi betlehemes pásztorjáték

Az óvodások ismét nagy sikerű betlehemes műsort adtak elő a karácsonyi
pompában tündöklő templomban.
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Önkormányzati hírek
A múlt évben közel 45 millió forint jutott fejlesztésre,
míg a 2012-es évet 53 millió forinttal kezdhetjük.
Mindannyiunkat foglalkoztató kérdés:
2013. január1-jtől változik az önkormányzati törvény. A törvény értelmében ekkortól nem működhet önkormányzati hivatal
2000 fő alatt s mivel Nárai 1300 fő alatti
település, ezért mindenképpen társulnunk kell más településsel/településekkel.
Ezáltal tehát elveszítjük önállóságunkat.
Az ezzel kapcsolatos egyeztető tárgyalásokat önkormányzatunk más települések vezetőivel megkezdte.
A világban zajló negatív pénzügyi válság önkormányzatunk büdzséjén is érezteti magát: 2011-ben sajnos 4 millióval kevesebb
bevételből gazdálkodhattunk, mint egy évvel korábban. Ezért, és
más megfontolásokból elkerülhetetlen volt működési kiadásaink
csökkentése, bevételeink növelése, amelynek preferálásaként az
előnytelen szerződések megszüntetése, újratárgyalásán kívül az
iparűzési adó kényszerű fél százalékos emelését valósítottuk meg.
2012. januártól 1-jétől tehát Náraiban az iparűzési adó 2%-ra
módosult. Gazdálkodásunk ugyanakkor nem teszi szükségessé,
hogy a sokakat érintő kommunális adó mértékét emeljük és ez a
mai pénzügyi válságban nagy szó. Feladatainkat a saját bevételeken túl továbbra is a hazai és uniós forrásokból, pályázatokon elnyert támogatásokból próbáljuk megvalósítani. Célunk, továbbra
is olyan gazdaságpolitika megvalósítása, amellyel a válság ellenére
is folytatni tudjuk Nárai tervszerű megújítását.
A falu nagy örömére, újabb középület teljes felújítását végezhettük el 21.266.032 forintból. Költséget ezenkívül a berendezés, vizesblokkok felszerelései és az átadási ünnepség közel
egymilliós költsége jelent, amelyet szintén pályázaton nyertünk.
Az 1955-ben épült három tantermes iskolaépület átépítéséből
alakítottuk ki a Sárgaliliom Alkotó és Közösségi Házat. Az épületben egy tanteremben kap helyet a helytörténeti gyűjtemény,
míg közel kettő tanteremből egy nagytermet alakítottunk ki. Az
épületbe eddig a víz és a csatorna sem volt bevezetve, most külön
női-férfi vizesblokk készült. A teljes felújítás során új tető, 20 cm
födém hőszigetelés, míg a falakon 10 cm hőszigetelés készült.
Érdekességként említem, hogy az eddigi monolit salaktöltésű
födém salakvastagsága 55 cm, ezt nyilván hőszigetelési okokból
készítették 1955-ben ilyen vastagságúra. Megvalósítottuk a teljes nyílászárócserét, akadálymentesítést, újraszereltük a villanyt,
újrabetonoztuk és szigeteltük az épület aljzatát, modern járólap,
csempe és új parketta készült. Ősszel, szeptember 12-én adtuk
át a munkaterületet a kivitelezőnek, akinek három hónap állt
rendelkezésére, hogy vállalt kötelezettségeinek eleget tegyen, aki
napra pontosan el is végezte feladatát. Ezúton is megköszönöm
mindenki segítségét, aki bármivel is hozzájárult az épület megmentéséhez: legelőször is a képviselő-testület tagjai, a pályázati
tanácsadók és csapatuk, a tervezőmérnökök, a közbeszerzést lebonyolítók, a műszaki ellenőr, a kivitelezők, alvállalkozók, mesterek és végül a takarításban segítők munkáját!
Mintegy karácsonyi ajándékként, az alkotóház befejezését követő egy hét múlva, december 19-én értesültünk, miszerint a

korábban benyújtott KEOP megújuló energiaforrás pályázatunk
is pozitív elbírálásban részesült. A tervek szerint húsz napkollektor és egy hőszivattyú fogja biztosítani az energiát az óvodában
és a most kialakított közösségi házban. A kivitelezés 15.997.500
forintba fog kerülni. Ennek 85%-át nyertük el pályázaton támogatásként: 13.597.875 forintot, így tehát a közel 16 milliós
beruházást 2.399.625 forint önerőből tudjuk megvalósítani. A
pályázaton nyert összeget szintén utófinanszírozásos módozatban, a kivitelezés elkészülte és a számlakiegyenlítés után utalják
számlánkra. Információim szerint forráshiány végett a régióban
mindössze két kiemelt nyertest hirdettek: a Győr-Moson-Sop-

Ilyen volt…

és ilyen lett a Sárgaliliom Alkotó és Közösségi Ház
ron megyei Lébény és a Vas megyei Nárai pályázatát tartották
támogatásra alkalmasnak. A többiekét vagy elutasították, vagy
tartaléklistára helyezték. Összefoglalva, elképzeléseim, elképzeléseink valóra váltak: nem egészen fél év alatt (2011 őszétől – 2012
tavaszáig) 40 millió forintos fejlesztést valósíthatunk meg javarészben uniós támogatással, a falunak ezen szegletén. Alkotóház
kialakítása: 22 millió forint, megújuló energia ellátó rendszer kiépítése: 16 millió forint, óvoda belső felújítása, kerítés átépítése:
közel 2 millió forint. Természetesen a mintegy 40 millió forintos
jórészben Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztést
követően a munkák teljes körű befejezése után kora nyáron méltó módon, színvonalas átadási ünnepségre várjuk a falu összes
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lakóját, hozzátartozóját. Az egész napos program lebonyolítására
mint már írtam, 980.000 forint áll rendelkezésre, melyet szintén
Európai Uniós pályázaton nyertünk a fejlesztésekhez kapcsolódó
színvonalas prezentáció lebonyolítására. Ennek az ÁFA része terheli önkormányzatunkat, a többi az elnyert támogatás. Az átadási
ünnepséget a kora nyárra tervezzük.
A mezőgazdászokat leginkább foglalkoztató kérdés a külterületi utak rossz állapota. Ördögi kör ez: az utak tulajdonjoga ugyan
az önkormányzaté, fenntartására címzett forrást erre senki nem
biztosít számunkra. És bár az utakat nem az önkormányzat teszi
tönkre, a mezőgazdászok szívesen vennék ennek kijavítását. Dr.

Ilyen volt a buszváró

Ilyen lett az új buszváró
Tatai-Szabó Miklós alpolgármester vállalta fel, hogy a külterületi mezőgazdasági utak felújítását, problémáját célzó pályázati
lehetőségeket körüljárja, azonban a jelenben előnyös konstrukció nem elérhető, ráadásul a belterületi útjaink egy része is rossz
állapotban van és ezek mindenképpen prioritást élveznek.
A képviselő-testület álláspontja egyébként, hogy a község belterületi útjait a lehető legnagyobb mértékben tehermentesíteni
szeretnénk nehézgépjárművek alól. Ezért a község déli oldalán
az Árpád – Arany János utcák becsatlakozásával olyan külterületi
úthálózat kiépítése a cél, amely elvezet a major mellett, keresztezve a Kossuth Lajos utcát, rácsatlakozik a Kiskuti útra, onnan a
Nagy útra. Itt a József Attila utcán keresztül a Petőfi Sándor utcát
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keresztezve a szemben lévő földúton tovább haladva északi irányban elkerüli a Lövői utat és becsatlakozik a volt Állami Gazdaság
telepére. Ezzel a lehetséges módozattal a község háromnegyed
körös elkerülhetősége megoldódna. Természetesen a ráhajtás
történhet majd bármelyik mellékúton, de a kívánalom a Petőfi
Sándor és a Kossuth Lajos utcák preferálása a cél, minekután
azok fenntartója a Magyar Közút Nonprofit Zrt., ellenben a többi
úté a község. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, ebben a gazdasági világválságban azon kistelepülésekre várhat sikeres jövő,
amelyek közösségei megtalálják a közös összefogás erejét. Éppen
ezért önkormányzatunk többször kezdeményezett kapcsolatot
és folytattunk tárgyalásokat a község mezőgazdászaival. Íme az
eredmény, ami példaértékű lehet másoknak is. Három személy
vállalta, hogy milliós összegű útépítésre alkalmas földterületet
vásárol saját költségen, alakít át úttá, majd bocsátja ingyenesen a
falu részére! Streil Michael a major melletti saját földjén a földhivatal és a közlekedési hatóság engedélyével épít több millió forint
költségvetésű utat. Ez a Kossuth Lajos utcától az Arany János
– Árpád utcákig biztosít új lehetőséget. Bene Imre egy Nárai
magánszemélytől vásárolt több ezer négyzetméter földet, amely
a József Attila utcától északra lévő földút folytatásaként új útként
északi irányban felvezet a Lövői út folytatását keresztezve az Állami Gazdasághoz bekötő földútra. Bene Imre az út vásárlásán túl
saját költségén köves-kavicsos burkolattal látja el az utat. A szakasz érinti Stubits László földjét is, aki a folytonosság biztosításának érdekében ingyenesen a községnek ajándékozza ezt a részt.
A vépi építőanyag-újrahasznosító üzemben lejegyeztünk 400
köbméter rendkívül kedvező osztályozott tört betont és téglaanyagot, ezt az önkormányzatunk meg kívánja vásárolni. Itt ismét
a helyi mezőgazdászok támogatására számítunk a hazaszállítás tekintetében. Akik már biztosan ott lesznek a traktorokkal: Streil
Michael, Stubits László, Hompasz Béla, Hompasz Márton, Zernovácz József, Kovács Gyula, Putz Attila, Nagy Szabolcs, Tóth
Zoltán. Ezt az anyagot a Kiskuti és a Nagyútra kívánjuk bedolgozni. Terveink szerint ezzel többéves folyamatot indítunk el: a
továbbiakban minden évben több száz köbméter anyag bedolgozása a cél. Elsőként a fenti utakra, majd ezt követően a község
belterületi útjaira csatlakozó mezőgazdasági utak bevezető, rákötő néhány száz méteres szakaszainak sártalanítására. Szívesen
vennénk a külföldi mezőgazdászok aktivitását is, illetve a kisebb,
őstermelő igazolvánnyal rendelkező gazdálkodók segítségét is,
mert ezek a fejlesztések az ő kényelmüket is szolgálják.
A kormány lehetőséget biztosít a helyi önkormányzatok számára különféle adók kivetésére. Önkormányzatunk a terület alapú,
földtulajdonosokat érintő adó bevezetésének kidolgozásának ok
és tényszerűségét vizsgálja, hozzáteszem megnyugtatásként más
alapú adó bevezetése nem merült fel! Az elméleti számításaink
szerint a külterületi területre négyzetméterenként 10 – 15 fillér/
év adót vetnénk ki. Ez hektárankét 1000 – 1500 forint/év lenne,
amelyet egy elkülönített számlán kezelnénk és kizárólag a külterületi utak, árkok, átereszek, bokrozások fenntartását szolgálná.
Nárai külterülete 1000 hektár környékén jár, így ezzel évi 1 – 1,5
milliós alap képződne. Az adót elsősorban a földhasználó fizetné,
ennek hiányában a földtulajdonos. Meglepő volt számomra, hogy
a január 6-ai egyeztető tárgyalásunk során a jelenlévő mezőgazdászok is egyetértettek az elképzeléssel, bár senki nem örül, ha
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fizetni kell, azonban a jelenlegi állapotok így katasztrofálisak. Az
új adó bevezetése egyelőre elméleti lehetőségként merült fel, annak esetleges kidolgozása még várat magára.
Az egy éve bevezetett szelektív hulladékgyűjtést végző cég írásban arról tájékoztatott bennünk – noha a szerződés értelmében
díjmentesen nyújtja a szolgáltatást –, hogy 2012. évtől díjfizetés
mellett tudja vállalni településünkön a hulladék összegyűjtését,
aminek költsége közel egymillió forint/év lenne. Ezt az összeget
más településekhez hasonlóan túlzónak találtuk. Két alternatívát
ajánlottunk fel: egyrészt Hompasz Béla vállalta volna, hogy a falugondnoksággal összegyűjti és beszállítja díjmentesen a hulladékot
és a zsákokat is kihelyezik. A másik verzióban szerényebb díjat
ajánlottunk a cégnek, erre még válasz nem érkezett, ugyanakkor
ezzel szemben a cég a szolgáltatás megszűnéséről tájékoztatta a
lakosságot. A magam részéről még bizakodó vagyok. Itt jegyezném meg, hogy pályázati pénzből egy szelektív hulladékgyűjtő

Országos énekversenyre készül az Örökzöld Nyugdíjasklub
sziget kiépítésére fog lehetőségünk nyílni (eredetileg hármat
szerettünk volna, továbbra is ezt preferáljuk), azonban ennek
megvalósulása véleményem szerint évek múlva fog megtörténni
rajtunk kívülálló okok miatt.
A Hámán Kató utca tavalyi felújítása a szennyvízrendszer újjáépítése végett valósult meg. A szennyvízhálózat cseréje 5 millió forintba került, a költségeket a Vasivíz Zrt. állta, akárcsak az
utca felújításának 1/4-ét. A Kossuth Lajos utca jobb oldali, páros
oldali mellékágán szintén hasonló problémákat jeleztek felém a
lakók. Több próbálkozás volt a hiba kijavítására, de mindhiába.
Többször egyeztettünk a vízművel, végül megszületett a kölcsönösen előnyös megoldás. A tervek szerint 2012-ben ez a szakasz
is teljesen átépül. Ma még itt minden háznál házi átemelő szivat�tyú üzemel. Ezt követően gravitációs rendszer kerül kiépítésre,
amely Ják irányába fog lejteni. A falu végén itt újabb nagy teljesítményű átemelő szivattyú létesül immár közterületen, amely
a Kossuth Lajos utca végi meglévő átemelő szivattyúra dolgozik
vissza. Az új gravitációs rendszer pedig a Bolygó-patak medre
alá kerül lefektetésre. Ennek a szokatlan megoldásnak az oka:
egyrészt nem bontjuk meg a viszonylag stabil utat, az nem fog
tönkremenni. Másodsorban pedig az utca jobb oldali – ma még
szántóföld – része is ezáltal később közművesíthetővé válik,
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szemben a mostani megoldással, amennyiben a földtulajdonosok
úgy döntenének.
Néhány összefoglaló számadat a 2011. évi nagyobb fejlesztéseinkről, felújításainkról:
Sárgaliliom Alkotó és Közösségi Ház kialakítása:22 millió forint
Kossuth Lajos utca járdafelújítása: 
8,6 millió forint
Kettő buszváró építése és környezetük rendbetétele:
3,4 millió forint
Buszöböl építése Petőfi Sándor utcában (negyedik):
2,8 millió forint
Óvoda felújítása: 
1,7 millió forint
Hámán Kató utca felújítása: 
1,5 millió forint
Középső buszváró és környezetének átépítési tervezése, engedélyeztetése: 
1,5 millió forint
Sportpálya fejlesztése: 
1 millió forint
Fűnyírótraktor, utánfutó, hótoló, sövényvágó, motoros fűkasza:

830.000 forint
Informatikai pályázaton nyert számítógépes rendszer cseréjének önrésze: 
350.000 forint
Kossuth Lajos utcában telekvásárlás park céljából:

250.000 forint
Művelődési ház 52 db székvásárlás: 
200.000 forint
A fentieken kívül még több kisebb-nagyobb tétel merült fel,
mint pl. falunap, szüreti felvonulás, egyéb kulturális műsorok,
kiadványok, bemutató állványok készítése; tervezések, újabb pályázatok előkészületei, Hősök tere kifordulási ív megnövelése,
közbeszerzések költségei (pl. óvoda és közösségi ház megújuló
energiaforrás rendszer pályázati költségei, volt tűzoltószertár
„Park-ház” átépítés, felújításának tervezési, pályázati költségei,
sportpálya és létesítményei tervezési, pályázati költségei). A fentiekkel együtt összevontan 2011-ben mintegy közel 45 millió forintnyi fejlesztést, új érték előállítást tudtunk megvalósítani.
A fentiekhez annyit fűznék, aki esetleg sokallotta volna a sportpálya fejlesztését szemben mondjuk az útépítésre fordított ös�szeggel, hogy sportjellegű célra tavaly 3 millió forintot kaptunk,
ebből valósult meg a sportkör működtetése és a sportpálya 1
millió forintos fejlesztése, de természetesen keletkezett maradványösszeg is. Még ehhez nyertünk pályázaton további 1,5 millió forintot eszközbeszerzésre, amit az idén fog a sportkör felhasználni. Ezzel szemben az idei évben 5 millió forintot fogunk
sportjellegű feladatokra kapni, természetesen ebből is tudunk
átcsoportosítani más jellegű fejlesztésekre, de az 1,5 millió forint
eszközfejlesztési pályázaton ismét részt kívánunk venni. Mindezeken túl a sportöltöző fejlesztésére 0 forint önerős, 10 millió
forintot meghaladó költségvetésű uniós fejlesztési pályázatunk
van elbírálás alatt. Láthatjuk, hogy a felkínálkozó lehetőségekkel
próbálunk és tudunk élni. Az azonban rajtunk kívülálló ok, hogy
a leginkább fontos feladatokra, például út- és járdahálózat fejlesztésére évek óta nincs központi forrás, ezeket saját bevételekből, helyi adókból, átcsoportosításokból tudjuk megvalósítani.
Szeretném köszönetemet kifejteni az önkormányzat képviselőtestületének nevében azoknak, akik az elmúlt évben is tettek a
közösségért. A hivatal és intézményei összes dolgozójának! Nádas
Nikoletta művelődésszervezőnek, a közösségi műsorok, programok során a Sárgaliliom Énekkarnak, az Örökzöld Nyugdíjas-
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klubnak, a Somvirág Néptánccsoportnak, a Náraiért Egyesületnek, különösen Marton Melindának és Horváth Szabolcsnak! A
hitélet területén Hencz Ernő esperes úrnak, Marosits Mária és
Szabó Sándorné templomdíszítőknek, Polgár Károlynak a kertészeti munkákat, Hegedüs László templomi karácsonyfa felajánlásokat, illetve mindenkinek a segítségét köszönjük, bármivel is
járult hozzá a közösséghez! A fenyőfás vállalkozók közintézményi,
egyesületi karácsonyfa felajánlásait, Tóth Antal bor felajánlásait
a közösségi programok megtartásához, mint szüreti felvonulás,
nyugdíjas-találkozó stb. szintén köszönjük! Külön köszönet jár a
szüreti felvonuláson résztvevőknek, felvonulóknak és a traktorosoknak! Szeretném megköszönni azok számára a felajánlásokat,
akik a leendő helytörténeti kiállításunk anyagait felajánlották.
Továbbra is szeretném kérni, hogy bármilyen, a faluhoz kapcsolódó régiséget szívesen fogadunk! Kérjük, támogassa Ön is
a település leendő múzeumát. Ne felejtse: a felajánlott kiállítási
tárgyak átöröklődnek az utókorra, így értékes közkinccsé válnak!
A régi tárgyak átadásával, a múzeumban történő elhelyezéssel
kapcsolatban információt kérhetnek Szilágyiné Pompor Vilmától, Nádas Nikolettától, tőlem, vagy a Polgármesteri Hivatalban.
Régi álmom, ha a mi temetőnknek is lenne saját bronzharangja, haranglábbal. Ennek hiánya úgy vélem mindenkit érintő probléma. Önkormányzatunk gazdálkodása ugyan stabil, azonban
minden költséget a település sem biztos, hogy elbír. Adóemelések helyett inkább önkéntes alapra helyeztük a feladatellátást.
Ha ezt közös összefogással megvalósítjuk, az példaértékű lehet,
másodsorban az elkészült műalkotásra méltán lehet majd büszke
minden Nárai ember, ezzel is hírül adva településünk példamutató összefogását. Amennyiben a szükséges összeg összejön, úgy
megrendelhetem a harangot, amelynek kivitelezése 2-3 hónap,
ennyit vesz igénybe egy új harang öntése. A munka a harangláb
tervezésével indul, amit az építési osztályhoz kell benyújtanunk.
A jogerős építési engedély birtokában indulhat a kivitelezés. A
terv: cserépfedésű népies harangláb építése, új harangöntéssel, digitális távvezérlés kiépítéssel, amely azt hivatott szolgálni,
hogy az utolsó utat harangszó kísérje a ravatalozó és a sírhely
között. A haranglábat a temető középső, üresen álló részén kívánjuk létesíteni, környezetének parkosításával, térkövezésével,
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padokkal, kerékpártárolóval. Elképeléseink szerint a harangláb
környékére több kandelábert szerelnénk, amely mindenszentekkor, karácsonykor és más alkalmakkor bevilágítaná a temető hátsó részét. Tudom a számos megkeresésből, ezek fontos igények
sokak szempontjából. A fentiek előzetes költségbecslése 2 millió
forint. A képviselő-testület tagjai járandóságuk lemondásával,
tiszteletdíjuk egy részének felajánlásával kívánnak hozzájárulni e
nemes feladat elvégzéséhez. Megfelelő összefogással elérhetjük,
hogy már az idei szeptemberi Mária búcsúra elkészülhetünk a
munkával. Ha így lesz, ígérem a harangszentelés alkalmával méltó
módon emlékezünk meg az adakozók nagylelkűségéről. Az adományokat egy erre elkülönített bankszámlán várjuk, befizetni a
helyi takarékszövetkezetben lehet. Továbbra is kérem mindenki
segítségét!
Fejlesztési elképzeléseinkről néhány gondolat. A tavasz végére szeretnénk elkészíteni az óvoda és a közösségi ház megújuló
energia ellátó rendszer kiépítését, ennek költsége 16 millió forint. További benyújtott pályázataink elbírálását várjuk a sportöltöző és a volt tűzoltószertár „Park-ház” projektjeinkkel kapcsolatban. A két épület fejlesztése közel 30 millió forintból valósulna
meg. Szeretnénk elkészíteni a Polgármesteri Hivatal oldalán lévő
középső buszöblöt, buszvárót, környezetüknek rendbetételével,
ennek költségbecslése 35-40 millió forint. Szeretnénk a Dózsa
György utca átépítését elvégezni, ennek költségbecslése 12-15
millió forint. Hogy a fentiekből mit tudunk majd megvalósítani,
arról egy év múlva tudok számot adni.
Összefoglalva: 2011-ben közel 45 millió forint fejlesztés valósulhatott meg a településen. Év eleji nyitóegyenlegünk közel
40 millió forint lekötött betét. A közösségi ház uniós pályázaton nyert közel 14 millió forintot utófinanszírozásos módozat
végett ezt követően fogjuk megkapni, így ezzel összevontan Nárai
effektív pénztartaléka 53 millió forint, ezzel nyithatjuk az évet.
Addig is mindenkit nagyon sok szeretettel várunk február 11-én
a rönkhúzáson akár nézőként, vagy résztvevőként! Megköszönve
érdeklődését lakóhelyének közügyei iránt, további kellemes időtöltést, tisztelettel:
Németh Tamás
polgármester

Január 10-én elhunyt a Mokka együttes népszerű alapító énekes gitárosa Csorba Tibor, Guidó 60 éves korában. Guidó barátom volt, aki
zenekarával az elmúlt években a Nárai Művelődési Házban tartotta próbáit zenekarával. Gyakran kértem és vállalt ingyenesen segítséget akár
hangosítás, vagy fellépés tekintetében Náraiban, Nárainak. Giudó fellépései során gyakran a Nárai Mokka együttes néven mutatkozott be.
Utolsó fellépése nálunk a decemberi nyugdíjas találkozón volt. Kedves
Guidó! Nyugodj békében!
Németh Tamás
polgármester
A képen elől Guido, mögötte a néhány hónapja elhunyt
Morris Pedro Miguel a 2011. évi Nárai falunapi fellépésen
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Nátha vagy influenza?
A náthának és az influenzának sok hasonló tünete van. Ám a két betegség között
fontos különbségek is akadnak, amelyek befolyásolják a kór megelőzését, lefolyását és
kezelését is. Bár a tudatunkban mindkét betegség megjelenése a hideg időhöz kapcsolódik, ezek nem feltétlenül járnak együtt.
Nátha: A náthát leggyakrabban valóban a
hideg levegő hosszan tartó belégzése és az időjáráshoz viszonyított alulöltözöttség miatti meghűlés okozza. De lehet a tartós
szellemi és fizikai túlterheltség következménye is. Influenza: Az
influenzavírusoknak pont nem a metsző hideg, inkább a nedves,
párás, esetleg fagyponthoz közeli hőmérséklet kedvez leginkább:
jellemző módon egy-egy influenzajárvány a szürke, nyálkás időszakok után indul útjára. Mindkét betegséget vírusok okozzák,
de nem ugyanazok. Nátha: a megfázást több száz, genetikailag
gyorsan változó náthavírus is okozhatja, nem csoda, ha a szervezetünk képtelen mindegyik ellen védekezni. Influenza: több száz
féle influenzavírus létezik, de ezeknek három nagy csoportja van:
az A, B és a C típus. Az első kettő tehető felelőssé a szinte évente
ismétlődő járványokért. Mindkét betegségre jellemző az orrdugulás, orrfolyás, ám egyedi tünetek is jelentkezhetnek. Nátha: fő
tünetei a fentieken túl a hőemelkedés, a torokfájás, a torokkaparás, a száraz köhögés, a száraz köhögés a tüsszentés és a fejfájás.
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Influenza: tipikus tünetek a fejfájás, a száraz köhögés, a reszketés,
az egész testre kiterjedő fájdalom és a magas, akár 40C feletti láz.
Ahogyan szűnik a láz, a vizes orrfolyás és a torokfájás válik kínzóvá. A beteg extrém fáradtságot, gyengeséget érez, napokig, vagy
akár hetekig nem képes visszanyerni aktivitását. Nátha: a megfázás 1-2 nap lappangási idő után általában 7-10 nap után lezajlik.
Influenza: 1-4 nap lappangási idő után 1-2 héten belül lezajlik.
Szövődmények. Ha tüneteink egy-két héten túl súlyosbodnának, mindenképpen forduljunk orvoshoz! Valószínűleg baktériumfertőzéses szövődményről van szó. Nátha: ha a testhőmérsékletünk meghaladja a 38C-ot, ha arcunk vagy homlokunk
területén heves fájdalom jelentkezik, ha az orrváladék megváltozik, nehezen fújható és sárgás színű lesz, vagy ha erősödik a köhögés, és véres köpetürítés jelentkezik, az felülfertőződésre utal.
A leggyakoribb szövődmény-elsősorban a gyerekeknél- a középfülgyulladás. További szövődmény lehet a torokgyulladás, a hörghurut és a tüdőgyulladás. Influenza: mivel az immunrendszer
legyengül, az influenzában szenvedők könnyen egy másodlagos
fertőzés, úgynevezett felülfertőzés áldozatai lehetnek. Ez többnyire akkor alakul ki, amikor a beteg állapota már javulni kezd.
Ilyenkor újra magas láz, légzéskor jelentkező mellkasi fájdalom
sárgás-zöldes köpet jelenik meg. Leggyakoribb szövődmény a tüdőgyulladás. Az influenza felerősítheti a szív-, és tüdőbetegséget,
illetve más krónikus szindrómák tüneteit.
Dr.Nedeczky Éva
háziorvos

Dr. Bödecs Tamás gyermekgyógyász bemutatkozása
Aki egy közösségben új arcként megjelenik, annak az udvariasság szabályai szerint illik bemutatkoznia. Polgármester úr lehetőséget adott, hogy mindezt a közösség saját újságjában tegyem
meg. Mindig nehezemre esett magamról beszélni, különösen
egyes szám első személyben, így hát hadd mutassam be most magamat, sokuk gyermekének leendő háziorvosát úgy, ahogy egy
újságban szokás, egyes szám harmadik személyben.
Dr. Bödecs Tamás 1963-ban született, mint mondani szokta,
tévedésből Budapesten. Semmi kapcsolata nem volt, és azóta se
nagyon van a zajos székesfővárossal, és bár lélekben büszke rá,
az életben, ha lehet, elkerüli. (Persze Isten nem ver bottal, négy
gyermekéből hárman itt tanulnak.) Gyermekkorát Veszprémben
töltötte, a városszéli családi házba hajnalonként a hajmáskéri
orosz lőtérről hallatszottak be a lövések; ha nem volt hadgyakorlat, akkor viszont oroszlánbőgésre ébredt. Bár apja állatorvos
volt, az oroszlán nem az udvaron bőgött; a legendás veszprémi
állatkert oroszlánketrecei légvonalban alig pár száz méterre estek
házuktól.
Szakítva az állatvilággal és az apai hagyománnyal, a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett általános orvosi diplomát 1987-ben. Az egyetemi évek alatt
sokat tanult, legfőképpen azt, hogy az állatok (és az állatorvosok)
meglepően őszintébbek tudnak lenni, mint az emberek (és az
ember-orvosok). Nem volt kérdés tehát, hogy a végzés után az állatokhoz hasonlóan beszélni nem tudó, ámbár őszinte csecsemők
(no és a beszélni már tudó, de hasonlóan őszinte gyermekek)

vonzották. Az akkor legendás hírű szombathelyi kórházban Prof.
Cholnoky Pétertől és az ő akkori csapatától tanulta a szakmát.
Valószínűleg jó mesterei voltak, mert 1991. 12. 13-án, Luca
napján (az év legbalszerencsésebb napján), mely akkor, hogy,
hogy nem péntekre esett, jeles eredménnyel szakvizsgázott csecsemő-gyermekgyógyászatból.
Nem sokkal ezután elhagyta a kórház kötelékeit, s Szombathely
M. J. Város Egészségügyi Alapellátó Intézetében ifjúságorvos lett.
A serdülők ellátása során fájdalmasan kellett tapasztalnia, hogy az
addig megtanultak nem elegendőek: a serdülők (a csecsemőkkel
ellentétben) ritkán betegedtek meg súlyos testi betegségekben,
ám annál több lelki zavart tapasztalt köreikben. Ezért 1992–95
között a Magyar Pszichiátriai Társaság és Magyar Családterápiás
Egyesület „Családterápiás kiképző tanfolyam”-án vett részt. Ezt
követően többször foglalkozott családi konfliktusok kezelésével,
2003-2006 között a Gyermek- és Serdülőpszichiátria Gondozó
munkáját is segítette részállásban.
Kevesen tudják mit jelent a ’doctor’ szó. Lepődjenek meg: nem
orvost, nem gyógyítót, hanem szó szerint „tanító”-t jelent. Lelke
mélyén Bödecs ’doctor’-t is az oktatás vonzotta. Volt főnöke, Cholnoky professzor meghívására 1999-ben a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központjába ment
dolgozni, a gyógyító munka mellett védőnőket, diplomás ápolókat,
szülésznőket, mentőtiszteket, valamint „csecsemő- és kisded-gondozókat” (egyszerűbben: bölcsődei gondozókat) tanított. 2010ben a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Doktori
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Iskolájában tudományos doktori (PhD) fokozatot szerzett, majd
a Doktori Iskola oktatója lett – az Egészségtudományi kutatások
módszertanát és Epidemiológiát tanít.
Közben egy házi gyermekorvosi körzetben gyűjtött tapasztalatokat. Legmegdöbbentőbb élménye az volt, hogy kb. ugyanannyi
időt kellett szánnia a beteg gyermekek vizsgálatára, mint a szülők
kérdéseinek megválaszolására. Akkor döbbent rá, hogy a szülőket
gyermekük állapota mellett az ismereteik hiánya legalább annyira
izgatja. Információhoz jutni a mai internetes világban könnyű.

Hiteles információhoz jutni, iszonyúan nehéz. És akkor határozta el, hogy több mint két évtizedes orvosi, és a több mint egy évtizedes oktatói tapasztalattal feladja addigi életét, és gyermek-háziorvos lesz. Úgy gondolom, mindannyiunk közös érdeke, hogy
kívánjunk neki sok sikert, és… minél kevesebb munkát, minél
kevesebb beteg gyermeket!
Dr. Bödecs Tamás
csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
gyermekgyógyász háziorvos

Tisztelt Szülők!

téneti kiállítás, és Nárai történetét bemutató könyv. Meggyőződésem arra a településre, amely a múltjával törődik, fényes jövő vár.
1993-tól az alapellátás privatizációját követően megvalósult
szabad orvosválasztással a páciensek dönthettek a háziorvos személyéről, mely megalapozta a kölcsönös bizalmon alapuló preventív és gyógyító tevékenységet.
Szíves engedelmükkel megemlítenék pár momentumot, melyeket az elmúlt negyedszázad alatt büszkén vállalok. Sok gyermek egészségét szolgálhattam. Munkám során számtalan kedves
családdal ismerkedtem meg. 25 év alatt két alkalommal hiányoztam „igazolatlanul” a Nárai rendelésről. Mentségemre szolgál,
hogy mindkétszer a közút tükörjég, illetve fél méteres hó miatt járhatatlan volt. Nemzetközi gyógszervizsgálói tanfolyamot
végezhettem, amely alapfeltétele volt a későbbiekben folytatott
szintén nemzetközi oltóanyag hatékonyságát vizsgáló tevékenységemnek. Ennek gyakorlati haszna a régi oltóanyagok hazai felcserélése modern vakcinákra, melyet világszerte napjainkban alkalmaznak. A Markusovszky Kórház által adományozott főorvosi
címet is elismerésként fogadtam. Büszke vagyok kiváló munkatársaimra. Farkas Ferencné Marika és Molnárné Németh Emma
védőnő segítő tevékenységét hálásan köszönöm.
Végezetül szíves elnézésüket kérem a szubjektívumokat sem nélkülöző írásom miatt. Mentségemre szolgál, emberöltőnyi Náraiban eltöltött időszak elfogulttá tett. Kérem volt pácienseimet,
fogadják bizalommal utódomat, Dr. Bödecs Tamást. Helyettesítő
orvosként a jövőben is folytatom tevékenységemet. Jó egészséget
kívánva:
Dr. Halász Ernő
csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
gyermekgyógyász háziorvos, c. kórházi főorvos

Tájékoztatom Önöket, hogy házi gyermekorvosi praxisomat ez év elejétől Dr. Bödecs Tamás csecsemő- és gyermekgyógyász
szakorvosnak adom át. A rendelési időpontok, valamint az asszisztencia és a védőnő
személye változatlan lesz.
A fenti bejelentésen túl röviden ismertetném községünkben töltött 25 év gyermekorvosi tevékenységem történetét. 1967–1973-ig a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végeztem tanulmányaimat. 1973-ban kaptam
orvosdoktori diplomát. 1973–1977 között a Markusovszky Kórház
gyermekosztályán foglalkoztattak osztályos orvosként. Valamen�nyi részlegen és a Fertőző Osztályon is letöltöttem a szakvizsgához
szükséges intervallumot. 1977-ben csecsemő- és gyermekgyógyászatból szakvizsgát tettem jeles eredménnyel. 1977. december
1-jétől gyermekgyógyász körzeti orvosként a Szombathely, Juhász
Gyula utcai rendelőben, majd ennek az elavult rendelőnek megszüntetését követően a Szent Márton úti rendelőben tevékenykedtem. 1986-ban Lakner László városi főorvos azzal a kéréssel
fordult hozzám, hogy vállaljam Nárai község gyermekorvosi ellátását, melynek oka: Nárai község Pornóapátihoz tartozott vegyes
körzetként (felnőtt és gyermekkörzet általános orvosa látta el). A
Pornóapátiban szolgálatot teljesítő kolléga állása megszűnt. Nárai
község Szombathelyhez akart integrálódni felnőtt és gyermekkörzet
vonatkozásában. Döntésemet nagymértékben befolyásolta, a volt
belvárosi körzetem határainak objektív okok miatti gyakori változtatása. Ekkor még nem volt szabad orvosválasztás. Az agglomeráció
felgyorsulása miatt gyakori körzethatár módosítások miatt pácienseim nagy része szinte fél évente változott. Így kerültem a „belvárosi
rendelőből” a „perifériára” a Jáki útra és Náraiba. A községben
akkor nem volt vezetékes víz és csatornahálózat, hiányzott a gázszolgáltatás, vezetékes telefon három vonallal üzemelt, a szemétszállítás
és a kábelszolgáltatások (TV, internet) sem működött. Mindez már
a múlt. Örömmel tapasztaltam a község teljes infrastruktúrájának
kiépülését. A közintézmények felújítása, valamint az igényes új lakóházak is a község fejlődésének a bizonyítékai. Megható a helytör-

Őssejtben a jövő!
Szülőkké válva számos döntést kell meghoznunk gyermekünk
helyett. Szeretnénk számára a legszebb és legbiztonságosabb hos�szú életet és egészséges jövőt biztosítani. Napjainkban egyre gyakrabban kerül a szülők, nagyszülők látószögébe, a köldökzsinór-

Nárai község Önkormányzatának Képviselő-testületének nevében ezúton is megköszönöm Dr. Halász Ernő
negyedszázados, lelkiismeretes, kiemelkedő gyógyító tevékenységét, amit községünkben végzett! Bár helyettesítőként továbbra is köztünk marad, Doktor Úr, békés,
boldog nyugdíjaséveket kívánunk!
Tisztelettel: Németh Tamás polgármester.
vér-őssejt és a köldökzsinór őssejt megőrzésének és gyógyászati
felhasználásainak lehetőségei. Az őssejtek a szervezet olyan különleges, nem specializálódott sejtjei, amelyek életük végéig megőrzik osztódási képességüket. Így aztán képesek önmaguk megújítására vagy megsokszorozására. Másik különleges tulajdonságuk,
hogy speciális, elkötelezett szöveti sejtté is képesek átalakulni.
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Az őssejtek felhasználása a gyógyászatban
az 1970-es évek óta ismert eljárás. Napjainkban az őssejt transzplantációt már 80-nál
is több, súlyos betegség gyógyítása során
alkalmazzák rutinszerűen. Leggyakrabban
a vérképzőrendszert és az immunrendszert
érintő betegségekben, valamint daganatos
betegségekben és bizonyos anyagcserezavarok esetén. A saját felhasználás céljából fagyasztva tárolt köldökzsinór őssejtek szükség esetén azonnal rendelkezésre állnak. Megfelelő immunológiai egyezés esetén a gyermek családtagjának (pl.
testvérének) kezelésére is alkalmasak lehetnek. Így ezeket a bankokat a külföldi szakirodalomban „családi” bankoknak is nevezik.
Mi a teendő, ha születendő gyermekünk számára szeretnénk
igénybe venni eme szolgáltatást? Az interneten elérhetőek az
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ezzel foglalkozó cégek elérhetőségei és árai. A várandósság alatt
fel kell venni velük a kapcsolatot, szerződéskötés után elküldik
a mintavételi készletet, melyet a szülésnél az anyának magával kell vinnie a kórházba. A szülést követő órákban telefonon
értesíteni kell a cég futárszolgálatát, amely elszállítja a levett
mintát. A sikeres feldolgozás után a cég a szerződésbe foglaltak
szerint tárolja a mintát. A térítési díj kiegyenlítése történhet
egy összegben vagy részletfizetési formában. Az igazság az, hogy
ez a szolgáltatás nem olcsó, több százezer Ft, de ha belegondolunk, hogy ezzel milyen sokat tudunk adni gyermekünknek (az
egészséges élet lehetőségét), érdemes elgondolkoznunk rajta, s
ha megengedi a családi költségvetés, megfinanszírozni az őssejt
mintavételt.
Molnárné Németh Emma
védőnő

Náraiért Egyesület eseményeiről
dig a lakossági jelentkezők közül választjuk
ki sorsolással. Mindegyik előadás szombaton este 19 órakor kezdődik. Meglátásom
szerint jó fogadtatása van az ötletünknek,
mert az eddigi három előadásra sok jelentkező pályázott.
A szerencsések: első előadás: 2011. október 8.: A peleskei
nótárius. Egyesületi tagként: Szeleczkyné Grámán Éva, civilként
Ásó Tünde vett részt.
Második előadás: 2011. október 12.: A tizenkét dühös ember.
Egyesületi tagként Molnárné Németh Emma, civilként Németh
Emőke volt a szerencsés.
Harmadik előadás: 2011. december 17.: Chicago. Egyesületi
tagként Horváth Szabolcs, civilként Takács Ildikó vett részt.
Mint említettem még két előadás hátravan: a Szentivánéji
álom, és a Zarándokének. A színház közlése szerint a mi bérletünkön januárban nem lesz előadás, hanem februárban és márciusban. Várjuk a jelentkezéseket! Hirdetéseinket, plakátjainkat az
óvodában, a kultúrháznál és a focipályánál keressék!
A 2011-es személyi jövedelemadónkból a Náraiért Egyesületet
is támogathatjuk 1%-kal, adószámunk: 18899049-1-18. Kérjük,
támogassa Ön is egyesületünket!
Marton Melinda
szervező titkár

Fotók: Lóránth Csaba

Az őszi és téli időszakban az alábbi rendezvények szervezését végeztük:
– Márton-napi játszóház (november 11.).
Kézműves foglalkozáson vehettek részt az
érdeklődők. Ildi óvó néni kedves irányításával énekeltek és játszottak az apróbb gyermekek.
– Nárai Advent – adventi vásár és ünnepi műsor (december
10-én). Nádas Nikoletta művelődésszervezőnk irányításával készültünk az adventi műsorra. A vásár délután három órakor kezdődött, nagyon gördülékenyen zajlott a Kultúrház aulájában. Hat
órától a szombathelyi Capito Gitárklub karácsonyi műsorát élvezhette a hallgatóság. A fellépés díját egyesületünk biztosította.
– Betlehemes Jézuska-várás (december 23.). Az óvodások
kedves betlehemese közben Kántor Zsófia, ötödik osztályos tanuló szavalatát hallgathattuk meg.
Színházbérletekről… Az előző, októberi számunkban örömmel hívtuk fel az olvasók figyelmét, hogy vásároltunk négy Jávor
Pál-bérletet a Weöres Sándor Színház őszi előadásaira. A bérlettel
még két előadás most is hátravan. Ezért újra közzétesszük, hogy
az előadásokra egyenként kell jelentkezni. Egy-egy előadásra két
pár, azaz négy ember mehet el a bérletekkel. Az egyik pár az egyesület jelentkező tagjai közül kerül kisorsolásra. A másik párt pe-
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Óvodai hírek
Óvodánkban az advent időszaka izgalommal teli várakozással és készülődéssel telt el.
Az ünnep jegyében feldíszítettük óvodánkat,
udvarunkon a babaházban betlehemet állítottunk fel gyermekeinknek. Csoportszobáinkat
a gyermekekkel együtt varázsoltuk ünnepivé.
December 5-én bekopogtatott hozzánk a
Mikulás a gyermekek nagy örömére. Sírdogálás csak az apróságoknál fordult elő, de ők is inkább felfokozott
izgalmukban pityeredtek el. Hiszen a kedves és jóságos Mikulás
szép ajándékcsomaggal lepett meg mindenkit. A krampusz véleménye szerint is minden gyerek megérdemelte az ajándékot,
amit a gyermekek versekkel, dalokkal viszonoztak. Köszönet Varga László úrnak, óvodánk szponzorának a szép csomagokért.
A község idős lakosait karácsony előtt a Kultúrházban köszöntöttük karácsonyi műsorunkkal. Gyermekeink szépen szerepeltek, dicséretem feléjük határtalan volt. Bátrak, fegyelmezettek
voltak, örömüket lelték a szereplésben, köszöntésben.
December 10-én a község adventi vásárt rendezett, melyen óvodánk is árusított. Nagy keletje volt az óvodánkban készült angyalkáknak. Bevételünk 28.000 Ft lett. Köszönjük vásárlóinknak, hogy ily
módon támogatták óvodánkat. Bevételünkből fenyőpolcokat vásároltunk a nagycsoportba, a vételhez polgármester úr felajánlotta az
iskola felújítása során keletkezett fémhulladék bevételét is, melyért
12.000 forintot kaptunk. Köszönjük a segítséget! Forrásainkat még

egy kicsit kiegészítve tudtunk venni három fenyőpolcot. Célunk a
bútorzat folyamatos cseréje, hogy csoportszobáink melegek és otthonosak legyenek. A kiscsoportban már mindez megvalósult, kivétel a székek cseréje, ami az idei év feladata lesz. A fenntartóval és a
szülőkkel közösen ez is sikerülni fog! A Jézuska hozzánk december
22-én hozta a szépen feldíszített karácsonyfát és a sok-sok ajándékot. Gyermekeink nevében köszönjük a fenntartónak, Varga László
úrnak, hogy segítségükkel, szép ajándékokkal gazdagodtunk. Köszönjük a gyönyörű normann fenyőket, volt óvodásunk apukájának.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a Jézuska-várás előkészületeibe
a plébános bácsi is bekapcsolódott. Több alkalommal átjött hozzánk a műsor próbáira. A cukorka és csokoládé soha nem maradt
el, gyermekeink örömére. Plébános úr jó szívére utal, hogy a kicsikre is mindig gondolt, nekik is jutott a finomságokból, pedig
ők még csak megfigyelői az eseményeknek. December 23-án, a
szépen feldíszített templomban szentmise keretében, orgonaszó
mellett vártuk a Jézuska születését. Köszönöm a szülőknek, hogy
elhozták gyermekeiket az ünnep méltó helyére, hogy a falu apraja-nagyja együtt készülhessen a karácsony estéjére.
Az újév beköszöntével egy új időszak köszönt ránk, ezernyi örömével, vidámságával. Az idei évben az óvodások farsangját az óvodában, vagy már a szépen felújított volt iskolaépületben tartjuk.
A Szülői Munkaközösség báljával erősíteni szeretnénk kis közösségünk összetartozását, egymásra figyelését. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Fábsics Ildikó
óvodavezető

Folytatódik a hagyományápolás… RÖNKHÚZÁS februárban!
2011. szeptember vége. Szüret. Ugye emlékeznek?! A faluban
elkezdődött valami. A hagyomány ápolása. S most, a nagy sikerre
való tekintettel, folytatjuk:
2012. február 11., szombaton rönkhúzást tartunk
Mi is az a rönkhúzás? Mit jelent? Mi történik olyankor? A válasz: a rönkhúzás a farsangi ünnepkörhöz tartozó, a farsang végét
jelző népszokás. Az egész hagyomány abból
ered, hogyha vízkereszttől hamvazószerdáig
nem volt a faluban esküvő, akkor a falu népe
férjhez adott egyet a túlkoros, pártában maradt lányok közül, és a párt egy szépen feldíszített szégyen-rönkre ültetve húzta a násznép. Az évenként vis�szatérő esemény célja a búfelejtés, a szürkeség, a hideg elűzése. Így
az emberek vidáman, jókedvűen várták a tavaszt. Ha nem volt igazi
lakodalom, ahol a falubeliek mulathattak, akkor maskaralakodalmat tartottak. Hajdanán a rönkhúzással szégyeníteni, büntetni szerették volna a fiatalságot a gyámoltalanságukért, hogy nem tudtak
megházasodni, férjhez menni. Mára ez inkább egy kitűnő alkalom
a vidámságra, együttlétre, hiszen a bolondesküvő nagyon hasonló
az igazi lakodalomhoz. A ceremónia – mint például a leány és a
legény kikérése, az esketés, az örömapa és örömanya felköszöntése,
a menyasszonytánc – a tradíciók szerint történik.
Tehát kedves Náraiak, készülődjenek! Aki kedvet érez ahhoz,
hogy ismét egy jót mulasson, az kérem, jöjjön el a rönkhúzás

részleteinek megbeszélésére 2012. január 20-án, pénteken
17.30 órára a Művelődési Házba. Remélem, sokan leszünk!
Nádas Nikoletta
művelődésszervező

Hív, vár a Könyvtár!
Kedves Náraiak! Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy
településünkön Könyvtár működik. Nem is akármilyen
könyvállománnyal. A több száz kötet közül mindenki megtalálhatja a saját ízlésvilágának valót. Negyedévente megújul a
könyvkínálat, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárból
érkeznek az új kötetek. Válogatni lehet a regények, novellák,
életrajzi leírások, verseskötetek, mesék, ifjúsági regények
közül. Dvd kölcsönzésére is van lehetőség. Könyvtárunkban
természetesen helyet kaptak a lexikonok, szótárak is. Ezeket helyben lehet használni, kölcsönzésükre nincs lehetőség.
Újságokat, folyóiratokat, havi- és hetilapokat is lapozgathatnak a könyvtár csendes zugaiban. Rendszeresen érkezik
a Nők Lapja, a Praktika, a Kertbarátok, az ifjúság számára a
Bravo és a gyerekeknek a Minimax és a Dörmögő Dömötör
stb. Remélem felkeltettem érdeklődésüket és találkozunk a
Könyvtárban! Nyitvatartási idő: pénteken 16.00-18.30 óra
és szombaton 10.00-12.00 óráig.
Nádas Nikoletta
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„Isten áldd meg a magyart…!”
Így kezdődik nemzeti imádságunk a
Himnusz. Jelentősebb ünnepeken és fontos
eseményeknél is örömmel énekeljük. Most,
hogy új évet kezdtünk, különösen szükséges. Ezzel elismerjük, hogy Isten teremtette
a világot, fenntartja és gondját viseli. Ő a
mi Atyánk, mi pedig a gyermekei vagyunk.
Ezért ne múljon el egyetlen nap sem anélkül, hogy az Úr imáját, a Miatyánkot el nem mondtuk.
Ott, ahol a gyermek mit sem törődik a szüleivel vagy tán
meg is veti őket, előbb-utóbb nagy bajok történnek. A csa-

ládok, ahol az Isten mit sem számít, idővel szétesnek. Nemzetek, országok roskadoznak, mert nem tartják fontosnak az
Isten tiszteletét. Az ószövetségi zsoltáros több ezer évvel ezelőtt így ír: Hogyha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad,
ki építi azt. Hasztalan néked hajnal előtt kelni, fönn fáradozni
késő éjszakáig. Pihentében is megad minden áldást, annak az
Úr, akit szeret…
A Himnusz sóhajával fejezem be gondolataimat: „Hozz reánk
víg esztendőt!”
Dr. Rátkai László
tisztelendő

Kedves Náraiak!

Nem tagadhatjuk le semmiféle álszent szónoklattal, hogy a szerelem a magány vetkőztetése, a találkozás boldogsága, a másik
emberben hazatalált lét öröme.
…Készülődik a feketerigó. Tervek vannak a fejében. Egy
fészek tervei… Nem hamarkodja el a dolgot. Most még csak
fütyül, énekel, dalol, hogy fütyüljenek, énekeljenek, daloljanak
neki. Nem ám akármilyen ágról szakadt fickó, hanem az, akinek
egyszer megszerette a hangját, és az a hang szívet remegtető volt.
Ebből a találkozásból érlelődött a fészekrakás gondolata.
Fészek a szíved – gondolja, aki igazán szeret. „Benned szeretnék lakni ott, hol dolgos, szorgalmas szíved. Egy szívet szeretnék
veled! (Illyés Gyula i. m.).

Provokállak benneteket! Kitől idézek?
Valaha Zalaszentgyörgyön vásároltam 100
db szentírást (Bibliát), amelyből megvan
még 6 db. Ajándéknak szánom a kb. 2.000
forint értékű könyvet azoknak, akik megfejtik ki a szerzője az alábbiaknak. A megfejtést a 94/814-925-ös telefonszámon
várom.
Napok óta figyelek egy feketerigót. Óvatosan lenéz az orgonabokor tetejéről, s amikor tiszta a terep, egy szempillantás alatt
földre száll, csőrébe kap egy fűszálat, s máris tovatűnik… Fészket
rak. Fészket az életnek, fészket a reménynek, otthont az apróságoknak. A feketerigó ismeri a sorrendet. Először a fészket készíti
el, utána jöhetnek a fiókák. Neki egy biztos hely kell, amit otthonuknak tudhat.
Nem segíthetek neki, de izgatottan lesem, vajon jó helyre rakja-e az otthonát, olyan ágra, amely széltől védett, macskamentes,
nincs szem előtt. Pedig felesleges az izgalmam, hiszen ő sokkal
jobban tudja a fészekrakás szabályait, mint én. Nekem kell tőle
tanulnom.
Micsoda fordulat! A rigóról akartam írni és a rigó „diktált”
nekem. A szerzői díjat majd téli eleségben honorálom neki, mert
egyelőre nagyon önellátó. Készülődéséből láttam, hogy tervez valamit. A családalapítást lehet meggondolás nélkül csinálni…

Sokan vettek részt az éjféli szentmisén
A fészek terve
…A rigó fütyülni kezdett. Tombolt a torkából a szó, világgá kürtölte, hogy ő fiatal, szép és társat keres… Egyszer csak
valakinek megtetszett a hangja és válaszolt neki… Attól kezdve
egymásnak énekeltek.
Cifrázhatta a környék összes madara, hiába erőlködött. Volt
olyan hang, amit csak ők ketten értettek, mások számára nem
volt üzenettartalma. Mióta megismerték egymást, válaszolni tudtak a Hangra, amelyre fölfigyeltek valamikor.
„A szerelem ismerkedés” – jut eszembe Illyés Gyula gyönyörű
üzenete. „Kevés, kevés mindez kevés, várlak, szeretlek! Szeretnélek át és átjárni, mint a véred, mint a levegő, mit beszísz. A
szerelem ismerkedés – léleknek? A testnek is!”

Ehhez az egységhez két ember erejére, türelmére, kitartására és nagy-nagy szeretetére lesz szükség. Minden elhamarkodott
mozdulat kárukra válna.
Rezzen a fenyőfa ága. A feketerigók beszélgetnek.
A fészek megteremtése
a téma. Nem lustálkodhatnak többé. Nem fürödhetnek tovább
csupán egymás szeme sugarában, nem telhet el az életük azzal,
hogy csak énekelnek.
Felelősséget vállaltak valakiért. Új élet mellett döntöttek, akinek
hely kell. Helyre van szüksége. Még nem tudják pontosan, hányan
is lesznek majd, ha kettős életük családdá szépül, csak azt tudják,
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hogy annak a családnak otthonra van szüksége. Olyan otthonra,
amely az övék. Nem a tulajdonjog miatt, nem azért, hogy hivalkodhassanak vele, hanem a hazatalálás nélkülözhetetlen élményéért.
…És gyűjteni kezdenek. Szalmaszálat, füvet, apró ágakat, fészekbélésnek tollat, pihét; a rigónak könnyebb a dolga, mint az
embernek. A fészek előbb készül el mint a mi házaink.
De kell, hogy megoldást találjunk a fészekhez, mert nélküle
nincs életünk. A rigószabású élethez fészek kell. Az emberszabású
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élethez egy otthon, ahová nyugodt, boldog örömmel mehetünk,
mert várnank bennünket. Az otthon boldogsága nem attól függ,
hogy hány négyzetméter és milyen a komfortfokozata. Az otthon
attól otthon, hogy olyan mint egy fészek, ahol egymáshoz melegedhetünk.
Boldog új évet kívánok!
Hencz Ernő
plébános

Harangöntés közadakozásból…
Régi reményem, hogy harang szóljon falunkban temetéskor,
kísérjen mindenkit utolsó útjára. Hiszem, ez nem csak nekem,
hanem minden Nárai embertársam számára fontos. A mai temetőnk Márai Terézia korában került kialakításra, aki rendeletben
tette kötelezővé, hogy a temetkezési helyet a lakott területen kívülre kell áthelyezni. E hely akkor még az volt. Történelmi korok, korszakok, múltak el anélkül, hogy itt harang kondult volna
temetéskor, harangszó kísérte volna az utolsó utat. Ez is példázza elődeink embert próbáló, nehéz, anyagi javakban nélkülöző
szerény korszakait, melyek útjait végigkísérték. Az elmúlt évszázadok a Nárai embert kemény megpróbáltatások elé állították.
A nehéz fizikai munka, a kiszolgáltatottság, eszmeváltások sora,

világháborúk, árvák, özvegyek, földeken dolgozó anyák, hősi halott apák, egyéni sorsok kísérték elődeink rögös útjait. A létért
folytatott küzdelemben a megélhetés mellett harangöntésre gondolni sem mertek. Bár azt mondják most is gazdasági világválság
van, azonban úgy érzem, most talán eljött az idő, hogy közös ös�szefogással harangot öntethetünk, harangot szentelhetünk. Arra
kérem, amennyiben Ön is egyetért velem, anyagi lehetőségeihez
mérten nyújtson támogatást. A helyi takarékszövetkezetben az
erre elkülönített számlára történő befizetéssel nyújthat segítséget. Tisztelettel és köszönettel:
Németh Tamás
polgármester

Staféta

tész vagy lakberendező leszek. S ezeken kívül is van még néhány
ötletem.
– Egy óvatos kérdés a végére. Majdnem mindenki Dodónak szólít, kedveled ezt a nevet? Honnan ered?
– Én kedvelem ezt a becenevet. Azért is, mert óvodás korom
óta így hívnak és azért is, mert kiemel a többiek közül. Amikor
először meghallják az emberek a nevemet, furcsán néznek rám.
A tanárok is Dodónak hívnak, egy tanárnő kivételével. Szerintem
minden ismerősömnek tetszik a nevem.
– Akkor hát kedves Dodó, kinek adod a stafétát?
– Horváth Nórának.
Marton Melinda

Kedves Dóri! Nem lepődtem meg, mikor Nádor Dorka téged kért fel az interjúra. Annak ellenére, hogy te hatodikos vagy,
Dorka pedig ötödikbe jár. Én is úgy látom, hogy ti is és szüleitek
is kedvelik egymást. Honnan ez a barátság?
– Az anyukám a Náraiért Egyesület tagja. Dorka anyukája,
Hajni néni is. Innen ismerjük egymást a szüleink révén. Sokszor
átmegyünk hozzájuk és ők is hozzánk.
– Az osztálytársaid között is vannak barátaid? Kikkel barátkozol még?
– Vannak az osztályomból is barátaim: Nóri, Antónia, Fanni és
még tudnék mondani egy-kettőt.
– Szereted az iskoládat? Miért?
– A Felsőcsatári iskolába járok. Azért szeretem, mert ahhoz
képest, hogy vidéki iskola rengeteg program, rendezvény, kirándulás van.
– Hárman vagytok testvérek, mindegyikőtök lány. Kérlek, mutasd be
a testvéreidet!
– Andor Virág a nővérem, két és fél évvel idősebb nálam. A
Bolyaiba készül, kutató orvos szeretne lenni. A húgom, Andor
Flóra hat éves. Ő még ovis, azt mondta, fodrász lesz.
– Szoktatok civakodni, vagy nagy az egyetértés köztetek?
– Szoktunk veszekedni, nem is keveset.
– Szívesen venném, ha a szüleidet is bemutatnád kicsit!
– Anyukám főállású édesanya, apukám a rendőrségen dolgozik.
– Mit csinálsz szívesen szabadidődben, mi a hobbid?
– Kedvelem a rajzolást, festést, barkácsolást.
– Hogyan és mennyit tanulsz? Mik a terveid a jövőre?
– Én úgy gondolom, hogy a képességeimnek megfelelően tanulok. A jövőbeli terveim között szerepel, hogy építész, belsőépí-
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Rock and Roll az élete…
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csapatomnak és nekem túl kellett „élnünk”az, hogy Krisztától az
énekes társamtól 2010 nyarán különváltam és a táncosok mellett
Decemberben ezzel a szlogennel készített a televízió egyik csa- most egyedül éneklek a műsorban.
tornája, a falunkban élő Kántor László által vezetett Rock and
– Mi volt az oka ennek a kényszerű lépésnek, mert ezt éreztem a hanDili Show csapatról 20 perces zenés riportot. Ebből az alka- godból?
lomból kerestem fel Lacit, hogy tisz– Nézd, erről nem szívesen beszélek,
telje meg az újságunk olvasóit néhány
de ha egy üzletben valami negatívum
információval egy rövid riport erejéig.
történik, akkor azt szokták mondani,
Január első napjaiban utam Laci felé
hogy technikai okok miatt zárva.
vezetett. Már a kapun belépve kezdett
– Ez a válás nagyon megviselt benneteelfogni a Rock and Roll életérzés. Az
ket?
előkerti fenyőfán lévő UV kék fényfüzér
– Hosszú évekig játszottam vele, és a
is mintha sugallaná a ház urának szendalok egyharmadát ő énekelte. A kivávedélyét, munkáját. Az ízléses berenlásával az egész műsorunk borult. Azt,
dezésű házba belépve szívélyesen fogad
hogy nem fájt azt nem mondhatnám,
Laci, majd a nappaliból a házi stúdióba
de nekem az életem ez a műfaj, ezért
megyünk. Számítógépek, hangsugárzók,
elkészítettem egy új repertoárt. De túl
monitorok, megannyi számomra ismevagyok ezen is és még mindig a színparetlen technikai berendezés, eszköz.
don vagyok a táncosaimmal. Nem kis
Majd helyet foglalunk, és felpörög, düfeladat volt, de azt hiszem sikerült.
börög a hangszórókból a Rock and Roll.
– Biztosan sikerült, ahogy fogalmaztál,
Ez Laci birodalma. A stúdiófelvételek
mivel aki ott volt a szüreti mulatságon az
előtti és utáni munka zajlik itt. Amikor
láthatta, hogy nem akármi amit előadtatok.
fellépésre indul, új műsort, repertoárt,
– Aznap, amikor felléptünk itt Náraszámokat állít össze, vagy csak amikor
iban, már igen fáradtak voltunk, mert
egyszerűen a kedve tartja, a számítógép
az volt a harmadik bulink az est folyaMűsor közben
vezérlésű – mondhatom helyi stúdió –
mán. Az, hogy jól sikerült-e azt mindig
hangsugárzóiból dübörög a Rock and Roll, Laci pedig énekel.
a közönség dönti el, de arra emlékszem, hogy egy félórás műsort
– Először is engedd meg, hogy gratuláljak az eddig elért sikereitekhez, kértél, ehelyett 1 óra 10 perc lett belőle.
ami nem kis szó, hogy idáig eljutottatok. Mi történt veletek ebben a másfél
– Ott voltam az 5 éves jubileumi bulitokon, ami nagyon jó volt, de
évben, amióta nem találkoztunk?
most azt mondhatom még erősebbek lettetek.
– Nézd, a nulláról felállni nem volt egyszerű feladat, de nagyon
sokat dolgozom rajta azért, hogy így működjön a dolog. A lányom, aki a csapatban táncol, ő az elsők között hallja az elkészült
dalaimat, így hát ő az egyik legnagyobb kritikusom. Néha el kell
ismernem, mint kívülálló igaza van. Nekem tehát a negatívum,
ilyenformán építő kritika.
– Tartod a kapcsolatot Fenyő Mikivel és zeneszerződdel, Novai Gáborral?
– Mikivel mostanában nem találkoztam. De családommal az
év utolsó óráit Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar körében
ünnepeltük, természetesen munkával. A 2011-es év utolsó buliját Szombathelyen a Sportházban, a 2012-es legelső fellépést
Bükön egy 4 csillagos hotelben köszöntöttük. 8 éve dolgozunk
egymás mellett és nagyon jólesett, hogy ez volt az első közös
szilveszterünk.
– Milyen újdonságokról tudsz beszámolni a műsoroddal kapcsolatban?
– Tavaly 6 új dalt készítettem el, ezek közül két dalra vagyok a
Valahol Náraiban
legbüszkébb. Az egyik a saját dalom, melynek címe: Rock and dili
– Szeretettel köszöntöm az olvasókat. Tényleg másfél év- twist, a másik pedig egy angol dal, melyet Cliff Richard énekelt:
vel ezelőtt készítetted az utolsó riportot? Azóta sok mindenen Tutti-frutti. Ezeknek van a legnagyobb sikere bárhol is játsszuk.
mentünk keresztül, amiben volt jó és sajnos rossz is, de talán a
– De úgy tudom mégsem ezek a legnagyobb büszkeségeid…
jóból jutott nagyobb szelet. Sok fellépés, a közönség szeretete,
– Talán igazad van. Tavaly nyáron kezdtük el egy videoklip forúj dalok, szóval fut a szekér, pozitívum jellemzi munkásságom gatását, ami decemberre lett kész. A klip címe: Fejre áll a ház. A
úgy vélem, legalábbis a visszajelzések, a műsorfelkérések erre en- bemutatás során az egyik tv kért fel, hogy ők készítenének rólam
gednek következtetni. Talán az egyik legnagyobb csapás, amit a és a csapatról egy 20 perces műsort. Először vonakodtam a felké-
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réstől, mivel nem szeretem a „ki vagyok ént”, de aztán rábeszéltek.
Azóta telefonok, és e-mailek hada zúdult a nyakamba. Ja, és mivel
elég sokan kérdezték miért nem találják az új honlapot, ezért az
újságon keresztül most megadom. www.rockanddilishow.hu
– Meg kell, hogy kérdezzem, nem szeretnél-e esetleg más énekes hölgyet
a csapatodba?
– Szeretnék, de, hogy minden kritériumnak megfeleljen, nehéz olyat találni.
– Jövőre tekintve a terveid?
– Már jó néhány műsorunk le van kötve, de én nem szoktam
nagyravágyó terveket szőni. De, mint egyik dalomban énekelem:
Minden kocka fordul...
– Kedves Laci! Eredményeidhez, sikereidhez engedd meg, hogy szívből
gratuláljak!
Németh Tamás

Rönkhúzás, bolondesküvő,
farsangi bál….
Közhírré tétetik tehát a falu népének,
Igazi esküvő híján, bolondlakodalomra készülnek a Nárai emberek!
Az Úr 2012. esztendejében, február havának,
11. napjának szombatján rönkhúzás lesz Náraifalvában!
Méretes rönköt és a legszebb farsangi párt teszik közszemlére
civilszervezetek és a művelődési ház közös rendezvényen.
Lesz itt minden, mi a vigassághoz kell,
Ha lemaradnak róla, egy évet várni kell!
2012. február 11-én, szombaton
a vidám farsangi jelmezbe öltözött násznép meghívja
Önt és kedves családját
rönkhúzásra és bolondesküvőre!
A program:
– 15 órakor a nosztalgia rönkhúzás kezdete, indulás a Művelődési Ház elől
– a vőlegény kikérése az örömszülőktől
– a menyasszony kikérése az örömanyától és örömapától
– a menyasszony és a vőlegény felszáll a hintóra, vagyis a rönkre
– az ifjú pár fogadalomtétele pap előtt a Millenniumi parkban
– majd a menyegző megtartása a Művelődési Házban – menyasszonytánccal
– farsangi bál kezdete.
Az esemény résztvevői: menyasszony, vőlegény, pap, örömszülők, vőfély, kisbíró és a Tisztelt vidám maskarába öltözött és jelenlévő Falunépe – a násznép. A vidám menet során bolondesküvőt
tartunk, majd ezt követően „lakodalomra”, bálra várunk mindenkit. Náraiban rönkhúzás évtizedek óta nem volt, most azonban a
hívó szóra segítséget ígért a Művelődési Ház, Sárgaliliom Énekkar,
Náraiért Egyesület, Aranykapu Óvoda, Örökzöld Nyugdíjasklub
és a fiatalok csoportja. A menethez bárki csatlakozhat (ők lesznek
a násznép…) hétköznapi, vagy farsangi maskarában. A rönköt a
menet során szekéren toljuk, ugyanakkor a gyermekek bringával
kísérhetik. Reményeim szerint e vidám téltemetőről a vidámság, jó
hangulat, nemes itóka, tánc sem fog hiányozni…
Németh Tamás

Lányok a Nárai határban

Csicsergő Klub indult
Náraiban
Óvónőként gyakran tapasztaltam, hogy az édesanyák
nem mernek énekelni gyermekeiknek, nem bíznak énektudásukban, hangjukban, illetve a dalanyaguk kissé szegényes. Szerettem volna, ha mindenki bátran, jókedvvel,
mosolygósan énekeljen gyermekének. Az éneklés mellett
fontosnak tartottam a mondókázást, verselést, hiszen ritmusok, dallamuk, hanglejtésük teljesen más, mint a beszédé.
Mi a foglalkozások célja? A cél, hogy a kismamák megtanuljanak egy könnyen énekelhető dal-, mondóka- és
versanyagot. Ismerkedjenek meg magyar mondókákkal,
népdalokkal, gyermekdalokkal, magyar költők verseivel,
mozgásos, ölbeli játékokkal. A foglalkozások oldott légkörben, jó kedvvel történnek. A kisgyermekek fejlődésére meghatározó az együttes élmény az édesanyával. Cél,
hogy az édesanyák bátran merjenek énekelni, mondókázni
a gyermekeikkel, még ha nincs is zenei előképzettségük.
Érzékennyé, fogékonnyá teszik a kicsiket a jó zene, a művészet iránt már ebben a korai életszakaszban.
A foglalkozás baba-mama klubként is funkcionál: a foglalkozások előtt és után lehetősége nyílik a kismamáknak
egymás közt megosztani nevelési tapasztalataikat, a foglalkozást vezető szakpedagógustól pedig tanácsokat kérhetnek nevelési kérdésekben.
A Csicsergő Sziget foglalkozások Szombathelyen hetedik
éve működnek. Náraiban lelkes édesanyák hívták életre,
hetenete egyszer, keddenként 8:50-től a Művelődési Házban vannak a foglalkozások. De néhány hét múlva már az
új Sárgaliliom Alkotó és Közösségi Házban várunk minden
kedves édesanyát, édesapát gyermekeikkel, egy jó hangulatú vidám órára…
Szekunda Györgyi
óvodapedagógus, pszichopedagógus
06-70/234-8794

14

2012/1

Közéleti Hírmondó

2011. évi anyakönyvi események
Akiket nagyon sok szeretettel köszöntünk:
Bődi Péter és Polgár Mónika lánya Kata, Mónika
Darázs Péter és Gájer Anita lánya Lili
Vincze Zsolt és Huszár Bernadett fia Krisztián
Kovács András és Norczen Nikolett fia Gergő
Rozmán Pál és Tanai Andrea fia Botond
Vidos Márió és Brenner Eszter fia Márió, Zsolt
Cséve Norbert és Király Krisztina fia Dávid
Balogh Károly és Fucskó Tünde fia Kornél
Akiknek szívből gratulálunk:
Léber Boglárka és Czupy Ádám
Miklósi-Hosszú Ilka és Guba Sándor
Akiktől fájó szívvel búcsúzunk:
Ágoston Sándorné szül.: Süle Klára (élt 75 évet)
Balikó Lászlóné szül.: Körmendi Mária (élt 58 évet)
Bauer Károlyné szül.: Ásó Magdolna (élt 72 évet)
Bódi Gáborné szül.: Schrődl Ildikó (élt 41 évet)
Doma Lajosné szül.: Kolonits Erzsébet (élt 87 évet)
Hernáth Józsefné szül.: Szűcs Sára (élt 68 évet)
Iker Lajos (élt 80 évet)
Kolarics Oszkárné szül.: Németh Zsuzsanna (élt 61 évet)
Németh Mária (élt 91 évet)
Pék Zoltán (élt 58 évet)
Stifter Istvánné szül.: Bölcsvölgyi Mária (élt 70 évet)
Stubits József (élt 64 évet)
Sulyokné Horváth Melinda (élt 30 évet)
Szabó Istvánné szül.: Völgyi Margit (élt 73 évet)
Varga Ferenc (élt 79 évet)
Zernovácz Imréné szül.: Farkas Mária (élt 62 évet)
Zsoldos János (élt 66 évet)
Molnárné Németh Emma

Személyi jövedelemadó
1% felajánlásról
Kérjük a Nárai adófizetők segítségét, a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával a 2012-es esztendőben is
támogassák lakóhelyüket:
Náraiért Egyesület adószáma: 18899049-1-18
Nárai Templomért Alapítvány adószáma: 18893610-1-18
Nárai Sportkör adószáma: 19892557-1-18
Tisztelettel: civil szervezetek vezetői

Sporthír
A Nárai Sk. az őszi szezont a 8. helyen
zárta 8 győzelem, 3 döntetlen és 4 vereséggel, ami az elmúlt évekhez képest jónak
mondható. A csapat fele a bajnokság kezdetekor kicserélődött és egy jó csapatszellemű társaság jött össze. A bajnokságban
nem voltak létszámgondjaink, 3-4 cserénk
szinte minden mérkőzésen volt. A fiatalok
és az „öregek” jól kiegészítették egymást. Igaz, közben voltak
sérülések is (Králler Róbert) és külföldi munka miatt Németh
Bence is távol volt, az ő hiányuk érződött, akár az edzőnk, Skriba Péter hiánya is. Ő is külföldi munkavégzés miatt hiányzott az
utolsó négy mérkőzésről. A megbízott edzői feladatokat játékos
edzőként Vajda Gyulára bíztuk, aki feladatát jól végezte. Tavasszal
szeretnénk még tovább erősíteni 4-5 játékossal, lehetőleg volt
Nárai sportolókkal, mivel a cél a mielőbbi visszakerülés a megyei
II. osztályba. A feltételek adottak, mind a létesítmény, mind a
pénzügyi feltételek területén.
Sportkörünk sikeresen pályázott a kormány által preferált látványsport támogatási kiíráson. A sikeres pályázat elbírálásaként,
a csapatunkkal szimpatizáló cégek társasági adójuk egy részét
juttatta a Magyar Állam sportkörünknek. Ebben a konstrukcióban 1,5 millió forinthoz jutottunk, amit fejlesztésre kívánunk
felhasználni. A legnagyobb részt – 1 millió forintot – az AgroAlfa Kft. révén kaptuk. A többit a MAM Hungária Kft. és a Cable
Networks Kft. társasági adójából kaptuk.
Sajnos egy negatív dolog is történt velünk, a Biztos Jövő Kft.,
kinek nevét viseltük névadó szponzorként, sajnos nem utalta át a
megállapodásban foglalt összeget, így jövőre már más néven szerepelünk, ezúton is keresünk olyan helyi vállalkozót, aki szívesen
adná nevét szponzorként.
Összegezve az elmúlt éveket úgy érzem, jó úton haladunk. Továbbra is várjuk szurkolóinkat és támogatóinkat, hogy minél jobb
és színvonalasabb mérkőzéseket és rendezvényeket tudjunk szervezni. Köszönet minden csapattagnak, játékosnak, vezetőnek az
egész éves munkáért! Sportbaráti tisztelettel:
Koltay István
sportkör elnök

