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Alkotóház-avatás

Dr. Hende Csaba miniszter ünnepi beszéde

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter, Nárai országgyűlési
képviselője avatta fel 2012. június 24-én, vasárnap a Sárgaliliom
Alkotó és Közösségi Házat. Az Európai Uniós támogatással létrehozott épületfelújítás az óvoda és az alkotóház megújuló ener-
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gia ellátó rendszer kiépítése 37 millió forintból valósult meg. A
program első részében a Nárai világháborús hősökre emlékeztünk,
majd a Hősök emlékművét megkoszorúzta dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter, ezzel adózva a Nárai hősi halált halt katonák
emléke előtt. Az elkészült alkotóházban helyet kapott Nárai első
állandó helytörténeti kiállítása, Szilágyiné Pompor Vilma gesztorságával. A fotókiállítást Dr. Tatai-Szabó Miklós rendezte, az előtéri
galériában Nagy Tamás művész tanár képeiből nyílt kiállítás. A műsorban közreműködött a Somvirág Néptánccsoport, a Sárgaliliom
Énekkar és a Boglya Népzenei Együttes. Az eseményen részt vett
Kovács Ferenc megyei közgyűlés elnöke, Lazáry Viktor és Marton
Zsolt Szombathely megyei jogú város alpolgármesterei.
Németh Tamás
polgármester
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Önkormányzati hírek
– Miniszteri vizitáció, újabb sikeres pályázatok
A napokban elindult Nárai „főterének” megújítása. Az első ütemben a Tópart utcától a Művelődési Ház végéig lévő
szakasz kerül átépítésre a Polgármesteri
Hivatal oldalán. Az átépítés során zárt
rendszerű csapadékvíz elvezetés, térkövezett parkolók és buszöböl kerül kialakításra. A megújult részen térkövezett
járdaszakasz készül, modern formában kisebb zöldszigetek váltják az eddigi élő sövényt. A fejlesztés során
a buszvárót is átépítjük. A munka előre láthatóan a nyár végére
készül el. Sikerként értékelem, hogy az átépítéssel együtt a Coop
Zrt. az élelmiszerbolt és a volt Vigadó épületeinek megújítása
mellett döntött, amely által tovább nő a felújított középületek
száma településünkön, így emelkedni fog a szolgáltatási színvonal, mely az itt élő emberek kényelmét, életminőségének javulását eredményezi, mely hozzájárul a megújult falukép, a térség és
Nárai arculatváltásához.
Június 23–24-én tartottuk falunapunkat, amelynek keretében
adtuk át az Európai Uniós támogatással elkészült Sárgaliliom Alkotó és Közösségi Házat, melyet Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter, Nárai országgyűlési képviselője avatott fel és je-

lentette be az átadás során, hogy május 9-én született döntés
a tavaly benyújtott pályázataink, a LEADER pénzek elosztásával
kapcsolatban. Izgalommal vártuk a döntést, ugyanis négyszeres
túligénylés érkezett a rendelkezésre álló pénzösszegre, másrészt
a kiíró a hátrányos helyzetű településeket előnyben részesítette
az elbírálásnál. Mint tudjuk, Nárait eddig nem sikerült hátrányos
helyzetbe hoznunk, azonban az általunk képviselt stratégia mentén felépített és benyújtott mindhárom pályázatunkat támogatásra alkalmasnak minősítették. Ezzel újabb közel harmincmilliós
érték képződhet településünkön.
A „Minőségi szabadidő eltöltése” kategóriában a „Sárgaliliom
Virágzás Napja Fesztivál” címmel beadott pályázatunk 100%-os,
tehát önerő nélküli 2,3 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A pályázat gesztora a Náraiért Egyesület, az ő
szervezésükben kerül a kétnapos zenés-kulturális fesztivál megtartásra előreláthatóan 2013 nyarán.
A „Közösségi helyek és szolgáltatások fejlesztése” kategóriában két pályázatot is benyújtottunk. Ezt a módozatot a nem kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok biztosítására szolgáló
épületek felújítására írták ki. Az egyik projektünk a „Sportöltöző bővítés” címen nyert támogatást. A meglévő sportöltözőhöz egy hasonló méretű oldalszárnyat építhetünk, amely a kapu
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mögé nyúlik be. Ebben kap helyet a bírói öltöző vizesblokkal, egy
közösségi terem és egy fedett, nyitott térkövezett kerthelyiség.
Megvalósul a vizesblokkok csatornarákötése és a födém hőszigetelése. A fejlesztéssel a tetőre napkollektorok kerülnek, melyek
az épület használati melegvizét biztosítják, felváltva az eddigi gáz
üzemmódot. A pályázat a Nárai Spotkör gesztorságával, Koltay
István sportkör-elnök vezetésével valósul meg, amely 100%-os
támogatottságú, tehát önerő nélküli!
A „Park-ház fejlesztés” pályázattal a Millenniumi parkban lévő
épület felújítását tűztük ki célul. A fejlesztés során további célunk, hogy az épületet amellett hogy teljesen felújítjuk és modernizáljuk, a külső képét is a tájegységre jellemző hagyományokon
alapulóra változtassuk, ugyanakkor a mai kor igényeit elégítse ki.
A felújítással az épületen tetőcsere, nyílászárócsere, fal és födém
hőszigetelés készül. Az épület középfrontja a bejáratoknál kissé megnyúlik, hagyományos és akadálymentes bejárat készül. Az
épület eddigi funkciói megmaradnak (bolt, gyógyszertár, stb.),
viszont változik a vasajtós „tűzoltószertár” funkciója: ezt közösségi helyiséggé alakítjuk. Ide normál bejárati ajtó és ablak kerül
beépítésre. A helyiséget rendbe tesszük, járólapozzuk, melyhez
külön vizesblokk és teakonyha készül. A pályázat keretén belül
erre az épületre is napkollektorok kerülnek, amelyek a használati
melegvizet biztosítják, felváltva a villany üzemmódot. Az elnyert
támogatás az építés nettó költsége, tehát az építés ÁFA-ját kell
állnunk önerőként. A két épület pályázati forrásból történő fejlesztésének indítása késő ősszel, jövő tavasszal várható.
További pályázati terveinkről. Információim szerint még a
nyáron várható ismételt kiírás a megújuló energia kiépítésére. Ha
megjelenik a kiírás, szeretnénk élni a lehetőséggel, a Művelődési
Ház és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában kívánunk pályázatot benyújtani, erről már döntött a testület. Sikeres elbírálás
esetén 22 millió forintból valósulhatna meg az új (napkollektorok, hőszivattyú) rendszer kiépítése, 15% önerő mellett.
A közelmúltban írta ki a minisztérium az „Egészségre nevelő
és szemléletformáló életmód programok” TÁMOP pályázatot,
amely 100% támogatottságú. Ennek beadásáról már döntött a
testület, jelenleg a pályázati dokumentáció összeállítása és benyújtása zajlik, 10 millió forint összeget céloztunk meg. Sikeres
elbírálás esetén a község lakóinak egészségi állapotának felmérésére nyílna lehetőség, elkészülne Nárai egészségi terve, szűrőkocsikat tudnánk telepíteni, rengeteg sport- és kulturális jellegű
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programmal. Pozitív döntés esetén a megvalósításra 2013-ban
kerülne sor, mely programsorozat elképzeléseink szerint 7-8 napos lenne.
Sajnálattal vettem tudomásul a Kulturális Örökséghivatal állásfoglalását, melyben elutasították a temetőbe tervezett harangláb
felépítését. Tették mindezt azzal az indokkal, hogy a műemléki
környezetben harangláb felépítése idegen, elnyomná a műemléki környezetet. Mindezt nem kívánom kommentálni, a döntést
tudomásul vettük. Mindeközben örömmel jelenthetem, hogy a
30 kg-os bronzharang 2012. április 21-én, szombaton megérkezett Náraiba a lengyelországi Przemysl városban található, Európa egyik legjelentősebb harangöntő műhelyéből. Ahhoz, hogy
a harang méltón szolgálhassa feladatát, nyilvánvaló, más módon
tudjuk elérni célunkat. A műemlékhivatallal egyeztetve a közös
megoldást keresve tovább folynak a tárgyalások.
Talán mindenkit érint a telefonálás: a Telenor mobilszolgáltatóval folytatott tárgyalások eredményeként kedvezményes,
egymás között ingyenesen hívható tarifájú flottakedvezmény bevezetésén fáradozunk „Nárai Flottakedvezmény” néven. Ha ez
megvalósul, Nárai lesz az első település Magyarországon, amelyre
mobilszolgáltató egymás között ingyenesen hívható flottakedvezményt vezetett be. Természetesen, a szolgáltatást igénybevevők
máshol lakó ismerősei számára is lehetőség nyílik a csatlakozásra,
ők is igénybe vehetik a Nárai Flottakedvezményt. A szolgáltatás
részleteiről, a szerződési feltételekről tájékozódhat a Polgármesteri Hivatalban. Talán kevesen tudják: a rendszerváltozás környékén Csepreg és Gencsapáti után Nárai volt a harmadik Vas
megyei település, ahol kiépült a máig működő kábeltelevíziós
szolgáltatás.
Röviden a múltkori újság óta végzett egyéb munkáról. A szelektív hulladékgyűjtést végző cég sajnos nem tud zsákot biztosítani
a jövőben, de továbbra is elszállításra kerül kihelyezett hulladék.
A Pornóapáti faluvégen tavaly épített két buszöböl süllyedésének
garanciális kijavítását a kivitelező elvégezte. Megkezdtük a külterületi utak rendbetételét, a Kiskuti utat törmelékkel kiegyenlítettük. Elindult a befásult árkok, utak kitisztítása, elsőként a Barasics-bánya felé vezető utat tisztíjuk meg. A munka kivitelezését a
Bit-Ép Bt. végzi, és a szerződés értelmében díjtalanul! A munka
ellenértéke a kitermelt fás-gaz, mely bedarálásra kerül, faapríték gyanánt. Cserébe a kivitelező a rossz utak gréderrel történő
kiprofilozását is elvégzi, tönkrement átereszek kerülnek kitisztításra. A kölcsönösen előnyös megállapodással több mint 10 millió forintot spórolhatunk meg, ráadásul több évtizede halogatott
probléma kerül elvégzésre. A célunk, hogy Nárai külterületének
összes, több tíz kilométeres útjait, árkait rendbe tegyük. Ugyancsak kitisztításra került a templom mellett tavaly vásárolt telek
is. Végül felhívom mindenki figyelmét, hogy az erdőbe történő
szemételhelyezés komoly, akár több milliós bírsággal is járhat!
Kérek mindenkit, a hulladékot kijelölt lerakóba szállítsa, aki pedig ilyet tapasztal, nyugodtan hívja a rendőrséget.
Mindenkit sok szeretettel várunk az Augusztus 20-ai műsorunkon és a Szüreti felvonuláson! Megköszönve érdeklődését
lakóhelyének közügyei iránt, további kellemes időtöltést, tisztelettel:
Németh Tamás
polgármester
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Csoda történt!
„Az ízületi problémáim megszűntek és
mostanra nagyszerűen érzem magam! Körülbelül 8-10 nappal azután, hogy elkezdtem szedni a tablettákat, az ujjaimban kevésbé kezdtem érezni fájdalmakat, és újra
tudtam használni a kezeimet” – mondja
Horváthné Mária. Napi egy tabletta teljesen
megváltoztatta az életét. Tíz évvel ezelőtt a
most 72 éves Máriának gyötrelmesen teltek napjai. Egy egészségügyi magazinban olvastam a szelén hatóanyagról, és azonnal újra
vásároltam is egy dobozzal próbaképpen. Kezeim egyszer csak
elkezdtek újra engedelmeskedni nekem, meséli. Azelőtt Mária
alig tudta használni az ujjait, az azokat kínzó ízületi fájdalmak
miatt. Hajmosás után képtelen voltam kicsavarni a hajamból a
vizet, meséli. Mária térdeiben is hasonló problémák jelentkeztek.
Alig tudott buszra szállni a térdfájdalmak miatt. Semmi más nem

Nátha
Minden életkor leggyakoribb panasza a felső légúti hurut, és
ezen belül is a leggyakoribb jelenség az orr nyálkahártyájának
gyulladása, latin nevén rhinitis, magyarul nátha. Az orrlégzés
jelentőségét rendszerint csak annak elvesztésekor szoktuk felismerni, elég csak arra gondolnunk, mi jellemzi az orrdugulást:
• a száj, garat, légcső nyálkahártyája kiszárad, a légvétel fájdalmas
• a belélegzett levegő hideg, szinte hasogatja a torkunkat
• állandósul a köhögés, torokkaparás.
Az orrüreg fontosabb, mint gondolnánk. A benne található
orrkagylók az áramlást örvénylővé teszik, a levegőben található
nagyobb szilárd szemcsék, az 5-10 mikron feletti részecskék
a nyálkahártyára kicsapódnak. Az orrnyálkahártya igen gazdagon erezett, a testhőmérsékletű vér fűtőtestként melegíti az
orrkagylók alatt-fölött átbucskázó légáramlatot. Közben az állandóan nedves nyálkahártyáról az áramlás vizet von el, azaz a
belélegzett levegő párásodik is.
A nátha tehát az orr nyálkahártyájának gyulladása, mely értelemszerűen a nyálkahártya megvastagodásával (dugulás), fokozott váladékképződéssel (orrfolyás), irritációval (tüsszögés),
esetleg a nyálkahártya kicserepesedésével (viszketés, orrvérzés)
jár. Megjegyzendő, hogy az orrüreg mellett az orr melléküregeinek (legjelentősebb az arcüreg) nyálkahártyája is részt vesz
a folyamatban, azaz minden náthát tulajdonképpen enyhe arc
üreggyulladás is kísér, mégis, a mindennapi gyakorlatban arc
üreggyulladásnak az arcüreg bakteriális eredetű, heves tünetekkel járó gyulladását értjük.
A gyulladás okai alapvetően három csoportba sorolhatók:
fertőzéses, allergiás, és egyéb eredet. A fertőzéses eredetűek
szintén három csoportba oszthatók: vírusos, bakteriális és specifikus eredetűek. A hétköznapi nátha döntően vírusos eredetű! A nátha lefolyása:
– A bevezető szakban (tünetek előtti napon) bizarr érzés jelentkezik az orrban, esetleg száraz tüsszögés lép fel.
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segített. Térdbántalmai a műtétek után, amiken keresztülment
hirtelen a semmiből keletkeztek. Az immunrendszere nem a
megfelelő módón működött, influenzás lett, és kellemetlenségek támadtak az ujjaival és a térdeivel. Ezzel szemben a szelén
étrend-kiegészítőnek hihetetlen hatása volt cinkkel kombinálva.
Nemcsak a kellemetlenségek szűntek meg, hanem 10 évvel fiatalabbnak érzem magam
Erősebb körmök. A szelénkombináció szedésének váratlan
pozitív mellékhatásaként Mária észrevette, körmei minősége hihetetlen mértékben javult. A hajam minősége is sokat
javult, fodrászom azonnal szóvá is tette. Szedtem a Gingko
bilobát is. „A memóriám már nem volt fényes. Két héttel a
tabletták szedését követően a jó memóriám is visszatért.” Egy
ideje már szenvedtem a fülzúgástól. „Nos, mostanra a zajok
is megszűntek, és nagyon hálás vagyok, hogy ez a hatóanyag
segíteni tudott rajtam.”
Dr. Nedeczky Éva
háziorvos
– Típusosan dugulással, híg, vizes orrfolyással indulnak a tünetek, a dugulást a gyakori orrfújás nem enyhíti, a kifújt orrváladék
szinte azonnal újratermelődik. Rendszerint egyéb felső légúti tünetek, köhögés, torokfájás, fülbe sugárzó fájdalom, nagyothallás
jelentkezik. Ez a betegség talán legkínosabb periódusa.
– Sűrű, zöldes orrfolyás szakasza. Az orrüreg ugyanis nem
steril, normális körülmények között is laknak benne baktériumok, így a váladék gennyessé válik. A darabos, sűrű váladék
könnyebben kifújható, a duzzanat mérséklődik, egyszóval a
helyzet javul, majd mindent egybevetve, a folyamat kb. 7-10
nap alatt gyógyul.
Őszi–téli időszakban, az egymást érő fertőzések miatt, csecsemőkben, kisdedekben az immunrendszer gyengesége folytán, esetleg anatómiai okokból, vagy elhúzódó arcüreggyulladás, megnagyobbodott orrmandula következtében a nátha
elhúzódhat, krónikussá válhat. Az ún. specifikus orrnyálkahártya-gyulladások lényegesen ritkábbak. Bizonyos férgek, paraziták, gombák szerepelhetnek kórokozóként. Míg a vírusos nátha
csecsemő- és kisdedkorban gyakori jelenség, addig az allergiás 2 éves kor alatt igen-igen ritkán fordul elő. Óvodáskorban,
alsó tagozatban sem számít népbetegségnek, igazából a felső
tagozatos iskolásokban emelkedik az előfordulási arányuk, de a
legtöbb eset serdülőkorban kezdődik. Megelőzhetik egyéb allergiás betegségek, táplálékallergiák, bőrbetegségek, asztma, de
ezek nélkül is felléphet. Alapvetően két formája van: szezonális
és nem szezonális.
A szezonális allergiás rhinitis (a klasszikus szénanátha) nevének megfelelően a szezonban lép fel, annak megfelelően ki
mire allergiás. A kiváltó ok a pollen, esetleg gombák spórái.
A teljes szezon sajnos már februárban kezdődik, a fák (nyír,
mogyoró) poraival, és szerencsétlen esetben novemberig is eltarthat (parlagfű). Meteorológiai tényezők erősen befolyásolják
a helyzetet, száraz, szeles időben a pollenek messze szállnak,
nedvesben a pollentartalom csökken, a novemberi fagyok hamarabb véget vetnek a szezonnak. A szénanátha tüneteit érdemes szembeállítani a vírusos nátha lefolyásával, lévén a náthás
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egyének szakemberhez intézett kérdéseinek zöme ez: „tessék
mondani, ez most allergia vagy sem?”. Szemben a vírusos náthával, a tünetek fellépése elhúzódóbb. Lassan, fokozatosan lép
fel az orrdugulás, vele együtt a híg, vizes orrfolyás, mely hos�szabb távon sem válik sűrű, zöldessé! Jellemző az orr, torok,
garat viszketése, valamint a kísérő szemtünetek, a szem viszketése, könnyezés, esetleg a szemhéjak duzzanata. A beteg számára a legkellemetlenebb tünet a tartós orrdugulás és az abból
fakadó állandó szájlégzés. Ez a típusos kép a szezonális szénanáthára vonatkozik, a nem szezonális, idegen szóval „perennialis” allergiás nátha annyiban különbözik, hogy a szemtünetek
ritkák, viszont kezelés nélkül az orrdugulás szinte egész éven át
tart. Oka rendszerint nem a virágpor, hanem a háziporban élő
atkák elleni allergia.
Az egyéb eredetű náthák okai közül a légúti irritáló tényezőket érdemes kiemelni. Mindannyiunkat érintheti a légszen�nyezés (belső égésű motorok kipufogógáza, cigarettafüst) által
kiváltott irritatív gyulladás. Inkább szakmai ártalomnak tekinthető a paprikaőrlők (paprikapor), gyapotfeldolgozók, egyéb
mezőgazdasági dolgozók, molnárok (gabona-por, ocsú) betegségei. Mindegyik esetben a porok, gázok direkt módon károsítják a nyálkahártyát. Gyermekkorban értelemszerűen ezek a
kórképek ritkák.
A nátha kezelése döntően tüneti. Egyedül a bakteriális eredetű nátha kezelésében tekinthető oki kezelésnek az antibiotikus orrcsepp, melyet a gyermekorvos szokott receptre felírni
(ún. „kevert orrcsepp”). Vírusos esetben döntően a patikai
forgalomban szabadon kapható orrcseppeket ajánljuk. Ezek
általában érösszehúzó anyagot tartalmaznak. A gyulladt nyálkahártya duzzanata mérséklődik, a váladékozás csökken, az
orrlégzés javul. Hátrányuk, hogy nagy dózisban, hosszú ideig
(hetekig) tartó kezelés esetén hozzászokást válthatnak ki, azaz a
kezelés abbahagyása után a nyálkahártya mintegy „magától” is
megduzzad, és a beteg csak állandó orrcsepp-használattal kap
az orrán levegőt (ördögi kör). Másik, szerencsére ritka hiba,

hogy az orrcseppet durván túladagolják, ilyenkor a felszívódott
érösszehúzó anyagnak már nem csak helyi hatása lesz, hanem a
vérnyomást, szívfrekvenciát megemelve heves izgalmi tüneteket
vált ki. További probléma, hogy az orrcseppek kiszáríthatják a
nyálkahártyát, ezzel az orrvérzés esélyét növelik. Erre létezik
megoldás, csepp helyett használjunk mentolos orrkenőcsöt.
Kis csecsemőnél a közönséges sót tartalmazó ún. sós orrcsepp
is segítheti a váladék ürülését, de átütő hatást ne várjunk tőle.
Tekintettel arra, hogy az orrváladék kifújása az orrüreg hátsó
részéből még felnőtt ember számára sem könnyű feladat, csecsemő, kisgyerek számára pedig úgyszólván lehetetlen, az orrcsepp mellett rendszeres orrszívás is szükséges. Kielégítő hatás
a kézi, pumpás, marok-orrszívóktól nemigen várható, használjunk porszívóra szerelhető orrszívót. Ez esetben fontos a megfelelő szívóerő beállítása, nehogy orrvérzést váltsunk ki. Allergiás
eredet esetén szükség van egyrészt belsőleg adott anti-allergiás
gyógyszerre (különösen, ha az orr és a szem is érintett), másrészt helyileg, az orrba adott szteroid tartalmú orrspray-re. Az
allergiás eredetű nyálkahártya-duzzanatot az érösszehúzó orrcseppek nem csökkentik kellően, így a szteroid-orrpermetek
használata nem mellőzhető, még akkor sem, ha tudjuk róluk,
hogy az orr helyi immunvédekezését lecsökkentik. Természetesen ajánlatos az allergén anyagokat elkerülni, de ez nem mindig megoldható. Nem lehet eléggé hangsúlyozni az orrlégzés
fontosságát! Ezért minden áron törekedjünk a szabad orrlégzés
fenntartására. Az eldugult, gyulladt orr nemcsak kellemetlen,
hanem az egyéb légúti betegségek legtermékenyebb táptalaja.
Elhúzódó hurutos köhögés, torok-, garatfájdalmak, középfül-,
arcüreg-, homloküreg-gyulladás, táplálási nehézségek, esetleg
nagyothallás fenntartója lehet a gátolt orrlégzés. Amennyiben a
szokványos kezelések nem vezetnek eredményre, a gyermeket
lássa fül-orr-gégész az esetleges fenntartó okok (orrmandulatúltengés, orrba dugott idegen test, orrpolip stb.) kizárására.
Dr. Bödecs Tamás
gyermekgyógyász háziorvos

Együtt nyaralni jó!

nem szabad melegen szállítani, mert könnyen megromolhat, hasfájást, betegséget okozhat. A tápszert útközben úgy készítsük el,
hogy az üvegbe a felforralt és etetési hőmérsékletre hűtött vízbe
töltjük a tápszerport és jól összerázzuk. Az egyszer már megmelegített ételt soha ne melegítsük újra! A maradékot mindig öntsük
ki! Olyan cumisüveget vásároljunk, melynek légmentesen záródó
kupakja van, amely biztosítja a higiénikus szállítást és hogy ne
folyjon ki belőle a benne szállított folyadék. Utazáskor legjobb
a babának, ha italként vizet kap. Semmiképpen ne édesített italokat! A baba kényelmét is figyelembe kell tartanunk: utazóágy,
fürdetési kellékek, réteges öltöztetés, biztonságos utazási feltételek. A nyári napfény elől lombárnyékba vonulás nem elegendő.
Fontos a legalább 50 faktoros naptej használata. S persze a 11-16
óra közötti szabadban, tűző napon való tartózkodástól is óvakodjunk! Léteznek már igazi bababarát üdülőhelyek, melyek minden
kényelemmel fel vannak szerelkezve a család és a kisbabájuk fogadására. Kellemes nyaralást, jó időtöltést kívánok!
Molnárné Németh Emma
védőnő

Hazánkban is az első babájukat szülő
nők életkora kitolódik, 30 év körülire. Így
megszokták a nyaralást, üdülést. Már a várandósság ideje alatt aggódnak, hogy vége a
jó világnak, mert babájuk miatt otthonuk
rabjává válnak. Szerencsére ez nem így van.
Ne zavarjon bennünket, ha nincs külön pelenkázó vagy szoptatóhelyiség a nyaralóhelyen! Kérjünk egy kényelmes széket, húzódjunk be egy nyugodt
helyre a szoptatás alkalmával! Ilyenkor végképp fontos az igény
szerinti szoptatás. Így biztosan nem lesz szomjas vagy éhes a kicsi
babánk. Nem jó, ha szemérmességből lefejt anyatejet vagy tápszert adunk gyermekünknek, így csak drasztikusan csökkenni fog
az anyatej.
Elérkezik majd az az idő, amikor a baba már nem csak szopik,
de még nem eheti ugyanazt, amit szülei. Ételének tárolását, szállítását biztonságosan meg kell oldani. A lefejt anyatejet, tápszert
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Sír – emlék
Szüleink kettes, virágos, műkőkeretes sírját hosszú vívódás
után márciusban fedettre csináltattuk meg gránitból. Fájt a szívem, mert úgy éreztem, a lefedés miatt messze kerültek tőlünk. Az, ami a sír elkészülte után következett, ezt a fájdalmat
átváltotta tehetetlen haragra. A faluban elkezdődött egy olyan
szóbeszéd, hogy a sírkő maradványait, törmelékét otthagytuk;
de nem is ott, hanem elvittük három sorral hátrébb, és leraktuk
egy sír mellé.
Ezt olyan személyek állították a polgármesternek, akik nem
látták, de úgy gondolták – és ezt nekem is mondták – a mi sírunk új, tehát mi voltunk (még testületi ülésen is szóba került!).
Mondásuk szerint annak van törmeléke, aki újat csináltat. Azt
sem tudtam, milyen törmelékről van szó. Húsvétkor a temetőnél

Közlekedésbiztonságról
Jó idő, napfény, száguldás, szabadság. Érdekes rekord színtere volt áprilisban Nárai: a fotón látható személygépkocsi
106 km/órával száguldott, s ezzel ő
lett az áprilisi aranyérmes Vas megyében a belterületi gyorshajtásban, legalábbis a rendőrség traffipax
ellenőrzései során. A tájékoztatás szerint az autó vezetője, illetve üzemben tartója 90.000 forint
pénzbírságra számíthat.
Szeretném felhívni mindenki szíves figyelmét a közlekedési szabályok
betartására különösen a falu elején és
végén, mert Nárai kiemelt célpont lett a traffipax ellenőrzések
során. Már több hónapja zajlik intenzív közúti sebességmérés
településünkön heti több alkalommal és ez még egy jó darabig így is marad. A megfigyelések alapján elsősorban a településen átutazók hajtanak gyorsabban a kelleténél, nem árt tehát

Óvodai beiratkozásról
A családok óvodáztatása ma már sok esetben egy folyamat, amelynek során a szülők
végleges döntésüket több szempont egyidejű érvényesítésével alakítják ki. Egy partneri elégedettségmérés (az elmúlt évben végeztünk a szülők körében – kérdőív) során
kapott szülői válaszok arra a kérdésre, hogy
milyen befolyásoló tényezők alapján választották óvodánkat, sorrendben:
– személyes tapasztalat az óvoda látogatása alkalmával
– ismerősök, barátok, korábban gyermeküket idejárató szülők
ajánlására
– védőnő javaslata alapján
– az óvoda közelsége, megközelíthetősége.
Az óvodaépületek adottságainak (pl. régi, nem óvodának épült)
általánosságban kisebb jelentőséget tulajdonítanak a szülők, mint
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találkoztam Németh Tamással. Kérdésemre ő mondta, hogy még
mindig ez a téma és még mindig ugyanazok a személyek állítják,
hogy mi voltunk. Kértem mutassa meg azt a bizonyos törmeléket; ő egy olyan sír maradványait mutatta, amit ha valaki megnéz
– főként aki felkezdte –, rájön, hogy az egy egyes sír kerete, olyan
elemekkel, ami nem illett volna bele a miénkbe. Ennyi logikája,
esze és éleslátása lehetett volna. Olyan dolog miatt kell mentegetőznöm, amit soha nem tennék szüleim nyughelyének régi darabjaival. Jó nevű sírköves meg éppen nem, mert többre tartja a
hírét és a temető rendjét. A sírkő témájáról többet nem kívánok
beszélni. Akik ezt elindították magukra ismernek, és ha igazán
tudni akarják az igazságot, utánajárnak. Köszönöm magam, testvérem és családom nevében, hogy ezt leközölték. Szüleink nyugodjanak békében!
Kovácsné Béry Mária
az óvatosság. Az intenzív ellenőrzés – és bírságolás – ellenére
sem nagyon látszik csökkenni az átlagsebesség, pedig csupán ez a
célja a fokozott ellenőrzésnek. Komoly baleset még szerencsére
nem történt, az akció sorozat célja, hogy a közlekedés biztonsága Náraiban is megvalósulhasson.
Településünkön sok a kerékpáros, az
idős, iskoláskorú és kisebb gyermek,
de az óvoda, a faluközpont is komoly
veszélyforrást jelent számunkra. A
település központi részéhez szeretett
volna a képviselő-testület 40 km/h-s
sebességkorlátozást bevezetni, de ezt
a közlekedésfelügyelet nem tartotta
indokoltnak. Előadták, Náraiban az
50 km/h-s sebességhatár megfelelő,
csak be kell tartani. Ennek kíván érvényt szerezni a rendőrség a
fokozott jelenléttel, közölte Dr. Hollósy Gábor rendőrkapitány.
(Forrás, további információ: Rendőrség, nyugat.hu).
Németh Tamás
polgármester
az ott dolgozók személyiségének. Kivételt képez a gyermek játszóhelyének tekintett udvar használhatósága, felszereltsége, biztonsága, valamint az óvoda környezetének tisztasága és esztétikuma.
A mérések során kirajzolódott szülői értékrendként a gyermekek
fejlesztése és az óvoda iskolaelőkészítő szerepe. A szülők tisztában
vannak azzal, hogy ma már az óvoda nem „előiskolaként” működik, hanem sok-sok játék, tanulás során közösségen belül válik
olyan éretté, hogy meg tudja kezdeni iskolai tanulmányait.
A gyermek 6. életéve a mérföldkő az életében, amikor a kisgyermekkorból átlép a gyermekkorba, vagyis érett az iskolai
tanulásra. Beszéde letisztul, mozgása összerendezett, figyelme,
akaratereje, feladat- és szabálytudata kialakul. Ezt az életkort
előbbre hozni, vagy kitolni csak nagyon indokolt esetben szabad. A szülők előszeretettel alkalmazzák a későbbi iskolakezdést
mondván „fejlettebb, erősebb lesz, ha 7 évesen megy iskolába”.
Ez nem minden esetben igaz. Ha marad, az óvodában unatkozni
fog, ha bekerül egy fejlesztő, húzó közösségbe, fejlődni fog képességei szerint. A szülői elvárásokat és igényeket nem szabad fi-
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gyelmen kívül hagyni, de nem mindenek felett. Van, amivel nem
kell és nem is szabad foglalkozni. Sőt, az óvónő kötelessége a szülőt felvilágosítani arról, hogy káros lehet a gyermek fejlődésére. A
gyermek optimális életritmusának kialakítására kell törekedni. A
nap során rendszeresen, ugyanabban az időben végzett tevékenységek kialakítására kell törekedni, melyek segítik a gyermeket az
időben való eligazodásban.
2011–2012 nevelési évben év végére (május) 45 fő lett óvodánk létszáma. Ebből 10 tanköteles korú gyermek ment el iskolába, de ugyanennyit írattak be áprilisban a beíratás során.
Létszámunk így változatlan maradt. Szülői értekezleten részletes

tájékoztatás mellett kötetlen beszélgetésre is sor került. Mivel
még van óvodai férőhelyünk, ezért fenntartói egyeztetéssel a 2,5
éves gyermekek óvodai ellátását is tudjuk biztosítani, amelynek
két feltétele van:
– az édesanya álljon munkába
– a gyermek szobatiszta legyen.
Az ilyen irányú kérések során két kritériumot tartunk szem
előtt, ami a szülők részéről maximálisan megértett és elfogadott.
Tisztelettel:
Fábsics Ildikó
óvodavezető

Kedves Náraiak!

EGY LÁTOMÁSBAN. Ma már tudom: látomás volt. Nekem az.
Anyámnak még inkább az lehetett. Néztem kipirult, kifényesedett
arcát, boldog tekintetét. Nem az anyám volt akkor: egy üdvözült
lélek. Egyszerre a földön, velem és egyszerre túl a földi dolgokon,
csak önmagában. Érezhette hogy nézem, érezhette a kezemet és
örülhetett is neki. De megtöltötte valami ettől a közös énektől és
menettől, amiről nekem csak sejtelmem volt. Én a földi ünnepeket
éltem át. A többi gyerek szemében megcsillanó szépséget. Annak
örültem, hogy a természetet behozták a házak közé. S nemcsak én
keresem a titkát a határban.
Kongtak a harangok. Ezt is hallani kell: ezt a nyári napfénnyel
hullámzó harangszót. Mintha egy pillanatra se léptünk volna a földre, még a virágokéra se, hanem ezeken a harangszó verte hullámokon ringtunk volna! Egy láthatatlan tengerben emelgettük lábunkat, bár erre nem is volt szükség: vitt az a tenger magával.
Cipőnk épp olyan fényesen csillogott a körmenet után, mint
előtte. Nem fogott rajtuk a földi por. Boldogan és kicsit szomorúan indultunk hazafelé. A harangszó elhallgatott, a pipacsok már kókadoztak a sárban. Anyám a verejtékét törölgette fekete fejkendője
alatt. Panaszkodott, hogy az ünnepi cipő nyomja a lábát. De az
arcán ragyogott valami. Amitől én fölrikkantottam, előreszaladtam
a kapuig, amire az akácfák sűrűn ráhajlottak”. Eddig az idézet. (Bevallom, mert csak négyszemközt vagyunk, hogy 3-4 sort kihagytam
belőle. Ha megtalálod, rájössz, hogy miért.) Sajnálom, hogy hiányoztál a körmenetünkről, és nem részesülhettél halottjaiddal a
szentmise ajándékaiból…
Hencz Ernő
Tiszteletbeli kanonok, címzetes esperes

Keressétek meg a világhálón: Úrnapi körmenet a címe: „Ezen a nagy nyári ünnepen
mintha leszállt volna az ég a földre. A templomból kimentünk az utcára. Ami már nem
volt többé utca! Mert napsütés volt és fölsöpört járdák és fűvel, virággal beszórt csoda.
Visszaléptünk az időből az időtlenségbe. Az
emberek úgy szerették egymást, mint egy ősi
nép tagjai, akik tudják, hogy csak együtt fogadja be őket az élet, az
öröm és megtisztulás.
A legszebb ruhájukba öltözött férfiak, asszonyok, lányok, kisfiuk
járták körül a templom körüli utcákat, virágokon lépkedve énekeltek. Kerti virágok éppúgy eltakarták lábuk elől a sarat, homokot,
mint a vadvirágok. Ahogy anyámmal ott mentünk a selyem baldachin, a máriás zászlók, füstölő és szentképek után, úgy éreztem:
szívesen halnak meg lábaink alatt a pipacsok, százszorszépek, liliomok, dáliák, mirtuszok, búzavirágok vastagon elhintett szirmai. Elvakítottak a színek és az illatok. A frissen szedett fűét, amit hevesen
sütött a nap ugyanúgy a szívemig szívtam, mint a liliomokét.
Mentem anyám oldalán és bámultam: honnan szedhettek en�nyi rengeteg virágot, amennyi most a talpunk alatt haldokol! És a
sátrak… formásan összeállított szentélyek! Mindegyik előtt megálltunk. És az énekek, füstölők magasabbra csaptak. Én meg szorosabban fogtam anyám kezét.
Mindenki szép volt, kimosdott… Mentünk, énekeltünk, emelkedtünk az énekkel, a virágok illatával… Egyhelyben jártunk.

Az Új Evangelizáció Éve (2012)
Jézus legfőbb szándéka volt, mielőtt
visszatért az Atyához, hogy az apostolok
hirdessék az egész világon az evangéliumot és tegyenek tanúságot róla. Nekünk
pedig meghagyta, hogy mi legyünk a világ
világossága, a föld sója. „Úgy világítson világosságotok az emberek előtt, hogy látván
jótetteiteket dicsőítsék a Mennyei Atyát.”
Mennyire szép és boldogító feladat, mindig jóravaló, kedves embernek lenni. Váljék természetünkké a krisztusi élet. Ő mindenütt, ahol járt, csak a jót tette. Sosem felejtem el, hogy amikor
Amerikában voltam tanulmányúton, társammal nagy viharba

keveredtünk Ditroitban. Az eső úgy esett, hogy az autó elektronikája rövidzárlatot kapott. Megállni kényszerültünk. Még meg
sem állt az eső, pillanatok alatt ott termett egy kedves fiatalember segítségünkre. Amint megjavult a gépünk és a fiatal elindult,
a hátsó szélvédőn egy szép szentírási idézet volt olvasható. Igaz
keresztényi tanúságtevő, nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is.
Sok apró csepp és harmat teszi üdévé és termékennyé a földet,
sok apró jótett teszik örömtelivé sokszor szenvedéssel teli életünket. Míg tart a világosság addig munkálkodjunk. Nagy felelősséggel tartozunk egymásért és magunkért. Gyakran gondoljunk
hálaadó énekünk (Te Deum) végső mondatára: Ne hagyj Uram
szégyent érnem!
Dr. Rátkai László
Kerületi esperes
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A telekommunikáció fejlődése a nagyvilágban és Náraiban
Az információtovábbítás nagy találmánya a telefon volt, mely
már a kapitalizmusban felgyorsult élettempót jelképezte. A telefon lehetővé teszi, hogy emberek egymással olyankor is tudjanak
beszélgetést folytatni, amikor hallótávolságon kívül tartózkodnak.
Ennek természetesen feltétele, hogy mindkét fél rendelkezzen
olyan készülékkel, amely a telefonhálózathoz van csatlakoztatva. A
telefon ma az élet egyik legalapvetőbb és legismertebb készüléke.
A technikai fejlődés a vasút és az úthálózat mind jobb kiépítését
eredményezte; ez, és a távíró a postai szolgáltatások színvonalát
emelte egyre magasabb szintre. Ennek lett egy új ága a telefon,
amely 1876-ban jelent meg az amerikai Massachusetts államban.
A találmányt Alexander Graham Bell nevéhez kapcsolja a köztudat,
holott nagyon valószínű, hogy Antonio Meucci volt az, aki az új
kommunikációs eszköz alapelveit kidolgozta 1874-ben, s tőle vásárolta Bell a szabadalmat. Mindettől függetlenül a telefon hamar
elterjedt, főleg miután Edison tökéletesítette a szénmikrofonnal,
Puskás Tivadar pedig megalkotta a telefonközpontot, melyet először 1878-ban Bostonban alkalmaztak. A század végére kidolgozták az interurbán beszélgetések technikai feltételeit is, létrejött egy
teljes kommunikációs hálózat és egy újabb, az információ gyors
továbbítására alkalmas eszköz kezdte szolgálni az emberiséget. A
telefon tömeges elterjedése a XX. század első évtizedében megtörtént az USA-ban és Európában is. A nagyszámú telefonállomás
már nehézkessé tette a kézikapcsolású központot, hamarosan gépesített, a XX. század második felében pedig már automata telefonközpontok kezdték meg működésüket.
Gondolta volna, hogy Magyarország első távolsági telefonbeszélgetése Sopron és Pinnye között jött létre 1877-ben? Megvalósítója Salamin Leó, a soproni állami főreáliskola akkori igazgatója
és természettan tanára volt. Ennek emlékét ma tábla őrzi az iskola
falán. 1878-tól magánhasználatú telefonvonalak működtek Brennberg bányatelepen. A telefon magyarországi térhódítása Graham
Bell 1876-os találmányi bejelentését követően alapvetően Puskás
Tivadar, a telefonhírmondó feltalálója nevével kapcsolható össze.
Míg ő Párizsban az „Európai Edison Telefontársaság” képviselője,
támogatásával öccse Puskás Ferenc 1880-ban megszerzi működési engedélyét az Osztrák-Magyar Monarchia területére. Az első
budapesti telefonközpont 50 előfizetővel 1881. májusában kezdi
meg működését a mai Hild tér helyén lévő Fürdő utca 10-ben.
Ugyanebben az évben még további négy városban nyílik telefonközpont (Temesvár, Arad, Pozsony, Szeged). A telefont alapvetően a magánszféra használta. Az előfizetők számáról ellentmondásos
adatok vannak, a források hol 25, hol 50, hol 54, sőt 60 előfizetőt
említenek. Az első nyilvános telefonállomásokat Budapesten és
Újpesten 1884-ben állították fel. Az 1888. évi XXXI. törvénycikk közhasználatú, magánhasználatú és közérdekű telefonrendszereket ismert. A közhasználatú távíró, telefon és „egyéb villamos
berendezések” létesítése és üzemben tartása a törvény előírásai
szerint postai feladat és minden esetben állami tulajdonok. Ekkor
279 magánhasználatú vonalat tartottak nyilván. A törvény életbelépésekor már kilenc magyar város (Budapest, Szeged, Arad,
Temesvár, Pozsony, Pécs, Zágráb, Debrecen és Nagyvárad) magán telefonközpontja került állami tulajdonba a privát vonalakkal

együtt. A fejlesztés lépést tartott a világgal, például a Borsod-Miskolci Lapok 1899. márciusi egyik száma szerint: „Minden jelentősebb város, amely kereskedelmi, vagy más szempontból szerepet
játszik, oda iparkodik, hogy mielőbb olyan összeköttetése legyen
az ország fővárosával, mely a jelenkor viszonyainak megfelelően,
a forgalom fejlettségének mai fokán, mentül alkalmasabb legyen
az emberek egymással való érintkezésére… Ma jóformán lenézzük azt a várost, amelyben még helyiérdekű távbeszélő sincsen. Az
interurbán telefon is meglehetősen közönséges dolog. …..Az üzletember, a közbiztonsági tisztviselő, a hírlapíró olyan eszközt lát
benne, melyet előnyösen használhat fel céljaira.”. 1893-tól működött telefon Brassóban, Marosvásárhelyen, Baján, Zomborban,
Esztergomban és Szombathelyen. A magánhasználatú telefonokat
az engedélyes (leggyakrabban vállalatok, vasúttársaságok) kizárólag
a saját céljaira használhatta. 1887-ben 149, 1888-ban már 205
ilyen volt engedélyezve. 1893-ban létrejött az első interurbán ös�szeköttetés, Pozsony, Győr, Szeged, Arad, Temesvár és Budapest
között. December 3-án a kereskedelmi miniszter Budapesten elmondott szavait mind az öt vidéki városban egyszerre hallották.
1900 végén Budapesten a telefon-előfizetők száma 5800, Szegeden 412, Debrecenben 243, Pécsett 142, Miskolcon 138, Győrben 296, Sopronban 266, Szombathelyen 183, Nyíregyházán 77,
Székesfehérvárott 100, Kecskeméten 130, Nagykanizsán 92 fő.
A telefon jelentősége az előfizetők számában nem tükröződik. A
telefonközpontok száma 1924-ig 924-re nőtt, amibe már csak a
trianoni békeszerződés utáni terület szerintieket számolták be. A
húszas évekre a budapesti Teréz és József központok tizenötezresek voltak már. A mai budapesti telefonhálózat alapjai 1925–32
között épültek ki, de erre az időre a nemzetközi forgalmat biztosító helyközi távkábelek is elkészültek. Ezt követően a vidéki
városok telefonközpontjait is sorra bővítették, korszerűsítették.
Kezdetben ugyancsak fali fadobozos készülékek voltak, 1924-től
a fémdobozos, már kézi beszélős volt szabványosítva (Kabos Gyula
ilyen telefonokon beszélt). Jobb hangminőséget garantált a fejlesztett, általában fekete bakelit készülékházban önhangcsökkentő
kapcsolással. A színes, könnyen törő plasztik készülék követte. Kis
szériában használták az alumíniumházas és az első nyomógombos
műanyagházas készüléket. Ezután következett a lapos, törhetetlen,
színes, műanyag kivitelben. Ezután nagy szériájú szabványkészülékeket nem gyártottak, amik voltak, kiszorították a bécsi és szingapúri telefonok.
A XX. század második felében vezetékes telefonvonalakhoz
nehéz volt hozzájutni. Lóránth József emlékezete szerint Náraiban az 1950-es években jelent meg a telefon egy magánházban
kialakított postán. Itt lehetett csak telefonálni. A 60-as években
elkészült a posta új épülete, ahol már kézi telefonközpont is
volt. Ekkor a faluban még csak 6 helyen (Állami gazdaság, Jáplán
puszta, ÁFÉSZ bolt, Községi Tanács, Rendőrség, Tsz iroda)) volt
vezetékes telefon a 60-70-es években. Három nyilvános telefonfülke („tekerős”) is volt a faluban, ahonnan kérni kellett a telefonközpont segítségét és kapcsolták a kért telefonszámot.
Ezen segített a nyolcvanas évek végén – kilencvenes évek elején fejlesztésre már nagyon rászoruló területeken a Posta által
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kibocsátott telefonkötvény. A kötvény névértéke 25.000 Ft volt,
azok vásárolhatták, akik az adott területen távbeszélő állomást
szerettek volna felszereltetni. A tulajdonosok a kötvény ellenértékét tíz éven keresztül, évi 2500 Ft-os részletekben (+ kevés
kamattal) kapták vissza, de jogosulttá váltak arra, hogy 1-2 éven
belül a pénzükből finanszírozott fejlesztés eredményeként telefont kapjanak.

Náraiban is ennek segítségével jutott kb. 100 család telefonhoz. Így a nyilvános fülkére már nem volt olyan nagy kereslet,
jelenleg egy pénzzel működő található. Ma már több cég is nyújt
telefonszolgáltatást a községben.
Folytatás a következő lapszámban
Doncseczné V. Katalin
PANNONPIROS KFT.

Staféta

– Hol szeretnél továbbtanulni?
– Olyan suliban, ahol inkább a matekot és az informatikát tanítják nagyobb óraszámban és magasabb szinten. Azt még nem
tudom, hogy mi szeretnék lenni.
– Hárman vagytok testvérek, és mindannyian fiúk. Hogy érzed magad
ebben a helyzetben?
– Ha én választhattam volna, akkor egy nővért szerettem volna. De így, hogy én vagyok a legidősebb testvér, örülök, hogy fiú
tesóim vannak. Sokkal több dolgot tudunk velük együtt csinálni,
mint lányokkal tudnánk.
– Szüleid?
– Apukám informatikus féle, a vezetékes telefonokhoz és más eszközhöz is ért. (Az Invitelnél dolgozik.) Elsősorban ezért szeretnék én is ilyen vonalon
elindulni. Anyukám tanító. Szerencsére nem az én
sulimban. Így senki sem mondhatja, hogy kivételezik
velem.
– Vannak barátaid?
– Az osztályunkba járó fiúk legtöbbjével jóban vagyok és a vízilabda miatt is sok barátom van.
– Mit csinálsz a kevés szabadidődben?
– Szeretek a számítógépen játszani, tévézni, haverokkal focizni,
biciklizni.
– Kinek adod a stafétát?
– Az unokatesómnak, Kántor Zsófiának.

Tavaszi kiadásunkban Horváth Nórát mutattam be Önöknek.
Nóri Lóránth Mátéval, az én legidősebb fiammal készítette ezt a
riportot.
– Máté, mi az a legrégebbi emlékképed, ami eszedbe jut a kisgyerekkorunkról?
– Olyan négy-öt évesek lehettünk, amikor a kis Kossuth utcában bicikliztünk. Te már tudtál kétkerekűvel menni, én még csak
pótkerekűvel tekertem. Nagyon irigyeltelek emiatt.
– Mostanában már nem a biciklizés a fő sportágad, sokkal inkább a
vízilabda.
– Igen. Szombathelyen, az Aligátor Vízilabda
Utánpótlás Sportegyesületben edzek hetente négyszer, két órát. Ezt a mozgásmennyiséget jónak tartom, az edzések este hatkor illetve fél hétkor kezdődnek. Szerencsésebb lenne, ha korábban, a suli
után közvetlenül mehetnék úszni, a sok ülés után
jobban esne a mozgás. Édesapám és nagypapám sokat segít abban, hogy mindig eljussak edzésre.
– A tanulás sem mellékes neked, mert elég jó lett a bizonyítványod.
– Most hatodik év végén három négyesem lett, a többi ötös. Ezzel
az eredménnyel elégedett vagyok, mert amelyik tantárgyakat kedvelem és fontosak is nekem, azokból sikerült ötöst szereznem. Szeretem a matematikát, kedvencem az angol. Jó a technika is, amikor
valamit építeni, alkotni kell, az életvitel részét nem kedvelem an�nyira. Még szeretem a nyelvtant, a testnevelést és az informatikát is.

Lejegyezte: Marton Melinda

Élménybeszámoló a herényi virágútról
Idén már tízedik alkalommal rendezték meg a Herényi Virágutat. A Sárgaliliom Énekkar is részt vehetett ezen a szép
rendezvényen, amit Nádas Niki művelődés-szervezőnknek
köszönhetünk. Gyönyörű nyári melegben, ebéd után találkoztunk a helyszínen. Három alkalommal énekeltünk. Először a Szent György-templom előtt, majd két másik helyen, a
standok között. A fellépések nem
közvetlenül egymás után zajlottak, ezért volt annyi időnk, hogy
nézegetni és vásárolni is tudtunk
a szebbnél szebb virágok közül.
Természetesen sok ismerőssel,
még falubeliekkel is találkoztunk
az úton. Beszélgettünk velük,
majd meghallgatták a műsorunkat. A megfáradt és megéhezett
látogatósereg a „Borvirág-sarok-

ban” és Laci-konyhákban csillapíthatta szomjúságát és éhségét. Mi az utcazenész kategóriába voltunk sorolva. Egy nagyon
kedves ismerőssel is találkoztunk: üdvözölhettük „citerás”
Pali bácsit. Nagyon örült nekünk, énekeltünk is vele egyet.
Egy újdonsággal is kedveskedtek a szervezők: a virágvonattal.
A látogatók körében nagy sikere volt, mert szinte állandóan
tele volt utasokkal. Aki díszíteni szerette volna az erkélyét,
balkonját, kertjét vagy a lakását, kedvére válogathatott a
sok szép virágból, cserjéből. A
rendezők díjazták is a legszebb
standot és a legjobb előadót.
A nagy melegtől fáradtan, de
élményekkel gazdagon tértünk
haza.
Sárgaliliom Énekkar
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Falunapot tartottunk
Sok érdekes programmal szolgált idén is a falunap. Sikere volt
a szarvaspörköltnek, úgymint a délutáni Győri Nemzeti Színház
művészeinek. A színpadon köszöntöttük a bronzérmes focistákat,
ünnepélyesen is Nárai polgárrá fogadtuk a tavaly született gyer-

mekeket. Sokan voltak kíváncsiak Tóth Éva operettprimadonna
és Leblanc Győző operetténekesek műsorára. Az este mulatós
sztárvendége Postás Józsi volt, tetőzte a hangulatot, hogy a Nárai
kollégájával – Postás Józsival – lépett fel.
N. T.
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Náraiért Egyesület
Gyermeknapi összefoglaló
A Millenniumi parkba hívtunk mindenkit
2012. május 26-án, szombaton 14.30 órára
az idei gyermeknapon. Szerencsére nagyon
sokan eljöttek és az időjárás is sokkal kedvezőbb volt, mint tavaly. Nem kellett pakolászni a Művelődési Ház és a park között.
Így az összes tervezett programot gond nélkül meg tudtuk valósítani a szabadban.
Ez volt az első alkalom, hogy a Sárgaliliom Énekkarral kibővülve szerveztük meg a gyermekeknek ezt a – reméljük – élményekben bővelkedő délutánt. El kell mondanom, hogy nagy haszon a számunkra az
énekkarosok jelenléte az egyesületben.
Amilyen feladatot csak el lehet képzelni,
legyen az sütisütés, kiszolgálás, vacsorafőzés, gyerekekkel való színvonalas foglalkozás, pakolás, mindenben lehetett rájuk
számítani. Meglátták a munkát, tették a
dolgukat, mintha mindig is velünk csinálták volna! Mi, régiek pedig ugyanúgy
komolyan vettük ezt a hagyományosan
nekünk való feladatot, mint évek óta már sokszor. Így együtt tudtuk
nyújtani programjainkat: az 5 állomásos pecsétszerző akadályversenyt, a „Mindentlátó királylány” című mesejátékot, a rajzversenyt,
a tombolát, az ügyességi játékokat, az arcfestést, a bográcsgulyást, a
sütit és palacsintát, a fagyit. Meg persze az együttlét, a beszélgetés,
ismerkedés örömét. Ez talán a mi, szervezők érdeme. De szerencsére, nem csak a mi szívügyünk, hogy gyermekeinknek színvonalas
gyermeknapja legyen Náraiban. Nagyon sok egyesületünkön kívüli
szervezet és magánszemély is segítséget nyújtott ehhez. Szeretnénk
megköszönni a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezetnek a sok
finom csokit, amiből még a falunapra is jutott. Nárai Önkormányzatának segítségét a szervezésben és az anyagi támogatást. Nádas Nikoletta aktív közreműködését. Lóránth József, Lóránth Józsefné és
Skultéti Lászlóné, Bea segítségét a bográcsgulyás elkészítésében. Az
óvodába járó gyermekek szüleinek és a falu egyes lakóinak a tombola-felajánlást. Szilágyiné Pompor Vilmának a finom újhagymát; a falu
egyes lakóinak a sütemény, és palacsinta-felajánlást. A felsős lányok

segítségét, amit az arcfestésben nyújtottak.
Takács Tibornak és feleségének az ivóvíz biztosítását és mindennemű segítségüket. Horváth
Zoltán falugondnok segítségét. Aki véletlenül kimaradt, ne vessen
meg érte, neki is köszönjük. S végül, de nem utolsósorban a jelenlévők támogatását és érdeklődését!
Ezúton szeretnénk megköszönni minden támogatónknak az 1%os adófelajánlásokat! Ugyan még nem tudjuk a felajánlások nagyságrendjét, de sok falubelitől tudjuk, hogy bennünket támogattak. Még
egyszer köszönjük egész településünk nevében!
Szeretnénk tudatni olvasóinkkal, hogy ez év áprilisától a Novus
Favonius Kft. negyedévente nyújtott 50.000 forintos támogatásával

jelenik meg a Közéleti Hírmondó. Ezt Lóránth Zoltán volt Nárai
lakosnak köszönhetjük, aki évek óta elkötelezett támogatója az egyesületnek és újságunknak is.
A gyermeknapon nem volt lehetőségünk megfelelő ugrálóvárat
felállítatnunk a gyerekeknek. Ezt pótoltuk kicsit később, a falunapon,
egy óra időtartamban ingyenesen biztosítottuk a csúszdát és az ugrálóvárat. Ezért az egyesület 25 ezer forintot fizetett ki a vállalkozónak.
A falunapon felállított pavilonunk alatt számunkra nagyon szívmelengető módon folyt a „munka”. A kihelyezett eszközöket mindenki saját tehetsége és érdeklődése szerint használta. Aki tudott, és kedve is
volt hozzá, festett arcot bárkinek. Csak úgy, kedvtelésből, szeretetből.
Így a kisebbek közül Kántor Zsófi, Takács Emma, Takács Annamária,
Schubert Anna, Nádas Petra. S nagy örömömre a már rég nem általános iskolás ifjú hölgyek is jöttek, és segítettek: Dezse Patrícia, Molnár
Ingrid, Majsa Ildikó. Köszönjük szépen, és mindig szívesen látjuk őket!
Marton Melinda
Szervező titkár

Nyugdíjas Ki-Mit-Tud? – középdöntő
Hol is kezdjem? Szóval: mint már az
utolsó Hírmondóban közreadtuk, az Örökzöld Nyugdíjas Klub egészen Hévízig vitte
kis falunk hírét. A nyugdíjasoknak megrendezett Ki-Mit-Tud? elődöntőjén sikereket
elért klubunk, április 21-én Hévíz mellett,
Sármelléken mutathatta meg tehetségét.
Késő este kerültek színpadra a mieink. Igaz,
a csapat elfáradt, de azért jó kedvvel, színvonalasan adták elő mű-

sorukat. Bár az „Örökzöldek” itt is kitettek magukért, de a továbbjutás a döntőbe, s a végső megmérettetés nem sikerült. Csüggedniük mégsem kell, hiszen olyan csoportokkal versenyeztek, akik
már 18-20 éve együtt énekelnek, s talán nagyobb a rutinjuk, s több
idejük volt összecsiszolódni. Csak dicséret illeti a Nárai Örökzöld
Nyugdíjas Klub tagjait az elért eredmények fényében, s remélem
jövőre újra megpróbálják. Én szurkolok nekik!
Nádas Nikoletta
művelődésszervező
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Sporthír
Labdarúgás
A Nárai SK labdarúgócsapata a megyei III. osztály déli csoportjában a 3.
helyen zárta a 2011/2012es bajnoki szezont. Az
őszi 8. helyezés után ez az
eredmény igazán nagyszerűnek mondható, annál
is inkább, mert csapatunk az utolsó fordulóban
Rábatöttösön a bajnoki címért szállt harcba, és
ha nyer, akkor az 1. helyen zárta volna a szezont.
Sajnos 3:2-es vereséget szenvedett csapatunk egy
nagyon jó mérkőzésen, nagy hőségben. Mivel Rábahídvég nyert
Sorkifaludon az utolsó fordulóban, így csapatunk a 3. helyre esett
vissza. Mindennek ellenére úgy gondolom a tavaszi szezon igazán
kitűnőre sikeredett: 12 győzelem, 1 döntetlen, 2 vereség. Csak
gratulálni tudok az egész csapatnak az egész éves teljesítményéért.
Külön kiemelném néhány játékos pozitív hozzáállását: Tímár Balázs, Kovács István, Koltay Gábor, Balikó Csaba, Vajda Bálint, Vajda Balázs, Králler Róbert, Draskovics Gábor, Draskovics Dániel. A
csapat házi gólkirálya Kurcz Attila lett 26 góllal, őt követi Draskovics Dániel 16 és Králler Róbert 15 góllal. A csapat a 2012/2013as bajnokságot a harmadosztályban folytatja. Célunk a bajnokság
megnyerése. Szeretnénk 4-5 meghatározó játékost igazolni, hogy
minden poszton legyen rivalizálás a csapatba kerülésért. A követ-

Kovács Ramóna:
Szavad szava
Szavad szavának csengő dallama,
ringató karjaid két igaz angyala,
eljöttem hozzád Istenem.
Csobogó hangokon, dúdoló dallamon,
égen és földön át, angyalom,
hozzád száll énekem.
Szegfű, ne felejts el,
emléket sose rejts el,
vigasz a te szíved.

kező szezonra is nyertünk 1.500.000 Ft-ot pályázati úton, melyből
a villanyvilágítás korszerűsítését tervezzük megvalósítani és egyéb
sportszereket vásárolni. Külön öröm számunkra, hogy az MVH
pályázaton 10.000.000 Ft-ot nyertünk a sportöltöző fejlesztésére.
Amely ha elkészül, akkor játékos, játékvezető és szurkoló egyaránt
egy kulturált létesítményben igazán jól érezheti magát, sportolhat
és szurkolhat csapatának. Remélem, hogy a jövőben minél több
szurkoló látogat ki mérkőzéseinkre. Elkészült csapatunk hivatalos
honlapja: www.narai-sk.hu, ahol még több információt találhat.
Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyári szünetre és augusztustól
pedig jó mérkőzéseket! Sportbaráti üdvözlettel:
Koltay István
sportkör elnök

Nap, ki ott ragyogsz fenn,
szív, ki erőt adsz benn,
álmomat Te nézed.

Kovács Ramóna: Napkő

Kell egy kis Napfény, mikor rigó röppen,
csettegve csendre int a csöndben,
hogy emlékezzem
otthonom milyen.

Kell egy kis Napfény az eső után,
csillogó cseppek a virág szirmán
szemem alatt a könnyek,
mikor el kell menjek.

Kell egy kis Napfény az illatoknak,
száradó gyapjas állatoknak,
hogy boldogok legyenek,
mikor rájuk nevetek.

Kell egy kis Napfény, hogy mosoly legyen
a földeken, a fellegeken,
hogy legyen reményem,
van hova hazatérnem.

Kell a Napfény s a Harangszó,
otthonomba visszahívó,
hogy egyszer majd itthon maradjak
s csak emléke legyen meg utamnak.

Nárai Flottakedvezmény
a Telenortól
Talán mindenkit érint a telefonálás: a Telenor mobilszolgáltatóval folytatott tárgyalások eredményeként kedvezményes,
egymás között ingyenesen hívható tarifájú flottakedvezmény
bevezetésén fáradozik „Nárai Flottakedvezmény” néven. Ha

ez megvalósul, Nárai lesz az első olyan település Magyarországon, amelyre mobilszolgáltató egymás között ingyenesen hívható flottakedvezményt biztosított. Természetesen, a szolgáltatást
igénybevevők máshol lakó ismerősei számára is lehetőség nyílik a
csatlakozásra, ők is igénybe vehetik a Nárai Flottakedvezményt,
bárhol is laknak. A szolgáltatás részleteiről, a szerződési feltételekről tájékozódhat a Polgármesteri Hivatalban. Kérem, érdeklődjenek, ha valóban kedvezőnek találják, éljenek a lehetőséggel.
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