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Ismét Zelles Sándor nyerte az országos rally szlalom bajnokságot!
„A T1-es kategória királya, Zelles Sándor is elválaszthatatlan részese a bajnokságnak”. Ezekkel a szavakkal kezdődik a Tempó, Magyar
Autósport 2014. évkönyve. De nem csak a tavaly év végi, hanem a
korábbi években megjelent autó-motorsport kiadványok is hasonlóképpen mutatják be Sándort.
A faluban ki ne ismerné a Kossuth Lajos utcában élő Zelles Sándort. Azt azonban kevesen tudják róla, hogy szenvedélyes autóversenyző és 2014-ben ismét megnyerte a nyolcfordulós országos
szlalom bajnokságot, immár másodszor! Az ünnepélyes díjátadóra
december 20-án került sor Kecskeméten, ahol ismét ő állhatott fel
a dobogó legfelső fokára. A nagy népszerűségnek örvendő sorozat tavaly is komoly felkészültségű autókat és pilótákat vonultatott
fel. Volt, aki a széria utcai autójával érkezett, de egyre több a speciálisan szlalomozásra felkészített járgány is. Két kecskeméti, egy
visontai és egy veszprémi verseny alkották a versenynaptárat, és
a szombat-vasárnapi napokat külön értékelték, így jött ki a nyolc
forduló. Sándor eddigi országos eredményei: 2014. I. helyezett,
2013. I. helyezett, 2012. II. helyezett, 2011. IV. helyezett.

senyeket, rendszeres nézője voltam a környék versenyeinek. 2009-ben
egyik jóbarátom biztatására én is nekiláttam autót építeni, ami nem
más volt, mint a család már régen mellőzött piros színű P126-osa.
Télen álltam neki először a karosszériát építeni, majd motort szerelni
és tuningolni. Tavaszra el is készült az autóm. Először 2010. március
15-én szerepeltem versenyen Szombathelyen az Interspar parkolóban. A
kategória második helyét sikerült elérnem. Innentől már nem volt megállás. Elkezdődött az autó további fejlesztése is és versenyről versenyre

A bajnok autó

Zelles Sándor az újabb bajnoki trófeával otthonában
Aki nem ismeri Sándort, azt hihetné, egy huszon-harmincas
éveiben járó emberről beszélünk, pedig nem. Sándor túl az ötvenen, 2010-ben kezdett el ismerkedni a rally sporttal, melyről
így vallott: „Már gyermekkorom óta szeretem a motor- és autóver-
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jöttek az eredmények. Közben persze kudarc is ért bőven. Az országos
bajnoki futamokon sok új barátot szereztem, elláttak tanácsokkal is,
ami nagyon sokat segített. Az autóm egy néhány évtizeddel ezelőtti
egykori családi kispolski karosszéria átalakítva, épített futóművel. Fiat
900 ccm, befecskendezős motorral, elektromos szervókormánnyal, bukócsővel ellátva. Ablakai plexiből készültek, belül csak egy biztonsági
ülést rejt. Az egyedi kerekeken pedig Forma-1-es gumik vannak. Jómagam autómmal a T1, azaz Túra kategória 1000 ccm alatti MNASZ
Országos Szalom Bajnokságban versenyzek”.
Zelles Sándor Szombathelyen a BPW gyárban dolgozik immár 16 éve vezető beosztásban. Az egykori családi autóból két
keze munkája által lett bajnokautó, melyet Mercedeszével szállít utánfutón versenyről versenyre. A háza központi részén a
nagy vitrin már most megtelt trófeákkal. Ezek mind arról tanúskodnak, ahány versenyen Sándor elindult, onnét díjjal tért
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haza Náraiba. Mint mondja, nem elég a jól felépített, kellően
útfekvő autó, fontos az emberi tényező is. Autóját úgy építette
meg, hogy annak abszolút nincs rugózása. Ehhez párosul For-

Zelles Sándor az Autósport évkönyvben
ma-1-ben megismert széles tükörsima lágy gumi, ami az utra
tapad. Ezekkel és vezetéstechnikájával a kanyarokban nagy
sebesség mellett is fékezés nélkül kormányozza autóját. Mint

Boldog új évet Nárai!
Mintegy száz fő, közöttük tizenkilenc gyermek búcsúztatta vidáman az óévet a Művelődési Házban rendezett szilveszteri óévbúcsúztatón. A legfitalabb néhány éves, míg a legkorosabb pedig
nyolcvanéves volt. A talpalávalót ezúttal is kiváló zenész biztosította, míg a sztárvendég Kántor László és táncoslányai voltak mintegy másfél órás rock and roll műsorukkal. Éjfélkor virslit tálaltak
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mondotta, nem lehet felborítani, képes nagy sebesség mellett
is egy normál úton megfordulni. Tudni kell, egy-egy versenyen akár több mint kilencven jármű is rajthoz áll. Többségük
Volkswagen, Citroën, Toyota, Peugeot, Opel, Suzuki, Mitshubishi, Alfa Romeo, Subaru, Honda, BMW. És egyedüliként
P126-ossal Zelles Sándor Náraiból. Sőt, Vas megyéből. Mert
mint mondja, ő a könyék egyedüli autóversenyzője. Gyermekei már kirepültek a családi fészekből, feleségével ketten élnek
a nemrég kívül-belül felújított impozáns családi házukban. A
munka mellett kertészkedéssel is foglalkoznak, ami ugyancsak
sok időt igényel. A faluban azonban értelemszerűen nem a bajnokautóval közlekedik, láthatjuk viszont traktorral is. Ugyanis nem csak magának, rengeteg embernek ő szántja a faluban,
sőt Szombathelyen is a kertet. Talán eddig ők sem tudták, a
terméshozamhoz az is hozzájárulhat, hogy kertjüket többszörös országos rally szlalombajnok szántja. Felesége – Annuska
– büszke férje, Sándor sikereire!
Sándor! Nárai nevében gratulálok eddigi kimagasló pályafutásodhoz, további biztonságos autóversenyzést, sikereket
kívánva!
Németh Tamás
polgármester
mustárral és kenyérrel, majd pedig közös pezsgős koccintással köszöntötték egymást az egybegyűltek. A tombola fődíja egy élethű
sültmalac-torta volt, amely Szakály Norbert kreatív cukrász alkotása volt. Dicséret illeti a főszervezőt Körhöczné Szabó Zitát és segítőit! Akik pedig szeretnének részt venni az idei óévbúcsúztatón,
már most jelezzék részvételi szándékukat Zita fodrászszalonjában,
mert a férőhelyek korlátozott számban állnak rendelkezésre. Képes összeállításunk az óévbúcsúztatón készült.
(N.T.)

A szilveszteri partin Devecseri Szilárd válogatott labdarúgó
is feltűnt. Képünkön testvérével, Dórival
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Önkormányzati hírek – megalakult az új képviselő-testület
Október 12-én helyhatósági választásokat
élni jogunkkal. Változás lesz az eddigiekhez,
tartottunk, melynek eredménye mára ismert.
hogy az új dolgozónk feladata lesz az anyakönyvA megszerezhető mandátumokra kétszer annyi
vezetői teendők ellátása is, ennek költségeit válinduló jutott: két polgármesterjelölt és tizenkét
lalva beiskolázásra kerül. Korábban szerettük
képviselőjelölt szállt ringbe. A választási eredvolna, ha Kónyáné Schlaffer Mónika ellátja ezt
mények ismeretében kijelenthető, a község a
a feladatkört is, de mint mondotta, nem érzett
régi irány folytatása mellett döntött. A megvámagában ambíciót ehhez. A változás által most
lasztott hat képviselő közé három új is került,
már remélhetőleg minden államigazgatási ügyet
akik azonban már eddig is a helyi közélet köNáraiban tudunk intézni, nem kell Jákra menni
zelében tevékenykedtek. Nádas Nikoletta műanyakönyvvezetői teendőket intézni.
velődésszervező, Pfliegler Istvánné a Náraiért
A meghirdetett állásra négy fő pályázott,
Németh Tamás polgármester
Egyesület és a Sárgaliliom Énekkar tagja, ifj. Stiakik közül a jegyző asszony a meghallgatásukat
eber Tibor Néró tekeklub játékosa. A testület
követően Németh Renáta mellett döntött, így
döntésének megfelelően a polgármester munkáját továbbra is az a a jövőben ő látja majd el az igazgatás- és adóügyi előadói, valamint
két alpolgármester segíti, aki eddig: Hompasz Béla és Koltay István. az anyakönyvvezetői munkakört.

Hompasz Béla
alpolgármester

Koltay István
alpolgármester

Lóránth József

Az alakuló ülést követően a testület tagjai közösen bejárták a
települést, megtekintettük a középületeket is, így minden képviselő pontos képet kaphatott a már elvégzett és a még elvégzendő
feladatról, a jelenlegi állapotról. Összeállítottuk a ciklus fejlesztési
programját, amely összhangban áll a kampányban közöltekkel. Jelesül a meglévő közintézmény hálózat megtartása, erősítése, a helyi
és állami megemlékezések, kulturális rendezvények, megemlékezések megtartásai, községfejlesztés folytatása.
Személyi változások a hivatal életében
Góber Istvánné hivatalsegéd 35 évnyi szolgálat után visszavonul,
ezért felhívást tettünk közzé hivatalsegédi állás betöltésére. Ös�szesen 11 érvényes pályázat érkezett, akik egytől egyig mind alkalmasak lettek volna a feladatra, a döntés ezért is volt nehéz. A
jelentkezők közül Kardosné Németh Eszter jegyző asszony Skultéti
Lászlónét, Beát választotta, akit mindenki jól ismeri a településen,
lévén a helyi posta kézbesítőjeként dolgozott ez idáig. A jegyző as�szony előnyként értékelte helyi személyes kapcsolatait, helyismeretét, ami elengedhetetlen a munkakör hatékony ellátásához.
Kónyáné Schlaffer Mónika igazgatási előadó négyórás munkarendben dolgozott egészen a múlt év végéig. A megnövekedett feladatok, illetve más tényezők indokolták, hogy a négyórás munkakört megszüntessük, helyette új nyolcórás köztisztviselői munkakört létesítsünk. Az
új munkakör betöltését felkínáltuk a korábbi négyórás dolgozónknak,
aki azonban ezt nem vállalta. Így még karácsony előtt ismét állásajánlatot tettünk közzé. A testületi döntés mögött áll az is, hogy az állam
Nárai esetében Jákkal közös jegyzőt és három fő nyolcórás dolgozó
foglalkoztatását teszi lehetővé. Ezért úgy döntöttünk, hogy kívánunk

Nádas Nikoletta

Pfliegler Istvánné

ifj. Stieber Tibor

Sínen van az iskolánk!
Kilenc kisgyermekkel szeptemberben ismét kinyitott az iskola
Náraiban! A szükséges engedélyek beszerzése nem kis feladatot jelentett, hozzátéve, hogy különféle hatóságokhoz ennek megakadályozása érdekében is több(!) feljelentés érkezett, amelynek nyomozati tisztázása is sok erőnket felemésztett. Miközben más lényegi
fontos feladatok vártak ránk, például a múlt ciklus pályázatainak
záróelszámolásai, vagy az őszi helyhatósági választások. A jelentgető
személyét sajnos nem ismerhettük meg, de annyi tudható, névvel,
címmel tette, közöttünk Náraiban él.
Nehezítette dolgunkat, hogy az épületet korábban alkotóházzá
minősítettük, és eként újítottuk fel. A pályázati kiírás értelmében
pedig legalább öt évig így, alkotóházként kell működtetnünk, különben a kapott támogatást kamatokkal növelten kellene visszafizetni. Hogy ez ne következhessen be, a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz folyamodtunk felmentésért, miközben már az oktatásért
felelős miniszternél kezdeményeztük az iskolanyitást. Eközben a
Szombathelyi Közgyűlésnek arról kellett dönteni, hogy a szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskola Náraiban tagintézményként kirendeltséget működtethessen az iskolafenntartó Klebelsberg Központon keresztül. Hogy ez mennyire nem volt egyszerű,
mennyi utánjárást igényelt, nem kifejezhető. Az újbóli iskolanyitás
ügymenetének gördülékenysége érdekében sokat tettek képviselőtársaim, az alpolgármesterek, Marton Melinda – aki végig hitt a
sikerben – és Hende Csaba országgyűlési képviselőnk is, aki személyes közbenjárásával járult hozzá a vidékfejlesztési és az oktatási
tárcánál Nárai újbóli iskolanyitásához.
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Minden jó, ha a vége jó! Tíz év kihagyás után Nárai ismét iskolával büszkélkedhet, amely a Szombathelyi Paragvári Utcai Általános
Iskola tagintézménye, annak szakmai felügyeletével működik. Mi
mást is üzenhetnék a Nárai leendő iskolásoknak, szüleinek? Gyertek a Nárai suliba!
Módosult a helyi adórendelet
Ennek értelmében az idei évtől a kommunális adó mértéke az
évi 6 000 forintról 8 000 forintra módosult, míg a lakatlan ingatlanok esetében a duplája, azaz 16 000 forint lett az adómérték.
Telekadó néven új adó bevezetésére került sor, az adó mértéke
pedig 10 Ft/m2/év. Azaz, egy ezer négyzetméteres beépítetlen telekre vetítve évi 10 000 forint az adómérték. Telekadó bevallást
azon telektulajdonosoknak kell tenniük, akik beépítetlen telekkel
rendelkeznek a településen függetlenül annak közműellátottságától, amennyiben építési övezetben fekszik.
A helyi adó rendelet módosítását a központi finanszírozás átalakulása indokolta. Mint ismert, az eddigi normatív finanszírozást felváltotta a feladatfinanszírozás, amely az ellátandó feladatokat finanszírozza (zöldterület karbantartás, temető karbantartás,
közvilágítás, intézmények rezsi költsége, munkabérek stb.). De
ugyanakkor új építést, fejlesztést nem finanszíroz, állami pénzeket
fejlesztési célokra nem használhatjuk. A címkézett pénzekkel év
végén „soronként” kell elszámolni, azokból maradvány nem képződhet. Ha mégsem kerülne egy-egy sor felhasználásra, akkor azt
ki kell „nullázni”, azaz vissza kell utalni az államkincstárnak. A finanszírozás ilyen irányú átalakítása nagyon nem kedvez a leromlott
állapotú járda- és úthálózat fejlesztési elképzeléseinknek.
Fejlesztési irányunkról dióhéjban
Jelenleg semmilyen fejlesztési pályázat nem áll rendelkezésre, a
kapott állami normatíva felhasználásáról a fentiekben írtam. Így
nem marad más, ha fejlesztésről beszélünk, mint az önerős bevételünk (helyi adóbevételünk). Aminek ráadásul egy részét más célra
kell fordítani, pl. óvodafenntartásra. Ezért is vállaltuk fel a helyi
adórendelet újragondolását, módosítását.
2015-ös tervezett fejlesztéseinkről: elkészülhet a ravatalozó előtető bővítése, felújítása, a Millenniumi-park fedett pavilon tetőcseréje, az orvosi rendelő, volt tanítólakás és az óvoda még hiányzó
nyílászáróinak cseréje. A volt tanítólakás további állagmegóvása,
felújítása is célkitűzéseink között szerepel. Jó hír a Kossuth Lajos
utca oldalágán élőknek: ez évben aszfaltburkolatot kap az utca, míg
a temető melletti földes szervizutat lekövezzük zúzott kővel. Sajnos
források híján további aszfaltozásokat ez évben nem tudunk ígérni.
Az adórendelet módosításának köszönhetően viszont sajáterős fejlesztésként folytatni tudjuk a rossz állapotú járdák felújítását. Mivel
az aszfalt ára rendre jelentősen emelkedik és mert a központi források is jelentősen lepadtak az elvonások okán, ezért betonburkolatú járdák felújítása mellett foglaltunk állást. Hogy mely szakasszal
folytatjuk, még egyeztetés alatt áll.
Fejlesztésekről bővebben
A múlt év végén megvásároltuk a szükséges tetőfát, és hamarosan
nekilátunk a temetőravatalozó előtető megépítésének. Erre a célra
még korábbról mintegy 1,5 millió forint vissza nem térítendő kormányzati forrás áll rendelkezésünkre. A ravatalozó elé faszerkezetből
ácsolt fedett előtető készül piros cserépfedéssel, bádogozással. Tervezzük az épület látszó faszerkezeteinek átfestését, a fém nyílászá-

rók rézszínűre történő átfestését, a meglévő fehér pala tisztítás utáni
pirosra történő átfestését, ami a réseket is eltömíti, így vízzárósága
még tökéletesebb lesz, majd az épület külső festését szeretnénk elvégezni. Ezt követően az előtető alatti meglévő betonfelület felújítása következik. Reményeink szerint az így felújított ravatalozó újabb
évtizedekig szolgálja Nárait. A munkálatokat az eddigi gyakorlatnak
megfelelően Nyul János és Király Árpád asztalosok készítik.
A tavalyi esztendő végén megrendeltük az orvosi rendelő nyílászáróinak cseréjét is, hőszigetelő műanyag ajtó, ablakok kerülnek beépítésre. Ugyancsak megrendelésre került a volt tanítólakás
nyílászáróinak cseréje is, ide hőszigetelő fa ablakok kerülnek beépítésre. Az óvodában a két bejárati ajtó cseréje ez idáig váratott
magára, most ezek cseréjét is megrendeltük, hőszigetelő műanyag
ajtók kerülnek beépítésre. A munkálatok előreláthatóan még az
első negyedévben elkészülnek.
A volt tanítólakáson ahogy már látható, új bejárati ajtót helyeztünk
el. Az épület külső vakolathibái és a garázs külső-belső vakolása, vízszigetelése és aljzatbetonozása is még a múlt év végén megtörtént.
Belül egy falat kivettünk, a kéményt is földig elbontottuk, mivel az
épület központi részén a falvizesedést ezek okozták, az épület többi
falszerkezete száraz. A kémény szigetelés után visszaépítésre kerül,
míg fal nem, így nagyobb előteret kapunk. Anyagi lehetőségeink szerint szeretnénk az épületfelújítást tovább folytatni. Mivel a meglévő
villamos hálózata is elavult, életveszélyes, ezért ezt is újra kell szerelni,
ezt szeretnénk az első negyedévben elvégezni.
Tavasszal szeretnénk a Millenniumi-park fedett pavilon tetőfedését is lecserélni. A rajta lévő bitumin fedést a napsugárzás mára
teljesen szétrepesztette, a tavalyelőtti jégverés pedig teljesen szétverte. Az új fedés színezett Lindab fémlemezzel fog megtörténni,
ami kellőképpen időjárásálló. A cserét nem húzhatjuk tovább, lévén rendezvényeken így mit sem ér, másodsorban hosszú távon a
faszerkezet tönkremenetelét eredményezné.
Sikeres a vis major pályázat – nyáron aszfaltozzuk a
Kossuth Lajos utca mellékágát

Dózsa György utca aszfaltozása
A tavalyi évben nem mindennapi mennyiségű csapadék zúdult térségünkre. Hompasz Béla alpolgármester, mezőgazdász
mérései alapján közel 1000 mm, ami duplája az elvárhatónak.
Önkormányzatunk a Bolygó-patak menti utakban keletkezett
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károk helyreállítására nyújtott be pályázatot még a múlt év őszén
Magyarország Kormányának vis major alapjához „Árvízkárok a
Bolygó-patak mentén” címmel, amely örömünkre pozitív elbírálásban részesült. Ennek oka az őszi esőzések következtében a
hirtelen és tartósan lezúduló nagy mennyiségű csapadék okozta
tartós belvíz, melynek következtében a Bolygó-patak többször
ki is öntött, mivel a medre nem bírta a nagy mennyiségű vizet
elvezetni. A tartósan megemelkedett vízszint következtében a
Bolygó-patak menti utak alapjai alááztak, fellazultak, amely az
utak tönkremenetelét okozta a temető menti szervizúton, illetve
a Kossuth Lajos utca oldalágában. A vis major káresemény bejelentését követően a katasztrófavédelem, a kormányhivatal és a
közlekedésfelügyelet a helyszíni bejáráskor lejegyzőkönyvezték és
az eseményt vis major eseménynek minősítették. Ez volt az előfeltétele a kormányzati alaphoz történő pályázat benyújtásának. A
helyreállítás során a temető menti szervizút vastag kőterítést fog
kapni, kőburkolatúvá építjük. Míg a Kossuth Lajos utca oldalága
az elágazástól a hídig a megerősítést követően teljes szélességű
aszfaltszőnyeg terítést kap. A kivitelezési munkálatok előzetes
mérnöki költségbecslése 6 453 000 forintra jött ki, amelynek
70%-át (a törvény által biztosítható legmagasabb mértéket)
nyertük el vissza nem térítendő támogatásként, azaz 4 517 000
forintot. Az 1 936 000 forint különbözetet önerőként önkormányzatunk biztosítja a helyi adóbevételek terhére. A kivitelezési
munkálatokat szeretnénk az első félévben elvégezni.

Halottak napján ismét megtelt a temetőparkoló
Rendezési terv módosítás
Lakossági megkeresés érkezett hivatalunkhoz a rendezési terv
módosításával összefüggésben. Ezért szeretném jelezni, hogy akinek
ilyen célú fejlesztése, egyéb megoldandó feladata lenne, amihez a
rendezési terv módosítása szükséges, kérem jeletkezzen a hivatalban.
Amennyiben a községfejlesztési elképzelésekkel összhangban áll támogatni fogjuk. A költségeket a kérelmezőknek kell közösen viselni.

Falugazdász
ügyfélfogadási rendje
Baumgartner András falugazdász fogadóórát tart minden héten
pénteken a Nárai Polgármesteri Hivatalban 8-10 óra között. Telefon: 30/237-3400, e-mail: baumgartner.andras@nak.hu

Nem eladó a Posta
Megérkezett vételi ajánlatunkra a Magyar Posta Zrt. hivatalos
válaszlevele. Melyben közlik, hogy a jelenlegi gazdasági környezet
nem teszi lehetővé a postaépület értékesítését, a postaszolgáltatás áthelyezését a volt takarékszövetkezet helyére. Így ilyenformán meghiúsult az a tervünk, hogy a postarész megvásárlásával
az épületet egybe nyitva egy modern egészségházat alakítsunk ki.
De célkitűzésünket természetesen nem adjuk fel, továbbra is keressük az orvosi rendelő bővítésének lehetőségét.
Az évek óta tartó útperről
A folyamatban lévő útperünk kapcsán, mint ismert hibás teljesítés miatt pert indítottunk még az azt megelőző testület által
megrendelt és kifizetett Árpád, Tópart, Dózsa György, Béke és
a József Attila utcák vonatkozásában. A per tárgya az egykor kifizetett 24 millió forint visszaperlése a kivitelezőtől. Az ügyben
két szakértő került kirendelésre. Az első a mi álláspontunkat
támasztotta alá, míg a másik röviden azt állapította meg, a település azt kapta, amit anno rendelt. Az I. fokon eljáró bíróság mérlegeléssel a keresetünket elutasította és egymillió forint
perköltség megfizetésére kötelezte önkormányzatunkat. Az ítélet
ellen fellebbezéssel éltünk, aminek tárgyalását a Győri Ítélőtábla
az önkormányzati választások utáni napokban tartotta. Itt számunkra kedvező ítélet született. Az I. fokú ítéletet a tárgyalást
követően az Ítélőtábla hatályon kívül helyezte, így mentesültünk
az egymillió forint perköltség megfizetése alól is. Emellett a Győri Ítélőtábla a Szombathelyi Törvényszéket a per újbóli lefolytatására kötelezte új útreferenciával rendelkező igazságügyi szakértő
bevonásával. A Győri Ítélőtábla emellett a kivitelező céget a perérték 8%-ának megfelelő illeték megfizetésére kötelezte. A per
tehát ismét Szombathelyen folytatódik.
Nagytakarítás a polgármesteri hivatalban
Az épület teljes külső-belső felújítását követően az évszázados
lomokat is eltávolítottuk a padlásról, azt tisztára söpörtük. Ös�szességében több tonnányi lomot pakoltak le a közmunkások a
falugondnokkal közösen vödrökben, ami esztétikailag és statikailag is jótékonyan hat az épületre. Volt a padláson komplett
cserépkályhacsempe összetört állapotban, egy kisteherautó téglatörmelék, temérdek fadarab, gerenda, deszka, léc, edények,
tonnaszám leselejtezett irat, amelyeknek már a selejtezési jegyzőkönyvei is rég leselejtezésre kerültek. Az iratok megsemmisítései
egykor elmaradtak, most pótoltuk: hetekig fűtöttünk vele. Némi
érdekesség is előkerült, ezeket meghagytuk. Egy sárga színű fém,
1868-ban Budapesten gyártott fegyverszekrény kulcsokkal, működő állapotban (üresen, fegyverek nélkül). Valamit két bontatlan faláda (2 x 54 db) gázálarc. Megköszönve érdeklődését lakóhelyének közügyei iránt.
Németh Tamás
polgármester

Helyreigazítás
A múltkori lapszámunkban közölt harangláb építéséhez adományozók felsorolása közben Király József neve technikai okokból tévesen szerepelt. Az érintettektől ezúton kérünk elnézést.
Németh Tamás
polgármester
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Önkormányzati választások Nárai települési eredményei
2014. október 12-én tartották az önkormányzati választásokat.
Egy polgármester és hat képviselő megválasztására volt lehetőség, akik az eddigi gyakorlattal szemben nem négy, hanem öt

esztendőre szerezhettek mandátumot. Nárai települési választás
eredményei pedig a következők lettek.

Gyermekünk érdeklődési köre

Kutató típus: Kíváncsi, önálló, befelé forduló, kérdésfelvető alkat.
Keresi a dolgok miértjét és mikéntjét. Az iskolában szereti a kémiai és
biológiai kísérleteket. Kedvenc tantárgyai és érdeklődési köre: matematika, tudományok, manuális munka, technológia. Milyen szakmát
válasszon? Orvos, gyógyszerész, biológus, kutató, archeológus.
Művészi típus: Érzékeny alkat, szeret rajzolni vagy hangszeren
játszani, újságcikkeket, verseket ír, múzeumokba, koncertekre
jár. Kedvenc tantárgyai és érdeklődési köre: rajz, zene, képzőművészet, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek. Milyen szakmát válasszon? Festő, író, művészettörténész, ruhatervező. De az
oktatás és a humán terület sem áll messze tőle.
Realisztikus típus: Gondolkodó elme, praktikus, szereti a barkácsolást, a konstrukciós játékokat (pl.: Lego stb.). Megjavítja a

Hogyan tudhatjuk meg, hogy gyermekünk „álma” megfelel-e képességeinek
és tehetségének? Ennek legegyszerűbb
módja: szánjunk elegendő időt otthoni,
napi munkájának megfigyelésére. Igazából hat modellt különböztetünk meg, a
gyermekek érdeklődési típusai szerint. A
gyermekek egyfelől érdeklődési típusok
szerint részesítik előnyben az iskolai tantárgyakat, másfelől a hat típusnak a jellegzetességei megtalálhatók a főbb tárgyakban. Hát lássuk a típusokat!
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biciklijét, kertészkedik. Kedvenc tantárgyai és érdeklődési köre:
matematika, történelem, földrajz, műszaki tudományok. Milyen
szakmát válasszon? Mérnök, lehetőleg gépészeti, repüléstani, informatikai, elektronikai szektorban.
Vállalkozó típus: Energikus, dinamikus, sokat tud beszélni,
érvelni, alkudozni, nem riad vissza a kockázatoktól sem. Kedvenc tantárgyai és érdeklődési köre: matematika, biológia,
történelem, természettudományok. Milyen szakmát válas�szon? Vállalatvezető, menedzser, újságírás, turizmus, kereskedelem.
Társas típus: Figyelmes, nagylelkű, szereti, ha körülveszik a
barátai, szereti, ha többedmagával sportol, szereti a nagy beszélgetéseket. Kedvenc tantárgyai és érdeklődési köre: magyar,
történelem, pszichológia, szociológia. Milyen szakmát válasszon?
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Pszichológus, szociológus, kereskedelem, vendéglátás, ápolásgondozás.
Konvencionális típus: Jól szervezi a dolgokat, lelkiismeretes,
szeret gyűjteni különféle tárgyakat s rendszerezni azokat. Kedvenc tantárgyai és érdeklődési köre: matematika, történelem,
informatika, tudományos ismeretek. Milyen szakmát válasszon?
Könyvelő, informatikus, közalkalmazott, esetleg katonai karrier.
De ne feledjük, nem arról van szó, hogy gyermekeinket egyik
vagy másik kategóriába beskatulyázzuk. A cél az, hogy jobban
tudjuk „irányítani” őket a tanulásban, egyengetni útjukat, amikor esetleg bizonytalanok önmagukban. Figyeljünk oda, milyen
is gyermekünk!
Molnárné Németh Emma
védőnő

Nárai Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) h.) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló 2011. évi CLXXXXIX.
Törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő önkormányzati rendeletet alkotja.
1. § Nárai Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi területére kiterjedő hatállyal:
1. telekadót,
2. magánszemélyek kommunális adóját, valamint
3. helyi iparűzési adót
vezet be.
I. FEJEZET
TELEKADÓ
Az adó mértéke
2. § Az adó mértéke 10 Ft/m2/év
Adómentesség
3. § A Htv. 19. §-ában biztosított mentességeken felül, mentes az adófizetés alól:
a) az a telek, amelyre vonatkozóan a magánszemély adóalany
részére lakóház építésére jogerős építési engedély került kiadásra, az engedély jogerőre emelkedését követő év első napjától számított 3 évig,
b) az a telek, amelyen magánszemély tulajdonában lévő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, major, gazdasági épület megnevezéssel nyilvántartott ingatlan áll,
c) minden olyan ingatlan, mely nem utcafrontban fekszik, nem
felel meg az építésre alkalmas nagyságnak, vagy 50 m-en belül
nincs víz- és csatorna gerincvezeték elérhetőségi lehetősége.

II. FEJEZET
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA
Az adó mértéke
4. § Az adó évi mértéke adótárgyanként 8000 Ft/év, nem lakott ingatlan esetén 16.000 Ft/év.
III. FEJEZET
HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
Az adó mértéke
5. § (1) A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a.
(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén
az adó mértéke naptári naponként 5000 Ft.
IV. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
6. § E rendeletben külön nem szabályozott eljárási kérdésekben a mindenkor hatályos adózás rendjéről szóló törvény, a helyi
adókról szóló törvény, illetve a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
7. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nárai Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelete valamint a helyi iparűzési adóról szóló 10/2011. (XI. 23.)
önkormányzati rendelete.

Mindenkit vár a Nárai könyvtár!
Folyamatos frissítéssel, több ezer kötettel mindenkit vár a Nárai könyvtár pénteken délután és szombaton délelőtt! Ami
nincs meg nálunk, rövid időn belül azt is beszerezzük!
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Az újra működő Nárai Iskola első négy hónapjáról
Nyári kiadásunkban írtam utoljára az iskoláról. Augusztus legvégéig kellett várni arra, hogy
valóban berendezhessük az osztálytermet és a
tanári szobát. Az épület falára címeres táblán
kikerült: Paragvári Utcai Általános Iskola Nárai
Telephelye. Őszintén meg kell vallanom, hogy
a tábla kézbevételekor hittem csak el igazán,
hogy sikerült, tényleg újra iskola lesz Náraiban! S valóban kaptunk
padokat, szekrényeket, tanszereket, tornaszereket. Számítógépet és
nyomtatót. Mindent, ami a megfelelő induláshoz kellett. A Nárai
Polgármesteri Hivatal, a Paragvári Utcai Általános Iskola, a Szombathelyi Tankerület dolgozói és a szülők segítették munkánkat. Mi
ketten, akik tanítók lettünk itt, szintén csak augusztus végén értesültünk róla, hogy szeptember
elsejétől Náraiban dolgozhatunk. Az összes érintett
összehangolt munkája nyomán szeptember elsején
becsöngettek nálunk.
Az induló gyermeklétszámunk 9 fő, ami három
évfolyamból áll össze. Hét elsős: Drácz Marcell,
Kiss Kartal Máriusz, Nagy-Vietorisz Benedek, Németh Fanni Daniella, Pesti Kíra, Rozmán Bence
Pál és Vincze Dorina Petra, egy másodikos: Lóránth Jácint, egy harmadikos kisgyermek: Giczi
Martin. Ketten tanítjuk őket, délelőtt és délután
is. Mindketten helyi lakosok vagyunk, kolléganőm Szeleczkyné Grámán Éva és jómagam. Éva
a csepregi iskolából jött, én a bőiből. A gyermekek egy, összevont csoportban tanulnak. Kivéve a
magyar nyelv és irodalom tantárgyat, ott Jácint és
Martin tanul együtt, az elsősök külön. Az összevont órák nagyon
izgalmasak, alapos felkészülést igényelnek a tanítóktól. Mára már
igazán belejöttünk. Nagyon megszerettük kis tanítványainkat és
szüleiket is. Sok segítséget kapunk tőlük, amit most is szeretnék
megköszönni! Mindenki a maga módján segít. Kaptunk pénzbeli felajánlást, amin például porszívót vettünk. A nyomtatónkba is
szülői segítséggel cseréltük a festékpatront. Kaptunk virágokat,
virágtartókat, faliórát, elsősegélydobozt, karácsonyfát, adventi koszorút, mézeskalácsházat, madáretetőt, üvegpoharakat. Gyönyörű,
művészi dekorációt, csocsót, társasjátékokat.
Az iskola épületének takarítására és az étkezés körüli teendők
ellátására Andorné Szalai Máriát vette fel négy órában a Paragvári
Iskola. A szülőkhöz hasonlóan az ő segítsége sem csak a kötelező
feladatokra korlátozódik. Varrt nekünk gyönyörű adventi csizmácskákat a naptárunkhoz. Sütött nekünk finom sütiket és nap mint nap
számíthatunk rá.
Szeptember elsején az anyaiskolában részt vettünk az évnyitón.
Megkezdődött a tanulás, ami a mai napig is rendben folyik. Szep
tember 25-én iskolai szervezésben a Kalandvárosban játszottunk.
Az óvodásokkal is jó a kapcsolatunk. Velük jártunk a Mesebolt

Bábszínház előadásaira és Rosta Géza zenés műsorára is meghívtak
minket. Október 23-át szintén a Paragvári Iskolában ünnepeltük.
Iskolakóstolót tartottunk október 22-én az érdeklődő nagycsoportosoknak és szüleiknek. November 11-én is kinyitottuk kapuinkat
a Szent Márton-napi lámpás felvonulás résztvevői előtt. November
22-én szülői bálon vehettünk részt, az óvodás gyermekek szüleivel
együtt. Köszönöm szépen Giczi Gáborné, Saroltának a szervezést,
lebonyolítást, tombolatárgy-gyűjtést. Nélküle ez a jótékonysági bál
nem valósult volna meg. Köszönöm még a résztvevőknek és a távolmaradó támogatóknak is a hozzájárulásukat, ami által az iskola 40
ezer forinttal gazdagodott. November 29-én szerepeltünk az Idősek
Napi műsorban. Nagyon büszke voltam a kilenc kis iskolásra, akik

szépen, érthetően mondták el verseiket. December 5-én, a Mikulásünnepségen is bátran és ügyesen szavaltak a Télapónak. December
23-án, a templomban rövid kis Betlehemes műsorral vártuk a Jézuskát. A magunk tanulói mellé két, Felsőcsatáron tanuló harmadikos
kislányt „kölcsönöztünk”: Andor Flórát és Kovács Laurát.
Írásom végén szeretnék köszönetet mondani: Fábsics Ildikó vezető óvónőnek, hogy az iskola elkötelezett híve maradt az adódó kellemetlenségek ellenére is. Köszönöm, hogy munkatársait is ez irányba
tudta terelni. Nekik is köszönöm. Szilágyiné Pompor Vilmának, aki
elfogadta jelenlétünket az Alkotóházban és segítségét is felajánlotta. Giczi Gábornénak, aki megmaradt tiszteletdíját a mi étkezésünk
eszközeire fordította. Simon Zoltánnak, aki a nyomtatónkat egy nap
alatt működőképessé tette, csak úgy, segítésből. Nádas Nikolettának, aki tankönyveket és foglalkoztatókat adott nekünk. Mesterházy
Tihamérnak, aki a helyi „anyaiskola” elkötelezett híveként gyönyörű
szavakkal és okos, tájékozottságról tanúskodó gondolatokkal méltatta az iskola újraindulását a Művelődési Házban. S mindenkinek, akit
esetleg kifelejtettem és segített. Kérem, tegye továbbra is.
Marton Melinda
osztályfőnök

Figyelem! Február 7-én ismét Rönkhúzás Náraiban!
Várunk minden érdeklődőt, közreműködőt! A részletekről érdeklődni a könyvtárban Nádas Nikolettánál.
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Góber Istvánné hivatalsegédet búcsúztattuk
December 16-án kora este bensőséges
körülmények közepette búcsúztattuk el
Góber Istvánné hivatalsegéd munkatársunkat. Aki már korábban bejelentette,
hogy december 31-ével vissza kíván vonulni korára való tekintettel is. A búcsúztatáson jelen volt Némethné Kardos
Eszter jegyző, a hivatal dolgozói Márkus
Klára kirendeltség vezető, pénzügyi előadó, Kónyáné Schlaffer Mónika igazgatási
előadó és Horváth Zoltán falugondnok,
valamint a képviselő-testület tagjai.
A közös koccintás és jókívánságok elhangzása után Góber Istvánné Zsuzsa elmondta, 1980 júniusa óta, azaz majdnem
három és fél évtizede töltötte be Náraiban
a hivatalsegédi állást. Akkoriban a Községi
Tanácsnál kezdett dolgozni, majd a rendszerváltás után a Nárai Polgármesteri Hivatal
dolgozója lett a közelmúltig, míg most vis�szavonulásakor a Jáki Közös Önkormányzati
Hivatal dolgozójaként búcsúztunk tőle. Bár
munkahelye mindig ugyanott volt, nem csak
a nevek változtak, a feladatkörök is. Akkoriban télen hajnali négy órakor kellett kelnie,
hogy a hivatal cserépkályháiba befűtsön, a
fákat bepakolja, hogy munkakezdésre már
meleg legyen. Nem volt akkoriban internet,
faluújság, szórólap, mobiltelefon. Náraiban
a kisbíró, mint nélkülözhetetlen és fontos
segédereje a helyi közigazgatásnak több száz
éves múltra tekintett vissza. Az ő feladata volt
a helyi értékű híreket a lakossággal közölni,
ami egészen az 1990-es évek elejéig működött hagyományos formában Náraiban. A
helyi híreket, közleményeket a kisbíró, hiva-

Góber Istvánné

Góber Istvénné hivatalsegéd mint kisbíró
az 1980-as években a Tanácsháza előtt

talsegéd kidobolással hozta nyilvánosságra.
Az 1980-as években a hírek ilyen formán
történő célba juttatása már ebben a korban is ritkaságszámba ment, ezért a Vas
Népe napilap is képes riportban számolt
be e helyi sajátosságról. Mint a cikkben
írják, volt egy hangosbemondó is a falu
közepén, de ez csak itt volt hatékony, amit
a népnyelv pléhdámának hívott. A kidobolás lényege abban állt, hogy a kisbíró a
község bizonyos pontjain megállt, majd
néhány perces dobolás alatt a környéken
élők köréje sereglettek, majd a Hirdetmény!
Közhírré tétetik… felkiáltás után hangosan
felolvasta a közlendő információkat, amit
egy rövid dobolással fejezett be, majd továbbállt néhány házzal. A cikk tanúsága
szerint „Góber Istvánné hetenként kétszer járta le
a falut kidobolni a híreket. 33 helyen állt meg,
jó ritmusérzékkel kezelte a dobot, még szinkópát is
tudott ütni rajta. Góber Istvánné a dobolás mellett kézbesít, ügyeket intéz, takarít is. Erre pedig a
pléhdáma képtelen. Góber Istvánné kedves színfoltja, hasznos szolgálattevője Nárainak”.
Góber Istvánné Zsuzsa hivatalsegéd utódja Skultéti Lászlóné, Bea lett. Neki már nem
kell hajnali négy órakor felkelni és a hivatalt
befűteni, elég csak a gázkazán termosztátját
ellenőrizni. Nem kell már dobbal a falut járva a híreket kidobolnia. Azokat elég e-mailen továbbítani, hogy a faluújságban megjelenhessen. És erről a hírről már Ön sem
kidobolással, hanem a helyi újságból értesült
a postaládáján keresztül.
Németh Tamás
polgármester

Óceánok kalandjai, cápák között
Szeptember 27-én az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!”
programsorozat keretén belül délután az alkotóházban Sásdi
Zsolt mélytengeri búvároperatőr vetítéssel egybekötött előadásán, élménybeszámolóján vehettek részt a megjelentek. Sásdi
Zsoltot sokan ismerősként üdvözölték, lévén Nárai és Pornóapáti
kötődésekkel is rendelkezik. Az élménybeszámolót, a cápák között történő filmezést vetítéssel is illusztrálta. Megtudtuk, Zsoltot
is már érte cápaharapás. Akár ott volt, akár nem, érdemes megtekinteni Sásdi Zsolt honlapját, úgyhogy elő a billentyűzettel és
néhány kattintás: www.sasdizsolt.hu.
Az egész napos sport- és kulturális program hajnalig tartott,
melyre a koronát Kántor László kétórás fergeteges éjszakai rock
and roll előadása tette fel.
N.T.

Sásdi Zsolt mélytengeri búvároperatőr
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2014. évi anyakönyvi események
Akiket nagyon sok szeretettel köszöntünk:
Németh László és Mészáros Zsuzsanna fia Mátyás
Németh Gábor és Imre Szabina lánya Fanni
Nagy Dániel és Dancs Viktória fia Bálint
Balikó Roland és Schrődl Beatrix fia Dominik
Pesti Gábor és Bognár Mónika fia Gábor
Cséve Norbert és Király Krisztina fia Bálint
Szőllős Roland és Laki Zsuzsanna fia Benjámin
Kovács Gábor és Szabó Eszter lánya Fruzsina
Öhm László és Fódi Edina fia László, Zétény
Kovács Zsolt és Ihász Edina lánya Tamara
Nagy Róbert és Rozs Georgina fia Zétény
Lóránth Jenő és Gaál Bernadett lánya Rozina
Bálint Krisztián és Németh Mónika fia Levente
Kardos Norbert és Postschy Mónika fia Ádám
Akiknek szívből gratulálunk:
Kovács Veronika – Hoós Norbert
Molnár Viktória – Tímár Balázs
Takács Júlia – Krausz Attila
Koltay Zsófia – Skriba Péter

Szupper Adina – Vincze Zsolt
Polgár Viktória – Kárándi Sándor
Zax Kitti – Kovács Zoltán
Akiktől fájó szívvel búcsúzunk:
Ásó Ferenc (élt 81 évet)
id. Ásó Gyula (élt 83 évet)
Beke Miklósné szül.: Völgyi Rozália (élt 76 évet)
Doma Balázs (élt 61 évet)
Doma Erzsébet (élt 87 évet)
Iker Lajosné szül.: Ásó Mária (élt 76 évet)
Király Józsefné szül: Zernovácz Mária, Anna (élt 83 évet)
özv. Kovács Lászlóné szül.: Stankovics Erzsébet (élt 66 évet)
Németh Ferencné szül.: Németh Magdolna (élt 97 évet)
Németh József (élt 64 évet)
Nyul Józsefné szül.: Németh Ágnes (élt 86 évet)
Pulai Imréné szül.: Pehm Jusztina (élt 90 évet)
Sebestyén Pál (élt 76 évet)
özv. Völgyi Józsefné szül.: Palotay Mária (élt 91 évet)
Molnárné Németh Emma

Születés zászlója

1956-ot ünnepeltük

Régi hagyomány Náraiban, amikor meghal közülünk valaki,
akkor a Polgármesteri Hivatalra kihelyezésre kerül a fekete gyászzászló, ami egészen a temetésig van kint. A múlt év őszén döntött
úgy a képviselő-testület, hogy ezentúl ne csak a gyászt, hanem a
közösség gyarapodását, az új ember érkezésének örömét is tudassuk. Ezért egyedileg terveztettük meg a születés zászlóját: fehér alapon egy
sematikus ábrázolású gólya
látható, amint
éppen csecsemőt szállít. A
születés zászlója
az újszülött születésekor kerül
kihelyezésre és
egy hétig van
kint. Abban az esetben, ha egyszerre történik haláleset és születés, az előbbi élvez előnyt és majd a temetés után kerül kihelyezésre a születés zászlója.
Tőlünk nyugatra Ausztriában ez már régi szokás. Ott általában
egy figurális fa, vagy műanyag fél lábon álló gólyát ábrázoló táblát helyeznek az újszülött háza elé, vagy kerítésére, tudatva, hogy
új taggal bővült a család, a település. Információink szerint Vas
megyében Nárai az első olyan település, amely bevezette e nemes
gesztust, tudatva mindenki számára az örömhírt, a család és a
település bővüléséről.
Németh Tamás
polgármester

Október 23-án kilenc órakor ünnepi műsorral emlékeztünk az
1956-os eseményekre állami ünnepünkön, amelyre több mint
félszázan jöttek el. A rendezvényt Nádas Nikoletta rendezte.
Németh Tamás
polgármester
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5 éves a Sárgaliliom Énekkar
A múlt év őszén ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját a Sárgaliliom Énekkar. Ennek apropójából került sor a Sárgaliliom estre.
A közelmúltban Kovács Istvánné Gyöngyivel beszélgettem, aki elmondta, hogy ő minden fontos dolgot lejegyez, ami a Sárgaliliom
Énekkarral kapcsolatos. Ezért született az a döntés, hogy az ünnepi
pillanatokat az ő tollából, az ő szemszögéből olvashatják most.
Aznap negyed háromkor találkoztunk teljes létszámban a művelődési házban. Próbáltunk és vártuk a vendégeket, akik szép
számban meg is érkeztek. Délután négy órakor el is kezdődött
a műsor. Elsőként köszöntött bennünket Németh Tamás polgármester, majd Nádas Niki is beszélt, egy kicsit bővebben az
elmúlt 5 évről. Először mi léptünk színpadra, két kalocsai csokorral köszöntöttük a jelenlévőket. Utánunk következett a Sorkifaludi Nefelejcs Kórus. Több fajta stílust mutattak be. Nagyon
szép volt a műsoruk. Egy csokor sárga rózsával is köszöntöttek

Öröm-torna Náraiban!
Szeretettel várom azokat a lányokat, asszonyokat, akik szeretnék a
testüket karban tartani, és szívesen tornáznának közösségben. Jóga
elemekre épülő, gerinc- és ízületkímélő gyakorlatokat végzünk, vezetett meditációval kiegészítve. A gyakorlatokat mindenki a saját ütemében, fizikai állapotának megfelelően, és saját felelősségére végzi. A
foglalkozások alatt végzett rendszeres munka következtében egyre
rugalmasabbá válik az izomzat, lazulnak a merev ízületek, így jelen-
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bennünket. Majd utánuk a Nárai Örökzöld Nyugdíjasklub műsora következett. Ők is kitettek magukért, nemcsak a szereplésükkel. Sütöttek süteményeket is, és Tóth Antal bort is ajánlott fel.
Köszönjük! A műsor végén újra mi léptünk színpadra, ezúttal az
operettekkel, ami szerintünk jól sikerült. A műsor végén kaptunk
egy-egy szál vörös rózsát, a férfiak pedig egy üveg bort a polgármestertől, majd Szabó Gyulától egy-egy üveg akácmézet. Neki
is köszönjük! És még mindig nem volt vége az ajándékozásnak.
Egyszer csak elsötétült a nézőtér, a színpad, s a nyugdíjas klub
tagjai elkezdték énekelni a „Happy Birthday-t” és Nádas Niki
megjelent egy hatalmas dobostortával a kezében, amin egy 5-ös
gyertya égett... Hát... Homályos lett a tekintetünk. Hidegtálat
szolgáltunk fel és sok-sok sütit, meg üdítőt. Minden segítőnek,
szponzornak köszönet! Egészen éjfélig szórakoztunk, beszélgettünk, táncoltunk. Jó kis este volt!
Nádas Nikoletta
Kovács Istvánné Gyöngyi

tős mértékben csökkenhetnek a gerinc-, illetve az ízületi fájdalmak.
A gyakorlatok segítik a szervezet anyagcsere tevékenységét, így nem
csak a közérzetünket befolyásolják pozitív irányba, hanem alakformáló hatással is bírnak. A foglalkozásokra heti 3 alkalommal; hétfőn,
szerdán és pénteken 18 órai kezdettel kerül sor a Nárai Sárgaliliom
Alkotó és Közösségi Házban. Amire szükség lesz: Laza, kényelmes
öltözék; Polifoam matrac; pléd. Bővebb információ: 70/548-4646,
e-mail: orom-torna@gmail.hu. Üdvözlettel:
Ábrahám Ildikó

14

Közéleti Hírmondó

Egy Jampi Szív!
„Egy Jampi Szív, az mindig hű marad, Az első álmaitól ő végleg
soha el nem szakad, Ám hogyha felpörög a buli, jön a kéj és a
boogie, Rock and Roll király, Minden nylonszoknyás angyal neki
riszál.” Igazán illik a fenti zeneszöveg részlet a Náraiban élő Kántor Lászlóra a Rock and Dili Show énekesére, vezetőjére.
– Laci, hatalmas utat tettél meg a rock and roll műfajában, amiben
jelenleg is kiemelkedő sikereket tudhatsz magad mögött.
– Köszönöm, de amennyire könnyed műfajnak tűnik, annyira
nehéz megfelelni a 60-as évek zenei stílusának. Hogy ezt számokkal is tudjam szemléltetni: ma Magyarországon a mulatós
műfajban bejegyzett előadók száma közel 650 fő, a rock and rollt
játszóké pedig megközelítőleg nem éri el a tízet. Mint ahogy a
számok is mutatják ez egy hatalmas különbség, amely nehézségi
fokozatában is megmutatkozik. 2014-es év mérföldkő volt a csapat életében, ugyanis nyáron ünnepeltük tízéves jubileumi fennállásunkat. De tekintsünk egy picit vissza: mivel nem csak Fenyő
és Hungária slágereit játszom, hanem saját szerzeményeket is
(amiből féllemeznyi van kész). Egyik legjobban sikerült dalom,
a Cadillac Girl, melyet jelenleg 15 rádióadó sugároz az országban. A legnépszerűbb közösségi feltöltő oldalon megtekinthető:
https://www.youtube.com/watch?v=rV4DQLdkl_U
– Hogyan gondolsz vissza az eltelt tíz évre?
– Nagyon nehéz tíz év volt ez, mivel emlékeimben él, amikor
két évig csak azon küzdöttem, hogy megkapjam azt a jogot, hogy
ezzel a műsorral színpadra állhassak. Egyszer csak eljött a nagy
nap, amikor személyes találkozó keretében, megkaptam a Hungária tagoktól az első feldolgozandó rock & roll dalt. Boldog voltam, de ez nem tartott sokáig, ugyanis háromszor visszadobták,
mivel nem elég elénekelni, hanem jampivá is kell válni ahhoz,
hogy teljes kerek legyen a színpadkép. Kérdezem én: a mai világban, hogy kell ezt csinálni? Na, ez az, amit meg kellett tanulnom. Az egyik nagy áttörésemet az hozta a tíz év alatt, amikor
meghívást kaptam Harkányba egy kétnapos rock&roll fesztiválra.
Egyedüli vidéki előadóként voltunk jelen és az eddigi legnagyobb
nézőközönség előtt játszhattam, ami megközelítette a 8000 főt.
Viszont hatalmas sikerrel búcsúztunk és némi súlyfelesleggel. Akkor kaptam az első gratulációt a Hungáriásoktól. El tudod képzelni milyen érzés volt, mikor szemtől szembe azt mondták: Üdv
a csapatban! Örömteli könnyekkel mentem az öltözőbe. Igazából
innen kezdődött el az én sikertörténetem. Ezután egyre több felkérést kaptam. Rengeteg öröm és nehézség került az utamba. Az
eddigi pályafutásom során ugyanis háromszor kezdtem elölről az
egészet. Volt egy énekes hölgy társam, akivel rövid ideig léptem
színpadra, de a nézeteink nem egyeztek. A következőkben a fi-

Köszönettel tartozunk!
Annyi szép, nemes és sokrétű feladat közül nagyon sokan kivették a részüket és segítségünkre voltak a tavalyi esztendőben is.
Nagyon dicséretes és jó dolog, ez még jobban összekovácsolja ezt
a közösséget, Nárait. Megköszönöm a közösségi rendezvényeken nyújtott segítséget a Sárgaliliom Énekkarnak, az Örökzöld
Nyugdíjasklubnak, a Nárai Sportkörnek, a Náraiért Egyesület-
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atal tánccsapatom tagjai időközben felnőttek, így újra kellett a
tánccsoportomat is szervezni. Jött az ötéves jubileumi koncert,
amit itt Náraiban sokan láthattak. Akkor kaptam egy levelet Novai Gábortól az ex-Hungáriás basszusgitáros-zeneszerzőtől, aki
teljes elismeréssel köszönte meg ötéves munkámat. Ez is egy igen
nagy megtiszteltetés volt. Aztán következett a Made in Hungaria
című film statiszta szerepe, ekkor indultak meg igazán a stúdiómunkálatok.

– Úgy tudom előadóművészeti tevékenységedet díjjal ismerték el.
– Három évvel ezelőtt megkaptuk csapatommal az Év Kiváló
Tánccsoportja és Előadói Díjat. Innentől már nem volt megállás,
mivel buliról bulira jártuk az országot. Volt olyan napunk, amikor négy fellépésen vettünk részt. Azt nem kell mondanom, hogy
kimerültem, ugyanis Náraiban zártuk a napot. A tavalyi „Itthon
vagy – Magyarország, szeretlek!” műsorban léptünk fel. A félórás
felkérésre másfél óráig nem tudtam lejönni a színpadról, háromszor tapsoltak vissza. A tavalyi évünk az egyik legmozgalmasabb
év volt, mivel minden eddigi saját teljesítményünket felülmúltuk.
A „10 évesek lettünk!” koncertünket több szponzor segítette,
köztük a Weöres Sándor Színház művésze is. Köszönet jár Domby Bertalan barátomnak, társszerzőmnek legfőképpen a stúdiómunkálatokért.
– Nemrégiben ismét szakmai elismerésben részesültél.
– A 60-as években a rock & roll népszerű előadói között megjelent egy elismeréssel járó jutalom, amely az 1980-as évektől
Magyarországon is ismertté vált. Ez a műfaj iránti elkötelezettség
jelképe, egy gravírozott ezüstgyűrű, amelyet 2014 decemberében
én is átvehettem.
– Laci, köszönöm és további sikereket kívánok!
– Köszönöm, boldog új évet kívánok mindenkinek!
N.T.
nek és tagjaiknak! Köszönjük a templom és plébánia díszítést,
karbantartást Marosits Máriának, Horváth Pálnénak, Kovács Károlynénak, Fülöp Erzsébetnek és Polgár Károlynak! Köszönjük a
templomi karácsonyfákat Zelles Sándornak, a köztéri fenyőket
az osztrák fenyőfás vállalkozónak, Frankné Tóth Mónikának a
felajánlott virágkompozíciókat! Köszönjük Kovács Miklósnak a
templomtéren lévő Krisztus-szobor talapzatára készíttetett fekete márványtáblát! Köszönjük a harangláb felépítése során nyúj-
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tott önzetlen segítséget Nyul János, Király Árpád asztalosoknak,
Szakály Tamás és ifj. Szakály Tamás lakatosoknak és Kurcz Ernő
burkolónak. Megköszönöm a falunap kapcsán is mindenkinek a
segítséget, külön is Závár Gyula vadászmesternek és Kurcz Attila
sportvadásznak a finom szarvaspörkölt elkészítését, tálalását! Köszönjük a rendezvényekhez felajánlott borokat is (szüret, rönkhúzás, nyugdíjas-találkozó stb.), különösen Tóth Antalnak, Borosta Józsefnek és Tieber Károlynak! Köszönjük Szakály Zoltán
asztalosnak, hogy az egykori iskolai bordásfalat újra használható
állapotba hozta, kipótolta, Szakály Tamásnak pedig a bordásfal
speciális rögzítését a Művelődési Házban lévő tornaszoba falára!
Mint mondták, ők ezzel járultak hozzá az iskola újranyitásához.
Köszönjük Lóránth László kertészetének is a közterületekre felajánlott növényeket, a Concolorokat (nemes ezüstfenyők) és a
tujákat! Köszönjük Antoni Attilának a tízszemélyes zöld plüss
ülőgarnitúra felajánlást, amelyet a Művelődési Ház előterében
helyeztünk el! Köszönjük Varga László díszpolgárunknak az el-

múlt esztendő felajánlásait is rendezvényeinkhez, illetve az óvodának küldött sok játékot! Köszönjük Nagy Imre nagylelkűségét
is, aki egy komplett LCD monitoros számítógépes konfigurációt
ajánlott fel karácsonyra az óvodás és iskolás gyermekek számára,
amelyet a könyvtárban helyeztünk el! Megköszönöm a leköszönt
képviselők segítségét is: Giczi Gábornénak az óvoda és iskola
ügyében tett fáradozásait, Szilágyiné Pompor Vilmának pedig az
alkotóházban nyújtott segítségét! Köszönjük Lóránth Zoltánnak
a támogatását is, amelyet a Hírmondó megjelenéséhez nyújtott,
támogatásával juthattak el településünk hírei az Önök háztartásába is!
Illetve megköszönöm az önkormányzat intézményeinek, óvodai dolgozóinak és mindenkinek a segítségét, aki bármivel is
hozzájárult közösségünk gyarapodásához! Még egyszer köszönöm
mindenki segítségét!
Németh Tamás
polgármester

Advent a Művelődési Házban

Mesejáték a Gyermeknapon

Finom illat, lágy zene, gyertyafény. Náraiban már az adventi műsor, vásár is hagyomány, értékek átadása, értékek őrzése. A
várakozás időszakában a falubeli emberek találkoznak egymással,
beszélgetnek, megállnak egy pillanatra, áthatja őket az ünnepre
való készülődés varázsa. A vásáron volt minden, mi szem-szájnak
ingere: csábító kürtőskalács, illatos méz, gőzölgő forralt bor, finom sütik, kézműves portékák, meséskönyvek. Aki megéhezett a
Náraiért Egyesület által készített hotdogból falatozhatott. Aki azért

A Közéleti Hírmondó minden kedves olvasójának boldog
új esztendőt kíván a Náraiért Egyesület! A 2015-ös évben
is szeretnénk az Önök segítségével gazdagítani Nárai közösségi életét minden korosztály körében, úgy ahogy eddig is
tettük. Kérjük, hogy az adóbevallásnál gondoljanak ránk az
1% felajánlásakor.
Adószámunk: 18899049-1-18.
Számlaszámunk: 11747006-20231547.
Marton Melinda
szervező-titkár

érkezett, hogy az adventi műsort nézhesse, az látott mesejátékot a
Győri Nemzeti Színház előadásában, bábszínházat Hoósné Kovács
Veronika, Kovács Istvánné, Závár Diána, Nádas Nikoletta és Koltay Gábor közreműködésével. Hallgathatott adventi dalokat a Sárgaliliom Énekkar tolmácsolásában. Idén új pásztorjátékot tanultak
be a lelkes „pásztorok” (Koltay Gábor, Németh Tamás és Tóth
Antal), így ez sem maradt ki a színes palettáról. Őket segítették
az Örökzöld Nyugdíjasklub tagjai és a két angyal (Putz Jánosné és
Hoósné Kovács Veronika). Ebben az évben saját karácsonyfája is
volt a Művelődési Háznak, amit közösen fel is díszítettünk. A fenyő
felajánlásáért köszönet illeti Kovács Istvánt és családját.
Nádas Nikoletta
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Szüreti felvonulást tartottunk
A tavalyi esztendőben is megrendeztük. A visszajelzések alapján évről évre színvonalasabb, jobb és több embert vonzó tömegrendezvénnyé nőtte ki magát a szüreti felvonulás, amelyen
több mint kétszáz felvonuló vett részt, azaz a község egyhatoda!

2015/1

A felvonulás után szüreti műsor következett a Művelődési Házban, majd hajnalig tartó szüreti bál. A műsort Nádas Nikoletta
állította össze. A rendezvénnyel egy időben veteránautók vonultak át Nárain, ebből néhol kisebb bonyodalom is adódott.
Németh Tamás
polgármester
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Mennyi idő alatt ér ki
a mentő Náraiba?
Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője szerint a
helyszínre érkezésre vonatkozóan nincs „normaidő”, nincs
nemzetközi követelmény. Az elvárás az, hogy a lehető legkorábban érjen ki a segítség. Ugyanakkor az OMSZ már évtizedek óta használ hatékonyságának mérésére egy saját maga által
választott vonatkoztatási rendszert, melynek alapja a 15 percen
belüli helyszínre érkezés aránya. Ez az arány sok-sok éve, változatlanul 77-78 százalék. Az országban majd 900 település van
negyedóránál távolabb a mentőállomástól, ugyanakkor sokféle
egyéb akadály is közrejátszhat abban, hogy nem tudják tartani
a mentősök az elvárt menetidőt (pl. közlekedési dugók, de volt,
hogy betonakadályok torlaszolták el az utat). Az www.esrihu.hu
internetes adtabázis alapján Nárai településre 10-12 perc alatt
ér ki a mentőautó attól függően, hogy a település elejére vagy
végére történik-e a hívás. Így Nárai esetében tehát teljesül az
Európai Uniós elvárás, nem úgy, mint a tőlünk nyugatabbra lévő
szomszédos települések esetén.
N.T.

A Falukarácsonyfa mellé ismét kikerült az adventi koszorú,
Hompasz Béla és családja felajánlásaként.

A Náraiért Egyesület karácsony előtt ismét felállította
a Betlehemet a település központjában.
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Időseket ünnepeltünk
Minden évben eljön az a pillanat, amikor megünnepeljük a
faluban élő idős embereket. Idén is így tettünk, tervezgettünk,
szerveztük az ünnepi műsort, szeretettel vártuk őket. Eljöttek,
bár örömünk akkor lett volna teljes, ha még többen részt vesznek
az ünneplésen. A műsort Németh Tamás polgármester nyitotta
meg, aki köszöntötte az időseket. Az óvodások és az iskolások
szívet melengető műsora után – amit köszönünk a felkészítő pe-
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dagógusoknak, Ildi néninek, Melinda néninek és Éva néninek –
az Örökzöld Nyugdíjasklub és a Sárgaliliom Énekkar előadásában
hallhattunk csodaszép dalokat. Koltay Gábor tolmácsolásában
egy nagypapa mesélt a „régi szép időkről”, majd a vendégek, a
Vasi Bajtársi Egyesület Napsugár Kórusa énekelt katonanótákat
és „banyabőrbe bújva” tréfás dalokat. A jó hangulatú műsor után
volt egy kicsi eszem-iszom, kicsi nótázgatás és egy kicsi tánc. Remélem jövőre többen leszünk.
Nádas Nikoletta

A templom karácsonyfáit Zelles Sándor ajánlotta fel,
míg a díszítést az egyházközségi tagok végezték.
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Idén is várunk mindenkit a Művelődési Házban!
Figyelem! Ingyenes 20 órás számítástechnikai tanfolyam indul a Nárai könytárban. A tanfolyam minimális induló létszáma hat fő.
Jelentezés a könyvtárban.
Állandó programok:
Zumba tánc:.............................................................................. hétfőn és szerdán 19 órától
Örömtorna lányoknak, asszonyoknak:.................................... szerdán és pénteken 18 órától (alkotóházban)
Asszonytorna:.................................................................................előzetes egyeztetés szerint
Galaxy Rock and Roll akrobatikus tánc gyermekeknek . ........csütörtök 17 órától
Skót Rock Band zenekari próba:................................................csütörtök este
Könyvtári nyitva tartás:.................................................................péntek 16-19, szombat 10-12 óra között
Konditerem:...................................................................................péntek 16-19, szombat 10-12 óra között
Örökzöld Nyugdíjasklub: ............................................................péntek 15-19 óra között
Sárgaliliom Énekkar:.....................................................................szombat 15 órától
Sissone torna óvodásoknak:.........................................................előzetes egyeztetéssel, érdeklődni az óvodában
Helytörténeti kiállítás (alkotóház):.............................................könyvtári nyitva tartás alatt, vagy előzetes egyeztetés szerint
Helyi rendezvények felkészülései: Egyeztetés, felkészülés fellépésekre (pl. rönkhúzás, szüreti felvonulás, falunap, más helyi ás
állami ünnepekre): péntek délután – kora este
A fenti időpontoktól eltérés is lehetséges, egyedi igényeket is figyelembe veszünk! Lehetőség van továbbá nagyobb családi összejövetelek, ünnepségek, zenés rendezvények megtartására is, 120 főig ülőhellyel. Igény szerint hangosítást, fénytechnikát biztosítunk
(fehér és színes reflektorok, többszínű tükörgömb, zenére mozgó többszínű pásztázó lézer). Érdeklődni a Művelődési Házban.
Nádas Nikoletta művelődésszervező, telefon: 20/533-9252

Kovács Ramóna:
Könnyekkel hímezni
Megtanultam sokmindent:
várni, nevetni,
jót tenni, tanulni,
szólni, érezni,
olvasni, írni.

békém keresgélni,
jövőt meglelni,
jóban reménykedni,
Istenben hinni,
emberben bízni.

Festeni szavakkal,
nevetni haraggal.

Megtanultam félni,
holnapot remélni.

Megtanultam élni
a hatalommal,
amit a szívem ad
s magammal.

Megtanultam Anyámtól
szeretni
s megtanultam könnyekkel
hímezni.

Megtanultam fázni,
esőn bőrig ázni,
Napon melegedni,

„Dicsőség mennyben
az Istennek,
békesség földön az embernek!”

Labdarúgás
Az őszi szezon befejezése után a csapatunk
az ötödik helyen áll kilenc győzelemmel, három döntetlennel és három verességgel. A
házi gólkirály Draskovics Dániel lett 21 góllal, amely eredményével kivívta a szombathelyi megyei III. osztály gólkirályi versenyben
is az első helyet. Bárdics Ádám 8 góllal, míg
Farkas Gábor 6 góllal került fel a képzeletbeli
házi dobogóra. Sajnos a csapat az őszi szezon végére elfogyott. A két
döntetlen és az egy vereség az utolsó fordulóban nagyon fájó, mivel a
csapat igazából jól játszott, de a helyzetek kihasználása gyenge volt, ráadásul amatőr gólokat kaptunk. Emiatt három pont hátrány helyett 10

Év végi koccintás a Haladásnál

A szombathelyi Haladásnál hosszú évek óta hagyomány, hogy
a futballisták az év utolsó napján a Rohonci úti öltözőben ös�szegyűlnek, hogy közös koccintással búcsúztassák az évet. A koccintáson ott volt a Náraiban élő válogatott labdarúgó Devecseri
Szilárd is (a képen jobb oldalon, középen Vörös Csaba technikai
vezető). (Forrás: vaol.hu)
pont hátrányunk lett az első helyezett csapattól. Ami ugyan nem ledolgozhatatlan a tavaszi szezonban. Ezért 5-6 játékos leigazolása szükséges,
hogy végig versenyben legyünk az első hely megszerzéséért. Ezért a tavaszi szezonban mindenkitől nagyobb hozzáállás kell majd, amit előtte
egy jó alapozás előz meg a téli szünetben.
Minden kedves szurkolónknak boldog új évet kívánunk.
Sportbaráti üdvözlettel:
Koltay István
sportkör elnök
Kérjük támogatóinkat, hogy adójuk
1%-ával támogassák a Nárai Sportkört.
Adószám:19892557-1-18
Tisztelettel: Koltay István sportkör elnök

