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Március 15-ét ünnepeltük
Március 15-én 9 órakor a Művelődési Ház zsúfolásig megtelt
nagytermében gyűltünk össze állami ünnepünk méltó emlékezésére. A Himnusz közös eléneklése után az óvodások a helyi kisiskolásokkal együtt adtak elő interaktkív műsort, melyet Fábsics
Ildikó óvodavezető, Marton Melinda és Szelezckyné Gránán Éva
a Nárai iskola pedagógusai és Nádas Nikoletta művelődésszervező állították össze. Közben a Nárai Örökzöld Nyugdíjasklub
énekkara és a Sárgaliliom Énekkar adott elő alkalomhoz illő dalokat. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Horváthné Szalai
Gabriella a Szombathelyi Paragvári Utcai Álatalános Iskola igazgatóhelyettese is.

Nemzeti ünnepünk, március 15.
1848. március 15-én a magyar emberek kokárdát tűznek a
ruhájukra, és az épületeken is magyar zászlót lenget a szél. Minden településen megemlékeznek az 1848–49-as forradalom és
szabadságharc kiemelkedő hőseiről. Így volt ez Náraiban is. Az
ünneplő közönség egy komplex műsort láthatott, melyből az
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Az ünnepség végén átadásra került Péntek László posztumusz
Nárai község díszpolgára kitüntető oklevél, melyet a kitüntetett felesége és fia Dr. Markus Péntek vettek át. A család Németországból
érkezett „haza”, a kitüntetés átvételére. Dr. Markus Péntek Nürnbergben él, aki a város egyik legsikeresebb ügyvédi irodáját vezeti. Péntek László lánya, Katalin Kanadában él, kutatómérnökként
dolgozik, az ő családja nem tudott jelen lenni. A díszpolgári oklevél
átadásán a család szűkebb és tágasabb rokonsága összegyűlt Németországból, Budapestről, Körmendről és természesen Náraiból.
Németh Tamás
polgármester

óvodások, az iskolások, az Örökzöld Nyugdíjasklub, a Sárgaliliom Énekkar és a Művelődési Ház is kivette a részét. Köszönet a
gyermekeknek, a felkészítő pedagógusoknak, Fábsics Ildikónak
és Marton Melindának, a nyugdíjasoknak és az énekkar tagjainak.
A megemlékezés kerek egészet alkotott, ahol a kicsiktől az idősekig mindenki együtt ünnepelt.
Nádas Nikoletta

Betekintés
a Nárai Iskolába

10

Péntek László
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Önkormányzati hírek
Sikeres program esetén a települési közvilágítási lámpákat modern, energiatakarékos LED lámpákra cserélhetjük. A projekt összköltségvetése közel 15 millió forint.
Megszűnt a szociális támogatások központi finanszírozása, így azt a helyi adóbevételek
terhére kell teljesítenünk
A központilag finanszírozott szociális segélyek körébe tartozó ellátási forma
március elsejétől megszűnt. Helyette önkormányzatunkra hárul e támogatások kifizetése a helyi adóbevételek terhére. Ezért
március elejétől új helyi szociális rendeletet
kellett alkotnunk. Ismereteim szerint sok
település gazdálkodása nem teszi lehetővé a jövőben az ilyen jellegű
juttatások kifizetését, így csak mérsékelt tartalmú rendeletet alkottak. Nárai esetében a megalkotott rendeletünk és gazdálkodásunk
továbbra is lehetővé teszi az eddigi rászorulók részére megállapított
korábbi járandóságok juttatását, de amúgy nem jellemző a szociális
juttatások igénylése.
Készül Nárai új rendezési terve
Közel nyolcszázezer forintba kerül Nárai új rendezési terve,
amely a település fejlesztését, építési előírásait szabályozza. A fő
módosítás oka a külterületi földeken történő építkezés lehetővé
tétele. Az új szabályozás szerint az eddigi tíz hektárról 5000 négyzetméterre szállítjuk le a beépíthetőség alsó határát, amelyen a létesítendő épületek magassága maximum 7,5 méterre nő. Emellett,
ha már módosul a rendezési terv, több technikai jellegű pontosítást is beleveszünk. A teljesség igénye nélkül. Eltöröljük az építési
szabályozási vonalat. Az eddigi gyakorlat szerint szinte utcánként
más volt az előkert, 4,5 – 10 méterig minden verzió létezett, a
ház első vonalával ettől eltérni nem lehetett. Lakossági kéréseknek
eleget téve mostantól 4,5 méter előkertet minimum el kell hagyni,
de a ház építhető lesz a telek közepére is, de akár a végére is. Megnöveljük a sportpálya és a Millenniumi-park beépíthetőségét is,
ugyanis épülettel, építménnyel a jelenlegi szabályozás szerint egyik
sem bővíthető. Ha az esetlegesen megjelenő fejlesztési pályázatok
lehetőséget adnának bővítésre, tudjunk élni vele.
Az új szabályozási terv közel fél év alatt készül el, több mint
harminc szakhatóság fogja szakvéleményezni. A változás után lehetőségük nyílik a helyi mezőgazdálkodóknak, hogy a külterületi földjeiken birtokközpontokat hozhassanak létre, mint például
terménytároló csarnok, gépállomás, javítóműhely, állattartó telep,
lakóház stb. Az új rendezési terv költségviselői annak kezdeményezői: Hompasz Márton, Stubits László, Putz Attila, Tóth Zoltán,
Kovács Gyula, Zernovácz József, Bene Imre és Simon Zoltán. A
költségek pedig kilenc felé oszlanak, mert egy részt visel az önkormányzat is.
Szombathely–Nárai közti kerékpárút projektötletről
Már az elmúlt ciklusban bekerült a megyei fejlesztési tervbe a
Szombathely–Nárai közti kerékpárút létesítése, ami nem kis do-
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log. Persze ennek megvalósítására kevés esélyt látunk, de ettől függetlenül dolgozunk az ügyön. Nemrégiben ez ügyből kifolyólag is
Puskás Tivadarnál, Szombathely polgármesterénél jártam. A ciklusban biztosan lesznek olyan források, amelyek lehetővé tennék
a megvalósítást. Álláspontom szerint a kerékpárút megvalósítását
több indok is alátámassza, a megvalósulása ugyancsak többes érdek. Egyrészt Náraié, de Szombathelyé is, sőt a megyéé is, mint
határon átívelő útvonal. Tudvalévő, Szombathelyen Nárai irányába
gyalogjárda csak a Bagolyvárig kiépített. Onnét még cirka két kilométer a város határa, ami után újabb lakórész létesül. Mint Puskás Tivadar polgármester, Szombathely főépítésze és a városüzemeltetési osztály vezetője is tudnak a problémáról, a város széléig
tartó gyalogjárda és kerékpárút hiányáról. Ráadásul a problémát
tetézi, hogy a szűk hely okán megvalósítása is nehézkes. Egyetlen
megoldás lehetséges, az egyik oldalon lévő árok helyén a város határáig zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés létesülne, amely felett
kapna helyet a gyalogjárda és a kerékpárút. Ehhez csatlakozhatna
a Szombathely–Nárai, esetleg a Nárain áthaladó kerékpárút is. A
Szombathely területén létesülő projekt városi, míg a települések
közti megyei fejlesztési TOP forrásokból történő finanszírozással
valósulhatna meg, a projekt volumenét ismerve több százmillió forintból. Kérdés persze, hogy lesz-e ilyen fejlesztésekre forrás, mekkora lobbierő mozgósul esetünkben és más projektek vonatkozásában. Nehezíti dolgunkat, hogy a kerékpárút csak a szombathelyi
rendezési terv módosításával valósulhatna meg, lévén az erdősáv
kisajátításával is számolni kell.
Fejlesztéseinkről
Az év elején elvégeztük a vállalt nyílászárócseréket. Az orvosi
rendelőbe kerültek új ablakok, ajtó, és az óvoda két bejárati ajtaját cseréltük modern műanyag hőszigeteltre. A volt tanítólakás
nyílászáróit is kicseréltük, ide műemléki jellege okán faszerkezetű ablakok kerültek. Az épület villamos alapszerelése is elkészült,
a kéményt felfalaztuk, illetve a málló vakolat is leverésre került,
azokon a helyeken újravakoltuk, a villamos szerelés miatti vésések
helyével együtt. A födém egyik helye roggyant volt, ezt is kijavítottuk, gipszkartonnal burkoltuk, modern, süllyesztett padláslétrát
szerelünk be. Az épületben a vízvezetékek is a falon kívül szereltek
voltak eddig. Most ezek is kiváltásra kerültek, a padló betonját feltörve és falba vésve új vízhálózat készült. Márciusban elkészült az
épület teljes belső glettelése is. A munkálatok elvégzésében Kovács
Miklós helyi mesterember sokat segített. Ezt követően a parkettás
munkálatokat és a hidegburkolást kívánjuk tavasszal–nyáron elvégezni. Ezt fogja követni a belső festés, nyílászárók mázolása és a
villamos befejező szerelvényezés. Ezzel gyakorlatilag reményeink
szerint a pénzügyi ütemezés függvényében nyár végére elvégzünk a
belső felújítással. Az épület külső felújítását jövőre tervezzük.
A temető ravatalozó előtető szerkezete is elkészült, ahová hat faburkolatú lámpát is szereltünk. Az építményre felszerelésre került
két nagy teljesítményű kültéri LED reflektor. Reményeink szerint
halottak napján ez segít majd a hátsó rész megvilágításában. A második félévben tervezzük a palatető felújítását is, pirosra történő festését, a ravatalozó külső festését és a külső térbeton megújítását is.
Tavasszal elbontásra kerül az óvoda elkorrodálódott fém szélfogója. Helyette új, esztétikus, fa szerkezetű építmény készül új fa
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ajtóval, ablakkal. A munkálatokhoz szükséges faanyag és a nyílászárók megrendelésre kerültek. Nyul János és Király Árpád mesterek díjtalanul vállalták az átépítési munkák elvégzését, amit előre is
köszönök nekik!
A Kossuth Lajos utca oldalág felújítása és a temető melletti út
felújítására várhatóan nyáron kerül sor, míg a Millenniumi-park fa
pavilon tetőcseréjét szeretnénk a gyermeknap előtt elkészíteni. A
munkálatok elvégzését Szakály Tamás helyi mesterember vállalta,
akár csak az óvoda-iskola udvar hiányzó kerítés elkészítését.
„Okos Köztér – Okos Közösség” közvilágítási lámpacsere program – elindítottuk a községi közvilágítási lámpák cseréjének programját
A közvilágítás megújítása, valamint az alternatív, megújuló és
zöld energia mind nagyobb arányú felhasználása napjainkban a
települések túlnyomó többségének megoldandó feladatot jelent, amelyet az önkormányzatok külső finanszírozás nélkül nem
képesek megvalósítani. Az energetikai beruházások, az energiahatékony technológiai váltás önkormányzatunknak is kiemelt
jelentőségű igénye, különösképpen a nagymértékű energiamegtakarítás. A fenti „Okos Köztér – Okos Közösség” néven indult
program biztosíthat finanszírozást a köztéri lámpacserékre. A
program lényege, hogy a modern, PearlLight és PearlLine Series
LED lámpacsaládok akár 50-65%-os energiamegtakarítást tesznek lehetővé a jelenlegi nagynyomású nátriumlámpákhoz képest.
Ezt követően az éves villanyszámlán keletkező jelentős megtakarításból tudjuk önfinanszírozó módon kifizetni a lámpacseréket,
amelyet tíz évig kell teljesíteni. Miközben a gyártó a rendszerre
15 év garanciát vállal. Azaz, ha nem váltanánk, a villanyszámlánk
értelemszerűen nem lenne kevesebb. Ha a program keretén belül sikeresen váltunk, akkor sem kell többet kifizetnünk, mint
eddig. Mindössze a fizetés oszlik meg: egy része az áramszolgáltatónak, másik része pedig a finanszírozó programra megy tíz
évig, majd utána pedig a jelentős megtakarítás itt marad önkormányzatunknál. Hogy mennyibe kerül az összes lámpa cseréje, és
mennyi lesz az éves megtakarítás, arra a választ a folyamatban lévő
auditáció fogja megadni, melyet jelenleg egy erre szakosodott cég
készít, amely már folyamatban van. Ezt követően tudjuk indítani
a programot, ami sikeresség esetén az idén meg is valósulhat az
E-On közreműködésével. Azt tudni kell, a teljes beruházási költség
bőven tízmillió forint felett lesz. Önerőből mindezt finanszírozni
megtudnánk, de ez lassan kifizetődő beruházás volna. Ha pedig hitelt vennénk fel, akkor kamatokkal is számolnunk kellene. Másfelől
a bankok a jelenben nem is finanszíroznak önkormányzatokat. A
program keretében tehát egyetlen forint kifizetése nélkül sikerülhet az összes köztéri lámpacsere. Segítő partnereink, akik a projekt
sikerességén velünk dolgoznak a budapesti székhelyű GeoGreen
Recovery Kft. és a Short Term Capital Kft.
Az idei évben megváltozik a Hámán Kató utca neve
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Ötv.) 13. § (1) bekezdése szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a közterületek elnevezése. A
közterületek elnevezéséről kizárólag a helyi önkormányzatok dönt-

hetnek, a hatályos jogszabályi keretek között. Ennek értelmében az
önkormányzatnak kell mérlegelnie, hogy az adott elnevezés megfelel-e a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerekkel összefüggő jogszabályi rendelkezéseknek. Amennyiben a döntésre jogosult
helyi önkormányzatnak kétségük merül fel, hogy a nevet viselő
személy „részt vett-e a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában” vagy
a közterület elnevezése tartalmaz-e olyan „kifejezést vagy szervezet
nevét, amely közvetlenül utal XX. századi önkényuralmi politikai
rendszerre”, döntésük meghozatala előtt kérhetik a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását. Nos, a Magyar Tudományos
Akadémia által kiadott írásos állásfoglalás alapján a fenti törvényre
való hivatkozással nem javasolt a Hámán Kató utcanév elnevezés.
De lássuk ki is volt Hámán Kató, erről a Magyar Tudományos
Akadémia így fogalmaz írásában: „Hámán Kató vasúti tisztviselő,
eszperantista, kommunista mozgalmi vezető (1884–1936). 1918tól a Kommunisták Magyarországi Pártjának tagja, a Vegyipari
Dolgozók Szakszervezetének titkára. A Magyarországi Szocialista
Munkáspárt (1925) egyik alapítója. 1925-ben illegális kommunista tevékenységért elítélték, 28 havi börtönbüntetés után szabadult.
A Magyarországi Vörös Segély titkáraként dolgozott. 1934-ben
újabb, rövid idejű szabadságvesztésre ítélték. Személyéről közterület és közintézmény elnevezése nem javasolt, mivel a kommunista
propagandában gyakran használt neve kapcsolódik a XX. századi
önkényuralmi rendszer megalapozásához és fenntartásához”.
A képviselő-testületnek tehát törvényi előírás okán meg kell
változtatnia a Hámán Kató utca elnevezését, mint ahogy ezt már
sokan megtették az országban. Szombathelyen például a Paragvári
utca és iskola viselte korábban e nevet. A hivatalos utcanév-változtatásra előreláthatóan augusztus 20-án államalapító királyunk,
Szent István király ünnepén fog sor kerülni. Reményeink szerint az
új utcanév valóban méltó lesz Náraihoz, annak minden lakójához.
Megköszönve érdeklődését lakóhelyének közügyei iránt!
Németh Tamás
polgármester

Náraiban is elérhető
a 4G hálózat
A Magyar Telekom Nyrt. tájékoztatása alapján, a végrehajtott hálózatfejlesztések eredményeként az idei év elejétől
településünkön is elérhető a 4G hálózat, így mostantól még
gyorsabban internetezhetnek a Telekom mobilszolgáltatással rendelkező ügyfelek. A negyedik generációs mobiltechnológia előnye, hogy a többi hálózathoz képest gyorsabb válaszidőt és nagyobb átviteli sebességet biztosít, s így lehetővé
teszi a minőségi online élményeket ott
honunkon kívül is.
További információ a 94/313-107-es
telefonszámon kérhető.
(N.T.)
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Kedves Betegeim!
Rendhagyó módon ebben az írásban
nem egy betegségről, vagy efféle fontos dologról fogok értekezni, hanem a
munkámról, illetve részben magamról
is. Kihangsúlyozom mindenekelőtt,
hogy az írást nem személyeskedésnek
szánom, senkit megbántani vele nem
szeretnék. Viszont van pár dolog, amiről megosztanám Önökkel a gondolataim. 10 éven át tanultam, hogyan működik az emberi szervezet egészségesen, illetve betegen, hogyan lehet megtartani
egészségben, és hogyan lehet meggyógyítani. Tudom, tökéletesre fejleszteni ezt a tudást lehetetlenség, ám igyekszem az
ismereteimet naprakészen tartani, mert azokért az emberekért felelősséget kell vállalnom, akiknek a családorvosa vagyok. A munkaidőmben. Ami 8 órakor kezdődik és 16 óráig
tart. A jelen rendelési idő alapján a hétnek két olyan napja van, amikor tovább tart a rendelés. Ezen plusz órák azon

Férfi dolgok…
A korral többnyire, mint a testi,
mint a lelki problémák előfordulása
nő, s ezzel nem könnyű szembenézni.
Ám az öregedés sok szépet is tartogathat, főleg, ha odafigyelünk a belső változásokra is. Fontos, hogy az idősebb
férfiak rendszeresen járjanak urológushoz, és végeztessék el az alapvizsgálatot. Ennek keretén belül, először
gondosan kikérdezik a panaszairól, majd egy teljes körű fizikai kivizsgálás történik. Minden férfinak idővel megnagyobbodik a prosztatája, ez egy élettani folyamat, s az esetek felében nem igényel kezelést. Ötven év felett általában nagyobb
a normálisnál, de érdemes prosztatarák szűrésre járni, hiszen
fontos, hogy tudjuk, a megnagyobbodás jó- vagy rosszindulatú. A jóindulatú megnagyobbodás tünetei:
– vizeletvisszatartás nehézségei
– nehezen induló vizelés
– gyakori vizelés
– gyenge vagy megszakadó vizeletsugár
– vizelés közbeni égő érzés, fájdalom
– véres vizelet
A fizikai kivizsgálás egyik része, a rectális (végbélen keresztül) történő vizsgálat. Az orvos gumikesztyűs kezével áttapintja a prosztatát: Így érzékelhető a szerv nagysága, állaga, szimmetriája és érzékenysége. Sok férfi tart ettől a vizsgálattól,
pedig megfelelő körülmények között, kíméletesen végezve
mindössze 20 mp-et vesz igénybe. A férfiak gondoljanak csak
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betegekért vannak, akik munkaideje szintén 16 óráig tart,
és más időpontban nem tudnak felkeresni a rendelőben. A
hét munkanapjain 16 órától ügyeleti ellátás áll rendelkezésre
minden más esetre reggel 8 óráig, valamint hétvégén egész
nap. Magam is ki kell, hogy vegyem a részem belőle a beosztásnak megfelelően. Hétköznapokon 8 és 16 óra között a rendelőben, illetve szükség esetén rendelési időn kívül a betegek,
az Önök otthonában kell ellátnom Önöket. A szükség esetét és a teendőket a bejelentésük alapján mérlegelem és legjobb tudásom szerint határozom meg. Nem kényelmességből
mondom, hogy mentőt kell hívni, ha a szükség úgy kívánja. A
rendelő pedig nem kórház, pláne nem sürgősségi betegellátóhely. A rendelőben rendelem el új probléma esetén, hogy
mi legyen a következő lépés, gyógyszer, konzultáció, vizsgálat
a panaszuk, tünetük és az én gondolatom alapján. A rendelési
idő végeztével ezeket a gondolatokat, ötleteket az ügyeletes
kolléga gondolatai, ötletei váltják fel. Nekem is van családom,
otthonom, teendőim, és engem is vár valaki haza. Köszönöm
megértésüket.
Dr. Hang Dóra
háziorvos
bele, ha a nők nőgyógyászhoz mennek, legalább ennyire be
kell engedniük az orvost az „intim szférájukba.” Ha az orvos valamilyen elváltozást észlel, a szokásosnál nagyobbnak,
tömörebbnek, keményebbnek, csomósabbnak találja, további vizsgálatokat irányoz elő. Az ultrahangos vizsgálat során
pontosan meghatározható a prosztata nagysága, formája és
hangvisszaverő képessége. A vizeletvizsgálat során kiderül,
hogyan ürül a vizelet és ürül-e a vizeletbe vörös- vagy fehérvérsejt. Fontos a laboratóriumi vérvizsgálat is, különösen a
PSA szint mérése. A prosztata specifikus antigént a prosztata
mirigyei termelik. Prosztatarák esetén a PSA szint jelentősen
megemelkedik Ha a fenti vizsgálatok eredményei felvetik a
prosztatarák gyanúját, akkor a végső bizonyosságot a biopszia
(szövetmintavétel) adhatja meg.
A prosztatarák a férfiak leggyakrabban diagnosztizált rossz
indulatú megbetegedése. Hazánkban évente mintegy 1500
férfi hal meg ebben a betegségben. Korai felismerése esetén
gyógyítható vagy jól kezelhető! Sajnos a felismerést nehezíti, hogy alattomosan fejlődik és későn ad tüneteket. Hangsúlyozom, fontos, hogy a nők is ismerjék a férfiakat veszélyeztető betegségeket és tüneteiket, s ha felismerik azokat,
finoman nyomást gyakorolhatnak a párjukra, hogy menjen el
orvoshoz. 2015. április végén vagy május elején a Szombathelyiek Egészségéért Egyesület támogatásával ingyenes PSA
szűrést tervezünk a Kultúrházban. Ez egy gyorsteszt, amihez
egy csepp vér szükséges, s úgy kell elképzelni, mint egy vércukormérést! Szóval nem kell tartani tőle, teljesen fájdalmatlan,
nem kellemetlen. Kérem, figyeljék a hirdetőtáblákat a pontos
időpont miatt!
Addig is kedves férfiak, vigyázzanak magukra! Kedves nők,
vigyázzanak a férfiakra!
Molnárné Németh Emma
védőnő
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Betekintés a Nárai Iskolába
Január közepén felszerelték végre a táblavilágításunkat. Villanyszerelő tanulók jöttek az oktatójukkal. Többen voltak, mint
a mi osztályunk összes tanulója. A kis alsósok nagyon élvezték a
„nagy” fiúk jelenlétét. Egyikük Tóth Bence volt, Náraiból. Köszönjük a munkájukat!
Január 23-án kiosztottuk a félévi értesítőket. Nagyon jó eredmények születtek. A könyvtárba is ellátogattunk januárban, ahol
Niki néni mindent szépen elmesélt és megmutatott. Mindenki
beiratkozott. S azóta többen is lelkesen járnak könyvet, DVD-t
kölcsönözni.
Február 12-én délután farsangi mulatságot rendeztünk. Maskarákkal, vetélkedőkkel, táncversennyel űztük a telet és üdvözöltük a tavaszt. 26-án nyílt napot tartottunk a leendő elsősöknek
és szüleiknek.
Márciusban 3-án a Mesebolt Bábszínház előadásában a Hideg szív című interaktív előadást tekintettük meg. 13-án a
Paragvári Iskola ünnepi
műsorát néztük meg és
játszottunk a fejlesztő
teremben található játékokkal, a könyvtárban pedig újságokat és
könyveket nézegettünk.
Március 15-én szerepeltünk Nárai ünnepi
műsorában, melyet az
1848-49-es forradalom
és szabadságharc emlékére adott a falu apraja-nagyja. Osztályfőnöki
dicséretben részesültek
tanulóink, akik községünk ünnepélyein szere-

peltek a 2014/15-ös tanévben. Március 30-án, hétfőn délután
rendezik meg a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskolában, Bükön
az alsós tanulmányi versenyt. Iskolánkat három tanuló fogja
képviselni: Drácz Marcell, 1. osztályos tanuló matematikából.
Kiss Kartal Máriusz, 1. osztályos tanuló olvasásból és Németh
Fanni Daniella, 1. osztályos tanuló írásból (mire ez az újság
megjelenik, már lezajlik a verseny).
A 2015/16-os tanévre április 16., 17. és 20. napján lehet
beiratkozni a Paragvári Iskolában. A Nárai Telephelyre is, csak
mondani kell, hogy a szülők Náraiba szeretnék járatni a gyermeket. Érdeklődni lehet a beiratkozásról az iskolában és az
óvodában.
Köszönetet szeretnék mondani Mesterházy Tihamérnak,
mert két alkalommal is kaptunk tőle egy kosár finom almát.
Pesti Gábornak, aki rendszeresen intézi a fénymásolópatronunk újratöltését. Nem egyszer a saját pénzéből. Nagy Tamásnak a dobbantóért, amit
szerzett a tornaóráink
hatékonyabbá tételéhez.
Nádas Nikoletta és Stieber Tibor képviselők
anyagi támogatását. Németh Tamásnak az írásvetítőért és diavetítőért.
Szilágyiné Pompor Vilmának a magyar ruhákért és papírzászlókért.
Kérünk
mindenkit,
hogy patronálja iskolánkat! Bármilyen segítség
hasznos lehet.
Marton Melinda
osztályfőnök
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Domonkos Miklós – aki közreműködőként részt vett
az athéni és a londoni olimpiák nyitóünnepségén
Domonkos Miklós országos hírű galambászt, községünk lakó- díjas, aktív korában egy biztosítótársaságnál állt alkalmazásban.
ját sokan ismerik. Szívesen vette megkeresésemet.
Domonkos Miklós a Magyar Postagalamb Szövetség G-09 EgyeNincs is annál szebb élmény az olimpiák megnyitóját nézve sület, Nyugat-dunántúli Tagszövetség oszlopos tagja és egyben
a tv-készülékünk képernyőjén keresztül, mint amikor mintegy pénztárosa is, amely nagyon összetartó tagokból áll. Miklós gyerzáróakkordként csodaszép galambok tucatjai szállnak fel, majd mekkorától kedveli az állatokat, ekkor ejtették rabul a galambok.
tesznek tiszteletkört az olimpiai stadion felett. Amit mi
tiszteletkörnek hiszünk, az valójában a galambok hazaútjának betájolása. Hiszen a föld mágnesességének
segítségével hazarepülnek kiindulási helyükre. Olykor
több száz, vagy ezer kilométerekre. Gondolta volna-e
a tisztelt olvasó, hogy a hivatkozott olimpiákon felszálló
galambok némelyikének úti célja Nárai? Bizony nem.
Merthogy szűkebb lakóhelyünk országos hírű galambásza Domonkos Miklós nélkül nincs Európában olimpiamegnyitó. Merthogy ez is dicsőség. Szakmai múlttal
kiérdemelni az olimpián galambokkal való részvételt,
amely a világon csak keveseknek adatik meg. Miklósnak
a londoni olimpia megnyitóján három madara szállt fel,
amelyből egy érkezett haza Náraiba. Az athéni olimpián a három galambjából kettő szintén megjött. Az első
hazatérő madár jó néhány dekával könnyebb volt érkezéskor, mint amikor nekiindult a hosszú útnak. Legelső
dolga volt odabújni párjához, a repülés fáradalmait kipiDomonkos Miklós a 16 244 díjkilométert repült galambbal
henni. Arra a felvetésre, vajon mi is lehet a titka a postagalambok kiváló tájékozódási képességének, Miklós azt feleli: – A Kezdetben minden fajtát gyűjtött, amihez hozzá jutott. Később
kisagyuk. S ha azt megzavarja valami, akkor más irányba mennek, már nemesebb fajták felé fordult az érdeklődése. Ilyenek voltak
mint kellene. Domonkos Miklós és galambcsapata meghívásos a pörkli galambok (édesapjától kapta), melyekkel komoly ver– területi, országos, nemzetközi – versenyek állandó szereplői, senyeredményeket sikerült elérnie. Pörkli származású galambjai
seregnyi helyezést elértek már, országos elsőt is.
a mai napig vannak, nem tud tőlük megválni, de most csupán
nosztalgiából tartja őket. Talán egyszer eljön egy olyan
galambtenyésztő, aki elszállítja őket és olyan gondviselésben részesíti, mint ő. Galambjait 1962-től szelektáltan, tudatosan tartja és szaporítja őket. A jelenben
mintegy 130 madara van, külön tenyészdúca is van, hiszen így tudja elkülönítetten, tisztavérben tenyészteni
madarait, melyek versenyeredményeikkel rendre megörvendeztetik. Versenymadarai létszámát tekintve kb.
48-50 versenygalambja van, melyek 1 éves koruktól
5-6 éves korukig vesznek részt aktívan a versenyeken.
Egyébként mint mondja, a galambok átlagéletkora 1516 év. Az állományának %-os megoszlása:
Marcel Desmeth madár:
Desmeth Matthijs madár
Delbar származású madár
és a maradék Janssen
Domonkos Miklós nappalijában a három vitrin közül az egyiknél
Domonkos Miklós 1994-ben költözött Szombathelyről Nárai
ba az Új Élet utca 12-be. Ezt megelőzően galambjait a szombathelyi Parkerdőben lévő birtokán gondozta. Miklós ma már nyug-

30%
30%
30%
10%

Miklós sikeres versenyzési módszere az özvegység.
A tojókat egy külön dúcrészben tartja és onnét hetente egyszer
engedi a hímekhez a versenynapján talán fél óra időtartamra.
A galambok takarmányozása is nagy odafigyelést igényel. Mint
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mondja, nagy hókuszpókuszt nem alkalmaz. Egyszerű vegyes éves kitartását tanúsítja, mely a szobája falán lóg. Ezt a szakmai
keveréket ad a madarainak, érkezés napján viszont diétás takar- elismerést 2013-ban vehette át.
mányt kapnak, nevezetesen árpát. A
Elgondolkodtató, hogy vannak tetakarmányt amúgy Győrből szerzi be,
nyésztők, akik még 5-6 éves madaúgy negyedévente egy utánfutónyit. A
rakkal is igen komoly eredményeket
galambok elé tett keverékben cirók,
produkálnak. Miklós madarai 200napraforgó, köles, repce, borsó és ku800 km versenytáv között szinte
korica található. Inni tiszta vizet tesz
egyetemlegesen kiváló eredményeeléjük. Azonban versenyek alkalmával
ket érnek el. Ezek a galambok valódi
a hazatérő madarai hármas teakeveréAll-Round madarak. Miklós galamket kapnak, melyet ő állít össze. Mikbász pályafutása mögött fél évszázad
lós madarai nagy része Horváth János
áll. Ezt a töretlen, kitartó, több évtatabányai tenyésztőtől származnak,
tizedes pályafutást családi segítség
melyek őseit még a néhai Újházy Péter
nélkül – Eszter asszony támogatása
A HU 09-D210903 galamb,
szerezte be. Nem csak a Marcel Desnélkül – nem lehetett volna végezni.
kiváló örökítő, amelyért
methek kerültek hozzá Jánostól, de a r.
Miklós mondja, a galambhús állítótöbb
százezer
forintot
kínáltak
Desmeth Matthijs-ok is. Ezek ékkövek,
lag ehető, finom. De még egyszer
melyek tenyésztési tisztaságára nagyon
sem kóstolta. Aztán mintegy zárvigyáz. Arra a kérdésre, hogy új egyedeket is be szokott-e von- szóként elmondja, ez számára nem munka, nem hobbi, hanem
ni, igennel felelt, viszont amint mondja, igen ritkán. Azonban, szenvedély. Amit csak szenvedéllyel lehet csinálni.
ha nem éri az új egyed az általa elképzelt eredményeket (a saját
Németh Tamás
állománya eredményeit nem múlja felül, vagy el sem
éri), azoktól azonnal megválik, nála tovább nem lehet
helye. Most már több évtizede tisztavérben tenyészti a
Marcel Desmeth madarakat, melyeket galambász barátai között cserélget.
Családi házának nappalijában mára több vitrint
megtöltenek a fél évszázados sikeres galambászatának
elismerései. Több mint száz serleg tanúskodik a sikeres galambász múltról, vannak irigylésre méltó elismerései is. Ilyen a Hu Olimp-08437 kk hím galambja, mely 2014. évi eredményeit is figyelembe véve 14
380 díjkilométert repült össze: 2014-ben tizenegy
helyezést ért el. A Hu 09-D210903 kk hím galambja
2014-ben 16 244 díjkilométert repült össze, összesen
nyolc helyezést ért el, ugyancsak kiváló örökítő is. Egy
nyíregyházi tenyésztő több százezer forintot ígért érte,
de nem volt szíve megválni tőle. Miklós némi alázattal
mondta el és mutatja azt az oklevelet, mely az ötvenDomonkos Miklós a galambház földszintjén oklevelei közt
Határtalan volt az öröm, amikor a sötét, kovácsolt, csapos tojó (ez ugyanis a hivatalos megnevezése) megérkezett a görög fővárosból tenyésztőjéhez, Domonkos Miklóshoz, Náraiba az Új Élet utca 12-be. Ez azért
is volt különlegesség, mert seregnyi társa odaveszett a görög főváros légterébe. Domonkos Miklós is csak
annyit tud az olimpiai galambok tömeges pusztulásáról, amennyit a hírügynökségek is sejtetni engednek: a
biztonsági készültség okán a radarkontroll ötszörös erősségű volt Athénban, ez zavarhatta meg a kis jószágok tájékozódási képességét, s meglehet, emiatt indultak el seregnyien pont az ellenkező irányba, így aztán
azok sohasem értek vissza gondozójukhoz. Miklós két nagy fiát még nem ejtette rabul a galambászat, de
négy unokáját már igencsak érdeklik a galambok. S persze valamennyien örülnek a Londonból és Athénból
hazaérkezett galamboknak, de mindenekelőtt persze a családfő sikerének, aki csendesen megjegyzi: – Tenyésztőtársaimmal együtt az olimpia előtt szerettünk volna tisztelegni a magunk módján. Valójában erről
szólt a galambok kiküld(et)ése.
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A negyedik rönkhúzás
„Negyedik éve pereg a dobom,
negyedik éve hát kidobolom.
Idén sem hívott a harang menyegzőre,
Senki sem állt pap elé a farsangi időben.
Összeült épp ezért falunk összes véne,
S megmondták ki legyen rönkön húzva télen.”
S ahogy a nagy öregek megmondták, Bozont Benőt (Pető András) ültették rönkre, s az ő élete párját, Birka Borkát (Bugányi
Viktória). A vőlegényes háznál már kisebb tömeg várta, hogy a
kisbíró (Németh Tamás) kidobolja, majd a vőfély (Tóth Antal)
kikérje a vőlegényt szüleitől. A menet innen a koszorúslányos
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házhoz indult, ahol szebbnél szebb illatos violák várták párjaikat (jórészt az Örökzöld Nyugdíjasklub tagjai). A menyasszonyos
háznál átadták egymásnak a fiatalokat, akik fenyőrönkön ülve
tették meg az utat a menyegző helyszínére. Itt megtörtént az
esketés a püspök (Pfliegler Ármin) és a marhalevél- kiadó (Kovács Istvánné) jóvoltából. A gerlepár igenlő választ adott a feltett
kérdésekre és örök hűséget fogadtak egymásnak egészen... egy
napig. A bálban mindenki jól mulatott és megtömhette bendőjét
az ízletes üstben főtt étekkel. Köszönet illeti mind a résztvevőket,
segítőket!!! Remélem, jövőre a jubileumi 5. rönkhúzáson a közreműködők szerepére túljelentkezés lesz.
Nádas Nikolatta
művelődésszervező
önkormányzati képviselő
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Fotók: Lóránth Csaba
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A Sárgaliliom Énekkar eseményekben
gazdag elmúlt három hónapjáról
Hamarosan az ország legnagyobb Palóc-fesztiválján képviseljük Dunántúlt
A február 7-i Rönkhúzáson mi is részt vettünk. Több-kevesebb sikerrel énekeltünk a szabadban, de elég nehéznek
éreztük, főleg az elején. A bál bevételéből énekkarunk is részesült, köszönjük szépen a szervezőknek! Március 6-án, a
Nőnapi megemlékezésen a férfiak ünnepi szavakkal, versekkel, mi szép énekekkel köszöntöttük a megjelent hölgyeket.
Másnap Kisunyomban léptünk fel, ott is a Nőnapi ünnepség
fényét emeltük, mi adtuk a műsort. Talán nem szerénytelenség a részünkről, ha eláruljuk, hogy szép sikerünk volt. Vacsorával és ajándékcsomaggal köszönték meg szereplésünket,
és a továbbiakban is számítanak ránk. Március 15-én részszereplői voltunk az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
167. évfordulóján adott ünnepi műsornak. Az óvodások, az

iskolások, az Örökzöld Nyugdíjasklub és mi voltunk a komplex műsor előadói. Így volt számunkra kerek egész az ünnep.
Április végén megyünk a Herényi Virágútra. Május végén egy
Nógrád megyei településre, Kazárra – Palóc föld szívébe –
vagyunk több napra hivatalosak, mivel a szállásunkat már előző nap elfoglalhatjuk. Az ország legnagyobb Palóc-fesztiválján
az esti műsorban fogunk fellépni, amelyen mintegy 6-7000
ember fordul meg. Dunántúlt úgy tudom, a mi településünk
– Nárai – és énekkarunk képviseli egyedül. Most szervezzük
az utazást. A nyáron a falunapok várnak ránk. Fellépéseinkre
sokat készülünk, próbálunk. Meglepetéssel is szeretnénk előrukkolni a hallgatóságnak.
Kedves énekelni tudó és szerető hölgyek, urak! Várjuk
Önöket sorainkba. Gyertek közénk énekelni!
Kovács Istvánné, Gyöngyi
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Péntek László Nárai Község Díszpolgára lett
In memoriam Péntek László
*1930. május 31. – † 2011. március 3.
Március 15-ei ünnepség részeként Péntek László Nárai Köz szabadságharc napjait Győrben élte át, ahová áthelyezték. A tünség Díszpolgára kitüntető címben részesült. A posztumusz okle- tetéseken részt vett, majd november 20-án Nyugatra menekült.
velet a kitüntetett felesége és fia vette át.
Németországba került, a táborélet után pedig Nürnbergbe. Itt
Péntek László Vas megyében, Nárai községben született mint kezdetben limonádégyárban dolgozott üvegmosóként, gazdag háharmadik gyermek, két idősebb és
ziasszonyoknál szőnyegporolóként,
egy fiatalabb lánytestvérrel. Édesapnagykereskedelemben rakodóként,
ja tejkereskedő volt, aki a gazdáktól
majd betanított vasesztergályosként.
begyűjtött tejet főleg a közeli SzomMiközben Nürnbergben üzemgazdabathelyre szállította. A család vagyoságtant tanult és 1960-ban diplomát
nosnak számított, édesanyjuk nagy
szerzett. Néhány próbálkozás után a
súlyt helyezett arra, hogy gyermekei
Bertelsmann cégnél Rhedaban katanuljanak.
pott állást, az elektronikus adatfelTíz éves korában László a szomdolgozás felépítése lett a fő feladata.
bathelyi Premontrei Gimnázium
Évekkel később az augsburgi Elbeo
tanulója lett. Iskoláit nagy szorgaharisnyagyárban hasonló munkát
lommal, jó eredménnyel végezte.
végzett. 1970-ben önálló cég üzletDe mint falusi gyerek sokszor érvezetője lett, majd 1985-től a cég
zett diszkriminációt az akkori „úri”
tulajdonosa, amit 12 évig vezetett.
Magyarországon. Ez kritikai érzékét
Szorgalmas és alapos munkáját mina társadalmi viszonyok, a diszkrimidenütt elismerték. A rendszerváltonációk és az igazságtalanságok iránt
zás után a Triumpf fehérneműgyár
már korán kifejlesztette. 1945-ben a
Magyarországon is megjelent. Elsőszovjet csapatok bevonulását inkább
ként Törökbálinton létesített depót,
megszállásként, mint felszabadulásalapított magyar céget. Péntek Lászó
ként élte meg. 1948-ban nagyon jó
ezekben az időkben többször járt
eredménnyel érettségizett, közvetüzleti ügyekben repülőgéppel Bulenül az egyházi iskolák államosítása
dapesten, Varsóban és Prágában is.
Németh Tamás polgármester átadja
előtt. Osztálya ezért történelmi oszRészese lehetett saját németországi
a Díszpolgári oklevelet
tály lett, azért is, mert két osztályvállalkozásának Kelet-Európa felé
társát a kommunista diktatúra 1951-ben és 1953-ban kivégezte. nyitásának is. 1995-ben nyugdíjba ment, tulajdonrészét ekkor érA Keszthelyi Főiskolán agrártudományokat kezdett tanulni. De tékesítette, de a fehérneműgyárak a mai napig üzemelnek. Péntek
a főiskolát feloszlatták, és mint rossz kádernek a „fordulat éve” László egykori saját bevallása szerint kitartásával, szorgalmával és
után semmi lehetősége sem nyílt a továbbtanulásra. 60 éves édes- tudásával elérte azt, hogy német viszonylatban is rendkívül teheapjától elvettek mindent, és ott maradt nyugdíj nélkül. A család tősnek számított – ahova mindössze egy aktatáska ruhával érkeanyagi helyzete nagyon nehézzé vált. László különböző munkákat zett meg, hogy új életet kezdessen – és mint ilyennek, alkalma volt
vállalt, de 1950-ben behívták
támogatnia szülőfaluját, amit
katonának. Ott a rossz körültermészetesnek tartott.
mények között megbetegeFeleségét Ortrunt Nürndett tüdőbajban. Öt hónapi
bergben az egyetemen ismerkezelés után leszerelt, és végte meg, aki a gyermekeiket
re könyvelői állást kapott egy
nevelte és a háztartást vezetTSZ-ben. Egy párttitkár, aki
te, soha nem kellett mellette
Budapestre került az állami jadolgoznia. Csillának nevezte,
vak minisztériumába, Lászlót,
és magyar körökben minakit mint jó munkaerőt ismert
denki így ismerte. 1962-ben
meg, magával vitte statisztiházasodtak. Két gyermekük
kusnak. Ez helyzetében nagy
született: Márkus 1963-ban,
javulást hozott, be tudott iratKatalin 1966-ban. Felnőtt
kozni egy levelező stúdiumra
gyermekeik két-két unokával
is. Az 1956-os forradalom és
ajándékozták meg őket.
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László – különösen nyugdíjas korában – bekapcsolódott a az egykori helyi újságot, a Nárai Hírmondót, amely az ő anyagi
KMÉM–Magyar Pax Romana munkájába. Részt vett évenként támogatásával jelent meg éveken át. Ezenkívül számos több kiaz Innsbrucki Tanulmányi Napokon, a KMÉM pénzügyeit ellen- sebb támogatás köthető nevéhez, pl. Náraiért Egyesület, vagy a
őrizte és a müncheni csoport programelőkészítő bizottságában Sárgaliliom Énekkarok felkarolása, anyagi támogatása.
is dolgozott. Az augsburgi magyarok körében is aktív szerepet
Nárai Község Önkormányzata Péntek László részére kimagasló
játszott. Kritikus, liberális gondolérdemei elismeréséül Nárai Község
kodású és konstruktív emberként
Díszpolgára posztumusz kitüntető
ismertük. Nagyon sokan szerették,
címet adományoz. Tapasztalatával,
jósága, vidám, jó kedélye és kedvestudásával, támogatásával életében
sége miatt. Nagyokat tudott nevetni,
szülőfalujának gyarapodását szolgáljó hangulatot teremtve maga körül.
ta. Tevékenységével településünk
Ahol szükség mutatkozott, készségejó hírnevét terjesztette, erősítette,
sen segített.
emberi magatartásával példaként áll
Az utolsó éveiben már voltak paelőttünk.
naszai, de a végzetes diagnózist halála
Az első világháborúnak 45 fő, a
előtt másfél évvel tudta meg: gyómásodik világháborúnak pedig 31 fő
gyíthatatlan betegségben szenved.
Nárai áldozata volt. Az 1956-os poTöbb kezelés ellenére állapota egylitikai események hatására 14 Nárai
re rosszabbodott, és elviselhetetlen
személy kényszerült végleg elhagyni
fájdalmak kínozták. 2011. március
az országot (17-en, de hárman vis�3-án csendesen elhunyt. Búcsúztaszatértek). Ez együttesen 90 fő! És
tása lakhelyén, az Augsburg melletti
akkor még nem vettem számba az
Diedorfban március 9-én, temetése
I. világháború előtt Amerikába kiNürnbergben március 10-én volt.
hajózó és végleg kint maradó csaPéntek László a rendszerváltás
ládokat, személyeket. Látható, egy
utáni években egykori szülői házát,
évszázad – a XX. század – viharos
amely néhány háznyira található a
eseményei hatására legkevesebb kiPéntek László felesége Ortrun és
templomtól a Kossuth Lajos utcálencven önérzetesen gondolkodó fő
fia Dr. Markus Péntek. Háttérben Koltay István
ban, visszavásárolta, elbontotta, majd
vel csökkent pótolhatatlanul Nárai
alpolgármester és Lóránth József képviselő
egy tejesen új, modern házat épített.
és az ország létszáma! Ha mindezek
Nyugdíjaséveiben sok időt töltött itt, majd támogatókét szülő- nem következtek volna be, vajon hol tartana ma Nárai, vajon hol
faluja közügyei mellé állt. Amíg működött az iskola (2003-ig) a tartana ma az ország?
Nárai Tanulókért Alapítvány aktív támogatója volt. Támogatta a
Németh Tamás
templom külső és belő felújításait is. Újraalapította és indította
polgármester

A Náraiért Egyesület tervei 2015-re
A most szervezés alatt álló auschwitzi
kirándulással kezdem. A Náraiért Egyesület kirándulást szervez a 70 éve felszabadult Auschwitzba. Időpont: 2015. május
1–3. között.
1. nap: utazás Lengyelországba és Krakkó megtekintése.
2. nap: Auschwitzi múzeum meglátogatása.
3. nap: Wieliczkai sóbánya megtekintése és utazás haza.
Az utazás busszal történik. A kirándulás költsége 30 ezer forint/fő. Helyek még korlátozott számban rendelkezésre állnak.
44 főre rendeltük meg a belépőket, azonban visszamondások
történtek. Jelenleg 7 helyünk van még. Érdeklődni: Marton Melinda szervező-titkár: 20/492-1988. Akit érdekel, jelentkezzen!
Az idén is szeretnénk megszervezni a gyermeknapot május
végén, június elején. Ez biztos. Támogatni szeretnénk az óvodásokat, az iskolásokat, az Örökzöld Nyugdíjasklubot, a Sárgaliliom Énekkart, a Sárgaliliom Alkotóház kiállítását, a kultúrát.

Költségvetésünket és programjainkat
most fogjuk megbeszélni a tagsággal.
Az új képviselő-testület által adott
támogatás összege most, március közepén derült ki a számomra. 2015.
évre 415 ezer forint támogatást kaptunk. A képviselők közül
Lóránth József 50 ezer forinttal támogatta az egyesületet, nem
jelölte meg, hogy mire fordítsuk. Nádas Nikoletta és Stieber
Tibor 20-20 ezer forintot ajánlott, kifejezetten az iskolások
javára. Pfiegler Istvánné, Rita 75 ezer forinttal a Sárgaliliom
Énekkart, 15 ezer forinttal az egyesületet támogatta. A többi
pénzt a falutól kaptuk, amit köszönünk és a falu javára fordítunk. Kérjük, hogy az adóbevallásnál gondoljanak ránk az
1% felajánlásakor. Adószámunk: 18899049-1-18. Számlaszámunk: 11747006-20231547.
Marton Melinda
szervező-titkár
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Elhunyt Hencz Ernő
esperes-plébános
„Isten veled, Anyám, Isten veled.
Búcsút veszünk tőled, itt hagyjuk szenthelyed.
Óh, mily boldogság volt itten lenni,
Isten veled, Anyám, el kell menni.”
(Pusztacsatári Himnuszból)

Hencz Ernő nyugalmazott tb. kanonok, esperes, plébános, életének 81., áldozópapi szolgálatának 58. évé
ben, 2015. január 27-én, a betegek kenetével megerősítve a szombathelyi kórházban elhunyt. Végakaratának
megfelelően szülőföldjén, a zalalövő-budafai temetőben
helyezték végső nyugalomra szülei mellé 2015. február
3-án, kedden a zalalövői plébániatemplomban 10 órakor kezdődő gyászmise után. A templomi búcsúztatót
Ernő Atya utolsó állomáshelyének képviseletében Németh Tamás mondta.
Nyugodjék békében! Requiescat in pace!

Kovács Ramóna: Ma este a hegyen
A ma este a hegyen ér,
körülötte a világ
s minden élő nyugodni tér,
csendes ima, mi elhágy.
Felmászunk s nézzük a lemenő Napot,
aranyban ragyog majd szemünk,
távolba tekint majd mosolyunk el
s többé nem lesz már szemünk nekünk.
Mert lenyugvásban ébred a Nap
egy másik határ felett
s szívvel tanul meg látni az ember
mikor eltűnik majd a kikelet.
A ma este a hegyen ér
s újra boldog lesz szívem,
mert ketten tanulunk látni majd,
ketten nézünk szét odafent.

In cruce salus – a keresztben
van üdvösségünk
Náraiban az egyik fekete miseruhába a
címben szereplő latin mondat van hímezve.
Most is szívesen öltöm magamra a gyászmiséken. Őseink jól tudták mit jelent a kereszt. Ezért állítottak számos helyen, utak
mentén, házak előtt fából vagy kőből kereszteket.
Nem volt ez mindig így. Pál apostol a
1Kor 22-25 levelében ezt írja: „A zsidók csodajeleket kívánnak,
a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített
Krisztust hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg ostobaság, a meghívottaknak azonban, akár zsidók, akár
görögök: Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége.”
A zsidók a Megváltótól a rómaiktól való szabadulást várták, de
Ő mindenkinek a szabadítója akart lenni és az is lett. Nem a mindent elsöprő isteni hatalmával, hanem a szelíd, keresztet is vállaló
halálával és diadalmas húsvéti feltámadásával.
Amikor Pál apostol Athénban a főtéren hirdette a krisztusi tanítást, mindaddig örömmel hallgatták, míg bölcsességgel beszélt
Istenről. Amikor azonban a kereszthez és a feltámadáshoz jutott, ők is morgolódtak és csekély kivétellel otthagyták mondván:
„Majd később még meghallgatunk erről”. Pál apostol azonban
nem szépített továbbra sem, hanem meggyőződéssel tanította a
kereszt által való jézusi megváltást. Ezt a szent hitet fogadtuk el
mi is. Örömmel követjük életünk során Krisztust keresztjeinkkel, áldozatos szeretetünkkel és tisztelettel mondjuk: „Imádunk
Téged Krisztus és áldunk Téged, mert szent Kereszted által megváltottad a világot!”
Dr. Rátkai László
Főiskolai teológiai tanár, esperes, plébános

A lap számai: 60, 100.
Nárai 60 évvel ezelőtt, 1955-ben, a Vas megyei települések közül századikként került villamosításra. (Levéltári forrásból, N. T.)

Felhívás házszámok
kihelyezésére
Nárai község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.
(IX.11.) önkormányzati rendeletének 10. §-a a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól előírja, hogy
az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy –
amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát (továbbiakban együtt:
házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy
külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni. Kérjük a tisztelt lakosságot a fenti szabályozás betartására!
Némethné Kardos Eszter
jegyző
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Veres András megyés püspök
meghívására
a Püspöki Palotába látogattunk
Veres András megyés püspök invitálására a Nárai Egyházközségi
Képviselő-testület és az Örökzöld Nyugdíjasklub tagjai a Püspöki
Palotába látogattunk. Dr. Rátkai László kerületi esperes, plébános is velünk tartott. Január 24-én, szombaton reggel kilenc órakor a palota aulájában maga a püspök Atya fogadott bennünket
titkárával együtt. Ajándékokkal is készültünk, ezzel köszöntöttük
a püspök Atyát. A nyugdíjasklub tagjai hatalmas ajándékkosárral,
házi lekvár válogatással, valamit Tóth Antal borválogatásával, míg
az egyházközségi képviselők is értékes ajándékkosárral üdvözölték a püspök Atyát. Az ajándékok átadása után az épületet maga
a püspök Atya mutatta be, vezetett körbe bennünk. A közel kétórás időutazás valóban maradandó élmény volt számunkra.
(N.T.)

Látogatás a Püspöki Palotában

Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud
Az idén is nevezett és indult az Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud
megmérettetésen az Örökzöld Nyugdíjasklub Énekkara. Az elődöntöt Sárváron tartották, ahol nyugdíjas énekeseink sikeresen
debütáltak, így kivívták a továbbjutás lehetőségét.

(N. T.)

Óvodai beíratásról
Óvodánkban, a Nárai Aranykapu Óvodában a gyermekek beíratása: 2015. április
21-én (kedden) 8-17 óráig lesz. Szeretettel
várjuk minden nárai kisgyermek jelentkezését, aki állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik a településen. A beíratáshoz szükséges iratok: a gyermek születési anyakönyvi
kivonata, lakcímkártya, a gyermek TAJ kártyája. Szükséges beíratni azokat a gyermekeket, akik 2015. szeptember 1. – 2016. augusztus 31-ig betöltik
a 3. életévüket; akik 2015. szeptember 1-jéig már betöltötték a
3. életévüket – kötelesek óvodába járni. A köznevelési törvény
értelmében az 5. életévüket betöltött gyermekek iskolaelőkészítő
foglalkozáson kötelesek részt venni, ami óvodánkban teljesíthető.
Óvodánkba már a 2,5 éves gyermekeket is fel tudjuk venni, ha
a gyermek szobatiszta, a szülő visszamegy dolgozni. Miért is jó
óvodánkat választani?
– Mert helyben van, a község gyermekeiért.
– Mert családias (2 csoportos), mindenki ismer mindenkit.
– Jók a személyi és tárgyi feltételeink.
– A gyermekekről és a gyermekekért szól itt minden (nevelésünk, programjaink, tevékenységeink).
– A 2 csoport programjai közösek (úszás, ünnepeink, bábszínház, játszóház, SISSONE torna, kirándulások, őszi, téli, tavaszi
programjaink).
– A fejlesztésre szoruló gyermekeket (sajátos nevelési igényű)
helyben fejleszti szakember.
– A beszédhibás gyermekekkel helyben foglalkozik logopédus.
– A kiscsoportból a középső-nagycsoportba zökkenőmentes az
átmenet, mert a kicsik ismerik már az új óvónénit, csoportszobát.
– Játszóudvarunkon együtt tud játszani a falu apraja-nagyja
(óvodás, iskolás).
– Az iskolába való átmenet is könnyebb lehet, naponta találkozunk a tanító nénikkel, iskolás gyermekekkel.
Nyílt napot külön e célra nem szervezünk. Hozzánk bármikor be lehet jönni beszélgetni az óvónénikkel, együtt játszani az
óvodás gyermekekkel. Mindenkit szeretettel várunk! Tisztelettel:
Fábsics Ildikó
intézményvezető

Helyreigazítás

Örökzöld Nyugdíjasklub Sárváron az Országos Nyugdíjas
Ki Mit Tud elődöntőjének színpadán

2014. évi anyakönyvi eseményekben tévesen jelent meg
egy keresztnév, valamint egy ifjú pár kimaradt a felsorolásból:
Akiknek szívből gratulálunk:
Szupper Adina – Vincze Zoltán
Schmalzl Petra – Kovács Tamás
Ezúton is ismételten elnézést kérünk, és sok boldogságot kívánunk!
Molnárné Németh Emma
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Kedves Náraiak!
Molnár Dóra vagyok, jelenleg Budapesten élek, de 18 éves
koromig Náraiban laktam a családommal, amikor is felsőfokú
tanulmányaim miatt elkerültem otthonról.
Szüleim még mindig kis közösségük lakói.
Édesapám Molnár József, tősgyökeres Nárai,
édesanyám pedig Molnárné Németh Emma,
a falu védőnője.
Április 19-én a 30. Telekom Vivicittán
életem második egyéni félmaratonját fogom
lefutni! Közelgő futóversenyem kapcsán csatlakoztam az Élménykülönítményhez és jótékonysági futásommal a Bátor Tábornak gyűjtök adományokat.
Mi is az a Bátor Tábor? A Bátor Tábor egy
kis csodavilág. A tábor ingyenes turnusaiban, évente több mint
1000 daganatos, cukorbeteg, hemofíliás és krónikus ízületi gyulladásban szenvedő gyerekek és családtagjaik részesülnek gyógyító, megerősítő élményekben. A gyerekek lovagolnak, íjászkodnak, kipróbálják az ország legmodernebb magas-kötélpályáját,
különféle sportokat, kézművességet, színjátszást, zenélést (www.

batortabor.hu). Az Alapítvány célja, hogy a következő években
még több rászoruló gyermek számára biztosíthasson gyógyító
élményeket, mégpedig ingyenesen. Ezért jött létre az Élménykülönítmény is.
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Mi is az az Élménykülönítmény? Az Élménykülönítmény, a Bátor Tábor Alapítvány jótékonysági sportközössége, súlyos beteg
gyerekek megsegítésére jött létre Magyarországon. A csapatunk
tagjaival maratoni és félmaratoni futásokon, hosszútávú kerékpár- és triatlonversenyeken indulunk. Embert
próbáló teljesítményünkkel a beteg gyerekek
ügyére szeretnénk felhívni a környezetünkben
élők figyelmét. Közös segítségnyújtásra hívjuk a
barátainkat, hozzátartozóinkat, munkatársainkat: jelképes örökbefogadásra kínáljuk nekik a
versenyeken és a felkészülések során megtett kilométereinket – akár egy kávé vagy egy mozijegy
áráért cserébe (www.elmenykulonitmeny.hu).
A Bátor Tábor „nagyköveteként” egy kis adománygyűjtési célt tűztem ki magam elé. Kérem,
fogadjon örökbe egy-egy kilométert a futásomból és segítsen, hogy segíthessek. A gyerekek felépülését támogatják, felajánlásaikat TELJES EGÉSZÉBEN AZ ALAPÍTVÁNY
KAPJA, teljes egészében a táboroztatásra fordítják. A támogatá-

sát befizetheti a Bátor Tábor Alapítvány 10918001-0000001588740016-as adományozói számlájára. Közlemény rovatba kérem, szerepeljen a következő: „Élménykülönítmény, Molnár
Dóra futó”. Az adományát befizetheti a futás napjáig: április 19.
Köszönöm szépen!
Molnár Dóra

Remélhetőleg ősszel indul a konténeres szelektív hulladékelszállítás
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tájékoztatása alapján Náraiban a konténeres szelektív hulladékgyűjtés és elszállítás előreláthatólag ősszel indul. A program
keretén belül a társult települések sikeres pályázatának köszönhetően egy hulladékválogató, hét hulladékudvar és nyolcvan településen hulladéksziget létesül. A gyűjtősziget építése a Petőfi
Sándor és Tópart utca kereszteződésénél már elkészült. Itt ös�szesen 4 db 1100 literes konténer kerül elhelyezésre: 2 db műanyaggyűjtő, 1 db üveggyűjtő és 1 db papírgyűjtő konténer. A
háztól való zsákos elszállítás is megmarad létesítendő gyűjtősziget
mellett.
A Társulás már a korábbi években létrejött, a pályázati önerőt a társulást alkotó települések több év alatt részletekben fi-

zették meg. A több milliárd forintból megvalósuló projekt során
a társulás által elnyert sikeres pályázatnak köszönhetően nem
csak hulladékgyűjtő szigetek, gyűjtőudvarok, válogató valósul
meg, a begyűjtést végző szállítójárművek is a társult települések
alkotta társulás tulajdonát képezik. Mint ismeretes a lakosság
körében már korábban díjmentesen kiosztott komposztálóládák
is ennek a pályázatnak köszönhetően juthattak el a háztartásokba. A szelektív hulladékgyűjtést és elszállítását a következőkben
várhatóan törvény fogja kötelezni a településeket. A társulásba be
nem lépett települések esetében ezt előreláthatóan önerőből kell
megvalósítani, például a közeli Horvátlövő esetében.
Németh Tamás
polgármester
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Szemétkupac Nárai mellett
Futók fedezték fel és jelezték január végén, miszerint Ják irányában közvetlenül a település határában nagyobb mennyiségű
építési hulladékot, lomot, szemetet helyeztek el ismeretlenek
hétfőről keddre virradóra a vízelvezető árokban. A helyszínt Koltay István alpolgármesterrel megtekintettük, és a szemétkupacot
megbontva hivatalos iratok, befizetett csekkek, biztosítási kötvények is előkerültek. A leveleket egy lukácsházi férfinek és feleségének címezték. A férfi építési vállalkozó, több cég tulajdonosa.
Az eset kapcsán a rendőrség bűnügyi osztályán a büntetőfeljelentést megtettük.
Németh Tamás
polgármester

A 25 esztendős válogatott labdarúgót, Devecseri Szilárdot
választották a legvonzóbb Haladás-játékosnak
A Vas Népe napilapban öt napon keresztül szavazhattak a hölgyek a szombathelyi Haladás focistáira. A szavazatok alapján
26,8%-kal a Náraiban élő 25 esztendős Devecseri Szilárd torony-

magasan nyert. Második a 19 éves védekező középpályás Jancsó
András lett, ő a szavazatok 16,8%-át egybegyűjtve, míg a harmadik
a 17 éves belső védő Czingráber Máté lett 15,4% szavazattal.

16

Közéleti Hírmondó

2015/2

Lakosággi lomtalanítás április 28-án, kedden
Tájékoztatom, hogy az idei évi lakossági lomtalanítás 2015.
április 28-án, kedden történik. Kérjük a lakosságot, a lomokat
kedd reggel hét óráig kihelyezni szíveskedjenek, amelyet akár
előző napokon, hétvégén is elvégezhetnek.
2015. április 28-án (kedden) 7 órától lakossági lomtalanítás:
Az érvényben lévő 2012. évi CLXXXV. Hulladékgazdálkodási törvény értelmében a lomtalanítási akcióba a következő
hulladéktípusok nem tartoznak bele, ezért nem kerülnek elszállításra:
– Kerti hulladék, nyesedék (zöld hulladék)
– Állati tetem
– Trágya
– Bontásból származó autóalkatrész (kárpit, szélvédő, lökhárító stb.)
– Építési törmelék (mosdókagyló, csempe stb.)
– Lapátos hulladék

– Veszélyes hulladék (pl. permetezőszer göngyöleg – maradék, festék, festékes göngyöleg, gumiabroncs, akkumulátor,
neoncső, hullámpala, gyógyszer, fáradt olaj, olajos-üzemanyagos göngyöleg stb.)
– Bontott elektronikai hulladék (pl. selejtes hűtő, televízió,
háztartási gép stb., ezek külön gyűjtés során kerülnek elszállításra előző napon)
Kérjük az e-hulladékokat április 27-én, hétfőn 7
óráig beszállítani (lerakható 24, 25-én, pénteken és
szombaton is) az Önkormányzat udvarára. E-hulladék
alatt a háztartásokban elhasználódott, leselejtezett bontatlan
elektromos berendezések értendőek: pl. mosógép, tv, hűtő,
tűzhely, számítógép, monitor, mikrohullámú sütő, lemezjátszó, videó, kávédaráló, hajszárító stb.
A lomtalanítást a Szomhull Nonprofit Kft. díjtalanul végzi.
Németh Tamás
polgármester

Sporthírek – Labdarúgás
A tavaszi szezon előtt az átigazolási
időben öt játékost igazoltunk. Bangó
Istvánt Lakhegyről, Geosits Norbertet
Vasszécsenyből, míg Iszak Ádám, Varga Gergő és Varga Martin pedig Jákról
érkezett a csapathoz. A tavaszi szezon
első mérkőzése Bozsok ellen a rossz
pályaviszonyok miatt elmaradt, majd
junius 13-án lesz pótolva a találkozó. Az első három mérkőzésen vagyunk túl, Horvátzsidányban 3–0-ra nyertünk, Gencsapátiban 1–1-re végeztünk és a hazai nagy derbin a listavezető
Vasasszonyfa ellen is 1–1 lett az eredmény, amelyen helyenként már jól játszott a csapatunk. Bízom a csapat további jó
szereplésében, szeretnénk szurkolóinkat jól szórakoztatni
a hazai mérkőzéseinken. Várunk minden sportbarátot és jó

Rendeljen ételt!

Nárai Sportkör zárszámadó gyűlésén Koltay István elnök értékel
szórakozást, jó szurkolást. Kérjük még, aki teheti adója 1%ával támogassa a Nárai Sportkört, adószámunk: 198925571-18. Hajrá Nárai!
Tisztelettel:
Koltay István
sportkör elnök

Toscana Étterem
9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen u 6.
06 70 708 4559
etteremtoscana.hu • etterem.toscana@gmail.com
Menükiszállítás Náraiba, három menüből lehet választani
„A” menü: 640 forint
„B” menü: 690 forint
„C” menü: 790 forint
Az ár tartalmazza a levest, és egy főételt, az ÁFA-t, a kiszállítás
díját saját éthordóban. Ha eldobható csomagolással kérik: +
100 forint. Mindennap 12:30-ig kiér a menüvel a futár. Előzetesen leadott rendelés esetén érvényes az ár (előtte való nap,
vagy aznap 9-ig le kell adni a rendelést). A kiszállítás ingyenes!
A sportkör zárszámadás utáni közös vacsorája az alkotóházban

