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Feleló´s kiadó: Náraiért Egyesület • www.kozeletihirmondo.gpinet.hu

Boldog Új esztendõt Nárai!
Nagyon sokan lakásukon, ismerőseiknél búcsúztatták az óévet.
Mások szombathelyi szórakozóhelyeken, bérelt velemi, balatoni nyaralóban. De volt olyan lakótársunk is, aki a Karib-tenger
partján, hófehér homokon napozva búcsúzott a 2015-ös évtől.
Közel százan azonban a művelődési házat választották, ahol Körhöczné Szabó Zita szervezésében töltötték az év utolsó napját.
Zita és segítői, Móni, Tündi és Edina most is kitettek magukért.

A talpalávalót kiváló körmendi zenészek szolgáltatták, éjfélkor
pezsgőt, majd virslit kínáltak, ezt követően tűzijáték vette kezdetét. A tombolán pedig értékes ajándékok találtak gazdára. Akik
ott voltak, egy év múlva is biztosan ott lesznek, akik pedig csatlakozni szeretnének, már most keressék Zitát fodrászszalonjában.
A Hírmondó képes összeállítása az évbúcsúztatón készült. N. T.
Képes összefoglaló a 9. oldalon folytatódik

Edina, Tündi és Zita voltak a rendezvény szervezői
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Önkormányzati hírek – Polgármesteri értékelés
2015-ben több mint 32 millió forint értékben
gyarapodtunk, a 2016-os év nyitómérlege
23 millió forint áthozott megtakarítás.
Idén kerül átadásra
a „Zelles Miklós és Resetár József emlékpark”.
Nárai esetében nincs változás
az orvosi ügyelet ellátása területén.
Polgármesteri értékelés
A korábbi esztendőkhöz hasonlóan a múlt
év is mozgalmas évnek bizonyult. A pozitív
változásokkal járó előnyöket remélem, Nárai
polgárai is megtapasztalják. A múlt esztendő
során összességében több mint 32 millió forintot meghaladóan gyarapodtunk kiugró,
látványos fejlesztés nélkül. A megvalósított fejlesztések számos kisebb, különálló beruházás
összesített eredménye.
Infrastrukturális szempontból fontos eredményként könyvelem
el, hogy elértük az energetikai fejlesztések korszerűsítésének eredményeképpen, hogy a település összes középülete mára hőszigetelt
nyílászárókkal rendelkezik. Folytatódott a 40-50 éves járdahálózat
korszerűsítése, egy újabb utca aszfaltozása készülhetett el, a Bolygópatak mederkotrásával együtt. A következő, 2016-os esztendő ismét
változásokat hozhat. Tervezzük az utcanévtáblák megújítását, cseréjét
a sok gondoskodást igénylő fatáblák helyett egyedi, Nárai arculatához igazított kovácsoltvasra. Szeretnénk további járda- és útfejlesztést
megvalósítani. De reményeim szerint befejezzük a ravatalozó hátralévő
felújítását és a volt tanítólakás belső és külső felújítását is. Ha mindezeket elvégezzük, év végén elmondhatjuk, hogy a település összes közintézményét, középületét az orvosi rendelő kivételével megújítottuk. Itt
emlékeztetnék mindenkit arra, hogy sajnos a Magyar Posta Zrt.-vel
folytatott tárgyalások nem vezettek eredményre, így az épületrészt nem
sikerült megvásárolnunk és vele az „Egészségház-fejlesztés” projektünket sem tudtuk megvalósítani. A jelenben és a jövőben is tovább keressük a megoldáshoz vezető utat.
Szeretném kiemelni, hogy a megvalósult fejlesztéseket a zsugorodó
állami normatíva és a pályázatok hiánya ellenére tudtuk véghezvinni.
Persze kellettek mindehhez az újragondolt helyi adók és az azokból
származó bevételek is. A megemelt kommunális adó, amely a lakatlan
ingatlanok esetében dupla mértékű. Ez nem elterjedt adóztatási forma,
de nem is példa nélküli. Valamint a bevezetett telekadó is, amelyet az
adóalanyok fegyelmezetten vettek tudomásul. Ugyanakkor éltünk azzal
a jogunkkal, hogy az adófizetési kötelezettségüket elmulasztók adatait
nyilvánosságra hoztuk. Szeretném kiemelni, hogy testületünk a helyi
adó további módosítását belátható időn belül nem tervezi. Aláhúznám,
mindeközben például a temetkezések és sírhelymegváltások tekintetében a Náraiban fizetendő díjak országosan is a legalacsonyabbak közé
tartoznak, 1990 óta változatlanok. Településünkön a sírhelymegváltás
díja 25 évre mindössze 500 forint. Ugyanez más falvak esetében nem
ritkán 25 ezer forint, de van közel 50 ezer forintos példa is a megyében.
Lehet, hogy a híradásokból értesült róla: új helyen, Szombathelyen
a Szelestey utca 8. szám alatt működik novembertől a Szombathely

városkörnyéki települések lakosságát ellátó központi orvosi ügyelet.
Fontos tudnivaló, Nárai (és Sé) esetében nem történt változás, minden maradt a régiben. Tehát a náraiak munkaidőn túli központi orvosi ügyeleti ellátása továbbra is a megszokott helyen, Szombathelyen
a Sugár u 1. alatt (Mentőállomás épülete) történik. A telefonszám is
változatlan: 94/311-100.
Megvalósult fejlesztéseinkről
A szűkülő források ellenére is sikerült településünkön kisléptékű
infrastrukturális fejlesztéseket megvalósítani. A korábbi években a hatalmas belvíz okozott problémákat, sikerrel pályáztunk az árvízvédelmi
alapra, így 70% állami támogatás mellett tudtuk a Kossuth Lajos utca
oldalágát és a temető melletti utat helyreállítani. Nyáron pedig a Bolygó-patak mederkotrását végeztük el. Október elején vonult fel a kivitelező, a Kossuth Lajos utca oldalága a megerősítést követően megkapta
az aszfaltburkolatot az elágazástól a hídig terjedően. A csatornafedlapok
szintre emelése és az útpadka megerősítése is megtörtént uzsai zúzott
kővel. Ugyancsak ebből az anyagból készült el a temető melletti eddigi
földút megerősítése is.

A Kossuth Lajos utca aszfaltozása
Két járda felújítását is célul tűztük ki, a Petőfi Sándor utca páros oldalán az induló szakaszra és az Új Élet utca szintén páros oldalára vonatkozóan. A kivitelező novemberben végezte el vállalt feladatát. A meglévő
betonjárda kapott egybefüggő aszfaltburkolatot. Mégpedig oly módon,
hogy a szétcsúszott, széttörött betonrészek elbontásra kerültek, helyükre pedig fagyvédő kavicságyazatra készült új beton, majd erre került az
egybefüggő aszfaltszőnyeg. A kijelöléskor a képviselő-testület a járdák állapotát és a rajta történő átmenő forgalmat vette figyelembe. A két járdarész felújításával talán a két akkori legrosszabb járdarészek újultak meg.

Az Új Élet utca lakói örülhetnek, folyik a járda aszfaltozása
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Útfelújítást a Kossuth Lajos utcán kívül nem tudtunk megvalósítani.
Egyrészt a rendelkezésre álló célzott anyagiak (amit épületfejlesztésre,
programokra, zöldterület karbantartásra stb. kaptunk, abból nem lehet
utat, járdát készíteni) más okból pedig két pályázatot is benyújtottunk,
de sajnos egyik sem járt sikerrel. Először 17,25 millió, majd 20 millió
forintot szeretünk volna igényelni. Első esetében mindössze néhány vasi
település járt sikerrel, tehát nagyon kevés volt a szétosztható forrás. A
második esetben pedig előnyben részesültek a kétezer főnél nagyobb
települések, de ennek ellenére megpróbáltuk. Korábban indított útperünk a múlt év folyamán véget ért, sajnos nem sikerült akaratunknak
érvényt szerezni.
Befejeztük a polgármesteri hivatal felújítását. 2015-re már csak
a födém hőszigetelése maradt hátra, a teljes padlástér szakszerű
hőszigetelése történt meg, kőzetgyapot szigetelőlapokkal. A munkálatokat a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének
terhére végeztük el, a közmunkaprogram keretén belül.

Bővült az iskola. Az alkotóházban működő iskolában immár két tanteremben három pedagógus neveli gyermekeinket. Az eddigi nagytermünket ketté kellett választani könnyűszerkezetes fallal. A folyosóról új
ajtónyílás vágást és az új ajtó beépítést is meg kellett valósítanunk. Az átépítés körüli részen némi villanyszerelés és festési munka is keletkezett.
Sikeres a Náraiért Egyesület gesztorságával benyújtott kisbusz pályázatunk. A beszerzett kilenc személyes Opel Vivarothoz 100% támogatás
mellett tudtunk hozzájutni a település civil szervezeteinek és önkormányzatának összefogásával (Náraiért Egyesület, Nárai Sportkör, Néró
Teke és Szabadidő Sportclub, Nárai Önkormányzat). A busz beszerzésének feltétele volt a fedett beálló készítése, amely szintén helyi ös�szefogással készült. Az alépítményi munkát Stieber László, a betonozási
munkákat Kurcz Ernő, míg a szerkezetépítési és burkolási munkákat
Szakály Tamás és segítői végezték, míg a közlekedési útvonalakat Stieber
László készítette bazaltkőből.

Megérkezett a falubusz
Idén is eljött a Mikulás
Tovább folytattuk a volt tanítólakás felújítását. Falakat bontottunk
ki, helyeztünk át, a kéménnyel együtt. Új nyílászárókat is kapott az
épület. A belső vízhálózat eddig falon kívül szerelt volt, ezt is átépítettük. A villamos hálózatot is újra kellett szerelni, a bejövő vezetékkel
együtt, amely eddig az óvodaudvaron keresztül jött légvezetéken. Mostantól a hősi szobortól érkezik földkábelen. Elkészült az épület belső
betonbontása, újrabetonozása, járólapozása és a falfelület glettelése is.
Az idei évre maradt a festés, nyílászárók mázolása, villamos szerelvényezés, parketta csiszolása, lakkozása és a karnisok, függönyök beszerzése. Ezzel az épület belső felújítása elkészül. Az ablakcserével együtt
az orvosi rendelő nyílászáróit és az óvoda két bejárati ajtaját is újakra
cseréltük. Ezzel elértük, hogy településünkön az összes középület hőszigetelt nyílászárókkal rendelkezik.
Nekiláttunk a ravatalozó felújításának is. Fedett faszerkezetű előtető
készült, a megkopott külső térbeton is megújult, valamint a ravatalozó külső festését is elvégeztük. Az előtető alá hat faburkolatú lámpát is
szereltünk, illetve két nagyteljesítményű reflektor is felszerelésre került.
Ezek halottak napja tájékán világítják be este és éjszaka a temetőnket
ezt követően. A munkálatokat itt is jórészben helyi vállalkozók végezték. Nyul János és Király Árpád asztalosok, Kurcz Ernő épületburkoló,
illetve Kovács Miklós. A régi szárny szürke pala pirosra festése az idei
esztendőre maradt, ezzel fejeződik be a ravatalozó megújítása.
Az óvodában a fém szélfogó, bejárati részt is elbontottuk. Helyére
könnyűszerkezetes, fa épületszárny került fa ajtóval, bukó-nyíló faablakkal. Az épületrészt újra járólapoztuk, festettük, némi villanyszerelés
is szükségessé vált. A munkát munkadíj nélkül végezte el Nyul János és
Király Árpád! Segítségüket ezúton is köszönöm!

„Zelles Miklós és Resetár József emlékpark”
Szombathely felé utazva észrevehető, hogy a „Téglagyári-kanyar”
előtt, jobbra a földút mellett a szántóföld bejárata, sarka tujákkal beültetésre került hihetnék. Pedig a valóság ezzel szemben az, hogy a szántóföld sarkában lévő – immár külön helyrajzi számon – található 96
nm terület a Jáki Egyházközség, Nárai Fília tulajdona, amelynek gondozását és karbantartását szerződés szerint önkormányzatunk végzi. Ezen
a területen fog létesülni Nárai új második világháborús emlékparkja.
Ugyanis 1945. március 29-én ettől a helytől nem messze a Vörös Hadsereg katonái ártatlanul kivégeztek két nárai személyt. A 44 éves nőtlen
Zelles Miklóst és a 46 éves nős Resetár Józsefet. A II. világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából határozta el Nárai Község Önkormányzata, hogy a két egykori nárai személy emlékére emlékparkot
emel, emléküket méltóképpen kívánja az utókor számára megőrizni és
továbbadni.
A kezdeményezés sikerrel járt, bár közel másfél évnek kellett eltelnie,
amíg a földrészlet jogszerűen került tulajdonunkba. Annak ellenére, hogy
azt a szombathelyi Szabó László földtulajdonos ingyenesen ajánlotta fel a
nemes cél megvalósítására, miután felkerestem és előadtam szándékomat! Köszönet jár neki! Azonban a törvényi szabályozások számos gátat
vetettek elénk. Például adott önkormányzat még ajándékozás útján sem
juthat más önkormányzat közigazgatási területén földhöz, ezért került
végül egyházi tulajdonba. De probléma volt, hogy 5 ezer négyzetméter
alatt nem osztható külterület Szombathelyen. Az elmúlt másfél év alatt
körölbelül másfél kg ügyirat is keletkezett! Többször voltam egyeztetésen
Dr. Puskás Tivadar Szombathely polgármesterénél, Dr. Veres András
megyés püspöknél, a főépítésznél, de rendszeres vendég voltam a földhivatalban, közlekedési hatóságnál is. Kezdeményezésünket végül siker

➤

4

Közéleti Hírmondó

koronázta, már jogilag a tulajdonunkba került a földrészlet. Ugyan a II.
világháború befejezésének 70. évfordulóján alapítottuk az emlékparkot,
azonban a fizikális átadása így a 71. évre csúszott át.
Az egykori eset körülményeiről néhány gondolat. E helytől mintegy
100 m-re, a Szombathely–Nárai összekötő út mentén lévő egykori elhagyott téglagyár területén a német alakulatok a háború alatt ideiglenes
fegyver- és lőszerraktárat alakítottak ki. Visszavonulásuk alkalmával már
nem maradt idejük a teljes kiürítésre, ezért azt felrobbantották, de még
így is sok lőszer és fegyver maradt hátra. Jellemző a robbanások erejére, hogy ekkor Náraiban is sok ház ablaka megrepedt. A hátrahagyott
objektumot 1945. március 29-én, nagycsütörtökön elfoglalta a Vörös
Hadsereg. E napon, két nárai személy – a 44 éves nőtlen Zelles Miklós
és a 46 éves nős Resetár József – Szombathelyről az esti órákban dolguk
végeztével tartottak hazafelé Náraiba. Mikor a már felrobbantott – németek által hátrahagyott, a szovjet katonák által éppen elfoglalt – téglagyárhoz értek, a szovjet katonák feltartóztatták őket. Hogy mi váltotta ki
a két nárai személy ellen a katonák ellenszenvét, már sohasem tudhatjuk
meg, csak annyi bizonyos hogy ott helyben gépfegyverrel több lövéssel
ártatlanul meggyilkolták mind a két nárai személyt. A hivatalos verzió
szerint a téglagyár felrobbantásakor légnyomást kaptak és ez vezetett
halálukhoz. Az eset pontos körülményeit Pintér Lajos akkori plébános
gondosan feljegyezte az utókor számára a Nárai Plébánia anyakönyvébe.
Mint tudjuk, a II. világháború az emberiség történetének legnagyobb
és legtöbb halálos áldozattal járó fegyveres konfliktusa volt. Az európai, ázsiai és afrikai földrészen vívott harcokban közel 70 nemzet vett
részt, és ezekben több mint 73 millió civil és katona halt meg. Csak
Nárai községtől 31 áldozatot követelt! A II. világháború befejezésének
70. évfordulója adhat számunkra hitet, reményt és erőt, hogy a háború
végnapjaiban ártatlanul meggyilkolt két nárai személy emlékéről méltóképpen megemlékezzünk. Legyen ez a II. világháborús emlékhely is ezt
követően majd az emlékezés helye.
A területet már tujasorral körbeültettük. Benne kis térkövezett rész
készül, végén vastag fémből készült modern hatású kereszttel, belevágva
a „45” szám utalva az időpontra. A kereszt mellé egy német tank kereke
kerül rögzítésre, amely az adott korból maradt ránk. Illetve egy információs fatábla is kihelyezésre kerül, az eset körülményeit tudatva. Az
emlékpark ünnepélyes átadása a nyár folyamán várható.
Végül pedig a 2015. évi fejlesztéseink számadatai összesítve:
– Kossuth Lajos utca aszfaltozás, temető menti út felújítás,
Bolygó-patak mederkotrás:
7.223.252,– Járdafelújítások:
6.530.848,– „Tanítólakás” fejlesztés:
2.478.861,– Ravatalozó felújítás:
1.091.973,– Óvoda szélfogó készítés:
511.220,– Alkotóház teremleválasztás:
243.320,– Orvosi rendelő ablakcsere:
291.220,– Opel Vivaro kisbusz beszerzés:
10.135.780,– Garázsépítés:
1.067.397,– Polgármesteri hivatal födém hőszigetelés:
260.000,– „Zelles Miklós és Resetár József emlékpark”:
140.000,– Egyéb (tervezés, szakigazgatás, programok,
pl.: falunap, szüreti felvonulás stb.):
1.590.000,– 70 év felettiek karácsonyi támogatása (5.000 Ft/fő):
485.000,– Mindösszesen:
32.048.871,-
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Mindezeken felül működtettük és fenntartottuk intézményeinket,
elvégeztük a zöldterület gondozást, fizettük a közvilágítást, támogatást biztosítottunk a civil szerveződések részére is. 2015. évről áthozott kifizetetlen számlánk nincs, a 2015. évi pénzmaradványunk,
mellyel a 2016-os esztendőt kezdhetjük valamivel több, mint 23
millió forint. A 2016. évi terveinkről még korai lenne beszélni, lévén
az idei évi költségvetésünk összeállítása még ezt követően történik,
másrészt a központi költségvetésből elérhető források mértékei sem
ismertek. Információim szerint várható ismét az adósságkonszolidációban nem részesült települések számára pályázati kiírás. Ha megjelenik, úgy útépítésre fogjuk beadni. De szeretnék egy újabb szakasz
járdát is rendbe tenni, a volt tanítólakás felújítását folytatni és a ravatalozóépítést befejezni.

Moór Attila középen Bunyós Pityuval, bal oldalon Németh Miklóssal.
A falunap szervezéséből kivette részét a szarvaspörkölt elkészítésével
Závár Gyulával közösen
„Bűnmegelőzési projektek megvalósítása Nárai településen” címmel közel kétmillió forint értékű eszköz és programsorozat megvalósítására nyújtottunk be pályázatot még 2015 év végén, a Belügyminisztérium által az ősszel kiírt Bűnmegelőzési projektek megvalósítására
BM-15-MI-0020 azonosítószámon. Pályázatunk befogadásra került,
érvényesnek minősítették, a rendelkezésre álló források függvényében
döntés későbbre várható.
Végezetül pedig ezúton (is) szeretnék
köszönetet mondani képviselőtársaimnak, az óvoda, az iskola és a hivatal dolgozóinak, a civil szervezetek tagjainak, az
önkéntes segítőknek, Nárai polgárainak,
hogy egy újabb egész éves kitartó munkával, elkötelezettségükkel hozzájárultak
Nárai gyarapításához. Nevükben is köBékésiné Paizs
szönjük az egész éves együttműködést, a
Mária készítette
a kültéri kokárdákat sikeres folytatás reményében kívánunk
Önöknek békés, boldog, szeretetteljes,
eredményekben gazdag új évet! Kívánjuk, hogy az elkövetkezendő
2016-os esztendőben is a szeretet, az összefogás és együttgondolkodás jellemezze mindennapjainkat. Ehhez kívánunk, kívánok jó erőt,
egészséget és kitartást! Megköszönve érdeklődését lakóhelyének közügyei iránt.
Németh Tamás
polgármester
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Kedves Betegeim!
Ez alkalommal egy gyakori állapot,
a gerinc különböző problémáin alapuló fájdalom alternatív, más típusú terápiára nem reagáló megoldási
lehetőségéről fogok írni. A módszer
neve: McKenzie-módszer. A McKenzie-módszer a gerincproblémák speciális vizsgálati és kezelési rendszere,
melyet Robin McKenzie, új-zélandi
gyógytornász dolgozott ki. Világszerte az egyik legelterjedtebb gerinckezelési eljárás, a világ 40 országában alkalmazzák. Magyarországon általában a gyógytornászok munkaköréhez tartozik.
A módszer egy aktív mozgásterápiára (gyógytornára) épülő
rendszer, mely hangsúlyozza a páciens által önállóan kivitelezhető gyakorlatokat. Ezen gyakorlatokkal a beteg saját maga
képes befolyásolni fájdalmát és a probléma kimenetelét. A
beteg tehát nem passzív „szenvedője” a kezeléseknek, hanem
abban aktívan részt vesz. Ezt segítik az otthonra adott gyógytorna gyakorlatok, melyek könnyen elsajátíthatók, és ezt célozzák az ergonómiai tanácsok is. A kezelés fontos része a
kiújuló fájdalmak megelőzése. E módszer szakszerű alkalmazásával gyakran a műtéti beavatkozás is elkerülhető.

Mindennapi séta
A levegőztetésnek a friss levegőn van
értelme, s nem a forgalmas benzingőzös utak mentén.
Időjárásunkat egyre inkább az átmeneti szélsőségek jellemzik. Mindezeket az öltözködésnél figyelembe kell
venni, réteges öltözködéssel tudjuk
elviselni. Ködös, szeles időben nyugtalanná válhatnak a kisbabák. Télen
2-3 hetes korig a még többnyire sokat alvó babát a szobában
levegőztetjük. Felöltöztetve (2-3 réteg + bundazsák és meleg
sapka) egy nyitott ablakú szobába helyezzük, kb. 15-25 percig. A szoba hőmérséklete 14-16 °C körül legyen! Ezután
megyünk ki babakocsiban levegőzni, télen 11-14 óra között,
ilyenkor van a „legmelegebb”. A kinti léthez is fokozatosan
szoktatjuk hozzá,10 perccel kezdünk s naponta 5-10 perccel
megtoldjuk a kint tartózkodást. -5 °C alatt nem sétálunk a
csecsemővel, csak nyitott ablaknál, felöltöztetve levegőzünk
egy kicsit. Télen a babakocsis gyerekekkel max. 1-2 órát vagyunk a szabadban, igyekezzünk enyhe forgalmú, tiszta levegőjű utcákat, parkokat, játszótereket keresni! Az örökmozgó
kisgyerek nem fázik, de ha túlöltöztetjük, megizzad, átöltöztetéskor fog megfázni. A már szaladgáló gyermekre télen
fagypont alatt, az alsó ruházatra bélelt nadrágot, pulóvert és
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Az első alkalmat egy alapos mozgásszervi vizsgálattal kezdi
a terapeuta, mely meghatározza a fájdalom okát. Ennek keretében a beteg speciális mozdulatokat és testhelyzeteket ismétel, figyelve közben a fájdalomra gyakorolt hatást. Ennek
alapján állítható össze a személyre szóló kezelési program. A
módszert azok a gyógytornászok és orvosok alkalmazhatják,
akik a Nemzetközi vagy a Magyarországi McKenzie Intézet
által oktatott tanfolyamokon részt vettek, s erről bizonyítvánnyal rendelkeznek. Kiknek ajánlott? A gerincsérvként,
porckorongsérvként, lumbágóként emlegetett problémáknál érhető el a legjobb eredmény. Abban az esetben is hatékony lehet, ha a fájdalom a lábba sugárzik, akár évek óta
fennálló probléma esetén is. Más típusú gerincfájdalmaknál
is érdemes a McKenzie-féle vizsgálatot elvégezni, s ennek
alapján dönthető el, hogy az adott betegség kezelhető-e ezzel az eljárással. (forrás: http://www.mckenziemodszer.hu/
gen/index.html)
Tudomásom szerint Szombathelyen is elérhető a módszerrel dolgozó gyógytornász magánrendelés keretén belül.
Elérhetőségét az interneten találtam: Kajdiné Tuba Andrea,
Szombathely, 11-es Huszár út 19. Vitalitás Egészségközpont.
Telefon: 06-30-939-6745. Boldog és egészséges új évet kívánok!
Dr. Hang Dóra
háziorvos
kapucnis kabátot vagy bélelt kezeslábast adunk. Ne feledjük
a csizmát és a kesztyűt sem! A túlöltöztetés a fázós és aggódó
szülők bakija. Vannak fázósabb és vannak hevülékenyebb emberek. A szülő mindig magából indul ki: ha fázós, hajlamos
gyermekét túlöltöztetni, pedig nem biztos, hogy őhozzá hasonlít. A tartós túlöltöztetés egészségtelen, mivel a test nem
tanulja meg, hogy a külső környezeti hőmérsékletváltozásokhoz hogyan kell alkalmazkodnia, hőszabályozó rendszere ellustul. Az edzetlen szervezet gyenge védekezőképességgel fog
rendelkezni, fogékonyabb lesz a feztőzésekre, könnyebben
megbetegszik. Kövessük a réteges öltöztetés elvét: ha kisüt
a nap, ha melegszik az idő, levesszük a felsőkabátot, vagy az
időjárástól függően a pulcsit. Szélcsendes 7 oC-os hőmérsékletnél a játszótéren rohangáló gyereknek nem kell sapka.
Legyen összehúzható kapucnis kabátja, s ha változik az idő, a
kapucnit a fejére húzhatjuk. Van, akinek fázik a feje, de van,
aki izzad a sapka alatt. A sállal és a kesztyűvel is hasonló a
helyzet. A rövid nyakú gyereket fullasztja a sál, de a nyakasabbnak is futás közben az arcára tapadhat, nem lát, elesik,
sőt, különböző helyekre be is akadhat. Jó találmány a garbó
vagy a sálat helyettesítő kötött garbónyak. Az ujjatlan vagy
csak egyujjas gyermekkesztyűben nem lehet ügyesen fogni.
Nem jó a téli szabadtéri játékokhoz. Szóval gyermekünk ruházatánál figyeljünk a praktikusságra is!
Molnárné Németh Emma
védőnő
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Nárai iskola hírei
2015-ben is igyekeztünk a 14 tanulónkkal részt venni minden
helyi rendezvényen. Szeptember 26-án, a szüreti felvonuláson,
egy traktor pótkocsiján az iskolások és családtagjaik is felvonultak. A traktorunkat Takács Tibi bácsi nagyon óvatosan vezette.
Október 24-én, nemzeti ünnepünk és az új utcanév avatáson
versekkel szerepeltek gyermekeink. November 28-án, az idősek
napja alkalmából a Mumus című színdarabbal és versekkel kedveskedtünk Nárai idősebb lakóinak. December 5-én, a Mikulásest szervezésében segítettem és tanítványaim is szép versekkel,
énekekkel szerepeltek. December 23-án, a Jézuska-váró templomi műsorban minden nárai iskolás szerepelt. Szép előadásuk
hatására bizonyára mindenki ünnepi hangulatba került, aki
aznap este eljött a templomba.
Mint látható, minden hónapra jutott szereplés. A gyerekek szívesen tanulták a verseket, jeleneteket. Annak ellenére, hogy ez plusz feladatot jelentett számukra. Nagyszerű
érzés, hogy nagyon összetartó csapatom van. Bármilyen ren-
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dezvényen szeretnek együtt lenni, szerepelni, játszani. Szüleik is
bármivel megkereshetőek. Nagyon segítőkészek, nyitottak mindenféle kérdésre. Kérek mindenkit, aki szívén viseli a nárai iskola
létét, keltse jó hírünket és segítsen, bármi módon is képes erre.

Mindenféle segítséget szívesen veszünk.
Ami mindig jól jön: fénymásoló papír,
fénymásoló kazetta. De fogyóeszköz a
gumi- vagy bármilyen labda, ugrókötél, hullahopp karika. Térkép, szótár is
elkelne még. Hosszú távú célunk egy
projektor és egy vetítővászon beszerzése. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy
megköszönjem Nádas Nikoletta és Stieber Tibor képviselők célzott segítségét,
melyet az iskola céljaira ajánlottak fel
a Náraiért Egyesületen keresztül! Köszönöm Molnár Gyuláné felajánlását,
hiszen segítségével négy új társasjátékhoz jutottak gyermekeink.
Az önkormányzat folyamatos segítségét is köszönöm, nélkülük
szinte lehetetlen lenne a zavartalan működés.
Marton Melinda
osztályfőnök

A Művelődési Ház programjaiból
November 28-án idősek napi rendezvényt tartottunk. Sok meghívott érkezett
a rendezvényre, melyet Koltay István alpolgármester úr nyitott meg, s melyen
felléptek az Aranykapu Óvoda Óvodásai, a
Nárai iskolások. Prohászka Fruzsina egyszemélyes táncbemutatóval örvendeztette
meg a nézőket. Meghívott vendégeinknek,
a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület Napsugár Kórusának előadását is nagy taps követte. A rendezvényről a helyiek sem hiányozhattak, az Örökzöld Nyugdíjas Klub és a Sárgaliliom Énekkar is
kitett magáért, fellépésük után bezsebelték a jól megérdemelt
gratulációkat. Az ünnepi műsort falatozás, és mulatozás követte.
És hogy a kicsiket idézzem: „maradjatok még itt velünk, jövőre
újra eljövünk!”
December 5- én késő délután ellátogatott Náraiba a jóságos
Mikulás, hogy a gyermekeket megörvendeztesse. Telt ház várta a
hófehér nagyszakállút, aki a jó gyerekeknek ajándékot osztott ki.
Cserébe a bátrabbak dalokkal, versekkel köszöntötték a Mikulást, aki azt ígérte, hogy jövőre is eljön hozzánk.

Már sokadik alkalommal került megrendezésre az egyre több
érdeklődőt vonzó Adventi vásár. Az idei mondható eddig a legsikeresebbnek. A vásár 15 órakor nyitotta meg kapuit, ahol a kirakodók
mellett kézműveskedés várta a kicsiket-nagyokat. Külön köszönet
Frankné Tóth Mónikának, aki nagyszerű ötlettel állt elő. Általa bepillantást nyerhettek a virágkötészet világába, ugyanis segítségével
ünnepi tálakat, karácsonyi koszorúkat készíthettek az érdeklődők.
Az ünnepi műsorban a televízióból elhíresült Nagy Jonathan varázslatának lehettek részesei a nézők. Elkápráztatott mindenkit,
szájtátva figyelte bűvésztrükkjeit falunk népe. A fellépők között
adventi és karácsonyi dalokkal kedveskedett az Örökzöld Nyugdíjas Klub és a Sárgaliliom Énekkar is. A programot a celldömölki Tücsök Bábszínház előadása zárta. A csupán gyerekekből álló
bábcsoport az Ajándék című darabot adta elő. A vásári hangulatot
emelte a kürtőskalács és a forralt bort illata, valamint az árusok
portékái. A finom, egészséges és díjnyertes mézfajták, a gyönyörű
mézeskalácsok, az ékszerek és még sorolhatnám. Jövőre, remélem
még többen készülünk, és várjuk együtt a szeretet ünnepét.
Nádas Nikoletta
művelődésszervező
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Ili néni (Vincze Józsefné) nyugdíjba ment!
Kedves Ili néni! Búcsúzás helyett elköszönni szeretnénk Tőled. Megköszönni azt a 26
évet, amit itt töltöttél óvodánkban, dadus
néniként. Megköszönjük áldozatos munkádat, fáradozásodat. Sok munkatársat, vezetőt
megéltél, és mindig tetted a dolgodat az óvodáért, a gyerekekért. Szeretted a gyerekeket,
a munkádat. A gyerekek is viszontszerettek.
Az önkormányzat, a szülők és a kollégák egyaránt nagyra értékelték
munkádat, mert látták és tapasztalták, hogy nálad a gyermek az
első. Te mindig tudtad, hogy a gyermeknek mi a jó, és azt is, hogy
az óvodában a legfontosabb kincs – a gyermek!

Németh Tamás polgármester Vincze Józsefné érdemeit méltatja

„Kisgyermek csak nézzél szerteszét,
érted van itt minden, ami szép!”
Ezt vallottad Te is, velünk együtt! Együtt izgultunk és örültünk minden tavasszal, az óvodai beíratáskor azokért a gyermekekért, akik minket választottak! Tudtad, hogy a gyerekekért
dolgozni a legszebb hivatás, és ezért választottad 26 évvel ezelőtt
ezt a munkát! Így nap
mint nap együtt voltál éveken keresztül
a falu kisgyermekeivel. Ma már régi
óvodásaid gyermekei
járnak ide, és bízták
Rád
legféltettebb
kincsüket. Tudtad,
hogy a gyermek hálás a szeretetért, a
gondoskodásért, az
áldozatvállalásért, és
Vincze Józsefné
meg is tettél értük
mindent. Kívánjuk, hogy nyugdíjas éveid erőben, egészségben teljenek családod körében! Kérjük, hogy ne várd a hívó
szót, időnként látogass el hozzánk, hiszen 26 évet nem olyan
egyszerű kitörölni az ember életéből. Nárai Aranykapu Óvoda
gyermekei és dolgozói nevében:
Fábsics Ildikó
óvodavezető

Fotók: Nádas Nikoletta

Képek az oviból
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5 éves az Örökzöld Nyugdíjas Klub
Fennállásának ötödik esztendejét ünnepelte Nárai nyugdíjasklubja, az Örökzöldek. Gyorsan elröppent ez az öt év, de a rengeteg szép emléket mindannyian a szívükben őrzik. A kezdetek
nehézségei után egy olyan jó csapat kovácsolódott össze, mely
manapság ritka. Összetartanak, egymásért is vannak. Ez az ünnep,
melynek apropóját a jubileumi öt év adta, jó alkalom volt arra,
hogy visszatekintsenek, visszaemlékezzenek. Az a sok péntek délután, a próbák, a fellépések, a közös rendezvények, az előkészületek szüretre, rönkhúzásra, a közös szülinapok megünneplése,
azok a jó vaskeresztesi délutánok, a közös főzések, a versenyek,
az utazások, a Balaton, és még sorolhatnám. A rendezvény nem

múlhatott el műsor nélkül, így a meghívott vendégek, a Horvátlövői Slavuj Nemzetiségi Énekkar és a Sárgaliliom Énekkar
dalokkal köszöntötték az ünnepelteket. Felléptek a nyugdíjasok
is, műsoruk áttekintés volt az öt év fontosabb állomásairól. Sokan köszöntötték fel az Örökzöld Nyugdíjas Klub tagjait. Volt ott
torta, virág, ajándékkosár, a nyugdíjasklub fényképével ellátott
bögre, elismerő szavak, ölelések, örömkönnyek. Kedves Nyugdíjas Klub! Köszönjük, hogy vagytok, hogy vannak! Isten éltessen
mindenkit erőben, egészségben, legyenek sokáig így együtt! Boldog születésnapot kívánunk!
Nádas Nikoletta

Az óvodások rövid műsorral készültek

A nyugdíjasklub jóvoltából süteményből, italból
sem volt hiány

Horvátlövőről a Slavuj Énekkar volt a vendég

Fellépett a Sárgaliliom Énekkar is

Egy gyertya égett a már eltávozottak emlékére
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Boldog Új esztendõt Nárai!
Fotók: Németh Tamás
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Ó, emberek, gondoljatok ma rá!
A költő prófétai hevülettel szólít fel mindnyájunkat, hogy
legalább ezen az ünnepen arra az egyetlen igaz üzenetre figyeljünk, amely a legfontosabb, és képe átalakítani az egész
világot: Ó, emberek, gondoljatok ma rá, / Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz, / A kerek föld mindegyik gyermekéhez /
Egy üzenettel jött: Szeressétek! (Juhász Gyula: Betlehemes
ének).
Jézus születésének sokféle üzenete van, ezek közül mégis
kiemelkedik az, amit a költő Jézus evangéliumának összefoglalásaként fogalmaz meg: Szeressetek! Nincs ennél fontosabb
üzenet, s nekünk embereknek sincs nagyobb szükségünk
másra, mint szeretetre. Isten Fia, Jézus Krisztus azért lett emberré, hogy meggyőzzön bennünket Isten irántunk való szeretetéről és a szeretet fontosságáról. Jézus példabeszédei és
cselekedetei az Atya szeretetét kívánják bemutatni, hogy mi
is hasonlóan cselekedjünk. De beteg a világ, nagy beteg – írja
Ady Karácsony című versében. Belegondolni is szörnyű, hogy
miközben egyes iszlám hívők Allah akbart (Isten a leghatalmasabb) kiáltanak, hideg vérrel embertársaikat gyilkolják halomra. Milyen látkép lehet Istenről ezekben az emberekben?
Annyi biztos, hogy semmiképpen sem az igaz Istent dicsérik
e felkiáltással. Igaza van Babitsnak a Zsoltár gyermekhangra
című versében: Ő nem az a véres Isten: / az a véres Isten
nincsen. / Kard ha csörren, vér ha csobban, / csak az ember
vétkes abban.
Amikor karácsony ünnepén megállunk a betlehemi jászol
előtt, csodálattal szemléljük a megtestesült Isten Fiát. Benne
az Atya magához ölelte az egész világot, minden embert. Milyen kár, hogy erről nem tud mindenki! Olyan jó lenne, ha
sok reményvesztett ember felismerné: van aki szereti őket,
van akinek a szeretete átsegíti őket minden bajon, s még a
legnagyobb bűnöst is képes megtéríteni! Csak időt kellene
adnunk magunknak, elidőzni e betlehemi jászol előtt. Baj,
hogy az ünnepet sem használja ki mindenki elmélyülésre és
elcsendesedésre. Sokaknak hangos a készülődés, de az ünnepek is. Több csendre, összeszedettségre és figyelemre lenne
szükségünk. Meg kellene próbálnunk értelmünkkel, de legfőképpen hitünkkel megragadni a karácsony csodáját: Isten
emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk!
Az egész univerzum, benne a mi világunk Teremtője emberré lett! A hitben felnőtt ember régóta tudatában van ennek a
ténynek, de valójában egyáltalán nem olyan természetes dolog
az, hogy a történelem Ura belép az ember történelmébe. Még
akkor sem, ha ezzel teljesült az ember örök vágya: meglátni
az Istent. Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz
nekünk (Jn 14,8) – mondta Fülöp Jézusnak. Még ugyan csak
tükörben, homályosan, mégis valóságosan láthatjuk Istent.
Úgy jött el, mint a fény, amely minden embert megvilágosít,
de nem mindenki fogadja be. Ám akik befogadták, azoknak
hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek. A teremtés által Istenhez tartozunk, de gyermekei akkor lehetünk,
ha elfogadjuk Jézust és az ő tanítását. Ez csak egy lehetőség,
amit Isten mindenkinek felkínál, rajtunk múlik, hogy elfo-

gadjuk-e vagy sem. Tanításával Jézus megvilágítja számunkra
az istengyermekség titkát, de nekünk kell döntenünk annak
befogadásáról.
Ma sokan úgy gondolják, hogy Isten nélkül tudnak szabadon, boldogan élni. Az istengyermekséget csak az erkölcsi
normák rációjában látják, de nem ismerik annak belső dinamikáját, szabadságát és örömét. Ezért úgy élnek, mintha
Isten nem lenne, s ezért nem is mutatnak feléje érdeklődést.
A mai emberek életét nézve gyakran felmerülhet bennünk a
kérdés: kell-e a mai világnak a Messiás? Vannak, akik egyenesen önmegvalósításuk akadályát látják benne. Mintha lehetne
az embernek más önmegvalósulása, mint amit a teremtő Is-

ten szánt neki… Sajnos sokan vannak olyan megkeresztelt
emberek is, akik életük folyamán eltávolodtak Istentől. Talán
engedtek a korszellemnek, vagy hagyták magukat félrevezetni, megtéveszteni. Rövidített utakat kerestek a boldogsághoz:
pénz, hatalom, erkölcsi szabadosság, alkohol, drog és a többi.
Ám ez nem vezetett a vágyott célhoz. Abból is láthatjuk ezt,
hogy nincs több boldog ember közöttünk, pedig sokan elhagyták az Istent.
Viszont sokan vannak ma is, akik keresik Istent! Néha nem
tudják, hol keressék, máskor meg nem elég következetesek
és kitartóak a keresésben, de legfőképpen abban mutatkozik
hiányosság, hogy nincs emberük, aki elvinné őket a forráshoz.
Ez a nagy kihívás a mai keresztények számára. Istenhez vezető jellé, betlehemi csillaggá kell válnunk! Bátorítanunk kell a
gondolkodó embereket, hogy merjenek szembemenni a megtévesztő korszellemmel. A próféta nagyon érzékletesen írja le
az Istentől távol maradó ember helyzetét: Az ökör megismeri
gazdáját, és a szamár urának jászolát, csak Izrael nem ismer
meg, népem nem tud semmit megérteni (Iz 1,3).
A betlehemi Gyermek minden embernek felkínálja az Istennel való találkozást. A karácsonyi örömben csak azok a
betlehemiek nem részesültek, akik bezárták Jézus előtt az ajtójukat.
Kívánom minden olvasó testvéremnek örömteli találkozást
a hozzánk érkező Istengyermekkel!
Dr. Veres András
szombathelyi megyés püspök
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
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Egyházközségi tagság megújítása
Dr. Veres András megyés püspök kérésének megfelelőn minden egyházközségben tisztújítást hajtottak végre, így Náraiban is
megújult az egyházközségi képviselő-testület. A régi tagok mellett újakra is tehettek javaslatot a hívek. A választás utáni kiértékeléseket követően 2015. december 13-án a vasárnapi szentmise

Köszönettel tartozunk!
Az elmúlt esztendőben is nagyon sokan kivették a részüket közösség javára végzett tevékenységükkel. Meg szeretném köszönni a közösségi rendezvényeken nyújtott segítséget a Sárgaliliom
Énekkarnak, az Örökzöld Nyugdíjas Klubnak, a Nárai Sportkörnek, a Náraiért Egyesületnek és tagjaiknak! Köszönjük a templom és plébánia díszítését és takarítását az asszonyoknak, Polgár
Károlynak a zöldterület karbantartást, a plébániaudvaron kiszáradt fák szakszerű eltávolítását Góber Tamásnak és Molnár Jánosnak! Köszönjük a templomi karácsonyfákat Zelles Sándornak
és feleségének, a köztéri fenyőket az osztrák fenyőfás vállalkozónak, Frankné Tóth Mónikának a felajánlott virágkompozíciókat.
Megköszönöm a falunap kapcsán is mindenkinek a segítséget,
külön is Závár Gyula vadászmesternek és Moór Attila sportvadásznak a finom szarvaspörkölt elkészítését, tálalását! Köszönjük a rendezvényekhez felajánlott borokat is (szüret, rönkhúzás,

Náraiért Egyesület 2015-ben
A tavalyi évet az auschwitzi kirándulás szervezésével kezdtük. Május 1–3-ig voltunk Lengyelországban. Egy nagy busszal 44-en kirándultunk. A sikeres lebonyolítás sok előkészületet
igényelt. Minden résztvevő saját magának finanszírozta a részvételt. Az Egyesület a szervezésben nyújtott teljes körű segítséget. Az utasok
közül Lóránth Zoltán történelmi információit
osztotta meg velünk, így logikus rendben láthattuk át a világtörténelem világháborúinak eseményeit, melyek tragikus következményeit az auschwitzi és birkenaui táborok hátborzongatóan illusztrálták.
Krakkó városa csodálatos, mely szintén elmondható a wieliczkai sóbányáról is, ahol szintén jártunk. Nagy felelősség és munka egy ilyen
jellegű kirándulás megszervezése, de a közösségépítő szerepe, a közös
élmények öröme miatt érdemes vállalni. Április 14-én tartottuk éves
közgyűlésünket, ahol megszavaztuk költségvetésünket és programtervünket. Május 20-án elbicikliztünk Jákra a Challenge-day alkalmából,
igaz, hogy a nagy zivatar hazafelé megnehezítette a dolgunkat, de jó
buli volt! Megszerveztük a nárai Gyermek-napot június 6-án, ahova
– sok más program mellett – meghívtuk a Holle anyó színházat, akik
előadták a Darázs-garázs című színdarabot. Nagyon meleg volt, de a
gyerekek zöme így is jól érezte magát.
A nyár folyamán és még szinte jelenleg is a falubusz ügyeit intéztük. A sikeres pályázat rengeteg utánajárást, hivatali intézni valót
igényelt. Na, de lett egy szép új busza Nárainak, mely a Náraiért
Egyesület tulajdonát képezi. A busz igénybevételének feltételeit az
önkormányzaton, polgármester úrnál és az egyesület elnökségénél
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után az alábbi megválasztott tagok tettek esküt a templom szentélyében (abc sorrendben): Békési Ferenc, Dr. Schubert Miklós,
Horváth Pálné, Kovács László, Kovács Miklós, Németh Tamás,
Pfliegler Istvánné, Süle Ernő, Szabó Ferenc. Az egyházközség nevében ezúton is mielőbbi gyógyulást kívánunk Dr. Rátkai László
esperes-plébános úrnak!
N. T.
nyugdíjas-találkozó stb.), különösen Tóth Antalnak, Borosta
Józsefnek és Tieber Károlynak! Megköszönöm Nyul János és
Király Árpád asztalosoknak az óvodában munkadíj nélkül készített könnyűszerkezetes fa előteret, szélfogót! Köszönöm Szakály
Zoltán asztalosnak a templom barokk oltárán végzett szakszerű
javítást, pótlást! Megköszönöm Békésiné Paizs Mária segítségét
is, a háromszínű kültéri kokárdák elkészítéséért! Külön köszönöm a Szombathelyen élő Szabó Lászlónak az emlékpark létesítéséhez felajánlott területet! Köszönöm Varga László díszpolgárunk támogatását! 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!
Németh Tamás
polgármester
lehet megkérdezni. Nárai Sportkör jubileumára egy szép és finom
tortával kedveskedtünk. A Sárgaliliom Énekkar tagjai egyesületi tagok. Az énekkar 127 000 forintból gazdálkodott az idén. Ebben önkormányzati képviselői felajánlás és tagdíjbefizetés is volt. Az Örökzöld Nyugdíjas Klubot összesen 90 000 forinttal támogattuk. Ebből
20 000 forint képviselői felajánlás volt, a többit a Náraiért Egyesület
adományozta. Az óvodát és az iskolát is támogattuk 50-50 ezer forinttal. Az iskola támogatásához önkormányzati képviselők jóvoltából
további 40 000 forint jutott az Egyesületen keresztül. A Sárgaliliom
Alkotóházat is segítettük 30 000 forinttal.
Az adventi vásár népes közönsége önfeledten szórakozott Nagy
Jonathan bűvész műsorán. A fellépés költségeit Varga László díszpolgárunk felajánlása segítségével fizette ki a Náraiért Egyesület. Ezen a
rendezvényen gyermek és felnőtt punccsal, teával és lilahagymás zsíros kenyérrel kedveskedtünk a résztvevőknek. A Közéleti Hírmondó
kiadását is bonyolítottuk 2015-ben. Lóránth Zoltán anyagi és Németh Tamás technikai, szellemi támogatásával. A Jézuska-váró estre
nagyon büszke vagyok! Sikerült a műsorba minden korosztályt bevonnunk. Egyesületünk a szereplő gyermekeknek csokoládéval kedveskedett. Ezúton szeretném megköszönni minden támogatónk segítségét! Név szerint: Varga László, Lóránth Zoltán, Lóránth József,
Pfliegler Istvánné, Nádas Nikoletta, Ifj. Stieber Tibor. Nárai község
képviselő-testülete, Náraiért Egyesület tagsága. Az adó 1%-ot felajánló támogatók. Kedves mindnyájuknak és olvasóinknak is Boldog
Új Esztendőt Kívánok! Kérem, aki teheti és érdemesnek tartja rá
Egyesületünket, támogassa céljainkat, melyek a jövő évben is hasonlóak lesznek az ideiekhez. Újabb javaslatokat is szívesen fogadunk!
Marton Melinda
szervező-titkár
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Náray-Szabó István közterület avatás
Október 24-én, szombaton délután Náray-Szabó István utcanév meghívottakat közös pezsgős koccintásra és vacsorára vártuk a Polavatással egybekötött október 23-ai állami megemlékezést tartot- gármesteri Hivatalba, ahol a beszélgetés oldottabb légkörben folytatódott tovább. 19 órakor megemlékező
tunk. Legelőször Szombathelyen a Király utca 29szentmise hangzott el a templomban a
es számú ház falán koszorúztuk meg Náray-Szabó
István emléktábláját. Az eseményen jelen voltak a
Náray-Szabó család tiszteletére.
A Náray-Szabó család tagjai – mintegy
Náray-Szabó család tagjai, a Nárai képviselő-testüötven fő – Budapestről, az ország különlet, a Náraiért Egyesület képviselői, Dr Hende Csaba
böző pontjairól és Európa több országáországgyűlési képviselő, Dr. Puskás Tivadar Szomból érkeztek haza a család egykori kiinbathely polgármestere és Dr. Kovács Györgyi a Vas
Megyei Közgyűlés képviseletében, de Náraiból is
dulási helyére. Meghatódással köszönték,
hogy elődükről, Náray-Szabó Istvánról –
érkeztek néhányan. A koszorúzás után megérkezve
Náraiba megálltunk néhány percre a Náray-Szabó
mint világhírű kristálykémikusról – a csaIstván utca elején egy közös fotózásra, majd mentünk is tovább a temetőbe. Itt a Nárai nyugdíjasklub
Náray-Szabó Gábor,
a Szózattal fogadott bennünket, míg mi elhelyeztük
Náray-Szabó István fia is
a megemlékezés koszorúját, virágokat és mécsest.
megilletődötten beszélt
Ezt követően érkeztünk a művelődési házba jókora
csúszással, ezúton is köszönöm az óvodások és iskolások kitartását. lád ősi lakhelyén utcanév
Az ünnepi műsor polgármesteri köszöntővel és beszéddel indult, az- elnevezéssel emlékeztán az óvodások és iskolások nagyszerű műsora következett. Közben tünk meg egyik felmenőköszöntöttük és megköszöntük Vince Józsefné dajka több évtizedes jükről. A mi részünkről
áldozatos munkáját, aki több mint huszonhat éven keresztül foglal- viszont erkölcsi kötekozott a nárai gyermekekkel az óvodában. Nyugdíjba vonulása alkal- lességünknek éreztük a
mából ezúton is hosszú és tartalmas nyugdíjas éveket kívánunk neki! településhez köthető, a
Az Örökzöld Nyugdíjas Klub énekműsora után Náray-Szabó István településtől származó tu- Balról jobbra Dr. Puskás Tivadar Szombathely
fia, Náray-Szabó Gábor beszédét hallhattuk. A Sárgaliliom Énekkar dósról elnevezni a község
polgármestere, Náray-Szabó Gábor,
műsora után pedig közösen énekeltük el a Himnuszt. A műsor után első utcáját.
Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő és
Németh Tamás
Náray-Szabó István munkásságából és a család történetéből rendeNémeth Tamás
polgármester
zett kiállítást tekinthették meg az érdeklődők az előtérben. Ezután a

A Náray-Szabó István utcában

A meghívottakat Koltay István alpolgármester és
Németh Tamás polgármester köszöntötték

Sokan voltak kíváncsiak az eseményre

A Náray-Szabó sírkápolna koszorúzása. Előtérben balról
Hompasz Béla, Németh Tamás, Stieber Tibor,
Hende Csaba és Lóránth József
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Staféta
Werderits Hanna osztálytársának, Devecseri Nórának adta át
a stafétabotot ősszel. Nóri a következőképpen mutatkozott be
Önöknek. Üdvözlök mindenkit a Közéleti Hírmondó hasábjain, a Staféta rovatban. Devecseri Nórának hívnak, 13 éves vagyok. 2008 augusztusában
költöztünk Szombathelyről
Náraiba a családommal.
Tehát: ,,gyüttmentek” vagyunk. Bár gyökereink innen származnak, édesapám
ősei itt éltek. Hárman vagyunk testvérek, bátyámat
Péternek, húgomat Lilinek
hívják. Szombathelyen a
Brenner János Általános
Iskola, nyolcosztályos gimnáziumában tanulok. Szeretem az iskolát, szeretek ott tanulni.
Nagyon nehéz a hetedik osztályosok sorsa, de hát nem akarok
panaszkodni. Hobbim az olvasás, ezenkívül szeretek kosarazni
és minden más sporttevékenységet űzni. Rendszeresen visznek
versenyekre is. A versmondás sem áll tőlem messze. Szeretem az
állatokat, van egy kutyánk, Mandula, aki labrador és spániel keverék. A gimnázium után még nem tudom, mivel szeretnék foglalkozni. Elek Somát ajánlom a következő interjúra, aki szintén a
Brenner Iskola diákja. Búcsúzóul szeretnék mindenkinek békés
adventet és áldott ünnepeket kívánni. Lejegyezte:
Marton Melinda

Betlehemes pásztorjátékkal vártak mindenkit az óvodások és
iskolások a zsúfolásig megtelt templomban

2015. évi anyakönyvi események
Akiket nagyon sok szeretettel köszöntünk:
Ányos Eszter és Lars Hendriksson lánya Abigél, Flóra
Baglyas Mónika és Kovács Valter fia Marcell
Bokor Henrietta és Simon Csaba lánya Dorina
Farkas Edit és Marosits Zoltán lánya Szonja
Ince-Nagy Eszter és Meskó Gábor lánya Tímea
Kelemen Dalma és Draskovics Péter lánya Míra
Kiss Annamária és Házi László lánya Szofi
Kiss Nóra és Tímár Tamás lánya Noémi
Kovács Veronika és Hoós Norbert fia Olivér
Lóránth Anikó és Závár Jácint fia Zalán
Molnár Viktória és Tímár Balázs lánya Lara
Östör Viktória és Nehéz Dániel lánya Natália
Takács Júlia és Krausz Attila lánya Anna
Akiknek szívből gratulálunk:
Csukovics Mária és Varsányi Gábor, Zéno
Hoós Judit és Bőczén András
Horváth Zsanett és Pezenhoffer Gergely
Keller Kinga és Kárándi Péter
Kovács Adrienn és Bódi Szabolcs
Kreiner Edit és Pados Balázs
Preutzer Adrienn és Németh András

Akiktől fájó szívvel búcsúzunk:
Bosnyák László (élt 65 évet)
Hencz Ernő (élt 80 évet)
Hernáth Mária (élt 88 évet)
Hompasz Lajosné, született: Resetár Margit (élt 95 évet)
Jakab Magdolna született: Fábián Magdolna (élt 80 évet)
Kovács László (élt 62 évet)
Leitgeb Imre (élt 73 évet)
Markócs Erzsébet (élt 86 évet)
Marosits György (élt 74 évet)
Mester Jánosné, született: Beke Valéria (élt 65 évet)
Nagy Dezső (élt 73 évet)
Nagy Lászlóné született: Tóth Erzsébet (élt 74 évet)
Németh Józsefné, született: Dóka Irén (élt 88 évet)
Palotai József (élt 66 évet)
Papis Lajosné született: Horváth Mária (élt 89 évet)
Rácz József (élt 96 évet)
Szabó Sándor (élt 75 évet)
Szekeres Józsefné, született: Szabó Ilona (élt 82 évet)
Takács István (élt 62 évet)
Tóth László (élt 77 évet)
Vass Margit (élt 88 évet)
Molnárné Németh Emma
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2015-ben történt…
Megjelent egy nyugdíjaskorú hölgy az iskolában tanítási időben a
pedagógusoknál az után érdeklődve, hogy ez az épület-e az egykori
jegyzőlak (Alkotózás felirat után). Mint mondta, az ő édesapja volt
egykor a falu jegyzője és ő az épület falai között született. Nem sokkal születése után édesapját aztán tovább helyezték Kisunyomba,
ott lett jegyző. Azért jött Náraiba, mert kíváncsi volt arra, hogy álle még az az épület, ahol ő egykoron született. Hiába vártuk a mai
polgármesteri hivatalban, nem jött be a hölgy. Bizony, egykor, még
a háború előtt jegyzőlakként volt ismert az épület, ahol családostól
élt a jegyző, különálló részen történt az ügyek intézése. És e falak
között nem csak éltek, hanem bizony születtek is.
Fejlesztésekkel kapcsolatban küldöttséget vártunk Budapestről. Látom leparkolni az autót, odamentem a bejárati ajtóhoz
illendően fogadni az érkezőket rövid ujjú ingben és farmernadrágban, lévén nagy nyári meleg volt. Mikor benyitottak, udvarias,
hangos és kedélyes Jó napot kívánokkal! köszöntem, a kezemet
nyújtottam, terveztem bemutatkozni. A küldöttség azonban egy
halkan elhadart jónapott-tal továbbállt és az irodában lévő ügyintéző hölgyhöz ment. Ott nagyot köszöntöttek: Jó napot kívánunk, Németh Tamás polgármesterhez jöttünk, vár bennünket,
meg van beszélve az időpont. Tudom, közölte az ügyintéző, ott
várja magukat a bejárati ajtónál. Bizony, még ma is olyan kép él
sok emberben (főleg a budapestiekben), hogy a falusi polgármesterek nyugdíjaskorúak, nagy hasúak, ősz hajúak és állandóan fakó
öltönyben, nyakkendőben járnak.
Fejlesztési pénzek felhasználásának szabályszerűségét jöttek ellenőrizni Budapestről. A gazdasági szakemberekből álló ellenőrök
vezetője, aki egy középkorú jól szituált hölgy volt, dél körül kér-

dezte, hogy van-e a közelben valamiféle kisvendéglő. A közelben
van, de sajnos a településünkön nincsen, válaszoltam. Hát ez meg
hogy lehet, hogy ezer főnél nagyobb településen nincsen étterem?
De büfé biztosan van. Sajnos az sincs. De a kocsmában biztosan
van szendvics. Sajnos kocsmánk sincs, becsődölt, évek óta üresen
áll. Mindössze Mini-presszónk és Tekézőnk van, de ezek is jobbára
munkaidő után nyitnak ki. És akkor hol isznak az itteni emberek?
kérdezték. Nálunk kulturált italfogyasztás folyik munkaidőn túl, illetve néhány borosgazda méri saját borát, amit a közeli Vas-hegyen
termel, de étellel egyik helyen sem szolgálnak. Erre mind letették a
papírokat, néma csend támadt, összenéztek és azt mondta az egyikük. Mikor beérkeztünk a településre, egy tetoválószalon mellett
jöttünk el. Ott csak van ételfogyasztás? Sajnos nincs, feleltem. A
küldöttség vezetője erre azt kérdezte, miért, hányan dolgoznak a
szalonban. Tudomásom szerint ketten-hárman is tetoválnak, mert
annyi a megrendelésük. Hát ezt nem értik. Ha most visszamennek
Budapestre, közölte a vezető hölgy, mindenkinek el fogjuk mondani, hogy létezik ma Magyarországon valahol a nyugati részen egy
közel 1300 fős olyan falu, ahol nem működik étterem, ahol csődbement a kocsma, mert az emberek nem fogyasztanak alkoholt,
még csak egy büféjük sincs. Viszont a tetoválószalonjuk non-stop
nyitva van és 2-3 embert is eltart, és ezt nem biztos, hogy el fogják
hinni nekik. Kérték, mutassam meg a tetoválásaimat, milyeneket
csináltattam. Ki kellett ábrándítanom őket, az nem csak nekem, a
hivatal és intézményei dolgozóinak, de még a képviselőkön sincs.
Sőt, Nárai lakosainak jórészének nincs tetoválása. A szolgáltatást
igénybevevők kis százada származik Náraiból, oda messzebbről,
még külföldről is érkeznek. Természetesen az ellenőrzés során ezúttal is mindent szabályszerűen találtak.
Németh Tamás

Labdarúgás
A csapat a 2015–
2016. évi bajnokság őszi szezonját az
első helyen fejezte
be, hat pont előn�nyel a Gencsapáti
csapata előtt, tizenhárom győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel.
Házi gólkirályunk Draskovics Dániel lett
22 lőtt góllal és egyben a megyei III. osztály góllövőlistáját is vezeti. Az új igazolások
jók voltak, a játékosok beilleszkedtek a csapatba. A cél a bajnokság megnyerése. A tavaszi szezonra két-három játékos igazolását
tervezzük. A csapatról bővebb információ
a www.narai-sk.hu weboldalunkon érhető
el. Várjuk szurkolóinkat a tavaszi mérkőzéseinkre. Jó szurkolást és jó szórakozást.
Hajrá Nárai! Tisztelettel:
Koltay István
sportkörelnök

Kovács Ramóna:
Pillanatok
Kedvetlen állnak még a kopasz fák,
madárdal utat ad a Napnak.
Piac előtt a köves téren
a galambok vígan udvarolnak.
***
Pirosodik már az ég alja
éjszakai sötétségek után.
Kedvesemnek csudaszép karja
leng az álom bizonytalan fokán.

Emléktáblát
avattunk
a sportpályán

***
Pajta állt egyszer kint az udvarunkon,
oszlopában volt egy kis rekesz.
Ott áldoztam én virággal, levéllel
s vártam a tavaszt, nyarat, őszt, telet.
(2008, február)

