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Családi Napot tarthattunk
Augusztus 19-én szombaton Családi napra vártuk a községbelieket. A program reggel a művelődési házban indult az augusztus 20-ai állami megemlékezéssel. A Millenniumi-parkban
10 órakor indult a nap, előbb a köszöntőkkel, majd a főzőver-

gyümölcssarok, baba-mama játszósarok, népi játszóudvar. Kora
este faluvacsorával kínáltuk vendégeinket, énekelt a Sárgaliliom
Énekkar, az Örökzöld Nyugdíjasklub, táncolt a Nárai Rock and
Roll tánccsoport, fellépett Kovács Palkó X-Faktor, zenélt az Új

seny tíz csapat részvételével, zenés bemelegítés animátorokkal,
aztán jött Szép Bence humorista műsora, a világ legügyetlenebb
bűvésze címmel. Majd jött a zsűrizés és az ebéd. A nap során
rengeteg sor-, váltó- és kvízjáték várta kicsiket és nagyokat, de
volt kézműves foglalkozás, óriáscsúszda, trambulin, arcfestés,

Nemzedék együttes, sztárvendégünk Tóth Éva operettprimadonna és Leblanc Győző operetténekesek voltak. Az éjszakai talpalávalót ismert DJ-k biztosították: Palkovics Norbert, azaz DJ Bluff
és társa DJ Szunyog.
Folytatás a 6. oldalon

Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő és
Németh Tamás polgármester
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Önkormányzati hírek
Nárai zsinórban a harmadik belterületi útpályázatot nyeri

Márkus Klárának
köszönjük
az elmúlt éveket

Nyugdíjba vonult szeptember 16-án Márkus Klára pénzügyesünk. Nyugdíjazása előtt kis ünnepség keretében búcsúztattuk el,
ahol a hivatal dolgozóin túl a képviselő-testület tagjai, Némethné
Kardos Eszter jegyző, valamint Szemes István Ják község polgármestere is részt vett. Helyét sokáig pályáztattuk, végül sikerült a

Márkus Klárát búcsúztattuk
megfelelő embert kiválasztani. Márkus Klára utódja Szép Istvánné, Nelli lett, aki szeptember 18-ától már hivatalunkban dolgozik pénzügyesként. Nelli Gencsapátiból érkezett hozzánk, 14 évet
töltött az ottani közigazgatásban,
jelenben a hivatal fő-pénzügyeseként dolgozott. Nelli amúgy
Jákon él, így könnyen tudja tartani a Jáki Közös Önkormányzati
hivatallal is a kapcsolatot. Nárai
tehát elbúcsúztatott egy kiváSzép Istvánné
ló kollégát, helyette pedig egy
újabb kiváló kollégával gazdagodtunk, ami a helyi közigazgatás
zavartalan működése érdekében elengedhetetlen feltétel. Így hivatalunk változatlan, a már megszokott magas színvonalú szakmai
munkával végzi dolgát a továbbiakban is, akár csak eddig. Hamarosan újabb változás elé nézünk, október végén nyugdíjba vonul Fábsics Ildikó óvodavezetőnk is. Helyére megbízott vezetőt
kell kineveznünk, majd a tavasszal óvodavezetői állásra pályázatot

kell kiírnunk, hogy az új vezető 2018. augusztus 1-től munkába
állhasson. Ha már a személyi változásoknál tartunk. Mint ahogy
már a médiából is értesülhettünk róla, országgyűlési képviselőnket Dr. Hende Csabát október 2-án a Parlament az Országgyűlés

törvényalkotásért felelős alelnökévé és egyben az Országgyűlés
Törvényalkotási Bizottságának elnökévé választotta. Gratulálunk,
munkájához sok sikert, erőt, egészséget kívánunk!
Minden magyarországi önkormányzat számára kötelezővé tette
a kormány a Települési Arculati Kézikönyv (TAK) elkészítését.
A kézikönyvet csak erre kijelöltek készíthetik, Vas megyében
néhány fő kapott erre felhatalmazást. A Nárai Települési Arculati Kézikönyv elkészítésére egy kiváló, Nárai gyökerekkel is
rendelkező szakemberrel, Gergye Péterrel kötöttünk szerződést.
A kézikönyv az adott település építészeti stílusát, állapotát hivatott dokumentálni, ezáltal a szakma számára mintegy útmutatást kíván adni a jövőbeni településfejlesztés és bővítés számára.
Minderre a központi költségvetés 1 millió forintot biztosít, ami
felmerülő költségeket pont lefedi, így ez a gyakorlatban a települések számára pluszkiadást nem jelent. Nárai esetében a szerződéskötés és a folyamat már hónapokkal ezelőtt elkezdődött,
az ügy sokrétűségére való tekintettel, nem biztos, hogy az idei
esztendőben elkészül.
Tavasszal indította el önkormányzatunk a Nárai temető térképészeti és egyéb földhivatali dolgainak helyretételét. Egyrészt,
mint már ismert a temető mögötti tartalék temetői rész – amely
jelenleg még külterületi szántóként szerepel – kerül összevonásra
a meglévő temetővel, annak művelési ágának megváltoztatásával
és a temetői ingatlanok kerülnek feltűntetésre a térképen. Nehezíti több tényező mindezeket, az egyik ilyen pl., hogy a temető
ravatalozó egykor (valószínű) engedély nélkül a temetőn kívülre
szántóföldre épült, amely feltüntetésre sem került. Jelen állás
szerint a hivatalos formula szerint többek között önkormányzatunk eltér a tulajdonában lévő külterületi szántóföld esetében a
művelési ág szerinti műveléstől. Ugyanis szántóföld az földművelésre való, nem pedig ravatalozásra, márpedig Nárai esetében
az önkormányzat a külterületi szántóföld megnevezésű területén
folytat ravatalozást. A külterület-belterület határa egyébként a
ravatalozótól a temető irányában van néhány tíz méterrel. Mindezek ügyében már többször voltam egyeztetésen a megyei főépí-
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tésznél, többször ütköztünk falakba, számos elutasítást kaptunk,
melyeket több-kevesebb sikerrel fellebbezzük meg szakemberek
bevonásával. A fentiek nem újkeletűek, hanem több évtizedes,
30-40 éves elmaradások, ezeket kell behozni, melyekkel eddig
igazából senki nem foglalkozott. Az ügy bonyolultságát tekintve,
nem biztos, hogy a térképészeti és földhivatali dolgok az idén
helyükre kerülnek.
Jó hírrel szolgálhatok a Tulipán utca lakóinak: nyertes lett az
útfelújításra beadott pályázatunk. A maximális projektösszeg
(ami pályázható volt) 17,5 millió forint volt, ehhez biztosít a
központi költségvetés 15 millió forintot, tehát 2,5 millió forint
önerőt kíván a projekt. Azonban esetünkben ez a 17,5 millió
forint a Tulipán utca valamivel több mit 2/3-ára elegendő csak,
mert olyan hosszú az utca. A teljes felújítás költsége 23-24 millió
forint körül fog alakulni. Így két választás lehetséges: vagy elmarad az utca egyik vége, vagy önkormányzatunk mélyebbre nyúl a
zsebébe és kipótolja a hiányzó összeget. Esetünkben ezt az utat
választjuk. A felújítás során a meglévő útburkolat kap kiegyenlítő
alap megerősítést, majd erre kerül az egybefüggő aszfaltszőnyeg,
amely mellé új útpadka is kerül. A Tulipán utcai út felújítása
2018. év első felében várható. Nárai ezzel zsinórban a harmadik
útpályázatot nyeri, ezzel az eredménnyel nem sok vasi település
büszkélkedhet, köszönjük országgyűlési képviselőnknek is!
A nemrég átadott Új Élet utca felújításához kapcsolódóan nyílt
lehetőségünk kis értékű pályázatot benyújtani az utca páratlan
oldali járda aszfaltozására. Az elbírálás az év hátralévő részében
történik, a munka megvalósulása ennek függvényében várható.
Még a tél beállta előtt a napokban Pető Gábor falugondnok a
kültéri padokat, sportpálya pavilonját lazúrral átfestette.
Megújult az óvodai játszótér. A nyári leállásban elbontásra került a korábbi, korrodált fa játszóeszköz. Helyére új, modern,
EU szabványoknak megfelelő óvodás korú gyermekek számára készült fa játszóvárat vásárolt önkormányzatunk. A meglévő

összehúzzuk magunkat, szűkösen boldogulunk, mint ahogyan a
mondás is tartja: sok jó ember kis helyen is elfér. Értem a szülők
aggodalmát a helyszűke miatt, egyet is értek velük. Sajnos a fejlesztés önerőből nem járható út, mivel ekkora mértékű fejlesztést (70-80 millió forint igénnyel) ma Magyarországon egyetlen
Nárai méretű település sem tud megvalósítani, ezeket csak pályázati forrásból lehet eszközölni. De a legtöbb, amit tehetünk,
hogy továbbra is működtetjük az óvodát és figyeljük a pályázati
kiírásokat. Ne feledjük: az óvoda- és iskolaműködtetés egyáltalán nem kötelező feladat a településen, ez az önkormányzatok
önként vállalt kötelezettsége. Az erre kapott normatív támogatás nem fedezi az intézmény fenntartását, önkormányzatunknak
éves szinten több millió forinttal kell kipótolni a helyi adó- és
egyéb bevételek terhére, hogy a költségeket kifizethessük. Egy
példával hadd éljek. A Náraival szinte pontosan ugyanakkora létszámú (1350 fő körüli) északról határos szomszédos település
Sé, az iskolát már korábban bezárta és óvodást sem tart fenn. A
séi gyermekek ellátása a szomszédos településekre (Szombathely
és Torony) hárul. Ezért mondom azt, hogy iskolánk és óvodánk
megtartásáért bármire képesek vagyunk, még ha anyagi áldozatvállalással is jár. Mert egy település életminőségét sok minden
befolyásolja. Értve az infrastruktúrán át, a gáz- és szennyvízellátottságon túl beleértve az utak, járdák minőségét, az utcakép,
középületek, parkok rendezettségét is, de ugyancsak fontos tényező, hogy van-e helyben elérhető óvoda és iskola. Az ingatlanpiaci elemzésekből is kiderül, hogy Náraiban magasabb áron és
kevesebb idő alatt értékesíthetőek az üresen maradt házak, mint
egyes környező településeken. Melyeket új tulajdonosaik felújítanak, belaknak, akik rendszerint kisgyermekes családok. A felújított régi házak pedig tovább emelik az utca- és településképet.
Tehát az óvodánkat tovább működtetjük a már megszokott magas szakmai színvonalon, csinosítjuk és várjuk a következő óvodákat érintő pályázati kiírást. Olyan gazdálkodást folytatunk, hogy
az intézményeink fenntartásán túl bőven jutott az idén is forrás
út-, járda- és egyéb fejlesztésekre, kulturális rendezvényekre és
ami a legfontosabb, továbbra is hitel nélkül gazdálkodunk, az év
végi pénzmaradványunk pedig 30 millió forint körül fog alakulni.
Megköszönve érdeklődését lakóhelyének közügyei iránt.
Németh Tamás
polgármester

Köszönetnyilvánítás

hinták átalakítása, ütéscsillapító réteg kialakítása is megtörtént.
A munkálatok összköltsége közel 1,5 millió forintot tett ki. A
tereprendezést, füvesítést az óvodás szülők végezték társadalmi
munkában, segítségüket ezúton is köszönöm!
Ha már az óvodánál tartunk. Sajnos másodszor sem sikerült
az óvodabővítésre beadott pályázatunk, a jelenben pedig hasonló
pályázat nem áll kiírás alatt, így minden marad a régiben. Ha jól

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a polgármesteri
hivatal dolgozóinak és a falu lakóinak a hivatalban történt
rosszullétemkor történt
segítségnyújtáskor. Ezúton is tisztelettel köszönöm az aggodalmat és a
segítségnyújtást!
Skultéti Lászlóné,
Bea
Polgármesteri hivatal
dolgozója
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Az EESZT bevezetése
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási
Tér használata 2017. november 1-jétől kötelező a közfinanszírozott egészségügyi ellátást
nyújtó szolgáltatóknál és a gyógyszertárakban.
Kovács úr történetén keresztül megismerheti
azokat az előnyöket, amik a gyorsabb és hatékonyabb gyógyítást szolgálják. Kövessék velünk egy beteg kezelésének menetét!
Egy reggel Kovács János kellemetlen fájdalomra ébredt, mely
mindkét lábát erősen feszítette. Voltak egészségügyi problémái
korábban is, és néha dagadtak is a végtagjai, de ilyet eddig még
nem tapasztalt, így elképzelése sem volt, mi lehet a baja. Reggeli
után elsétált a háziorvosához, ahol a betegfelvétel után a kezelőorvosa azonnal szembesítette a ténnyel, hogy a legutóbb felírt
szívgyógyszerét nem váltotta ki. Az orvos gyorsan vért vett betegétől, amit el is küldött laborvizsgálatra, és kardiológiai szakrendelésre is beutalta őt. A szakrendelésen Kovács úr az e-Személyi
igazolványával azonosította magát, s így már semmilyen egyéb
iratot, adatot nem kértek tőle. A kezelés megkezdésekor az elektronikus beutaló adatait azonnal átemelte a szakrendelő intézményi informatikai rendszere az EESZT-ből, így a betegfelvétel egy
pillanatot vett csak igénybe, és a kezelőorvos azonnal tisztában
volt a beutaló orvos észrevételeivel is. A vizsgálat és a régóta
fennálló szívbetegség kezelésének kórtörténete alapján a kardiológus a leghatékonyabb és leggyorsabb kezelés mellett döntött,
így Kovács úr vízhajtó injekciót kapott, ami gyors javulást eredményezett, és ő sokkal jobban lett. Eközben a háziorvos által
vizsgálatra beküldött vérminta laboreredménye is hozzáférhetővé
vált a Térben, aminek ismeretében a kezelőorvos úgy döntött,
megváltoztatja Kovács úr gyógyszerelését. Az új gyógyszer adatait a szakrendelő informatikai rendszere azonnal rögzítette is

Az első menstruáció
Nem feltétlenül igaz, hogy kezdetben a
menstruáció rendszeres fájdalmakkal jár. Az
első számú panaszként a hasfájás merülhet
fel. Ez a fájdalom nem kötődik a petefészekhez, hanem a prosztaglandin (anyagcsere szabályozó hormon) magas szintjéhez. A
méh összehúzódik és ez okozza a görcsöket.
Migrén is gyakran előfordulhat. Jó megoldások ezekre a panaszokra a gyógyszertárakban
kapható görcsoldók, fájdalomcsillapítók. Ezeket nem megelőzésként
kell szedni, hanem akkor kell bevenni őket, ha jelentkezik a fájdalom.
Nemegyszer előfordul kezdetben, erős vérzés a menstruációs
periódusok kialakulásakor. A vérzés mértékét nem lehet előre
látni, befolyásolni. Eleinte a ciklusok nagyon eltérők, csak később rendeződnek, válnak szabályossá. Ha két év elteltével sem
válik a menstruáció rendszeressé, keressük fel gyermekünkkel
orvosunkat és kérjük az ok kivizsgálását.
Eleinte a fiatal lányok intim betétet használnak a menses
alatt, tartózkodnak a tampontól. Bár az első menstruációtól
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az EESZT-ben. Hazafelé menet Kovács úr betért a legközelebbi
gyógyszertárba, ahol elég volt az elektronikus személyazonosító
igazolványával azonosítania magát, a gyógyszerész azonnal látta
a beteg számára felírt vényeket, amiből a beteg kérésére a legutóbb felírt új szívgyógyszert ki is adta. Látva, hogy Kovács úr
a korábban felírt szívgyógyszert nem váltotta ki, a gyógyszerész
kedvesen elbeszélgetett az idős férfival, hogy felhívja figyelmét a
gyógyszerkihagyás veszélyeire. Kovács úr még aznap este ellátogatott az EESZT Lakossági portál felületére, ahova az ügyfélkapus
azonosítást követően és a TAJ száma megadásával tudott belépni.
Itt végignézte kezelésének menetét, megtekintette az ellátásához
kapcsolódó dokumentumokat. Ezek után Kovács úr elhatározta,
hogy rendszeresen fogja látogatni ezt az oldalt, mert így biztosan
nem felejti el kiváltani a gyógyszereit, és nem mulasztja el a vizsgálatokat, amire az orvosa beutalja, hiszen ezeket is követheti.
Mivel Kovács úr sokat hallott az adatokkal történő visszaélések
lehetőségéről, meg akart bizonyosodni, hogy az ő adataihoz ténylegesen csak a kezelőorvosai fértek hozzá. Így hát megnyitotta
a digitális önrendelkezés felületét is a Lakossági portálon, és az
adatkezelési naplóban leellenőrizte, ki és mikor kezdeményezte
az ő adatainak lekérdezését. Megnyugvással látta, hogy kizárólag az ellátásának érdekében őt kezelő orvosok és gyógyszerész
kezdeményezett adatlekérdezést. Kovács úr háziorvosa másnap
reggel a rendelés megkezdésekor az EESZT-hez csatlakozott háziorvosi informatikai rendszerén megtekintette betege kivizsgálásának eredményét, elmentette a vonatkozó dokumentumokat,
hogy Kovács úr nála őrzött kórtörténetébe is bekerüljenek azok,
majd látva, hogy a kardiológiai szakrendelésen új gyógyszerelést
állítottak be betegének, és annak érdekében, hogy betege véletlenül se válthassa ki a lecserélt készítményt, törölte az EESZT-ből a
korábban felírt és ki nem váltott szívgyógyszer receptjét.
Kis Zsolt
háziorvos
kezdve lehet használni, anélkül hogy fájdalmat okozna, vagy veszélyeztetné a szüzességet. Általában a szűzhártya elég lágy és
rugalmas ahhoz, hogy befogadja a tampont, különösen, ha a
kislány a „mini” méretet használja. Ne erőltessük, hogy próbálja ki, hagyjuk, hogy maga jöjjön rá az eszköz hasznosságára!
Ha érdeklődik, tanítsuk meg az eszköz helyes használatára, a
felhelyezés módjára. Ugyanez vonatkozik a betét fehérneműbe
való helyes elhelyezésére, s persze a betétméret helyes kiválasztására is. Sokan tartanak az uszodai víz okozta fertőzésektől,
vagy a sportolás közben megerősödő vérzéstől. Mindkét esetben a tampon használatát javaslom. A vízből való kijövetel után,
valamint a testmozgást követően azonban, minél előbb cserélni
kell! Emellett tudnunk kell, hogy a hideg víz növelheti a menseshez kötődő fájdalmat.
Iskolavédőnő kolléganőim az általános iskola 5.-6. osztályában tartanak felvilágosító előadásokat ebben a témában. De én
úgy gondolom, erről a témáról először Tőlünk anyáktól kellene
hallania kislányunknak! Beszéljünk őszintén kislányunkkal, hogy
milyen is, amikor nagylány lesz!
Molnárné Németh Emma
védőnő
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Meghívó Nyugdíjas-találkozóra

Meghívó
Nárai község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt ünnepi műsorára, melyet az 1956-os
forradalom emlékére rendez.

A rendezvény helye és ideje:

Nárai község Önkormányzata tisztelettel és szeretettel meghívja
Önt Nárai nyugdíjasai tiszteletére és köszöntésére rendezett ünnepi
műsorra, melyet

Nárai művelődési ház

november 18-án, szombaton 17 órakor tart
a Nárai művelődési házban.

2017. október 23., hétfő 9 óra.

Sok szeretettel várunk minden nyugdíjast!

Náraiért Egyesület hírei
A nárai kisbusz fedélzetén elutaztunk Budapestre a Madách Színházba.
Szeptember 9-én, este 7-kor kezdődött
az előadás, a Szerelmes Shakespeare.
Mindig nagy élmény a számunkra, hogy
a televízióból is ismert színészek szerepelnek a színpadon. Mint általában
elmondható, most is igényes és szórakoztató feldolgozást láthattunk. A színházi perec és pezsgő a szünetben kihagyhatatlan.
Csak Horváth Szabolcs maradt most ki ebből, hiszen ő vállalta a
sofőrséget. Hálásak vagyunk érte. A közös utazás is maradandó
élmény. Sokat beszélgetünk, viccelődünk mindig. A korai indulás
lehetővé tette, hogy az egyik bevásárlóközpontban vásárolgassunk
és közösen vacsorázzunk. A busz teljesen tele volt. És kényel-

Tájékoztatás szelektív
hulladékgyűjtésről

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtési napok Náraiban a következő negyedévben következőképpen alakulnak:
Október 5. (csütörtök)
November 2. és 30. (csütörtök)
December 28. (csütörtök)
Németh Tamás
polgármester

mesen elfértünk, nem szoronkodtunk.
Nagyszerű dolog, hogy van nekünk, náraiaknak ez a busz. Kérem, hogy vigyázzon rá
mindenki, aki használja, hogy még sokáig
örülhessünk neki!
Köszönjük szépen az 1% felajánlásokat!
218.657 forintot utalt a NAV a számlánkra. Ezt a pénzt céljaink
megvalósítására fogjuk fordítani. Aki támogatni szeretné az egyesületet 1%-kal az idén is a 18899049-1-18-as adószámra teheti
meg. Ha más formában, akkor a 11747006-20231547-es számlaszámon. Aki tag szeretne lenni és úgy segíteni, jelentkezzen nálam: 20/492-1988. Színházi előadásokról is itt lehet érdeklődni.
Marton Melinda
Náraiért Egyesület szervező-titkára

Első díjat hoztak
Újabb Nárai siker! A Nárai Dalkör néven idén nyáron alakult
új (immár Nárai harmadik énekkara) formáció első helyezést
ért el Győrben, az Országos Dalos Fesztiválon. Ugyanitt Ódor
Ferenc egyéni indulóként ugyancsak első helyezett lett. A Nárai
Dalkör rövid pályafutása ellenére már számos sikerrel büszkélkedhet. A dalos csapatot Ódor Ferenc alakította a helyi nyugdíjas
közösség tagjaiból. A Nárai Dalkör tagjai a képen balról: Ódor
Ferenc, Doma Péterné Gabriella, Ásó Jánosné Jutka és Hertelendy Miklósné Margit. Repertoárjukban magyar nóták szerepelnek. Gratulálunk és további sikereket kívánunk!
Németh Tamás
polgármester
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Családi Napot tarthattunk
Folytatás az 1. oldalról
Akik eljöttek felejthetetlen élményekkel távoztak a rossz idő
ellenére is. A rendezvénypályázati forrásból a Kisgyermekkori
nevelés támogatására kiírt Európai Uniós finanszírozás keretében került megtartásra.

Az ismert discosok –
Palkovics Norbert és DJ Szunyog

A rendezvényt megtisztelte látogatásával Dr. Hende Csaba
Nárai országgyűlési képviselője is, aki ajándékok átadásában aktívan közreműködött. A képviselő itt jelentette be nyilvánosan a
Tulipán utca nyertes pályázatát.
Németh Tamás, polgármester

Dr. Hende Csaba átadja az ajándékokat

A Nárai rockisok

A Nárai Rock and Roll tánccsoport

Az Örökzöld Nyugdíjasklub is fellépett
Elkészült a faluvacsora, jelzi Horváth Zoltán falugondnok

Dr. Hende Csaba átadja az ajándékokat

Kovács Palkó

A Sárgaliliom Énekkar is fellépett

Sztárvendégünk Tóth Éva és
Leblanc Győző voltak
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Az egykori Hungária Gőztéglagyár
területe napjainkban
Nárai és Szombathely között, a Téglagyári-kanyar néven
közismert hely közelében működött a második világháborúig
a Hungária Gőztéglagyár Rt. A szóbeszéd alapján a zsidó tulajdonosok deportálása után maradt hátra. Ebben az elhagyott
téglagyárban rendezte be hadianyag bázisát a Német hadsereg.
Akik azonban visszavonulásukkor a Vörös Hadsereg intenzív
előrenyomulása miatt nem tudták teljesen kiüríteni. Ezért amit
nem tudtak elszállítani, azt egy halomra hordák és felrobbantották, nehogy a Vörös Hadsereg zsákmányává váljon és ellenük
felhasználhassák. De még így is rengeteg hadianyag, lőszer, gránát, tarack és egyéb lövedék maradt hátra. Jellemző a robbanások erejére, hogy Újperinben minden ház ablaka megrepedt.
De ugyanígy járt számos ház ablaka is, még a Pornóapáti felőli
faluvégen is rezegtek az ablakok. Az elfoglalt területet aztán a

évtizedeken át jártak ide
a szombathelyi Garasin
laktanya tűzszerészei,
még az 1980-as években is.
Napjainkban is ugyanúgy látni a robbantások
nyomait, mint hetven
évvel ezelőtt. Több mint
húsz krátert számolhatunk, amolyan mini
tavat. A környezet háborítatlan, itt a fák lábon dőlnek és válnak az

Vörös Hadsereg vette birtokba, de a front vonulásával ők sem
tudtak minden eszközt elszállítani. Ezen a helyen rengeteg hadianyag szóródott szét, került a föld alá. Majd a háború után

enyészetté. Amerre járunk földkupacok, „bombatölcsérek” és
tégladarabok borítják a területet.
Németh Tamás

Szüretről

jelmezbe öltözött
emberek éneklésétől, kacagásától volt
hangos. Meg-megállva harapni- és
innivalóval kínálták
a „menetelőket” az
emberek, s előkerültek a pincében
féltve őrzött tavalyi
gyümölcslevek is. A
nagyjából 4 órán át
tartó falujárás végére
igen jó hangulat alakult ki.
Az idelátogatóknak, ahogy nekem
is hatalmas élmény egy ilyen rendezvényen részt venni, s bízom
abban, hogy ez a hagyomány továbbra is részét képezi Nárai és
ezzel együtt az itt lakók életének.
Horváth Ágnes
tanító néni

Ha szeptember, akkor szüret. Nagy esemény ez egy falu, egy
közösség életében, ahol a szeretet, a kölcsönös tisztelet és az ös�szefogás jellemzi az embereket. A múlt hónap harmadik szombatján összegyűlt a falu apraja-nagyja. Délelőtt már nagy lelkesedéssel díszítették a kocsikat, a jó hangulat és az izgalom járta be a
kis közösséget. Kora délután pedig elindult a menet, mely vidám,

Az egykori Hungária
Gőztéglagyár Nárai dolgozói
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Szüreti felvonulás
Szeptember 23-án, szombaton 14 órától szüreti felvonulást
tartottunk. A menet a Hősök teréről indult, először Pornóapáti felé vettük az irányt, végigmenve a mellékutakon is. Vis�szafelé rövid szünet után a Kossuth Lajos utcán mentük oda és
vissza, majd indultunk Szombathely irányába, a mellékutakon
visszafordultunk a célállomás felé. A Művelődési házban közel
kétórás szüreti műsor következett. Elsőként az Örökzöld Nyugdíjasklub énekelt, utánuk Ungaresca Senior Néptáncegyüttes

2017/4

következett, majd az X-Faktor két nárai fiatal tehetsége adott
nagy sikerű műsort, Werderits Ivett és Kovács Pál. Befejezésül
a Sárgaliliom Énekkar dalolt. A közös vacsora vasi tűzön főtt
húsos babos-káposzta volt. Majd hajnalig tartó vigadalom vette
kezdetét.
A felvonuláson részt vett a falu apraja-nagyja: az óvodások,
iskolások, énekkarok, nyugdíjasklub és nagyon sokan a faluból,
közülük sokan ötletes jelmezt húztak. Több kedvencünk közül a
kreatív pálmát a Kelidi Magánklinika traktora vitte el.
Németh Tamás
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Nárai Iskola hírei
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A nyári szünet végén, augusztus 19-én, szombaton, családi napon vettek részt iskoláink tanulói, szüleik és tanítóik. A Nárai
Millenniumi Parkban rendezett Európai Uniós támogatással létrejött rendezvény nagyon sokrétű és tartalmas időtöltést nyúj-

elszállítást köszönjük. Lóránth Csabának is, aki pedig elballagott
apukaként segített a lepakolásban. Tavasszal újra szeretnénk papírt gyűjteni. Kérjük, senki ne dobja ki, inkább tegye el nekünk!
A szüreti felvonuláson nagy létszámmal vettünk részt szep
tember 23-án. Nagyon jó időben, jó társaságban, jelmezekben
vagy anélkül egy kellemes délutánt töltöttünk együtt. Kedves

tott. A főzőversenyen csapatunk II. helyezett lett,
amire nagyon büszkék vagyunk. Kiss Antónia vezetésével sikerült ezt a szép
eredményt elérnünk.
A szünet legvégén derült ki, hogy még 3 nárai
kisgyerek családja úgy
döntött, hogy hozzánk
íratja be gyermekét. Így
27 tanulóval kezdtük el
a munkát. Jelenleg 7 elsős, 10 másodikos, 4 harmadikos és 6
negyedikes gyermekünk van. Nagy öröm, hogy 4 év alatt megháromszorozódott a tanulók létszáma. Ez azt jelenti, hogy van igény
a szolgáltatásunkra. Van igény Náraiban az iskolára.
Szeptember 22-én, pénteken összegyűjtöttük a papírt, amit
előre meghirdetettünk a faluban. Kovács István segítségével jutott el sok házba a szórólapunk a gyűjtésről. Köszönjük a munkáját! És nagyon szépen köszönjük a falu adakozó kedvét is! Több
mint 2 tonna papír gyűlt össze. 43 ezer forintot kaptunk érte.
Borosta Zsoltnak és családjának köszönjük, hogy egy hétig a garázsukban tárolhattuk azt a sok papírt. Bakonyi Eriknek pedig az

szokás a szüreti mulatság,
összehozza a falu apraját,
nagyját.
Szeptember
27-én,
szerdán, környezetismeret órán Pálfi Patríciáék
udvarában és kertjében
vendégeskedhettünk. Köszönjük szépen, nagyon
jól éreztük magunkat!
Szeptember 30-án,
szombaton délelőtt az
óvoda-iskola udvarát füvesítettük társadalmi munkában.
Szeretettel meghívunk minden nagycsoportos óvodást és szülőjét október 13-án, 16 órától az iskolába, egy kis iskolakóstolóra. Töltsünk el egy kellemes órát iskolai környezetben, barkácsoljunk együtt! Nézzétek meg az iskolát közelről! Szeretettel
várunk mindenkit! A mi iskolánk egy nagy család. Jól működik,
mert mindenki segíti. Mindenkinek fontosak az itt tanuló gyerekek. Sokat jelent nekünk Bauerné Korpics Erika, szülői munkaközösségi tag önzetlen munkája is. Köszönöm szépen minden
szülő segítő támogatását!
Marton Melinda
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Nárai fiatalok az X-Faktorban!
Mint a mesében… Hol volt, hol nem volt, volt egy falu túl az
Alpok-hegységen, a sárgaliliomos réten innen, ahol élt két fiatal, egy 15 éves fiú és egy 17 éves lány. A lányt úgy hívták, hogy
Werderits Ivett, a fiút pedig Kovács Pál. Egy nap egymástól függetlenül úgy döntöttek, hogy beneveznek a tehetségkutatóba. Az
elhatározást tettek követték, majd túljutottak az előválogatón. Az
egyikük messze jutott, a másikuk még tovább. Ivett a budapes-

Kovács Pál

ti döntőig, Palkónak
pedig megadatott az,
hogy egy ország előtt
mutassa meg tehetségét az RTL Klub
televízió képernyőjén
keresztül. A szeptember 2-ai előválogató
sikerrel, négy igen
szavazattal jutott tovább. Kovács Palkótól
megtudtuk, hogy az
idén egy nagy álma
vált valóra, ugyanis egy
színpadon állhatott és énekelhetett 13 ezer ember előtt Budapesten a Green Day zenekarral.
Nárai nevében gratulálok mindkettő fiatal tehetségnek, biztos
vagyok benne, hogy még sokat fogunk hallani mindkettőjükről!
Nárai gratulál!
Németh Tamás

Kovács Pál a Green Day-el

Werderits Ivett

Papírgyűjtés a Nárai Iskolában
Nemrégiben a Paragvári Utcai Általános Iskola Nárai Telephelyén
tanuló gyerekekkel a környezetvédelem és újrahasznosítás jegyében
felhívást tettünk közzé a faluban. Megkértük az itt lakókat, hogy kidobásra szánt papírjaikat helyezzék ki a kapujuk elé. A felhívásnak
nagy örömünkre sokan eleget tettek, s így a gyerekekkel és néhány
szülővel közösen összegyűjtöttük ezeket. A napfényes, kellemesen

meleg időben mindenki kitett magáért. A gyerekek cipekedtek,
kötöztek, válogattak, a felnőttek pedig szállították az összehordott
papírt a megbeszélt gyűjtőhelyre, így a sok papír csak gyűlt és gyűlt.
A megmozdulás eredményeképpen több, mint 2 tonnányi papírt sikerült összeszednünk. Köszönet a sok-sok segítségért.
Horváth Ágnes
tanító néni
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Kovács Ramóna:
Lángost
nem sütöttem
Lángost bizony itt fenn
nem sütöttem én,
de benne volt szívemben
minden hű remény,
hogy otthon majd Anyukám
lángosát ehetem.
S e reménnyel bizony
túlcsordult szívem.
Hazaérve teltek
s múltak a szép napok.
A hasam már kiabált:
„Lángost mikor kapok?”
S megkapta végre
az utolsó estén,
reményeiből el
semmit sem vesztvén.
Mert olyan csoda asszony
az én édesanyám,
hogy a remények
csügghetnek a szaván,
hisz hazudni nem tud,
de ígérni igen.
S ahogy ő ígér,
minden úgy is terem.
Nem sütöttem lángost,
de kaptam egy batyuval
s boldogan nevettem
otthon, Anyuval.

FIGYELEM
EBEK KÖTELEZŐ
VÉDŐOLTÁSA
HELYE:
JÁKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
NÁRAI KIRENDELTSÉGÉNEK PARKOLÓJA
IDEJE:
2017. OKTÓBER 16. HÉTFŐ 15:00-18:00
2017. OKTÓBER 17. KEDD 10:00-12:00
AZ ÖSSZEVEZETETT OLTÁS ÁRA: 3.500 Ft
Az oltást végző állatorvos: Dr. Sándor Csaba
Telefonszáma: 06-30/956-6551
A fenti összeg tartalmazza a törvény által kötelezően előírt
féregtelenítés díját is.
Kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni az eb oltási igazolványát.
Minden három hónaposnál idősebb eb oltása kötelező.
Tájékoztatom, hogy csak chippel ellátott eb oltható. Lehetőség lesz
a helyszínen chipbeültetésre, ennek költsége 4.000 Ft.
Az oltás alól elvont ebek, állami kártalanítás nélkül,
a tulajdonos költségére kiirtásra kerülnek.
Aki háznál történő oltást igényel, bejelentheti 2017. október 12. 12:00-ig
a Jáki KÖH Nárai Kirendeltségén a 94/511-403 telefonszámon, illetve
Dr. Sándor Csaba állatorvosnál; az oltás ára 4.000 Ft.
Németh Tamás, polgármester

Sporthírek – Labdarúgás
A 2017–2018-as bajnoki szezont a
megyei III. osztály szombathelyi csoportban kezdtük el 14 csapat részvételével. A
bajnokság előtt 7 főt igazoltunk. Pornóapátiból Dali Dominik és Kiss Miklós,
Újperintből Tóth Bálint és Szabó Zoltán,
Söptéről Szakács Norbert, Tanakajdról
Máté György és Ausztriából Takács Jácint érkezett a csapathoz. Velük a
csapat nagy erősítést ért
el, így a cél a bajnokság
megnyerése. Három
fő távozott, Kurcz Attila, Németh Bence és
Bárdics Ádám, ők hár-

man
Ausztriába
igazoltak. A Magyar
Kupában az első fordulóban a Cák ellen
4–1-re nyertünk, majd a
második fordulóban a megyei I. o. Kőszeg ellen 3–0-s
vereséggel búcsúztunk. A bajnokságban
az 5. forduló után két
döntetlen és három győzelemmel
a harmadik helyen állunk. Várjuk
szurkolóinkat a mérkőzésekre.
Tisztelettel:
Koltay István
sportkör elnök

