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Március 15-i megemlékezés
Március 15-én délelőtt 9 órakor tartottuk az állami ünnepünk
megemlékezését a Művelődési Házban. A műsorban közreműködtek az Aranykapu Óvoda gyermekei, a Sárgaliliom Énekkar és
a Náraiért Egyesület tagjai. A műsort Nádas Nikoletta rendezte,
a felvételeket Dr. Tatai-Szabó Miklós alpolgármester készítette.

2

Önkormányzati
hírek

4

Orvosi
tanácsok

9

Egyházközségi
hírek

11

Hírek

12

Sporthírek

2

Közéleti Hírmondó

Önkormányzati hírek
Nagy örömmel köszöntöm az olvasót a
2011-es év, már tavaszias napsütésekkel
ránk köszönő reggelekével. Az eltelt időszak történéseit és az önkormányzatunk
közeljövőbeni terveit osztom meg Önnel.
Az idei évi tervezett felújítások között
említem a Polgármesteri ivatal részleges
belső festését, ezzel nyitottuk az évet. A
belső festés során a közlekedő, a nagyterem és a jegyzői iroda újult meg. A munka elvégzését részben az
indokolta, hogy utoljára 1992-ben volt kifestve, tehát a feladat
igazán időszerű volt. Másodsorban pedig az épületben hamarosan
30 db festményt fogunk elhelyezni, amelyek megkívánják a méltó
pasztell alapszínt. A festmények a kilenc éve elhunyt V. Tóth László
festőművész hagyatékából származnak. A képeket a művész családja bocsátja rendelkezésünkre letétbe, azaz a festmények tulajdonjoga továbbra is a családé marad, ám hivatalunkat fogja ezután
ékesíteni, mintegy állandó kiállításként, amelyet munkaidőben
bárki megtekinthet. A képekből Nárain kívül még a Szombathelyi
Képtárban kerül néhány elhelyezésre, illetve a Vasvári Művelődési
Ház kapott 12 db-ot. A festmények nyáron érkeznek hozzánk –
amelyek összértéke több millió forint –, az ünnepélyes kiállításmegnyitásra, a nagyközönség előtt történő közszemlére tételre a
falunap keretében kerül sor.
Az idei esztendőbeli terveink között említem, a Pornóapáti felőli faluvégen még hiányzó autóbuszöböl megépítését a biztonságos
közlekedés jegyében. Ugyanitt és a Szombathely felőli résznél lévő
kettő fém buszváró helyiség elbontása és az új forgalmi épületek
építése is az idei évi terveink között szerepel a környezetük rendbetételével. A hamarosan megépítendő két épület tervezését illetően számos egyeztetés, érvelés-ellenérvelés előzte meg. A képviselőtestületi tagok több alkalommal, több alternatívát felvonultattak,
számos verzió, forma, stílus, építési mód, építőanyag mellett hangzottak el érvek és ellenérvek: a végeredményt hamarosan Önök is
látni fogják. Már itt közlöm, hogy az elbontásra kerülő két buszváró helyiséget a képviselő-testület értékesíteni kívánja, már tavaly
is többen érdeklődtek ezek iránt. Kérem, akit érdekel, szeretne
buszvárót vásárolni, vételi szándékát lezárt borítékban jelezze felém
a Polgármesteri Hivatalban, amelyet mindkét esetben a legmagasabb ajánlattevő fog megkapni.
Ahogy az elmúlt években, úgy az idén is rendbe teszünk egy kilométer járdát. A szakemberek a nyár folyamán a Kossuth Lajos utca
páros oldalán kezdik meg a munkát, a Művelődési Háztól egészen
az utca végéig fog a járda megújulni. Azért erre a szakaszra esett a
képviselő-testület választása, mivel azon túl, hogy balesetveszélyes,
az egy kilométeres szakasz több lépcsőben többfajta technológiával
készült. Van ahol beton, másutt aszfaltos, míg a középső szakasza
40 cm x 40 cm-es betonlapokból készült, de a közös bennük, hogy
egyenes, járható szakasza már régóta nem volt. A szakemberek a
hibás részeket eltávolítják, újraalapozás után pedig a járda egységes
aszfaltszőnyeget kap. A 40 cm x 40 cm-es betonlapokat nem dobjuk el, egy helyre összegyűjtjük őket, ezek később még hasznosíthatók lesznek, akár árok-mederfenékként mellékutcákban beépítve.
Ezenkívül elvégezzük azon hibás mellékutcákban a rossz szakaszok

2011/2

kátyúzását, aszfalttal történő javítását, amelyek tömörsége erre alkalmas (pl. Kossuth Lajos utca mellékága stb.).
A rossz állapotú járdák mellett a másik legnagyobb problémája
Nárainak az utak állapota. Azok közül is a néhány éve teljesen átépítettekre gondolok (2005–2006): a Dózsa György utca, a Béke
utca, a József Attila utca, a Tulipán utca, a Liliom utca, az Árpád
utca, a Tópart utca és a Hámán Kató utca. Igaz, ez utóbbi már húsz
éve készült, nem úgy, mint a társaik. Mivel a fenti hét utca szinte
egy időben, egy – szerintem elhibázott – technológiával készült,
ezért nem meglepő, hogy egyszerre is ment tönkre. Így, a kijavításukat is egy időben kellene elvégezni. Igaz mindez mai árakon
számolva cirka 160-180 millió forintba kerül. Mint tudjuk szegény
az ország is, az útfelújítási pályázatokat már 2009-ben befagyasztották. Az Ady Endre utca kapcsán még szerencsénk volt, de ezzel
zárult is a lehetőség. Így tehát a problémánkkal magunkra maradtunk. Egy biztos, ha önerőből kell kigazdálkodnunk a szükséges
összeget, akkor bizony bármily fájdalmas is, jó ideig eltarthat, míg
a problémát orvosoljuk, miközben keressük a miértekre a válaszokat. Hogyan lehetséges, hogy teljesen újjáépített utcák néhány év
alatt sokkal rosszabb állapotba kerültek az építés előtti állapotukhoz képest? Ki és mit rontott el, ki és hol hibázhatott? Az akkori
képviselő-testület, ha nem állt rendelkezésre elegendő pénz, akkor
miért nem pályázott (akkor még volt rá lehetőség 50%-os önerő
mellett), hiszen így megduplázhatta volna az utakra fordítható öszszeget? Mi indokolta, hogy „idő előtt” bármiből és bármilyen módon út készüljön? Egy jól megtervezett és elkészített úttal szemben
támasztott követelmény, hogy több évtizedig kell szolgálnia célját.
Azt, hogy ötévente teljesen újjáépítsenek utakat, ezt a luxust még a
legfejlettebb országok települései sem engedhetik meg maguknak.
Ami ezen a téren Náraiban történt, talán a megyében is egyedülálló. Ahogy egyik lakó találóan jellemezte, még a temető melletti
földes út is jobb állapotban van ezeknél az utaknál. Az útproblémák megoldáskeresését a képviselő-testület szakember bevonásával megkezdte.
Március elsejétől elindítottuk Náraiban a falugondnoki szolgálatot. Az állást több pályázó közül Horváth Zoltán nyerte el. Feladata
a község zöld- és közterületeinek karbantartásán túl a község intézményeiben felmerülő feladatok ellátása lesz. Feladatellátását a
közben bekapcsolódó közcélú dolgozókkal fogja ellátni.
A fentieken kívül még több kisebb felújítást tervezünk az idei
évben elvégezni. Például a Millenniumi Park pavilon átlazúrozása,
néhány közterületi pad kihelyezése, az óvoda előterében a műanyag falburkolat eltávolítása, újravakolása utáni festés, az előtér
újrajárólapozása, a még hátralévő csoportszobában a fémkonzolok
elbontása után modern világítótestek felszerelése és a csoportszoba
festése, parkettázása. Ha mindezeket elvégezzük, akkor ezzel befejeztük az óvoda belső felújítását. Az udvarra úgy tudom százezer
forint körüli összegben néhány kültéri játék is kerül a Szülői Munkaközösség gazdálkodásának eredményeként, segítségüket ezúton
is megköszönöm! Ezt követően még további távlati terveink között
a bejárati fém előtér elbontása és fából készült új szélfogó szerepel
a két bejárati ajtó cseréjével, illetve az udvari járda aszfaltozását
szeretnénk még elvégezni.
Az idei évi falunapi előzetesként már tudható, hogy idén is velünk lesznek a Győri Nemzeti Színház művészei, akik ezúttal a
Rémusz bácsi meséit hozzák el. A műsorban fellép többek között a
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Mokka együttes, majd szintén élőben nyomja a rockot Vida Ferenc
(a Lord együttes alapítója) és csapata, a Vida Rock Band, majd este
21:30-kor érkezik sztárvendégünk: Nótár Mary, a Fásy Mulató koronázatlan nótakirálynője. A falunap időpontja: július 9., szombat.
Az idei évi lomtalanítást május 21-én, szombaton tartjuk.

Az idei évi fenti elképzeléseink, megvalósítandó terveink mellé
rendelt fedezettartalékunk úgy érzem biztosítot. Köszönöm, hogy
érdeklődéssel volt települése közérdekű eseményeire. További kellemes időtöltést kívánok.
Németh Tamás polgármester

Nárai település díszpolgára

5.§.
Díszpolgári cím adományozására a település egyik kiemelkedő
ünnepségén kerül sor.
6.§.
(1) A díszpolgári címben részesítetteknek az adományozáskor a
polgármester díszpolgári oklevelet és emléktárgyat ad át.
(2) A díszpolgári oklevél tartalmazza:
– az adományozott nevét
– az adományozás okát, keltét,
– a képviselő-testület határozatának megjelölését,
– az adományozó pecsétjét, címerét.
(3) A díszpolgári oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
7.§.
A posztumusz díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevelet,
valamint az adományozás tárgyában tartott ülés jegyzőkönyvének
kivonatos másolatát a kitüntetett személy közeli hozzátartozójának,
vagy egyenes ági leszármazottjának a község ünnepén kell átadni.
Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az oklevelet a település archivumában/múzeumában kell elhelyezni.
8.§.
A kitüntetett nevét és az adományozás évét a Díszpolgárok
könyvében kell megörökíteni. A díszpolgár nevét a „Település
Díszpolgárainak könyve” tartalmazza. A bejegyzésről a polgármester gondoskodik, a polgármester és a jegyző írja alá. A díszpolgárok
névjegyzékét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
9.§.
A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, amely a község tiszteletét
és háláját fejezi ki, s ez a kitüntetett személynek nem biztosít előjogokat és nem jár anyagi javadalmazással. A díszpolgári címmel
kitüntetett személy:
– meghívandó a község kiemelkedő ünnepségeire, rendezvényeire
– díjtalanul látogathatja az alapító önkormányzat művészeti és
közművelődési rendezvényeit, létesítményeit
– a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet
– jogosult a címet aláírásainál és egyéb kitüntetései között használni.
10.§.
(1) A díszpolgári címet a kitüntetés kezdeményezésére jogosultak javaslatára kizárólag méltatlanság címén vissza lehet vonni.
(2) Méltatlan a kitüntetésre az a személy, akit köztörvényes bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek.
(3) Visszavonás esetén a díszpolgár nevét, adatait törölni kell a
„Település Díszpolgárai”-nak könyvéből és erről az érdekeltet értesíteni kell.
(4) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a
jegyző köteles gondoskodni.
E rendelet 2011. január 14-én lép hatályba.

A fenti címen alkotott helyi rendeletet a képviselő-testület a közelmúltban. A megtisztelő címre bárki jelölhető, akiről az ajánló
úgy gondolja, hogy méltó a cím viselésére. A címet a képviselő-testület nem kívánja minden évben odaítélni, mert ez egyrészt csökkentené a kitüntető címet, másrészt úgy gondoljuk, hogy mivel
rendeletről van szó, a kitüntetett neve és adatai onnantól már a
helyi rendelet mellékletében fognak szerepelni, ezáltal biztosítva a
cím méltóságát. Tisztelt Lakótársaim! Ezúton kérem Önöket, hogy
amennyiben a cím viselésére alkalmas személyt szeretne jelölni, azt
a Polgármesteri Hivatalhoz címzett levélben írásban tegye meg. A
jelölés mellett röviden fejtse ki indoklását is.
Tájékoztatásul: a Nárai Község Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat által alapítható elismerő címről és díjról az
alábbi rendeletet alkotta:
Nárai település díszpolgári cím és posztumusz
díszpolgári cím adományozásáról
Díszpolgári cím, illetve posztumusz díszpolgári cím adományozható annak, aki Nárai község és polgárai számára, a község
fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében valamely területen kiemelkedő tevékenységet végzett. A díszpolgári
címmel az önkormányzat adózni kíván e személyeknek, kifejezve
a település elismerését példamutató magatartásukért, maradandó
alkotásaikért, a település szellemi és anyagi gyarapodásához való
hozzájárulásukért.
I. Fejezet
Nárai község díszpolgára
1.§.
(1) Nárai Község Képviselő-testülete „Nárai község díszpolgára”
címet alapít. A díszpolgári címet Nárai Község Önkormányzata a
kitüntetett személy nevének e rendelet 1. sz. mellékletében történő feltüntetésével adományozza. Az erről szóló, az adományozás
tárgyában tartott képviselő-testületi határozatának megjelölését
tartalmazó oklevelet, valamint az adományozás tárgyában tartott
ülés jegyzőkönyvének kivonatos másolatát a kitüntetett személynek
a település egyik rangos ünnepén kell átadni.
2.§.
(1) E kitüntető címre javaslatot tehetnek: az önkormányzat tisztségviselői, bizottságai, bármely települési képviselő, a településen
működő civil szervezet, egyház, intézmény és magánszemélyek.
3.§.
(1) A díszpolgári cím adományozásáról szóló javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A kitüntető címet a képviselő-testület minősített többséggel
meghozott döntésével adományozza.
4.§.
A díszpolgári címet a település lakossága nevében a képviselőtestület annak az élő, vagy elhunyt magyar, vagy külföldi állampolgárságú személynek adományozza, aki a Preambulumban foglaltak
szerint arra érdemes.

Németh Tamás
polgármester

Márkus Klára
megbízott jegyző
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Tisztelt Olvasó!
Az elmúlt időszakban jelentősen megnövekedett a betegforgalom a rendelőmben,
melynek oka a légúti, illetve a gastoinetinalis megbetegedések gyakoribb előfordulása
okozta. A légúti betegségeknél viszonylag
gyakran észleltem tüdőgyulladást, melyet az
esetek döntő többségében sikerült a betegek
otthonában meggyógyítani. Az alábbiakban
pár általam hasznosnak tartott gondolatot adok közre a tüdőgyulladásról, a gyomor- és bélrendszeri fertőző betegségek kezeléséről.
Tüdőgyulladás: a tüdőgyulladás kialakulásában jelentős szerepet játszanak a vírusfertőzések, melyek kaput nyitnak az egyéb
kórokozóknak. A téli időszakban viszonylag kevés inﬂuenzás
beteggel találkoztam. Az általam észlelt pneumóniák többségét
egyéb vírusfertőzéseket követő atípusos kórokozók által kialakult
tüdőgyulladásek voltak. Ezek a mikroorganizmusok túlnyomó
többségben a mycoplasma, moraxella. Tünetei: elesettség, nem
túl magas láz, kínzó, száraz, kevés köpetűrítéssel járó, vagy azt
nélkülöző szinte megszakításmentes köhögés, nehézlégzés, orrszárnyi légzés, bordaközi izmok behúzódása a légvételeknél, száj
körüli cynosis szederjesség. A diagnózist nehezíti, hogy rendkívül
ritka a beteg ﬁzikális vizsgálatánál észlelt lelet. Az esetek döntő
többségében nem hallható a bakteriális tüdőgyulladásra jellemző
zörej a mellkas hallgatózásánál (crepitáció), valamint kopogtatási
tünet (tompulat) sincs. A röngtenlelet is csak később alakul ki.
Kezelése szájon át adható kombinált antibiotikummal (makrolid
+ 3 generációs cephalosporin), hörgtágító, köptető, lázcsillapító adásával történik, 10 napig tart, gondos észlelés mellett. Ha
az antibiotikum szájon át történő beadása nehézségekbe ütközik
pareneralis (injekciós) antibiotikus kezelést alkalmazunk. Fontos
a beteg nyugalma, a sok mozgás mellőzése. Nem célszerű egész
nap feküdni, mert nehezebben ürül a hörgőkből a váladék fekvő
helyzetben. Fontos a könnyű ételek fogyasztása és a nagy menynyiségű folyadék bevitele.
Gyomor- és bélrendszeri fertőző betegségek: tünetei az émelygés, hányás, hasmenés, hasi görcsök, láz, általános gyengeségérzet. Oka nagyszámú kórokozó/vírus, baktérium, véglény bejutása
az emésztőrendszerbe. A helyes diagnózis (baktérium, vírus kimutatása laboratóriumi vizsgálatokkal időigényes és körülményes. Célzott gyógyszeres terápiat a bakteriális fertőzések közül
csupán a Campylobacter okozta bélhurut (Erythromycin), a
Clamydia fertőzés és a Giardiasis (Klion) igényel. A döntő többséget kitevő egyéb fertőzések terápiája aspeciﬁkus.

Az iskolakezdés nehézségei
Nemsokára a „kis ovisokból” „nagy iskolások” lesznek. Március
8.-án városszerte megtörtént az első osztályosok beíratása. Gyermeknek, szülőnek, pedagógusnak egyaránt okoz némi szorongást
az iskolakezdés, de sok örömöt is jelent, amennyiben jól döntöttek a szülők, valamint a gyermek beiskolázása is megfelelő időben
történt.
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Terápias tanácsok hányás esetén. Számtalan hányás elleni
gyógyszerrel rendelkezünk, hatásaik azonban kétségesek (Torecan, Daedalon, Cerucal, B6-vitamin). Kivételes esetekben alkalmazzuk a fenti medicamentumokat. Rendkívül fontos, hogy
hányást követően ne fogyasszunk azonnal folyadékot sem, hanem fél óra múlva cukros, citrom nélküli teával próbálkozzunk
kortyonként. Ha a hányást követően nem várunk a folyadékpótlással fél órát, újabb hányások következnek, amelyek a vér
„megsavanyodásával” járnak (metabolicus acidosis). A folyamat
csak infusioval szüntethető meg. Majd pépes, fűszermentes, kis
mennyiségű ételeket fogyasszunk: háztartási keksz, banán, vízben
főtt burgonya, dara, rizs, levesben főtt hús, sárgarépa. A normál
fűszerszegény étkezéshez az utolsó hányást követően 4 óra múlva
térhetünk vissza.
Terápias tanácsok hasmenéssel járó megbetegedések esetén. A
higiénés szabályok szigorú betartása: fertőtlenítő kézmosás, mosogatás, kilincsek, toalett, fürdő fertőtlenítése. Ha a hasmenéses széklet vércsíkot tartalmaz, feltétlenül forduljanak orvoshoz.
Hasmenéses megbetegedés esetén szintén fontos a megfelelő folyadékpótlás. Régebben bevett terápiasgyakorlat volt a hasmenés
elleni gyógyszerek szedése (Tannocarbon, Lopedium stb.). Ez a
gyakorlat káros is lehet, mert a kórokozók mérgeket, toxinokat
termelnek, melyek a szervezetben maradnak. A korszerű terápia
jelenleg a prebiotikumok (pl. Lacto Protect, Normaﬂore) szedése. A fenti, vény nélkül kapható készítmények elősegítik a normál bélﬂóra túlsúlyát a kórokozókkal szemben és a pathogenek
a szervezetből kiürülnek. Jó hatású a Smecta, amely diosmectilt
tartalmaz, bevonja a gyulladt bélszakaszt, ezáltal csökkenti a hasmenést. Nagyfokú hányás, hasmenés esetén szükség lehet ionpótlásra (ásványi sók). Erre szolgál a Normolyt, vagy Eletrolyt
por. Ezekből infúziót pótló folyadékot lehet készíteni. A hasmenéses betegségek hasgörcseit a Nospa tabletta enyhíti. Fontos a
lázcsillapítás is, mert a láz további folyadékvesztéssel jár.
Ha a fenti tanácsokat betartjuk, nagy valószínűséggel otthonában tudjuk kezelni a hasmenéses, hányással járó betegségeket.
Ha a fenti terápia mellett sem tudjuk uralni a helyzetet, kiszáradásos (exsiccalt) állapotba kerül a beteg, melyen kizárólag az
intravénás (infusios) kezelés segít. Az infusios terápiát az állandó
felügyelet hiánya miatt kórházi körülmények között lehet folytatni. Végül a kiszáradás tünetei: aluszékonyság, szemek aláárkoltsága, bőr könnyen ráncolhatósága (csökkent turgor), a szokásosnál
kevesebb vizeletürítés, csecsemőknél a kutacs besüppedése, acetonos lehelet. Köszönöm megtisztelő ﬁgyelmüket:
Dr. Halász Ernő
csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
c. kórházi főorvos
Mit is jelent az iskolaérettség? Hatéves kor körül a csöves
csontok megnyúlnak, hirtelen nagyot nő a gyermek. Fizikai ereje fokozódik, ami fontos lesz a kitartó munkához. Valamelyest
csökken a mozgásigénye (meg bír ülni már a fenekén), de ez nem
azt jelenti, hogy nincs szüksége a friss levegőn való ugrándozásra,
mozgásra. Ellenkezőleg: tudatosan kell ﬁzikai erőnlétét növelni.
Az iskolai elfoglaltságok nem csak szellemileg, de ﬁzikailag is nagyon fárasztóak, így ha a gyermek fáradékony, ez teljesítményére
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is ki fog hatni. A kéz ízületeinek fejlődése
során kiteljesedik a ﬁnom motorika is. Ez
teszi lehetővé az írás elsajátítását. A motoros ügyesség fokozza a gyermek önállóságát: egyedül tud öltözni, cipőfűzőt kötni,
barkácsolni. Ezek a tulajdonságok pozitívan
befolyásolják a pszichés fejlődését is.
Kulcsszónak számít a beiskolázás szempontjából a gyermek feladattudata és feladattartása. Ez olyan
pszichés érettséget jelent, hogy a gyermek készen áll új ismeretek
befogadására, a megismerésre. A kíváncsiság minden életkorban
alapvető emberi tulajdonság, de kisiskolás korban ez még inkább
érvényesül. A szabálytudat kialakulásával nő a gyermek fegyelmezettsége. Ez pedig növeli ﬁgyelmét, akaraterejét. Feladatvégzése
során nincs már szüksége állandó külső kontrollra, ﬁgyelmeztetésre, segítségre. Ez lesz az önkontroll kialakulásának alapja.
Új környezet, új problémák... Nagyon fontos a gyermek szociális érettsége, mennyire képes egy közösségbe beilleszkedni, a
közösség szabályaihoz igazodni, társaival való viszonyában milyen
taktikákat alkalmaz, megtanul-e bizonyos mértékig kompromiszszumot kötni. Vannak, akik uralkodni próbálnak társaikon, míg
mások teljesen alárendelik magukat egyes társaiknak. Egyik véglet sem jó, erre különösen a pedagógusoknak kell odaﬁgyelniük.
A nehezen alkalmazkodó gyermekeknek mindig több problémájuk adódik az iskolában is. A viselkedési, magatartási zavarok
zavarják az iskolai munkát. A gyakori negatív értékelés, büntetés

Kovács Ramóna
Ma este a hegyen
A ma este a hegyen ér,
körülötte a világ
s minden élő nyugodni tér,
csendes ima, mi elhágy.

ellenállást, agressziót válthat ki a gyermekből. Amennyiben ezt a
problémát nem tudják orvosolni, megfelelően kezelni, komoly
problémái lesznek a tananyag elsajátításában, az iskolai előmenetelben, és sikertelenné válhat.
Hozott tudás. Végül essen szó az iskolakezdés talán egyik
legfontosabb eleméről, a mentális fejlettségről. Ez a megfelelő tudásszint, melyre az iskolai tanulmányokat építeni lehet.
Sok gyermek tanulási problémája abból adódik, hogy nem volt
elegendő az a tudás, mellyel az iskolát megkezdte. Az iskolai
követelményeket úgy alakították ki, hogy feltételeznek egyes ismeretet, képességeket. Nagyon fontos, hogy a szülők fokozott
ﬁgyelemmel kövessék gyermekük teljesítményét és észleljék a
viselkedésében, magatartásában megjelenő legkisebb változásokat! Beszélgessenek rendszeresen a gyermekükkel, hogy elmondhassa, kibeszélhesse problémáit, sikereit, baráti konﬂiktusait, örömeit!
Ha a szülők negatív változást észlelnek, beszéljék meg a teendőket a pedagógussal, vagy forduljanak a Nevelési Tanácsadóban
dolgozó szakemberekhez. Ma még kevesen veszik igénybe a nevelési tanácsadást, szinte csak akkor, amikor a probléma már kialakult és kezelése nehéz. Pedig nem kellene szégyellni, ha valaki
szakembertől kér tanácsot, hiszen a gyermek érdekében történik,
hisz mindenki ugyanazért a célért, a gyermek sikeres előmeneteléért tevékenykedik.
Molnárné Németh Emma
védőnő

Humor
Az öreg székely utazik a vonaton. Ül vele szemben egy nő, aki egyszer csak megszólal:
– Elnézést felhúzná az ablakot? Nagyon hideg van odakint.
Az öreg szó nélkül felhúzza, majd megkérdezi:
– Na oszt most má meleg van odakinn?
– Papa, az ökrök is nősülnek?
– Csak az ökrök ﬁam, csak az ökrök....

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.
2008.08.21

– Papa, hogy hívták Ádám anyósát?
– Ádámnak nem volt anyósa, ő a paradicsomban élt...
A statisztikák szerint a gépjárműbalesetek 23%-át olyanok okozzák, akik alkoholt fogyasztottak. Tehát a 77%-át olyanok okozzák, akik vizet, kávét, üdítőt, tejet,
energiaitalt és egyéb alkoholmentes italokat fogyasztanak. Ezek az emberek tehát
háromszor olyan veszélyesek! Kerüld a társaságukat, tartsd magad távol tőlük!

Kérjük, adójuk 1%-át
ajánlják egyesületünknek!
A Náraiért Egyesület adószáma: 18899049-1-18
Ha beírja kedvezményezettnek, helyben marad adója 1%-a. Ezt mindenképpen beﬁzeti, nem marad az Öné. De rendelkező nyilatkozat nélkül a közös
állami kasszába kerül. Ezért kérjük, írja be adószámunkat az adóbevalláshoz
mellékelt rendelkező nyilatkozatra, így több pénz jut helyi rendezvényekre!
Köszönjük!
Náraiért Egyesület
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Óvodai hírek
Hírek az óvodaválasztásról, a beíratásról,
a család és az óvoda együttműködésének
kezdő lépései. Időszerűnek tartom, hogy
ezekről a kérdésekről írjak, hisz itt az ideje
az óvodai jelentkezéseknek, beíratásoknak.
„Mi alapján válasszak a gyermekemnek
óvodát? Kire bízzam legféltettebb kincsemet?” – merül fel a kérdés a családokban.
Óvodát választani sok szempont szerint lehet: milyenek a tárgyi
feltételei (külső és belső megjelenése) az intézménynek, milyenek a személyi feltételei (óvónők, dajkák). Melyik fontosabb?
Mindkettő, hisz együtt hatnak gyermekeink egészséges fejlődésére. Pályám során többször megkérdezték tőlem, milyen
óvodát szeretnék. Olyat, ahol gyermekeink biztonságban és jól
érzik magukat. Ahol szeretik, elfogadják és megértik őket. Ahol
okos szóval, türelemmel fordulnak feléjük – feleltem. „Nevelni
olyan munkát jelent, amelyet a pedagógus és a tanítvány csak
közösen végezhetnek sikerrel.” A nevelés tudatosan vállalt vakmerőség. Ehhez a vakmerő munkához kell megnyeri a gyermeket, ami kellő kitartást, nagy-nagy empátiakészséget, toleranciát követel a felnőttől.
A januári szülői értekezleten 11 kérdésből álló kérdőívet
adtunk ki a szülőknek. Választ kerestünk arra is, hogy mi
alapján választotta gyermekének óvodánkat. Lakóhelyhez ez
az intézmény volt a legközelebb, meghatározó volt az óvónő személyisége, elégedett az óvoda nevelőmunkájával. 22
db kérdőívet kaptunk vissza. Abban 22-en jelölték meg, hogy
meghatározó volt az óvónő személyisége (100%), 20-an, hogy
elégedettek az óvoda nevelőmunkájával (90%), 15-en pedig
szempontként jelölték meg a lakóhely és az intézmény közelségét (68%) is. A név nélkül visszaküldött kérdőívekből egyértelműen kitűnik, hogy a szülő elsősorban óvó nénit választ
gyermekének és másodsorban óvodát. Az elmúlt hét évben

Staféta
A stafétabot most Zernovácz Rékáé. Ismerkedjenek meg Vele!
– Honnan ismered Viszked
Georginát?
– Ginát az utcánkból, a
Gagarin utcából ismerem.
Mindketten egy suliba is
járunk. Jó barátnők vagyunk. A Nemzetiségi
Nyelvet Oktató Általános Iskolába járok, Felsőcsatárra. Negyedikes vagyok. Nagyon szeretek az
iskolámban tanulni. Az osztálytársaim kedvesek
hozzám és azt hiszem, én is hozzájuk. Tanító nénim Móriczné Pehm Anna aranyos, kedves.
– Kik a barátaid?
– A legtöbb barátom Náraiban él, de az iskolában is van egypár.
– Mi a hobbid, mit csinálsz szívesen?
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a beíratást megelőzően levélben kerestük meg a szülőket és
hívtuk meg őket bemutatkozásra, valamint beszélgetésre óvodánkba. Mit tudunk nyújtani, milyenek a nevelési elképzeléseink. Az idei évben a beiratkozás előtt minden érdeklődő
szülőt és gyermeket hívunk és várunk óvodánkba. Nyitottak
vagyunk a látogatásra az intézmény bemutatására, közös játékra az udvaron és a csoportszobában. Fontos, hogy a gyermek szüleivel együtt tapasztalja meg „Mi az, hogy óvoda?”.
Tele van ő még bizonytalansággal és kérdésekkel. Többnyire
nem is egészen érti, mit is keres az óvodában.
A szülők jelenléte nemcsak a gyerekeknek segítség. Maga a
szülő is a gyakorlatban láthatja, ﬁgyelheti meg az óvodai élet
belső világát, amit gyakran elképzelni sem tud. A tavasz folyamán az újonnan felvett gyermekek szüleinek szülői értekezletet
szervezünk. Erre szükség van, mert így a nyáron a gyermek kérdéseire a szülő nyíltan és a biztos tudás birtokában felelhet. Ez
megnyugtató mindkettőjüknek.
Szükséges megbeszélni, talán személyenként a gyermek beszoktatását. Ez hogy történjen, milyen módon. Kérni szoktuk
a szülőket, hogy nyáron, amikor erre járnak, jöjjenek be a
gyermekekkel, ismerkedjenek meg az óvodával, az ide járó
gyerekekkel. A szülői értekezleten arról is beszélünk, hogy
az óvodás élet első napjaiban nemcsak a gyerekeket, hanem
a szülőket is fogadjuk, várjuk. Kérésünk: a teremben üljenek
le a részükre elhelyezett székeken, ne foglalkozzanak túl aktívan a gyerekkel. Nyújtsanak biztos hátteret, de engedjék a
gyereket eltávolodni, ismerkedni a társaival, óvó nénivel. A
gyerekeknek nagy segítség, hogy a szülőkre stabilan számíthatnak, amíg szükséges, amíg még ismeretlen a környezet, a
sok gyerek, felnőtt. Fokozatos eltávolodást figyelhetünk meg,
ahogyan barátkoznak, ismerkednek, annak ütemében fogadják el az óvodát is. Előre is köszönjük óvodánk iránti megtisztelő bizalmat! Tisztelettel:
Dr. Némethné Fábsics Ildikó
óvodavezető
– Szeretek kézilabdázni és focizni. Az iskolában is van péntekenként kézilabdaedzés. Focizni pedig a barátokkal szoktam. Hobbim a futás és a tánc. A Hősök terén és a Petőﬁ utcában szoktam
futni. Általában több kört is megteszek. Táncolni pedig a saját
szórakozásomra szoktam otthon. Most a
mamámmal lakom. Azért van ez így, mert
a nyáron nagyon rossz esemény történt a
családunkban. Anyukám sajnos meghalt.
Apukámmal csak hétvégén tudok együtt
lenni, mert külföldön dolgozik. Ott is kell
aludnia, ezért hét közben távol van.
– Mi szeretnél lenni? Mik a terveid?
– Virágkötő szeretnék lenni. Nagyon
kedvelem a virágokat és a szép díszeket.
– Kinek adod át a stafétát?
– Nádor Dorkának adom a stafétát, ő
az egyik osztálytársam és szintén Náraiban él.
Marton Melinda
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Húsvéti Vásár Náraiban
2011. április 16-ra az Önkormányzat a
Náraiért Egyesülettel közösen nyuszivárást
és vásárt szervez a Millenniumi Parkban. A
gyerekeknek különböző ügyességi játékokkal készül Nádas Nikoletta művelődésszervező, az Egyesület pedig a szervezésben és
lebonyolításban vesz részt. A vásárt (hasonlatosan a karácsonyihoz) az Önkormányzat
rendezi. Lehet majd kapni húsvéti sonkát, hentesárut, tojást, sajtot, mézet, édességet, savanyúságot és kézműves termékeket. A
vásár egyben főpróbája lenne az ősztől rendezendő piacnak.
Hogy miért lényeges ez a község minden lakója számára?
Azért, mert a jövőben mindinkább fontos lesz a helyben termelt
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termények és termékek helyben értékesítése. Az üzemanyagok,
és az energia árának állandó drágulása maga után vonja az élelmiszerek árának az emelkedését is. Rövid időn belül mindenki
meggondolja majd, hogy bemegy-e a városba bevásárolni, vagy
helyben megveszi a jó minőségű és esetenként olcsóbb hazai
terméket. Természetesen csak akkor, ha van piac. Az Önkormányzat éppen ezért tartja kiemelt feladatának a piac jövőbeni
megszervezését. Ennek az is előnye, hogy akár az idősek is, de
mindenki, aki valamilyen termelésre adja a fejét, kiegészítő jövedelemhez jut. Úgy gondoljuk, hogy rövid időn belül újraélednek
a háztáji gazdaságok és élelmiszerben részben önellátó lesz Nárai.
Mindenkit sok szeretettel várunk április 16-án, szombaton a
Millenniumi Parkban!
Dr. Tatai-Szabó Miklós
alpolgármester

Fergeteges nőnap a Művelődési Házban
Ha március 8-a, akkor Nőnap. Az évnek az a
napja, amikor a férﬁak kicsit jobban odaﬁgyelnek a
nőkre. Titokban meglepik
őket valami aprósággal,
próbálnak a kedvükben
járni. Településünkön is
így történt, hiszen március 13-án ünnepi műsorral kedveskedtek a falu lányainak, asszonyainak. Két meghívott előadó csoport varázsolt
fantasztikus hangulatot vasárnap este. A polgármesteri köszöntő után a Vasi Honvéd Bajtársi
Egyesület Napsugár Kórusa kezdte meg előadását. Bevezetőként néhány apró humorral fűszerezett szösszenetet hallhatunk
a nőkről, majd bevonult a kórus. A látvány: XIX–XX. század
ruháiba öltözött emberek, a hölgyeknél napernyő, az uraknál
sétapálca. Mosolyogva énekelnek régi, fülbemászó dallamokat.
Felcsendült a Meseautó, a Hajmási Péter, a Túl az Óperencián, az Álom, álom, édes álom című nagysikerű szerzemény, de
helyet kaptak a katonanóták is. A közönség együtt énekelt a
Napsugár Kórussal. Néhány meghívott vendég szorgosan töröl-

gette szemeiből a könnycseppeket… A dalárda
egyik férﬁ tagja ünnepi
köszöntővel is meglepte
a hölgyeket. A Napsugár
Kórus után a Kőszegszerdahelyi Férﬁkar lépett
színpadra. Ők is készültek ünnepi köszöntővel,
majd szebbnél szebb
népdalokkal örvendeztették meg a közönséget.
Közel harminc dalt adtak
elő a nagyérdeműnek, akik itt is partnernek bizonyultak, s velük énekelték az ismert nótákat. Műsoruk befejeztével a férﬁkar
örömmel adta át a falu hölgyeinek az apró ajándékot: egy-egy

cserép virágot. Az est végén a vendégek koccinthattak a hölgyek
egészségére, s pár falat süteménnyel enyhíthették éhségüket.
Azt gondolom, jól sikerült rendezvényt zárhattunk. Pár órára ünnepelve érezhették magukat a NŐK, s kizökkenhettek a
mindennapok mókuskerekéből.
Nádas Nikoletta
művelődésszervező
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Elhunyt Péntek László
a Hírmondó alapító-mecénása
Szomorú szívvel vettük tudomásul a közelmúltban a lesújtó hírt: Laci Bácsi nincs többé. A múltkori újságban közöltük egészségi állapotának rosszabbra fordulását, azonban az ily közeli vég váratlanul ért bennünk. Laci bácsi

azon túl, hogy példamutató magatartásával utat mutatott
nekünk, közösségmegtartó-közösségformáló ereje óriási
volt. Máig fülemben csengenek szavai, tanácsai, gondolatai a világról és szülőfalujáról Nárairól, ahonnét 1956ban a sors Németországba, Diedorfba sodorta. Laci bácsi
gazdag életet élt és ezt főként erkölcsi értelemben írom.
Mint minden embert, őt is rabul ejtette és tartotta szülőfaluja, Nárai. Bár elköltözött, elszakadni a gyökerektől sosem tudott. Mert nem is akart. Rendszeresen járt „haza”,

ilyenkor sorra járta rokonait, ismerőseit. Mindig figyelemmel kísérte a közérdekű eseményeket, ilyenkor véleményét sem rejtette véka alá, sőt ki is állt azok mellett. Ha
kellett dicsért, de ha kellett, kritikát is megfogalmazott.
Túl azon, hogy érdeklődéssel volt a köz iránt,
támogatta is az általa fontosnak ítélt dolgokat
mind erkölcsileg, mind anyagilag egyaránt.
Így az akkor még létező iskola idején a Nárai
Tanulókért Alapítványt rendszeresen támogatta anyagilag minden évben. Aztán a templom külső, majd belső felújításához is komoly
összeggel járult hozzá. A 2004-ben megjelent
falutörténeti monográfia korrektúrázásának
költségét is ő állta. Ezt követően vetődött fel
benne a gondolat, hogy az akkor élődő Náraiért Egyesülettel karöltve indítsuk útjára a már
korábban néhány évig megjelent helyi újságot,
a Hírmondót. Ennek a feladatnak a megszervezésére engem kért fel. Rövid egyeztetések
után alakult ki a máig sikeres felállás: Marton
Melindával és Molnárné Németh Emmával
közösen Laci bácsi anyagi támogatásával útnak indíthattuk
az újságot, de túl ezen, a Náraiért Egyesület célkitűzéseit
is mindig támogatta.
Laci bácsi a példamutatásból előttünk ötösre vizsgázott.
Tette mindezeket úgy, hogy tőle soha senki nem kérte,
nem várta el, de tette, mert erkölcsi tartása így diktálta.
Kedves Laci Bácsi! Nyugodj békében!
Németh Tamás
polgármester

LACI BÁCSI – Emlékül
Mikor hazalátogatott és találkozóra hívott bennünket, boldogan mesélte, hogy a faluban többen is Laci
bácsiként szólították meg. Tényleg nagyon örült neki.
Gyermekien. Mikor megmutatta Nárai udvarán a Bull
nevű játékot, ránk ragadt lelkesedése, képes volt felkelteni érdeklődésünket e Franciahonban népszerű időtöltés iránt. Félénken, és a mi véleményünkre kíváncsian
állt elő a község lapjának újraindítási ötletével. Mikor
magyar és Nárai szokáshoz híven Őt is kritizálták, igaztalanul bántották, bölcs távolságtartással, elegánsan, a

vádaskodó személyének súlyához mérten mondott véleményt. Mindannyiunkat önmérsékletre, toleranciára,
az egyenes út keresésére, a korrupció elítélésére kért,
tanított. Szülőföldje és választott hazája iránti tisztelete
példaértékű volt.
Egy igazi világpolgár ment el. Élete nagy részét németként élte le, de szívében végig volt egy zug, ami magyar
maradt. Igazi MAGYAR, akire büszkének kell lennünk!
Kedves Laci bácsi! Béke veled! Köszönjük, hogy voltál!
Marton Melinda
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Egyházközségi hírek
Lelki tavasz – Nagyböjt
A hosszú tél látszólag mindent letarolt a mezőn és a kertekben.
Márciusban azonban a természet felkel téli álmából, minden csírázni, zöldellni kezd. Ez jelzi, hogy közeledik a tavasz. Mennyire
szép és ígéretes lesz minden. Valamiképpen az emberben is ez
történik a nagyböjti lélekújulással. „Emlékezz ember, mert por
vagy és porrá leszel” – halljuk a felhívást hamvazószerdán. Anyaszentegyházunk nem akar ezzel megijeszteni. Inkább a nagy célt
akarja felidézni, a dicső feltámadást. Nagy kihívás előtt állunk.
Nem tékozolhatjuk el az időt. Neki kell látnunk a nagytakarításnak. Amiként Arany János költőnk Laci ﬁának írja: „Ártatlan
szíved tavaszkertjében a vallást ezért öntözgetem…”

Legyünk tehát gondos „kertészei” lelkünknek a nagyböjt lelkigyakorlatai által
(imádság, böjt, jó cselekedet, bűnbánat).
Ahogy évről évre a fa vastagabb, gazdagabb, értékesebb lesz, úgy mi is gazdagodjunk Isten- és emberszeretetben.
Célunk az örök élet, nem pedig a fájdalmas kárhozat. Van segítőnk e fontos
feladatban. Ahogy a Föld meleget és esőt
kap, hogy viruljon, úgy segíti kegyelmével lelkünket üdvözítő Istenünk.
Rátkai László
jáki tisztelendő

A feleség a család napsugara…
Kedves Náraiak! 1942. március 11-én
XII. Piusz pápa rádión keresztül az új házasokhoz beszélt. A Család Éve alkalmából
idézek tőle egy kis részletet. Egyéni és szép
stílusa van a sokat támadott pápának. Ma
már világos, hogy a legtöbb zsidót ő mentette ki Hitler kezéből. Alaptalanul vádolták
meg, hogy nem tett érdekükben semmit, de
többek között a római főrabbit könyvtárosként alkalmazta, hogy
menthesse. Olvassuk őt:
Minden családnak megvan a maga tündöklő napja és ez a feleség. Halljátok, mit mond és mit tart erről a Szentírás: A szorgos
asszony kedvessége elbájolja férjét. A szemérmes asszony igen
nagy kegyelem. Az egek magasából világító naphoz hasonlít az
asszony, ha jó, s dísze a háznak. (Sir 26,16).
Valóban, egy feleség és anya olyan, mint a család napja. A napfény nagylelkűségével, a maga áldozatos iparkodásával, szakadatlan szorgoskodásával, mindenben tanúsított éber és gondos
gyöngédségével férje és gyermekei életét békéssé és derűssé teszi.
Állandó fényt és meleget áraszt maga körül. Úgy szokták mondani, hogy a házasság akkor boldog, ha mindkét házastárs nem
a saját maga, hanem a másik boldogítását és jólétét keresi. Ez a
nemes lelki tulajdonság és jóakarat – bár kétségtelen, mindkettőjüket kötelezi –, mégis leginkább az asszonyok erénye. Teremtésénél fogva ugyanis az anyai természet van megáldva a szívnek
azzal a bizonyos benső ösztönével és bölcsességével, amelynek
köszönhető az, hogy ha megbántották is, csak derűs jókedvvel
válaszol, vagy hogyha gyalázat éri, azt is csak tiszteletet parancsoló
méltósággal viseli el éppen úgy, mint a nap, amely a reggeli felhős eget a hajnal ragyogásával teszi derültté, és napnyugtakor is
aranyló sugaraival vonja be a fellegeket.
A feleség a család tündöklő napja, aki megjelenésének és beszédjének lángoló hevével ragyog fel előttünk. Szemének édes
sugara és hangja átjárja a lelkeket; érintgeti, hajlítgatja, fölemeli,
de el is űzi a szenvedélyek kusza zavargását. A jól végzett munka

örömére hangolja, és a családias beszélgetés meghittsége vonja
férjét, miután az legtöbbször egész nap szakadatlanul dolgozott
a műhelyben vagy a mezőgazdaságban, avagy talán kereskedelmi
ügyeivel, illetve hivatali teendőivel foglalkozott.
A feleség a család napja a maga természetes, kristálytiszta közvetlenségével, komoly egyszerűségével, tiszteletet parancsoló
keresztény méltóságával. Gondolkodása mély, lelkülete minden
jóra kész, viselkedése és öltözete illendően választékos, mert
lebilincselő szemérmesség ékesíti egész erkölcsi személyiségét.
Lelkének ﬁnom rezdülései, arcának ünnepélyességet sugárzó vonásai, hallgatása és minden fullánktól mentes mosolya, valamint
minden jóra való készsége az egyszerűségében is pompás virágnak
a báját kölcsönzi neki, amely a szivárvány színeiben pompázik.
Bárcsak megtudnátok, hogy a feleségnek és édesanyának ez a
képe a szeretetnek és háládatosságnak milyen mély érzéseit kelti
fel az édesapa és gyermekek szívében, és mennyire bevésődik ez
a lelkükbe mindenkorra.
Kedves Náraiak! Sok nemes és aranyos vonás van bennetek.
Fohászkodjunk gyakran családjainkért: Istenünk! Te teremtetted
az embert kezdettől fogva férﬁnak és nőnek, őrizz meg minden
családot őszinte szeretetben!
Hencz Ernő
nyugd. plébános

A Nárai Templomért
Alapítvány felhívása
Tisztelettel kérjük az adózókat, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával segítsék célkitűzéseinket, erre augusztus 20-ig van
lehetőségük. Egyben megköszönjük az eddigi felajánlásokat!
A Nárai Templomért alapítvány adószáma:
18893610-1-18
Nárai Templomért Alapítvány kuratóriuma
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Buszváró vásárlási lehetőség
A képviselő-testület a két faluvégi autóbusz forgalmi helyiség
átépítéséről határozott. Elsőként a Szombathely felőli, majd utána a buszöböl megépítése után a Pornóapáti felőli részen található kerül átépítésre. Így tehát a feleslegessé vált két fémvázas
épületet értékesíteni kívánjuk. Kérjük, akik buszvárót szeretnének vásárolni, jelezzék vételi szándékukat a Polgármesteri Hivatalban. Mindkét esetben a legmagasabb ajánlattevővel kötjük
meg az adásvételi szerződést.
Németh Tamás
polgármester

Közérdekű információk
Polgármesteri hivatal ügyfélfogadása
(94/511-403)
Hétfő:.................... 13-16 óra
Kedd: ...................... 8-16 óra
Szerda.................... 13-16 óra
Csütörtök: .................... nincs
Péntek: .................... 8-12 óra
Orvosi rendelés
(Nárai: 94/511-403,
Szombathely, Jáki út: 94/314-128)
Hétfő:
8-12 Jáki út, 10-12 Nárai
Kedd:
14-18 Jáki út
Szerda:
13-17 Nárai
Csütörtök:
14-18 Jáki út
Péntek:
8-12 Nárai
Gyermekorvosi rendelés
(Jáki út: 94/314-426)
Hétfő:
10-11.30
14-16 Jáki út
Kedd:
10-11.30 14.30-16 Jáki út
Szerda:
10-11.30
14-16 Jáki út
Csütörtök: 10-11.30 14.30-16 Jáki út
Péntek:
10-11.30 14.30-16 Jáki út
Csecsemő tanácsadás:
Szerda:
13-14 Jáki út
Csütörtök: 8-9.30 Jáki út
Nárai, csecsemő tanácsadás:
Nárai, betegrendelés:

Kedd: 8.30- 9.00
Kedd: 9.00-10.00

Védőnői szolgálat
(Molnárné Németh Emma
06-30/384-8374, 94/315-151)
Védőnői tanácsadás Szombathely, Kiskar u. 5-7.
Kedd: 13.00-15.30
Szerda: 7.00-9.00

Posta (94/312-394)
Hétfő-Péntek:
Délelőtt:
8-12
Délután:
12.30-16
Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet
(94/312-380)
Hétfő:
7.30-15.40
Kedd:
7.30-15.40
Szerda:
10.00-18.10
Csütörtök: 7.30-15.40
Péntek:
7.30-13.00
Művelődési Ház
Nádas Nikoletta művelődésszervező: 06-20/533-9252
Sárgaliliom Énekkar (Szilágyiné Pompor Vilma 06-30/478-1330)
Hastánc csoport (Déri Katalin: 06-70/331-1610)
Könyvtár: péntek-szombat
Aranykapu Óvoda
Dr. Némethné Fábsics Ildikó intézményvezető: 94/310-364
Római Katolikus Plébániahivatal (Ják)
Dr. Rátkai László esperes: 94/356-014, 94/356-217
Hencz Ernő plébános: Nárai, Kossuth Lajos u. 1.
Rendőrség: 107
Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Náraiban tűzgyújtásra kijelölt napok: kedd, péntek.
Szelektív hulladékszállítás: minden hónap első péntek.
Orvosi ügyelet: 94/311-100
Gerant Kábel TV hibabejelentő: 94/330-554, 40/368-361
E-ON hibabejelentő: 80/533-533
Víz- és Csatorna hibabejelentő: 94/313-745
Vas Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft.: 94/506-490
Lelkisegély telefonszolgálat: 80/505-519 (mindennap: 19-07 óra között)
Glória Temetkezési Vállalat: 94/320-719
Vas Megyei Temetkezési Vállalat: 94/314-082
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Náraiért Egyesület hírei
• DELIKÁT
Ebben az évben is gyűjtjük a DELIKÁT ételízesítős zacskókat a játszótérért! Részletek: www.delikat.hu. Az óvodában, a
Coop boltban és a Mini boltban is leadhatók vonalkódok, vagy
zacskók. Legyen Nárainak is egy szép DELIKÁT játszótere!
• Egyesületünk továbbra is kívánja szolgálni Nárai lakosságának kulturális és szociális igényeit. Az önkormányzattal és
Nádas Nikoletta művelődésszervezővel karöltve elkészítettük
ez évi programnaptárunkat.
Amiben eddig segítettünk:
• Az óvodai jótékonysági bálra megvásároltuk a vendégeknek kínált pogácsákat.
• A faluban rendezett nőnapi ünnepségen felkínált pogácsát is mi vásároltuk.

Lányok, Hölgyek,
Asszonyok, FIGYELEM!
Recept-csere klub
a Művelődési Házban!
Havonta egy alkalommal lehetőség nyílik arra, hogy a legjobb
recepteket megosszák egymással, tapasztalatot cseréljenek.
A ﬁatal lányok elsajátíthatják a sütés-főzés alapjait.
Jöjjenek el, lépjenek be az
„Ízek birodalmába”!
Első alkalom:
2011. április 9., szombat 10.00 óra!
Hozza magával a család kedvenc ételének receptjét!
Nádas Nikoletta
művelődésszervező

Nyugdíjasklub
2011. április 15-én, pénteken 15.00 órától
ismét Nyugdíjasklub lesz a Nárai Művelődési Házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Nádas Nikoletta
művelődésszervező

Értesítés Óvodai beíratásról
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy
2011. április 11–12-én (hétfő, kedd) 8-17 óráig
beiratkozás lesz óvodánkban.
Helye: Nárai Aranykapu Óvoda
Nárai, Petőﬁ S. u. 37. Telefon: 94/310-364
Beíratásra, illetve előjegyzésre kerülnek azok a gyermekek,
akik 2012. május 31-ig betöltik a 3. életévüket.
A beíratáshoz szükséges iratok:
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– a szülő személyi igazolványa
– a gyermek TAJ száma.

• Nádas Nikoletta felkérésére a március 15-i műsorban versmondóként szerepeltünk.
Júliusig tervezett programjaink:
• 04. 16. Az Önkormányzat által
szervezett húsvéti vásáron való részvétel.
• 04. 21. 16 órától: Nyusziváró játszóház,
a Kultúrházban.
• 04. 24. Locsolóbál szervezése.
• 04. 30. Segítségnyújtás a májusfaállításnál.
• 05. 21. Lomtalanítás, szemétszedés.
• 05. 28. Gyermeknap.
• 06. 11. Segítség a Pünkösdi király választásnál.

Májusfaállítás
Mindenkit sok szeretettel várunk április 30-án, szombaton
16-órára a Millenniumi Parkban történő májusfaállításra!

Lomtalanítás
Tisztelettel értesítem a lakosságot, hogy ide évi lomtalanításunkat május 21-én, szombaton tartjuk. Kérjük a lakosságot, hogy a
lomokat reggel nyolc óráig a házaik elé kihelyezni szíveskedjenek.
Kérjük, aki tud, segítsen a lomok felrakásában. Nem szállítunk el
veszélyes hulladékot, vegyi hulladékot, kerti nyesedéket, építési
törmeléket. Kérjük, az apróbb lomokat kötegelve, dobozolva helyezzék ki. Köszönettel: Németh Tamás polgármester

Felhívás!
Tisztelettel értesítem a lakosságot, hogy a Nárai Polgármesteri
Hivatal tulajdonát képező, a jegyzői feladatok ellátására kiadott
IBM típusú hordozható Notebook számítógép a Polgármesteri Hivatalon kívül történt használat során eltűnt! Kérem, hogy
aki a számítógép holléte felől információval rendelkezik vagy azt
megtalálta, a Polgármesteri Hivatal, vagy a rendőrség részére haladéktalanul jelezni szíveskedjék, mivel a számítógép fontos hivatali és adó információkat tartalmazhat!
Németh Tamás
polgármester

Figyelem!
Ha elmúltál 6, de még nem vagy 9 éves, szeretsz mozogni, szeretnél egy csapathoz tartozni
és jól érezni magad, jelentkezz!
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy Néptánc tanítás indul a Nárai Művelődési Házban!
Jelentkezni: nyitva tartás alatt Nádas Nikolettánál személyesen, vagy a 06-20/533 9252es telefonszámon lehet.
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Sportélet
– van sportélet Náraiban
a focin és a tekén kívül is!
A Nárai Amatőr Asztalitenisz Csapat hosszú évek eredményes szereplése után végre aranyérmet szerzett a Vas megyei
kistelepülések asztalitenisz versenyének döntőjében. A 2011.
január végén rendezett döntőt a Váci Mihály Általános Iskolában bonyolították le, nyolc csapat részvételével. A nárai csapat Bicsák Attila, Schmalzl Imre, Lóránth Sándor összetételben nyert, de a csapat tagjai még Kovács Miklós és Mészáros
Ferenc is.

Április 24

Locsoló
BÁL
a kultúrban
este 8-tól kifulladásig

zenél:

D ZSOZI

Büfé, zsíroskenyér, tombola
Tombola tárgyakat szívesen fogadunk,
ajándék tombolajegy ellenében
Jegy elővételben: ( Mini ABC, óvoda ) 800 Ft
a helyszínen 1000 Ft
a Náraiért Egyesület szervezésében

Kedves ﬁatalok! Ha kedvet éreztek az asztalitenisz űzéséhez,
szeretettel várunk benneteket! Vasárnap esténként 18 óra után
edzünk a kultúrházban. Szükség van az utánpótlásra.
Lóránth Sándor

Soprthírek – labdarúgás
A csapat a felkészülés során négy edzőmérkőzést játszott, Sé-Honvéddel, Pornóapátival egy-egy és Jákkal két mérkőzést.
Az eredmény minden esetben sajnos vereség lett, de a játék helyenként biztató volt.
Egy játékost igazoltunk, aki úgy érzem a
csapat hasznára tud lenni. Így tizenhat fős
kerettel vágtunk neki az őszi szezonnak.
A bajnokságot idegenben Oszkón kezdtük és 3–0-ás vereséget
szenvedtünk. Majd hazai pályán a Szombathelyi Focisuli csapatát fogadtuk és 2–1 győzelmet arattunk. Továbbra is várjuk a
szurkolóinkat a mérkőzésekre. A Nárai csapatról szóló híreket
a www.naraisk.at.ua internetes címen követhetik ﬁgyelemmel.
Sportbaráti üdvözlettel:
Koltay István
sportkör elnök

