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30 éves óvodai jubileum
Szeptember 22-én, szombaton a zsúfolásig megtelt Művelődési Házban tartottuk a Nárai Aranykapu Óvoda 30 éves jubileumát. A rendezvényen részt vett a fenntartó önkormányzat
képviselő-testülete, az óvoda jelenlegi dolgozóin kívül meghívást
kaptak az intézmény egykori munkatársai is. Őket mind virággal
köszöntöttük. A megemlékezésen nagy sikerű műsort adott az
óvodásainkon kívül a Sárgaliliom Énekkar. Az intézmény jubileumát, településen betöltött szerepét méltatták beszédükben Fábsics Ildikó intézményvezető és Németh Tamás polgármester. A
műsor keretében búcsúztattuk Polgár Károlyné dajkát és köszön-

töttük Nagyné Tanay Katalin óvónőt, aki a kezdetektől, immár
30 éve dolgozik intézményünkben. A műsor végén adtuk át a
Nárai község díszpolgára megtisztelő címet Varga László vállalkozó részére, aki immár 1994 óta támogatja óvodánkat játékokkal
minden év húsvét és karácsonyán. Így mindannyian kijelenthetjük – talán az országban egyedüliként – olyan település lakói lehetünk, amelynek óvodája 18 éve nem költött játékokra, mégis
az egyik ilyen téren is a legkorszerűbben felszerelt intézmény a
miénk. Varga László nagy taps közepette meghatódva vehette át
kitüntetését, kire Nárai méltán lehet büszke.
N. T.

Varga László Nárai
község díszpolgára lett

Varga László átvette Nárai község
díszpolgára címet
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Önkormányzati hírek
Túl a szüreti felvonuláson, az ősz beköszöntével köszöntöm a kedves olvasót!
Náraiban az idei év legnagyobb beruházása
a településközpont átépítése volt. A munka elindításának kezdete még a 2009-es
esztendőre nyúlik vissza. A korábbi ciklus
utolsó testületi ülésén született döntés a
„főtér átépítéséről”. Ha jól tudom, akkor még Lóránth Csaba is köztünk volt,
egyik lelkes kezdeményező, támogatóként. Ezt követően került
sor Lukács Ernő tervező kiválasztására. Majd számos egyeztetés
történt a hatóságokkal, elkészült a meglévő, átépítendő rész geodéziai felmérése. Ezt követte a tervezés, az engedélyeztetés, amely
2010-ben lett jogerős. Majd egészen 2012-ig kellett várni, hogy
a kivitelezés megversenyeztetése után szerződést köthessünk az I.
ütem elkészítésére a vasvári Németh Térburkoló és Útépítő Kft.vel. Ez azért is volt jelentős, mivel ha a kivitelezés a jogerőt követő két éven belül nem indult volna el, akkor érvényét veszítette
volna. A munka koncepcionálisan nagyon összetett volt, mivel a
meglévő komplett alépítmény elbontástól, a vízelvezetés átépítésétől kellett indulnunk. Ráadásul a község egyik leginkább kritikus
szakaszáról volt szó, hiszen az összes közintézmény, alapellátás is
itt található. Ezúton is megköszönöm Önöknek is a türelmet, a
kitartást, a sokszor „háborús” körülmények közötti boltmegközelítéshez, de azt vallom, ami készült, része Nárai arculatváltásának
és hosszú évtizedekig szolgálja majd az Önök kényelmét. Az átépítés során zárt rendszerű vízelvezetés, a régi helyett közel 1000
négyzetméteres felületű térköves járdaszakasz készült. Emellett
nyolc parkolót alakítottunk ki a főút mellett, továbbá kettő autó
parkolhat a takarékszövetkezet és a Polgármesteri Hivatal között
is, illetve egy modern autóbuszöböl is készült. Az óvoda, a kisgyermekek biztonsága indokolta a kereszteződésben a forgalomterelő
sziget kialakítását, illetve az elsőbbségadást is Stop tábla váltotta.
Az év hátralévő részében az új buszváró elkészítése és a látványelemek kihelyezése van hátra. Összesen nyolc kültéri öntöttvas pad,
két ötférőhelyes és három tízférőhelyes kerékpártároló és két fém
kuka kerül kihelyezésre, melyekből a korábban készült négy faluszéli buszmegállóhoz, a templomhoz és temetőhöz is kerül egyegy. A gyártó november elejére ígérte a szállítást. Mint már látható jelei is vannak, mintegy sétány jelleget kölcsönözve a megújult
térnek, tizenkettő kandelábert is felállítunk, melyek még jobban
kihangsúlyozzák településünk „főterét”, amik a szüreti felvonuláskor gyulladtak ki először. A kandeláberek alkonykapcsolóval a
sötétedés beálltával gyulladnak ki, majd éjfél tájékában időkapcsoló oltja le őket. A főterünk a már 2009-ben kifizetett tervezői
díjakkal, vízjogi engedélyekkel, szakigazgatási hozzájárulásokkal,
minőség tanúsításokkal, szakfelügyeleti díjakkal (közműszolgáltatók felé), kivitelezés költségével, műszaki ellenőr díjazásával,
kandeláberekkel, a készülő új buszváróval, a még hiányzó térbútorokkal közel 30 millió forintból újul meg.
Idekapcsolódó hírként közölhetem, hogy zajlik a Coop bolt
áttervezése is. Minden bizonnyal jövő év nyarán már egy impozáns létesítmény áll a rendelkezésünkre, amely alapterületileg is
nagyobb lesz, lévén a volt italbolttal is összenyitásra kerül. A meg-
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újult élelmiszerbolt bejárata pedig a Tópart utca felől lesz, már
ehhez kapcsolódóan készült a Tópart utcai parkoló. A megújult
szupermarket új belsőt, bútorokat, pultokat kap. Információim
szerint a mintegy 40 millió forintos fejlesztés tavasszal kezdődik.
A közösségi helyek és szolgáltatások fejlesztése tárgyában, mint
már korábban beszámoltam róla, mindkét Európai Uniós pályázatunk, a Sportöltöző és Park-ház fejlesztése is nyertes lett. A két
épület együttesen mintegy közel 30 millió forintos beruházása heteken belül indul, igaz a munka zömét jövő év tavaszán kívánjuk
elvégezni. Mindkét kivitelezésre a Nárai V + V Generál Építő Kft.
ügyvezetője, Vörös Péter tette a legkedvezőbb ajánlatot. Tudvalévő, épületek teljes arculatváltáson mennek át, napkollektorok,
hőszivattyúk kerülnek beépítésre. A megújuló Park-ház áttervezésénél is az volt a cél, hogy az épület olyan látványt képezzen,
amely bármelyik hazai frekventált idegenforgalmi helyen is megállná a helyét. Legyen modern, letisztult formájú, de ugyanakkor
népies hagyományokon nyugvó. A megújuló épület piros hódfarkú cserepet kap, az előtetőt három fehérre vakolt tornác-oszlop
fogja tartani, hófehér külső falak és diópác színű fa épületelemek
kapnak fő hangsúlyt. A nyílászárócseréken túl megújulnak a helyiségek, készül hagyományos és akadálymentes bejárat. Ami a fő
változás lesz, a tűzoltószertár vas ajtaját bukó-nyíló üveg-portál
váltja, az új rendeltetése pedig klubszoba lesz. Míg a sportpályán
a bírói öltözőn kívül többek között egy térkövezett nagyméretű
fedett terasz is készül. Az épületek terveit egy fiatal, tehetséges
Nárai építész-mérnöknő, Petrás Kinga készítette.
A képviselő-testület idei évi tervei között szerepel a Dózsa
György utca felújításának elindítása is. Első körben a járda kerül
teljesen elbontásra, majd újra alapozása után az idei évben feltehetően a tél beállta miatt már csak a betonozásig jutunk el. Erre
már csak a jövő évben kerül rá az aszfaltszőnyeg, ugyancsak jövőre marad az út felújítása is, melyet szintén aszfaltburkolatúra

építünk. A munkák költségbecslése mintegy 17-18 millió forint.
A mérnökök tanácsára kezdünk először a járdafelújítással. Ha
az úttal kezdenénk, akkor az azt követő járdaelbontás és -építés
komoly károkat okozna. Erre a ciklusra egyébként három utca
felújítását tűztük ki célul (Dózsa, Béke, József Attila utcák), mely
utak felújítása továbbra is vállalható, azonban nem várt jó hírként
minden eddig benyújtott uniós pályázatunk nyertes lett. Mivel
ezek utófinanszírozásúak, ezért a kivitelezésüket és átadásukat
követő fél-egy év múlva jutunk csak hozzá a tényleges támogatáshoz, magyarán addig bent áll a pénzünk. Az idei év eleji 50 millió
forint nyitóegyenleggel szemben már látható, hogy ebben az év-
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ben közel 60 millió forint összértékű kifizetésekre fog sor kerülni.
Főtér rekonstrukció: közel 30 millió, napkollektoros rendszer az
óvodában: 16 millió, Park-ház és sportöltöző: kb. 5 millió, Dózsa utca: kb. 4 millió. De emellett több kisebb fejlesztésünk is
volt, utakat kátyúztunk, a napokban végeztek a szakemberek az
alkotóház és az óvoda villamos vezetékének föd alá helyezésével,
szétválasztásával. Az óvoda eddig a volt iskolából volt megtáplálva,
most külön mérőt szereltünk, kedvezményes „H” tarifájú 3 fázist
kapott a hőszivattyú rendszer, falunapot tartottunk stb. Mindezen

kifizetések ellenére is kijelenthetem, hogy a fenti három utca felújításának teljes összege január elsején is a számlánkon lesz. Mivel
a gazdálkodásunk kiegyensúlyozott, fontos szerep jut a likvid pénzeknek. Ezeket „holtidőben” banki tranzakciókkal gyarapítjuk,
ez is része önkormányzatunk „pénzcsinálásának”. Ha pl. a fenti
utakat azonnal elkészíttetnénk, akkor az elnyert pályázatokon túl
egy sor más fejlesztés megvalósítása hiúsulna meg. Évi cirka 4-5
millió forint bevételünk származik kamatbevételből. Ha hitelből
gazdálkodnánk, akkor meglehet, mi fizetnénk ennyi kamatot a
banknak. A különbség évi tízmillió, egy négyéves ciklusban pedig 40 millió forint. Azaz, ha folyamatosan tartalékot görgetünk
magunk előtt, nem pedig hitelt, ennyivel tudunk többet költeni
a településre csak ebben a ciklusban, mintha ajtóstól rohannánk
a házba. Ez ilyen egyszerű. Talán a petíciót benyújtók is megértik
a testület gazdálkodásának fő pilléreit. Másfelől ne feledjük, ez a
tartalék szolgál fedezetül a Felsőcsatári iskolaper követeléséül is.
Ehhez kérem mindenki megértését, kitartását, türelmét. A célunk
továbbra is az összes közintézmény megújításán túl a teljes járdarendszer és úthálózat aszfaltossá történő átépítése. Ám míg a
korábbi években útfelújításokra, most épületek fejlesztéseit célzó
pályázatok érhetőek csak el.
Időközben végleg összerogyott a volt tűzoltószertár elé kiállított
egykori Nárai tűzoltókocsi. Mivel e tárgy múltunk egyik pótolhatatlan eleme, ezért nem is kérdés a megmentése. Kovács Miklós
vállalta, hogy elemeire szedi, ahol muszáj a pótlásokat is elkészíti.
A teljes felújítását követően ismét köztéren állítjuk ki, de már fedett térben, hogy minél tovább megőrizhessük az állagát.
A nyár végén írta ki a minisztérium az „Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmód programok” TÁMOP Európai Uniós
pályázatot, amelynek beadását másfél hét után fel is függesztették.
Mivel rendelkeztünk előzetes információkkal, és mert rá tudtunk
készülni, így az első napon be tudtuk nyújtani a komplett dokumentációt. Időközben a pályázatunk befogadásra került, az erről
szóló értesítést megkaptuk. Jelenleg az elbírálás zajlik. Mint ismeretes a 100%-os támogatottságú pályázat segítségével rengeteg

3

sport- és kulturális rendezvényt tudnánk településünkön megvalósítani jövőre. Önkormányzatunk a maximálisan elnyerhető 10
millió forint összegre pályázik.
Jövőre fejleszt a T-Com távközlési szolgáltató is. Elsőként a
Szombathely környéki falvak közül, a szombathelyi telefonközponttól egészen a Nárai postánál lévő elosztóig optikai kábel kerül
lefektetésre. Ezáltal olyan minőségű távközlési szolgáltatások vállnak elérhetővé, mint a belvárosban. A fejlesztés mintegy 20 millió
forintból valósul meg. A buszvárónál lévő két szürke dobozt egy
váltja, mely a telefonfülke mögé kerül áthelyezésre. Az optikai kábel védőcsöve a térkövezéssel már kiépítésre került az alkotóházig,
ezért a most lerakott térkövet jövőre nem kell megbontani.
Szeptember 5-én hirdettek ítéletet a Felsőcsatári iskolaperben.
Hogy jó hír-e, avagy rossz: 27%-ban pernyertes lett a felperes
Felsőcsatár. Ami azt is jelenti, hogy 73%-ban pedig pervesztes
lett. Ilyen arányokban kell állni is a felmerült költségeket is (pl.
szakértők stb.). A sikerdíjas elszámolású jogászunk véleményem
szerint jó munkát végzett, mert a 73% követelést visszahozta.
Nárainak tehát fizetnie kell, ezt követően pedig hozzá kell járulni
az iskola további fenntartásához, valamint a 2003-tól napjainkig
terjedő követelést is teljesítenünk kell, mégpedig kamatostól. A
fizetendő összeg egyelőre még nem ismert, de mindenképpen
több millió forint kifizetéssel kell kalkulálnunk.
Bonyodalom akadt a szelektív hulladékgyűjtésben, de már kisimultak a szálak. E hónaptól immár hivatalosan is a SZOVA Zrt.
szállítja el minden hónap első szerdáján a kihelyezett zsákos hulladékot díjtalanul. Zsákot azonban csak a kuka előfizetők részére
tudnak biztosítani, de információim szerint minden ház elől elszállítják a kihelyezett hulladékot.
A megyében elsőként SMS híradót terveztünk indítani, havi kb.
20 közérdekű információ továbbításával szerettük volna Önöknek
azonnali információkkal szolgálni. Azonban úgy tapasztaltuk, hogy
a lakosság nem igényli a szolgáltatást, mert mindössze két érdeklődő akadt iránta. A direkt megkeresésekre is olyan válaszok érkeztek, hogy enélkül is mindenki időben értesül mindenről, ezért
nem kéri a szolgáltatást. Ennek igazán örülünk.
Hogyan tovább Nárai? Mindanyiunkat érintő kérdés: január elsejétől megszűnik Nárai önállósága, lévén a lakosságszám nem éri
el a kétezer főt. Kormánydöntés értelmében önszerveződő módon kell végrehajtani az egyesülést úgy, hogy az összlakosság létszáma legkevesebb 2000 fő legyen. Azt – bár nevek nélkül – közölhetem, hogy az év elejétől kezdve ez ügyben az összes környező
település polgármestereivel folytattam több körös egyeztetést,
hogy számunkra a lehető legjobb megoldás szülessen. Bár hivatalos döntés még nincs ugyan, de van rá esély és az én meglátásom
az, hogy a közös jövőt Balogunyommal és Kisunyommal közösen
folytathatjuk, akik a jelenben is körjegyzőséget alkotnak. Mindkét
település polgármesterével hosszú évek óta jó a kapcsolatom, komoly mérnökemberek. Elképzeléseink szerint a létrejövő önkormányzati hivatal továbbra is Balogunyom központtal működne,
lévén ott a teljes hivatali létszám kiépített, míg a Nárai 1,5 fővel
működik, a jelenben még jegyzővel sem rendelkezünk, mint közismert, a megbízott jegyzői feladatokat Márkus Klára pénzügyesünk látja el. Amit fontosnak tartanék kiemelni, a két falu hozzánk
hasonlóan hitel nélkül gazdálkodik, megtakarítással rendelkeznek,
tehát sok közös vonás van köztünk. Amit már előre le kívánunk
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tisztázni, hogy nem szeretnénk egymás zsebében turkálni, minden
település megtartaná eddigi önállóságát a pénzgazdálkodás területén, csupán az államigazgatási feladatok folynának össze, magyarán közös jegyzője lesz mindegyik településnek. A pénzügyesünk – s jelenleg megbízott jegyzőnk is egyúttal – Márkus Klára is
balogunyomi lakos, így a „Nárai kirendeltség” működtetése sem
jelentene nehézséget, lévén a központosított ügyintézéshez szükséges ügyiratokat nap mint nap tudná szállítani a két település
között. Megköszönve érdeklődését lakóhelyének közügyei iránt,
tisztelettel:
Németh Tamás
polgármester

Sajtóközlemény

Európai Uniós támogatásból napkollektoros használatimelegvíz előállító rendszer a Nárai Aranykapu Óvodában.
Nárai község Önkormányzata 13 597 875 forint támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv keretében, a „Helyi
hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP-2011-4.2.0-A) pályázati kiíráson. A
bruttó 15 997 500 Ft összköltségvetésű beruházásból megvalósult beruházás keretében 20 tábla TiSUN FM-S 2,55
típusú napkollektor került felszerelésre.
A projekt célja a közintézmény használati-melegvíz ellátásának részbeni kielégítése napkollektoros rendszerrel. Az épület éves átlagos HMV igénye körülbelül átlagosan napi 2 m3. A
HMV ellátását eddig az épület fűtését is ellátó gázkazán biztosította, amely ellátása vezetékes földgázról történik. A földgázról
történő HMV ellátás kiváltására 20 tábla TiSUN FM-S 2,55 tí-

Ha felmegy a pumpa
A magas vérnyomás veszélyes. Különösen
akkor, ha az évek során fokozatosan emelkedik meg, anélkül, hogy észrevennénk. A
tartósan magas vérnyomás komoly, hosszú
távú következménnyel járhat, különösen a
szív- és érrendszer, valamint a vese tekintetében. Az, hogy mi számít magas vérnyomásnak, orvosi megállapodás kérdése. A
konszenzuson alapuló érték felett már feltétlenül indokolt foglalkozni a jelenséggel. Ez két számot foglal magában: a szisztolés
és a diasztolés értéket, amelyek az artériás rendszerben uralkodó
nyomásviszonyokról tájékoztatnak. A határérték jelenleg 140/90
Hgmm. Súlyos cukor-, vagy vesebetegségben azonban még tovább, 130/80 Hgmm alá kell csökkenteni a vérnyomást. Különösen 80 év felettiek esetében a túl alacsony vérnyomás nagyobb

pusú napkollektor (51 m2 kollektor felület) került fel az épület
tetejére, valamint a hozzá tartozó kiegészítő épületgépészeti és
vezérlő egységek kerültek elhelyezésre az épületben. A beruházás elvégzésére meghívásos közbeszerzési eljárás került kiírásra,
amelyre a legjobb ajánlatot a győri székhelyű, de szombathelyi
telephellyel rendelkező KG-IVEST 2008 Kft. tette meg, így a
kivitelezésre a vállalkozói szerződést velük kötötte meg az önkormányzat.
A projekt támogatására az Önkormányzat az Új Széchenyi Terv
keretében, a Zöldhatóság-fejlesztési Programban kiírt (KEOP20114.2.0-A) című programra nyújtott be pályázatot az Energia
Központ Nonprofit Kft.-hez. A pályázat a bírálat során 85%-os
intenzitással 13 597 875 Ft támogatást nyert el.
A projekt eredményeként nem csak a melegvíz előállítási költségei csökkennek az üzemeltető Önkormányzatnak, hanem éves
szinten 90,83 GJ fosszilis energiahordozóból előállított energia
kerül kiváltásra megújuló energiával, amely éves szinten 6,37
tonnával csökkenti a környezet üvegházhatású gáz terhelését.
Nárai Község Önkormányzata
Cím: H-9797 Nárai, Petőfi Sándor utca 41.
E-mail: nemeth.tamas@gpinet.hu
Honlap: www.narai.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
veszélyeket rejthet. Náluk a 160/90 Hgmm-es vérnyomás is elfogadható.
Miért veszélyes? A magas vérnyomás több formában jelentkezhet. A betegek általában a hirtelen vérnyomáskiugrásra figyelnek fel, amelyre lüktető fejfájás, kipirulás, szédülés és látászavar
lehet az intő jel. Egy extrém magas vérnyomáskiugrás könnyen
eredményez stroke-ot! Ám az is előfordulhat, hogy a magas vérnyomás nem is okoz panaszt, mert az évek során fokozatosan
emelkedhet meg, és a szervezet megszokta. Ez azért baj, mert a
tartósan magas vérnyomás komoly, hosszú távú következménnyel
jár: tönkremehet az érrendszer, jelentősen megnő az egyéb szívérrendszeri betegségek rizikója, nagyobb a veszély a vesebetegségekre. Ezért van szükség a magas vérnyomás betegség szűrésére!
Egy egészséges embernek is évente egyszer tanácsos megméretnie a vérnyomását.
A gyógyszeres kezelés. A hypertonia olyan krónikus betegség,
amely alapvetően nem gyógyítható, de kezelhető! A vérnyomás
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határérték alatti tartásával a beteg életkilátásai ugyanolyanok,
mint egy normális vérnyomással bíró emberé. A mai gyógyszerekkel jól be lehet állítani a vérnyomást, ám fontos tudni, ha
ezeket elhagyjuk, akkor a magas vérnyomás visszatér. A vérnyomást csak lassan, fokozatosan szabad csökkenteni! Ha pl. extrém kiugrást, mondjuk 200 Hgmm feletti értéket mérünk, nem
szabad hirtelen sokat (70-80 Hgmm-t) csökkenteni, mert ez
akár agylágyuláshoz is vezethet. Már az is jó eredmény, ha 20-30
Hgmm-nyit csökkenteni tudjuk. Sokan tartanak otthon vérnyomásmérő tablettát: legyünk óvatosak, inkább kérjünk tanácsot
háziorvosunktól, akár telefonon is.
Az életmód is számít? A jelenleg elérhető kitűnő gyógyszerek
ellenére a magas vérnyomás kezelésében első helyen mégsem a
gyógyszeres terápia, hanem az életmódváltás áll. A megfelelő testmozgás, a súlycsökkentés,a só- és koleszterinszegény étrendre való
áttérés, a dohányzás abbahagyása mind-mind mérsékli a magas
vérnyomást, illetve csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek
kockázatát. A betegek együttműködése nem mindig megfelelő. Jó
tudni, hogy ha gyógyszeres kezelés indul, az életmódváltásnak akkor is nagy szerepe lehet: könnyebb lesz beállítani a gyógyszerelést,
a szükséges készítmények száma és adagolása is csökkenhet.
A szakszerű mérés. Hivatalosan minden orvos-beteg találkozásnál meg kell történnie. Igaz, sokan fehér köpeny hypertoniáról is szerepelnek. Ezért talán jobb, ha a vérnyomásmérést az
asszisztens végzi. Az is komoly segítséget jelent, ha a beteg egy

megfelelő készüléket beszerezve, helyesen, rendszeresen mérni
tudja a vérnyomását otthon. A napközbeni teendők közepette
a 24 órás (Holter) monitorizálás során a testre szerelt készülék nem csupán méri, de regisztrálja is a vérnyomásértékeket,
amelyeket másnap a szakorvos elemez. Fontos tudni, hogy a vérnyomás akár percről percre is változhat. Ezért egyetlen mérés
eredményéből soha nem szabad messzemenő következtetést levonnunk.
A hiteles mérés. Orvosi szempontból csak akkor hiteles a vérnyomásmérés, ha a páciens előtte legalább 5 percet nyugalomban töltött, ha a mérést a szívvel egy magasságban, behajlított
karon végezzük, ha a megfelelően széles mandzsettát a felkar közepére helyezzük!
Vérnyomásmérő otthon. Akkor vegyünk készüléket otthonra, amikor elsőször észleljük, hogy gond lehet a vérnyomásunkkal. A készüléket gyógyszertárban, vagy orvosiműszer boltban
vásároljuk. Válasszunk automata, felkarra helyezhető, digitális
szerkezetet. Figyeljünk arra, hogy a mandzsetta elég széles legyen. Eleinte naponta egyszer, majd kétszer végezzünk mérést,
később ritkábban is elég. Ne lepődjünk meg: a vérnyomás jelentős napszaki ingadozást mutat, általában a kora reggeli órákban a legmagasabb. Vezessünk vérnyomásnaplót – a rendelőben nagyon hasznos lesz.
Dr. Nedeczky Éva
háziorvos

Óvodakezdés

is. Ami a gyermek és az óvó néni számára is nagyon fontos, az
a kommunikáció. Fontos, hogy legalább az alapvető igényeit ki
tudja fejezni az óvó néni és a többi gyermek előtt. A hároméves
gyerekek többsége jól beszél már, így a készségeik megvannak ahhoz, hogy megmondják, mit szeretnének, mi bántja őket. Húsz
gyermek között bizony nehéz dolga lenne az óvó néninek, ha
neki kellene kitalálnia minden gyermek gondolatát. Bár a legkisebbekkel szemben még nem elvárás, azért könnyebb az ovikezdés, ha a többi gyereket már partnerként kezeli, szeret velük
együtt játszani, vagy legalább utánozni a többieket, tehát igényli a
társaságot. Jó, ha a szellemi és érzelmi fejlődésben már ott tart,
hogy el tudja fogadni, ha néhány órát anyukája nélkül kell töltenie, és megérti, hogy nem hagyták ott végleg, anya vagy apa érte
jön. Ebben sokat segíthet, ha már volt olyan helyzetben, amikor
szüleit nélkülöznie kellett és mindig érte mentek, amikorra ígérték. Az óvodakezdés leglátványosabb elvárása a szobatisztaság. A
hároméves gyermekek közel egyharmada még csak nappal szobatiszta, az éjszakai hosszabb alváshoz még kell a pelenka. Gyakran előfordul, hogy az egyébként szobatiszta gyermek az óvodai
beszoktatás ideje alatt visszaesik és éjjel, esetleg napközben is
bepisil. Legyünk nagyon türelmesek, ez idővel el szokott múlni.
Olyan is akad, aki az oviban nem hajlandó kakilni, hanem hazaviszi. Minden gyermek másként reagál az elszakadásra, ha nem
görcsölünk rá a témára, az esetek jelentős többségében magától
rendeződnek a dolgok. Ne feledjük, szeretettel, türelemmel, de
következetességgel, az óvó nénikkel karöltve, támogassuk gyermekünket ezen „nehéz időszak átvészelésében”.
Molnárné Németh Emma
védőnő

Ezekben a hetekben sok szülőt foglalkoztat a kérdés: „Vajon hogy sikerül gyermekemet beszoktatni az óvodába? Hiszen
olyan kicsi még, s nem igazán volt még
sehol nélkülem!” Az elszakadás mind a
gyermek, mind a szülő részére egy nagyon
nehéz feladat, de ne feledjük ez a természetes. Egy teljesen új közegben, új helyen, új
emberek között találja magát a gyermek, s nincs ott a biztos támaszt adó szülő. Először is tisztáznunk kell magunkban, hogy mi
mint szülők, óvodaérettek vagyunk-e? El tudjuk-e engedni gyermekünket? Azoknak a legnehezebb, akik számára még szabad a
választás, hogy menjen-e oviba a nagyobb gyermek, hisz a szülő még otthon van a kisebbel. Ebben az esetben minden reggel
szembe kell nézni azzal, hogy a nyűglődő gyermek akár otthon is
maradhatna. Akinek időre dolgozni kell menni, nincs lehetősége
a morfondírozásra, s ezt a gyermek is nagyon jól átérzi, megérti.
A vacilláló szülő ne futamodjon meg az első nehézségek jelentkezésénél! Próbáljon higgadt, nyugodt, de következetes lenni! Ne
sajnálkozzunk, sírdogáljunk a gyerek előtt, hogy milyen nehéz
nekünk is az elválás, ne erősítsük gyermekünkben a szorongást!
Próbáljuk meg közösen gyermekünkkel felfedezni, hogy milyen
jó is az óvoda, a közös játék öröme, milyen az ovis napirend!
Beszélgessünk sokat az óvó nénivel, hisz az ismerős közeg erősíti
bennünk a megbízhatóságot, az elfogadást. A gyerek szempontjából az óvodakezdés fontos feltétele egy kis önállóság is. Nem
árt, ha egyedül tud enni és valamennyire képes egyedül öltözni
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Az alpolgármester és a József Attila utca lakóinak követelése
2012. szeptember 21-én reggel 8 órakor az alábbi, 26 fő által
aláírt petíciót hozott be átadásra a Polgármesteri Hivatalba. Mivel Szombathelyen tartózkodtam kértem 10-15 percet (előzetes
egyeztetés hiányában) a visszaérkezésre. Mire megérkeztem, ők
már elmentek. A jegyző asszony által átvett petíciót felbontva,
több pontban fogalmazták meg közös követelésüket. Követelik a
József Attila utca teljes hosszában fekvőrendőr és forgalomkorlátozó táblák kihelyezését, az utcában áthaladó nehézgépjárművek
korlátozását, a karácsonyfások végleges kitiltását, a felesleges úthasználók kizárását, nem kérnek a porból és sárból, az utca végének lezárását, az áthaladás megakadályozását, a József Attila utca
lakó-pihenő övezetté nyilvánítását, az utca burkolatának helyreállítását legkésőbb 2013 nyaráig. Valamint kérik a nyilvánosságot
tájékoztatni követeléseikről, a soron következő hírmondó hasábjain keresztül. Emellett szóvá teszik, hogy a falu központjának
felújítása és a három buszváró cseréje sem nyerte el tetszésüket,
valamint a „nincs pénz” jellegű választ nem hajlandóak elfogadni.
Itt megjegyezném, az alpolgármester a két szélső buszváró átépítését nem is szavazta meg. Valamint közlik, ha nem teljesülnek
kéréseik, abban az esetben további lépéseket helyeznek kilátásba.
Számomra meglepő, hogy az egyik aláíró felesége éppen az
egyik fenyőfás cég alkalmazásában áll, melyet már a korábbi
években is rendszeresen kértem a belterületi utak tehermentesítésére, akár csak a másik cég tulajdonosát Willi Maras urat. Ezt
követően segítőül hívtam az egyik útépítő cég vezetőjét, valamint
Hompasz Béla képviselőtársamat és aznap 10 órától 13 óráig
helyszínszemlét tartottunk a József Attila utcában, hogy szakemberrel egyetemben, személyesen is meggyőződhessünk a felmerült problémáról. A három óra alatt – noha többeket is láttam az
aláírók közül – mindössze egy aláíró jött oda hozzánk. Eközben
három autóval találkoztunk: a kenyeres autó ment végig az utcán
a 30-as tábla ellenére szemlátomást nagyobb sebességgel, egy sötétebb autó porzott el a lakópark irányából kb. 70 km/órás sebességgel, illetve a vadászházhoz érkezett a társaság egyik vezetője
kb. 10 km/órás sebességgel. Mindezt az aláíró is tapasztalhatta.
Az útépítő cég képviselőjének álláspontja szerint az utca állapota valóban nem jó, viszont máshol – és példákat sorolt – olyan
rossz állapotú, gödrös utak léteznek, hogy imára fakadnának, ha
az övék csak ennyire lenne rossz. Ezzel nem azt mondta, hogy az
utca jó, hanem valóban felújítást igényel, de funkcióját legalább
közepes minőségben ellátja.
Az ügy előzményéhez tartozik, hogy a néhány nappal korábban
tartott testületi ülésen az alpolgármester a József Attila és a Lövői
utcákkal kapcsolatos forgalmi rend változásainak elképzelését körvonalakban már felvázolta. A testület (és jómagam is) megfontolásra
javasolta az elképzeléseit, hogy mivel közlekedésrendészeti ügyről
van szó, kértük, kérjen szakhatósági állásfoglalást a közlekedési hatóságtól. Majd ha mindezeket komolyan gondolja, munkálja ki elképzeléseit és úgy terjessze a képviselő-testület elé megtárgyalásra.
Véleményem szerint az út azért út, hogy ott közlekedjünk, arra
pedig egyáltalán nincs lehetőség, hogy az utak végét lezárjuk, a
traktorokat kitiltsuk. A törvény amit megenged, a „Nehézgépjárművel behajtani tilos”, „Kivéve célforgalom” tábla kihelyezése,

de mit érnénk el? Ott amúgy is csak azok közlekednek, akiknek céljaik vannak. Elméleti síkon pedig, ha a József Attila utcát mégis lezárnánk sorompóval (egyébként tilos utat elzárni), a
gazdáknak indokolatlanul több km-rel megnövekedne a megtett
kerülőútjuk, ez pedig jogalapot képezhetne számukra egy kártérítési per megindítására. Másrészt a traktor így is elérné célját
más utcákon keresztül, akkor azon lakók is élhetnének panasszal?
Valamint a megnövekedett távolsággal nőne a légszennyezettség
mértéke is. Egyet tudomásul kell venni, a falu az azért falu, mert
itt – ha akarjuk, ha nem – mezőgazdálkodás folyik és a mezőgazdasági területekre kivezető utakat nem lehet lakóparkká alakítani. Sem lezárni. Akik pedig ide költöztek (József Attila utca,
Lövői utca), nyilván számoltak akkor ezzel is. A petíció aláírói, az
aláírások sorrendjében:
Tóth László, Liliom u. 2.
Tóthné Sziffer Edina, Liliom u. 2.
Tatai-Szabó Miklós, Lövői u. 6.
Haszon Marietta, Liliom u. 1/a.
Haszon Roland, Liliom u. 1/a.
Domonkos Ágnes, Liliom u. 1/b.
Pusztay Sebestyén, Liliom u. 1/b.
Bajzekné Cséve Andrea, Tulipán u. 2/b.
Bajzek Gábor, Tulipán u. 2/b.
Kardos Norbert, Tulipán u. 2.
Kardosné Portschy Mónika, Tulipán u. 2.
Tóthné Biró Beáta, József Attila u. 12.
Szőllős Roland, József Attila u. 9.
Szőllős-Laki Zsuzsanna, József Attila u. 9.
Bognár Gyula, József Attila u. 1.
Herceg Kálmánné, József Attila u. 2.
Dudás Albert, József Attila u. 3.
Dudás Albert, József Attila u. 3.
Dr. Tóth Csaba, József Attila u. 12.
Kiss Józsefné, József Attila u. 5.
Kiss József, József Attila u. 5.
Pálfi László, József Attila u. 5.
Herceg Józsefné, József Attila u. 6.
Janics Zoltán, József Attila u. 7.
Janicsné Völgyi Edina, József Attila u. 7.
Völgyi Istvánné, József Attila u. 7.
Tisztelt Alpolgármester Úr, József Attila utcai petíciós
követelést benyújtók!
Megdöbbenéssel olvastam szokatlan stílusban hozzám írt követeléseiket. Eső megjegyzésem, az Önök utcájának felújításával
kapcsolatban a testületünknek világos, következetes és vállalható
álláspontja van, mely tudás birtokában van az alpolgármester úr
is. Feltehetőleg az egyeztetéseik és közös aláírásgyűjtések során
megosztotta Önökkel, ha nem, megteszem most.
Mint közismert, a korábbiakban az alábbi felújított utcák nem
váltották be a hozzájuk fűzött reményeket: Dózsa György, Béke,
József Attila, Tópart, Árpád, valamint a Tulipán és Liliom utcák.
A fő probléma az út útépítésre kevésbé alkalmas anyagból való ké-
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szítése. Teljes helyreállításuk költsége 100 millió forintot jócskán
meghaladó tételt jelentene, aminek lássuk be azonnali, vagy rövid
időn belüli előteremtése az önkormányzat büdzséjéből szinte vállalhatatlan. Vannak más rövidebb utak is, pl. adók emelése, vagy
közös megegyezéssel útfelújítási alap létesítése, lakóegységenként
300-500 000 forint befizetéssel, melyekre természetesen nyitottak vagyunk. A probléma súlyát tovább emeli, hogy az önkormányzati finanszírozású utak kizárólag a település pénzéből valósultak
meg, pályázati pénzek bevonása nélkül. Mi már, a beiktatásunkat
követően az Ady Endre utca felújítására nyertünk is 50% állami
támogatást. Ezt követően 2009-től legnagyobb sajnálatunkra mind
a mai napig nem került kiírásra útfelújítási pályázat. Viszont a korábbi években az 50%-os pályázati forma létezett. A probléma
mára ismert, útépítésre vélhetően alkalmatlan osztrák kő került
beépítésre, ez okozza a fő problémát, mely magas talkumtartalmával hintőpor gyártására inkább alkalmas, mint útépítésre. A felületére helyezett bitumenes emulziót mára elnyelte, ha pótolnánk, azt
folyamatosan elnyelné és vele a milliókat is. Ez egyikünknek sem
érdeke, hogy folyamatos, végeláthatatlan kört tartsunk fent. Az
idei évben 20 köbméter mart aszfaltot vásároltunk és dolgoztunk
a fenti utakba, így a mély gödrök nagy részben eltűntek, enyhítve
valamennyire a problémát. A külterületi Kiskúti és Nagy-utak mély
gödreibe több száz köbméter anyagot dolgoztunk be, ami csillapítja a karácsonyfások okozta problémákat. Mivel az utca több száz
hektár szántóra, erdőre csatlakozik, ezért az utca lezárását, lakóparkká minősítését (zsákutcává alakítást, traktorosok kitiltása stb.)
véleményem szerint nem fogja támogatni a közlekedési hatóság.
Mivel korábban 30 km/h-s sebességkorlátozó táblákat helyeztünk
ki, ezért hova, milyen további sebességkorlátozást tartanának indokoltnak, mikor a helyszínszemlén tapasztaltak alapján szemlátomást – tisztelet a kivételnek – még az 50 km/h-t sem tartják be?
Az alpolgármester úr is tudja, az idei közel 60 milliós kifizetés
ellenére is komolynak mondható tartalékkal rendelkezik Nárai,
így megértem aggályaikat, hogy miért is nem állunk azonnal neki
a felújításnak. Már az előző cikkben kifejtettem a testület ez irányú álláspontját. Célunk nem a pénz azonnali elköltése, hanem
az opcionális stratégiai gazdálkodás megvalósítása. Mert különben felélnénk a jövőt. Mivel járda- és útfelújításra kiírt pályázat
évek óta nincs, ezért ezek a fejlesztések valóban úgy tűnik háttérbe szorultak, de ezt tudtuk a választáskor is. Éppen ezért csak

az alábbi három utca felújítását tűztük ki célul erre a ciklusra: a
Dózsa György, Béke, József Attila. Eközben a Hámán Kató nem
vártként a Vasi Víz Zrt.-vel közösen már megvalósult. Nem számolhattunk ugyanakkor a jövő évtől bennünk is terhelő központi
elvonással, vagy a felsőcsatári pervesztéssel. Mindeközben a ciklus felénél bizakodásra adhat okot, hogy még talán az a fordulat
is bekövetkezhet, hogy többet tejesítünk előzetes vállalásainknál.
Nevezetesen nem ígértünk napkollektorokat, hőszivattyúkat,
sportöltöző-bővítést, Park-ház felújítást. A volt iskolaépület felújítása, a négy faluvégi buszöböl megépítése, a három buszváró
helyiség cseréje és a főtér első ütemének kivitelezése pedig már
megvalósult. A jövő évi terveinkkel kapcsolatban már most látható, hogy az ideinél nem kisebb célkitűzésünk vannak. Testületünk álláspontja a korábban vállalt útfelújítások terén továbbra
is változatlan: elsőként a Dózsa György, majd a József Attila és a
Béke utcák átépítését megvalósítani aszfaltburkolatúra.
Miközben ma a hazai önkormányzatok több mint 90%-a eladósodott, egyáltalán nem rendelkezik tartalékkal, a hitelt is hitelből
törleszti, azt gondolom van okunk a bizakodásra. Válaszolva az
Önök kérdésére, ha az utcák azonnali felújítását megrendelnénk,
akkor a fenti elnyert fejlesztések hiúsulnának meg, melyet feltehetőleg Önök sem kívánnak, lévén egyrészt ezek mindannyiunk,
így az Önök érdekeit is szolgálják. Az Önök azonnali, részben 15
napon belüli, részben 2013 nyaráig történő követeléseik megvalósítása szerény véleményem szerint ma egyetlen magyarországi
településen sem vállalható „követelés”.
Testületünk megpróbál túllátni egy-egy utcán, a lehetőségek
tárházán belül nem az egyén, hanem a teljes lakóközösség igényét
szem előtt tartva végzi feladatát a dolgos hétköznapok során. Jó
lett volna, ha az alpolgármester úr a fenti ok-okozati összefüggéseket és a testület gazdálkodási koncepcióját Önökkel is ismertette volna személyes egyeztetéseik során, miközben petíciót
intézett részben önmagához.
Bízva abban, hogy minden egyes nappal közelebb kerülünk a
József Attila utca aszfaltburkolatú felújításához, amely megalapozott reményeim szerint hosszú évtizedekig fogja szolgálni az
Önök és gyermekeik kényelmét, melyet követően a minimálisan
jelenlévő traktoros forgalom is észrevétel marad. Tisztelettel:
Németh Tamás
polgármester

A faluért, az óvodáért

1% SZJA felajánlások

Szeretném megköszönni mindenkinek, akik e megtisztelő cím
odaítélésében rám szavaztak. Amit ígérni tudok: folytatom, amit
18 évvel ezelőtt elkezdtem. Kérésem csupán annyi, hogy aki teheti, kétkezi munkával segítse, építse, szépítse ezt a falut, ezt a
közösséget. E témával kapcsolatban van egy szép vers egy angol
író tollából, melynek utolsó négy sora így hangzik:
„Amit magadnak építesz, szépítesz,
Az veled együtt hal meg.
Amit másnak, vagy a világnak,
Az maradandó, és hallhatatlan.”
Mindenkinek kívánok erőt, egészséget, a falunak pedig sikeres
pályázatokat. Tisztelettel:
Varga László

Náraiért Egyesület
A Náraiért Egyesület javára a magánszemélyek 2011. évi
adófelajánlása révén 237 290 forinthoz jutott. Az összeget, a korábbiakhoz hasonlóan az egyesület céljára fordítjuk. Köszönettel: kuratórium.
Nárai Templomért Alapítvány
A Nárai Templomért Alapítvány javára magánszemélyek
2011. évi adófelajánlása révén 45 554 forinthoz jutott. Az
összeget, a korábbiakhoz hasonlóan az alapítvány céljára
fordítjuk. Köszönettel: kuratórium.
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Szüreti felvonulást tartottunk
Az idő kegyes volt hozzánk szeptember 29-én, míg délelőtt a
díszítéskor csepergett, délután annál szüretibb idő kerekedett. A
felvezető rendőrautón kívül 18 feldíszített traktor, kisteherautó,
pónilovas fogat alkotta menet 14 órakor indult a Hősök teréről.
Ezen a szép őszi napon 230 fő vonult végig a település útjain.
Nagy sikert aratott a pónilovas fogat, a borbélyok, a kovács szekér, a vadnyugati fiatalok, a Kelid Roma szépei, míg az óvodások a
felvonulás végére a kölcsönbe kapott szalmabálákkal megterítették a települést és lakóit. De tartottak a menettel magyar-, bajor
ruhás lányok, fiúk, jósok, boszorkányok, szőlőművelők. 18 órakor a Művelődési Házban nagy sikerű szüreti műsort láthattunk a
Sárgaliliom Énekkar, az Örökzöld Nyugdíjasklub és a meghívott
vendégünk, az Ábrahámhegyi Jégvirág Nyugdíjasklub jóvoltából.
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Majd 20 órától szüreti bál kezdődött ugyanitt a zsúfolásig megtelt
házban. Sztárvendégként 23 órától a Nárai Fenyő Miklós – Kántor Laci – vállalt félórás rock and roll műsort, támogatva ezzel
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is lakóhelyét. Itt mutatta be megújult táncformációját, melyben
világbajnok táncos lány is szerepel. Ahogy sejtettük: a félórás műsorból másfél órás kerekedett, Laci nehezen tudott szabadulni a
nagyszerű közönségtől.
A nap hamar elmúlt, gyermekektől a felnőttekig mindenki fáradtan, de új élményekkel gazdagodva tért haza. Ezúton is megköszönöm minden résztvevő segítségét, a boros gazdák felaján-
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lásait, Góber Tamásnak, hogy két napig főzött az ábrahámhegyi
nyugdíjasoknak, a Nárai nyugdíjasklub tagjainak, hogy elszállásolták a közel 30 fős meghívott vendéget, öregbítve ezáltal is településünk hírnevét. A szervező a Művelődési Ház Nádas Nikoletta
vezetésével, a Sárgaliliom Énekkar, az Örökzöld Nyugdíjasklub
Tóth Antal vezetésével és a Náraiért Egyesület voltak. További
képek a Nárai honlapon megtekinthetők.
N. T.
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„Drága kincsünk nekünk a hitünk…”
Szentatyánk XVI. Benedek pápa 2012.
október 11-től meghirdette a hit évét.
Azt akarja, hogy 1 éven keresztül mindjobban elmélyüljünk a hit fontosságában.
A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében a
szent író emlékezetünkbe vési az Ószövetség nagy egyéniségeinek életformáló
hitét. Nagyon szeretném, ha ezt a fejezetet az év folyamán minden nárai hívő elolvasná és elmélkedés tárgyává tenné. „A hit reményeink szilárd alapja és a
nem látott dolgok igazolása. Ez adott bizonyságot őseinknek.
Hitből értjük meg, hogy a világot Isten igéje alkotta, vagyis
láthatatlanból lett a látható.” Az Újszövetségben Jézus mindig
a hitre építi kapcsolatait. Dicséri a kafarnaumi pogány századost, amikor kéri, hogy gyógyítsa meg szolgáját. „Ekkora
hitet még nem találtam Izraelben.” Vádolja a názáretieket,
akik bizalmatlanok voltak iránta. A jó Isten a hit csíráit már
a bölcsőnkben megadja. A kicsi gyermek kis szemeivel, kezeivel megérzi édesanyja szeretetét. Ösztönösen felismeri anyja
jóságát. Ez a hit a sok jótett által növekszik gyermek és szülő
között, ember és Isten között. Azért is hirdeti Jakab apostol
az ő levelében: „A hit jótettek nélkül holt.” Jézus is említi:

„Nem az megy be az Isten országába, aki mondogatja Uram,
Uram, hanem aki a Mennyei Atya akaratát cselekszi.”
Mi a hit legnagyobb átka, rombolója? A bűn, mely hazugságra épül. Az ilyen ember iránt bizalmatlanok leszünk, már
alig hiszünk neki. Szétrombolja a baráti kapcsolatot, összetöri
a szép házasságot, a szülő és a gyermek bizalmát. Őrizzük,
nagyobbítsuk, erősítsük hitünket. Az apostolok is kérték Jézustól ezt a kegyelmet. A nehézségek, a szenvedések is kikezdhetik a hitünket. A rózsafüzér elején is tudatosan, odafigyelve
kérjük: Jézus, aki hitünket növelje. Legyen példa előttünk a
Szentírásban szereplő vérfolyásos asszony esete, aki teljes szívéből igyekezett, hogy megérintse Jézus ruháját, mert hitte,
hogy hacsak a ruháját megérinti, meggyógyul. Befejezésül újra
idézem a Szent vagy Uram énekeskönyv 223. énekének Hiszekegyre írott versét:

A természet titka

Jaj! nekünk, ha azt gondoljuk, hogy már „mindent ismerünk!,
Jaj! ha megfagynak bennünk a titkok, s egésznek hisszük azt a
részecskét, amit megragadunk… „Az élet olyan mérhetetlenül
nagy és mély” – figyelmeztet bennünket Kafka – „mint a csillagszakadék fejünk felett. Csak személyes létezésünk kis kém
lelőnyílásán át tudunk bepillantani. S akkor többet érzünk, mint
amit látunk. Ezért kell mindenekelőtt a kémlelőnyílást tisztán
tartani.”
Bármerre nézek, mindig és mindenütt titkokkal találkozom.
Első élményem:

Kedves Náraiak! Valahányszor találkozom
ezzel a SZERZŐVEL, mindig időszerű és
kedvesen gazdag. Ki ő? Várom a megfejtést
a 94/814-925-ös telefonszámon. Van még
Bibliám érte…
Nem számolom, hányszor szerepel Ady
költészetében a „titok” szó, de annyi biztos,
hogy a „A Minden-Titok versei” szerzőjének „Titok-dárdával” átdöfött szíve halált is legyőző emberi szív,
hitetlenül is hívő eszmélni akarás.
„Minden titok e nagy világon
s az Isten is, ha van
És én vagyok a titkok-titka
Szegény hajszolt magam.
Isten, Krisztus, Erény, és sorban
Minden, mit áhítok
s mért áhítok?
-ez magamnál is,
Óh, jaj titok”.
(Ady Endre: Hiszek hitetlenül Istenben)
Örömünk lelke a titok. A becsomagolt, az elrejtett jóság, az a
kincs, amiről nincs pontos értesülésünk.
A boldog élet nem megfejtett élet, hanem a rejtőzködő,
mindig meglepetést tartogató hívogatás. Ahol nincs titok,
ott nincs izgalom, ott a „józan és megfontolt” lét következetesen „okos, szürke” polgárai ellenőrzik a jövő nélküli
jelent.

„Drága kincsünk nekünk a hitünk,
Hálás szívvel köszönjük Urunk,
Hogy szólottál, hogy szerethetünk.”
Dr. Rátkai László
kerületi esperes
teológiai főiskolai tanár

A természet titka
December van, amikor a titokról írok. „…itt jár közöttünk a
szabadakaratú tél, a gyermekek álmában havat szállító, szánkót
dajkáló Nagy Fehér Varázsló, a „józan” felnőttek imáiban pedig
könyörületes öregúr, aki megkímél bennünket a fagytól vagy a
latyaktól és irgalmaz a pénztárcánknak.
Kiismerhetetlen alak. Esőtől fáradt levelek kergetőznek a kertben, mintha öregfiúk mérkőzése lenne, s a fenyőfa alatt elpirul a
téli álmára készülő bokron az utolsó rózsa.
Megfejthetetlen világ van körülöttem… A fűcsomók összehúzódnak, a bokrok megkicsinyülnek, s figyelmeztető villanásokkal
udvarolnak a cinkék, hogy tegyem már ki az etetőt.
Nézem, ahogy paplant húz magára az idő, s akaratlanul is arra
gondolok; mekkora titok lehet az ember, aki mindezt látja.
Az ember titka
Sohasem tartottam fontosnak, hogy „bizonyítsam” a lelket. A
szépet észrevevő ember számomra önmagában a lélek megnyilvánulása.
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Amikor Weöres Sándor verstani elmélkedésében azt állítja,
hogy a szépség értékmérője a „hátgerinc”, nyilván nem arra gondol, hogy gerincünkben „lakik” a lélek, hanem azt a csodálatos
pillanatot, „rögzíti” ahogy a szellem átvonul rajtunk.
Ki az ember? Lehet-e őt tudományosan „elemezni”? Létezik-e olyan pontos meghatározás, amely teljesen megragadja az
ember lényegét?
Jönnek a tudósok, sorakoznak az antropológia bajnokai, aztán
meghajol előttük egy költő, előveszi nádi hegedűjét, s minden
addig mondott okosság egy szempillantás alatt kiszáll az ablakon…
Fáradt vagyok, beteg és gyenge. S hirtelen – ki tudja honnan és
hogyan – ez a „roncstelep” egyszercsak kivirágzik, minden nyű-

gösségtől megszabadul és kápolnák nőnek a szívében. Imádkozik
hangtalan szavakkal, könyörög néma esedezéssel és megigazítja a
vázában megdőlt ágat, amely régóta figyeli őt.
Lehetnék-e ilyen, ha csupán testből állnék? Lángolnék-e újra
meg újra, ha csak szalma lennék? Miért vagyok én éghetetlen?
Fekete földdel telt cserép a testem, de ez a földdel telt cserép egy aranyért van. Nem nélkülözhetik egymást. Én ahogy –
Chesterton mondja – nagyszerű por vagyok. Nekem tetszik ez a
„por”, hisz lelkem virágföldje. Titkom…”
Hencz Ernő
Tb. kanonok
Érd. esperes
Ny. plébános

Kati nénit köszöntjük!

nem bízhatják akárkire, csak olyan emberre, aki méltó arra,
hogy ezt a kincset megőrizze, sőt gyarapítsa. Kati néniről biztosan tudjuk, hogy bánni tud ezzel a kinccsel. Akkor is, ha félénk,
ha sírós, akkor is, ha dacos, erőszakos. Tehetségére, tudására
és tapasztalatára még nagy szükség van óvodánkban. Minden
ember annyit ér, amennyire hasznára válik embertársainak. „Az
ember hivatása, hogy megismerje a szépet, kívánja a jót, akarja
az igazságot, és tegye a legjobbat.” E gondolatokkal kívánunk
szülők és kollégák az elkövetkezendő tíz évre jó egészséget, soksok örömet és boldogságot családja körében és a Nárai Aranykapu Óvoda falai között.
Az óvoda dolgozói

30 év nagy idő. Különösen egy óvónő
pályája során. Fiatalon, pályakezdőként került Náraiba, az újonnan induló óvodába.
Az óvónői szakközépiskola elvégzése után,
munka mellett szerzett óvónői diplomát
levelező tagozaton. A szakmát, a hivatást
itt a nárai óvodában a kollégák mellett, a
gyermekek között tanulta meg. Nem csak
itt tanulta, hanem itt is kamatoztatta tudását 30 éven át. Ez
nagyon nagy dolog! Kati néni olyan értékeket tett le az asztalra, amit kevés óvónő mondhat el magáénak. Szereti és tiszteli
a gyermekeket, megérti és elfogadja őket minden helyzetben.
Őt mindenki szerette és szereti, gyermekek és szülők, kollégák
egyaránt. Szeretetével, megértésével és személyiségével kivívta
azt a tiszteletet és megbecsülést, amit kevés pedagógus kaphat meg pályája során. Generációk nőttek fel a keze alatt, akik
aztán szülőként bizalommal hozták gyermekeiket óvodánkba.
Úgy gondolom ez a bizalom a legnagyobb elismerés, amit egy
óvónő kaphat. A szülők legnagyobb kincsüket, gyermekeiket

„Köszönöm, hogy itt, ebben az óvodában lehetek immár 30
éve. Köszönöm a sok-sok szeretetet, tiszteletet amit itt kaptam.
Gárdonyi Géza szavaival tudnám átadni óvónői hitvallásom lényegét, azt amit munkám során érzek: „A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében
van valami égi; egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi
vetés: ígéret és gyönyörűség.”
Kati néni

Náraiért Egyesület
Náraiért Egyesület hírei
Köszönettel értesítjük támogatóinkat és az
újság olvasóit, hogy egyesületünk a 2011. évi
jövedelemadóból 237 290 forintot kap 1%kos felajánlásokból.
E kiinduló tőke túlnyomó részéből szeretnénk elindítani a „Náraiért Egyesület a Nárai
gyermekekért, fiatalokért!” Programot a
2013. évtől. A program segítségével anyagi támogatáshoz jutnának
az óvodások, illetve az általános iskolás, szakiskolás, középiskolás és
felsőfokú tanulmányait folytató korosztály egy-két jól tanuló diákja. Terveink szerint az óvodásokat évente egy alkalommal útiköltség-csökkentéssel támogatnánk a program keretében. Az iskolások
pályázat útján, a pályázati feltételek teljesítése esetén nyerhetnének

el anyagi támogatást iskolai előmenetelükhöz. A részletes programot kidolgozása után
közzétesszük. Felajánlásaikat szívből köszönjük
és a további években is tisztelettel kérjük!
2012. november 24-én, szombaton tartja egyesületünk immár
hagyományos Katalin-napi jótékonysági zártkörű bálját. Az idén
humorista vendéget is hívtunk. A budapesti Dumaszínház televízióból is ismert művésze, Bruti lép fel nálunk. A bálon kapott
adományokat, tombola-felajánlásokat a „Náraiért Egyesület a
Nárai gyermekekért, fiatalokért!” Program céljaira fordítjuk.
A részletes báli programot, a belépőjegy árát (vacsorával kb.
4000 Ft) és az egyéb körülményeket szórólapokon és plakátokon tesszük közzé.
Marton Melinda
szervező-titkár

12

Közéleti Hírmondó

2012/4

A telekommunikáció fejlődése a nagyvilágban és Náraiban (2. rész)
Új lehetőséget jelentett a mobiltelefonok megjelenése. A mobiltelefon manapság egyike a leggyakrabban használt eszközeinknek. A bázisállomások technológiájának elméletét már 1947-ben
kifejlesztették a Bell Labs mérnökei az AT&T-nél, és a hatvanas
években került továbbfejlesztésre a Bell Labsnél. A rádiótelefonok
hosszú és változatos története a második világháborúig nyúlik vis�sza, amikor a hadsereg rádióhullám-alapú telefon-összeköttetéseket kezdett alkalmazni. A kézi rádiótelefonok 1983 óta elérhetőek.
Mivel előállításuk olcsó, és könnyen fejleszthetők, a mobiltelefonhálózatok gyorsan elterjedtek az egész világon, a vonalas telefont
háttérbe szorítva. 1945-ben készítették el a mobiltelefonok 0G
generációját, a mobil rádiótelefont. Ezeket a telefonokat hivatalosan nem sorolják a mobiltelefonok közé, mivel nem támogatták
a beszédcsatorna frekvenciájának beszélgetés közbeni automatikus
átváltását (hívásátadás), melyre akkor lehetett szükség, amikor a
felhasználó az egyik cellából (bázisállomástól) a másikba lépett
át. 1970-ben a Bell Labs mérnöke Amos Bell feltalálta a hívását
adást, mely lehetővé tette, hogy a telefon használója beszélgetés
közben több cellán is áthaladjon. A Motorola mérnökét, Martin
Coopert tartják az első, gyakorlatban is használható kézi mobiltelefon feltalálójának. Cooper egy modern, bár meglehetősen nehéz,
hordozható készülékkel 1973. április 3-án kezdeményezte az első
mobilhívást. Az első mobilhívás indításakor Cooper a Motorola
Kommunikációs Divíziójának igazgatója volt. Az első, teljesen automatikus celluláris hálózatokat az 1980-as évek első felében hozták létre (1G generáció). Az első teljesen automatikus rendszer
az 1981-ben üzembe helyezett Nordic Mobile Telephone (NMT)
rendszer volt. Az 1980-as évek végéig a legtöbb mobiltelefon túlságosan nagyméretű volt ahhoz, hogy valaki a zsebében hordja, ezért
ezeket általában gépjárművekbe építették be, kocsitelefonként.
A miniatürizálás fejlődésével, kisebb digitális elemekkel és nagyobb hatásfokú akkumulátorokkal a telefonok kisebbekké és
könnyebbekké váltak. Nincs közvetlen egészségkárosító hatása a
készülék által létrehozott, rádiófrekvenciás elektromágneses mezőnek. Azonban, a készülék bekapcsolt állapotban az agy közeli
területén fokozza az anyagcserét. A hatás egészségügyi jelentősége egyelőre ismeretlen, de ennek alapján javasolható a fülhallgató
és headset használata, és az, hogy ne telefonáljunk autóban, mert
ott a készülék által kisugárzott energia általában nagyobb, mint
szabad térben. Magyarországon az ezredfordulóra a mobiltelefonok széleskörűen elterjedtek. Az alap beszédközvetítő funkción
kívül a mai mobilok számos egyéb szolgáltatást támogatnak, így
például az SMS-t (szöveges üzenet), e-mail, internet, MMS (multimédia üzenet, fotók, videók küldése). A Nemzeti Hírközlési
Hatóság kiadványai szerint 2005-ben 100 lakosra 90,7 előfizetés
jutott, vagyis tízből kilenc magyarnak van telefonja számtanilag.
2008-ra 11 millió lett ez a szám. A számkiszolgálás miatt 1998
szeptemberében a mobiltelefon-számokat 6 jegyűről 7 jegyűre
változtatták. 2010. január 15-étől a mobiltelefon-számokat csak
a teljes formátum, azaz mind a 11 számjegy (előhívó, körzetszám
és telefonszám) tárcsázásával lehet hívni. A mobiltelefon rohamos elterjedését több tényező segítette elő. Az egyik legfontosabb, a mobiltelefonok árának csökkenése, mely a kereslet erő-

teljes növekedését idézte elő, így a mobiltelefon ajándéktárgynak
is alkalmas lett. Ezt részben igazolja is az NHH statisztikája, mely
az előfizetésszám hirtelen emelkedését mutatja a karácsonyi időszakban más időszakokhoz képest. A másik lényeges tényező,
hogy a fenntartási költségek is lassan egyre kedvezőbbek. Ennek
mozgatórugója a szolgáltatók közötti intenzív verseny. Az elterjedést segítette a készülékek folyamatos fejlődése is, ahogy ez jellemző más elektronika termékekre. Fontos még, hogy alapszintű
kezelésük egyszerű legyen.
A Samsung jelenleg a világ legnagyobb mobiltelefon-előállítója,
a világpiaci részesedése 23,5% 2012 első negyedévében. A további
előállítók közé tartoznak: Apple Inc., HTC, Fujitsu, Kyocera, 3G,
LG, Motorola, NEC, Panasonic, Pantech, Philips, RIM, Nokia,
Sanyo, Sharp, Sierra Wireless, SK Teletech, Sony, Alcatel, Toshiba, és a Verizon. 1993-ig a Matáv Magyar Távközlési Rt. uralta
a magyar távközlési piacot. Ezt követően, a piac liberalizálódásával
több távközlési cég is megjelent Magyarországon.
A 90-es években a Matáv privatizációjával létrejött a ma már
Magyar Telekom néven ismert szolgáltató, illetve piacra lépett a
GTS Datanet, az Externet, a Drávanet, a Tarr, illetve a Monortel
megvásárlásával a UPC. Ezek mellett megjelentek a mobil szolgáltatók is, a Westel 900 (2004-től T-Mobile), a Pannon GSM
(2010-től Telenor) és a Vodafone. Az ezredfordulón tovább nőtt
a magyar piacot lefedő szolgáltatók száma, pl. Enternet, HTCC,
amely 2008-ban egybeolvadt a Pantel, Hungarotel, V-Holding és
Euroweb cégekkel, létrehozva az Invitel Zrt.-t.
Az internet megjelenése nagy lépes a telekommunikációban. Az
internet az egész világot körülölelő számítógép-hálózat, hatalmas
rendszer, amely kisebb számítógép-hálózatokat fog össze. Az internet a számítógépek összekötéséből jött létre, hogy az egymástól
teljesen különböző hálózatok egymással átlátszó módon tudjanak
elektronikus leveleket cserélni, állományokat továbbítani. Ma már
elmondható, hogy az internet a világ elektronikus postájává lépett
elő. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók az üzeneteikre azonnali választ kaphatnak. A gyökerek az 1960-as évekig nyúlnak vissza, a
történet katonai fejlesztések civil szférába való átszivárgásával kezdődött. Abban az időben merült föl ugyanis az USA-ban egy kevéssé sebezhető számítógép-hálózat szükségessége, amelynek egy
esetleges atomtámadás után megmaradó részei működőképesek
maradnak. 1969-ben az ARPANET (Advanced Research Projects
Agency Network), és a katonai felhasználásokon kívül a csomagkapcsolt adattovábbítás további kutatásra szolgált, de egyes egyetemek, katonai bázisok és kormányzati laboratóriumok kutatói is
használták elektronikus levelezésre, fájlok cseréjére és távoli bejelentkezésre egymás számítógépei között.
1972-ben megszületett az első e-mail program. 1974-ben jelent meg először az „internet” kifejezés, egy a TCP protokollról
szóló tanulmányban. 1983-ban megszületett a mai fogalmaink
szerinti internet. 1988 pedig az első internetes féregvírus-járvány (worm) éve volt. Az azóta eltelt években több száz különálló
hálózaton több tízezer számítógépet kapcsoltak a folyamatosan
növekvő internethez és ez a növekedés napjainkban is tart. Az
internet adatforgalma manapság óriási. Magyarországon 2007-
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ben a háztartások körülbelül 38%-ában volt internet, egy évvel
korábban 2006-ban még 32%-ában. Nőtt a szélessávú elérések
aránya, a 2006-os 22%-ról 33%-ra. Az európai uniós átlag 42%,
ebben az összehasonlításban hazánk a 18. helyen áll. Megelőz
minket többek között Franciaország, Spanyolország, Észtország,
Ausztria és Szlovénia, mögöttünk helyezkedik el Olaszország,
Szlovákia, Lengyelország és Portugália. Manapság az internetes
technológiákat körülbelül 4 milliárdan használják személyes,
illetve üzleti célokra, például információkeresésre, szolgáltatások és áruk megrendelésére, kapcsolattartásra, szórakozásra
(játékra). Az internet népszerűségének egyik legfőbb oka, hogy
az általa nyújtott szolgáltatások nagy része bárki által ingyenesen
igénybe vehető. A világhálózat szolgáltatásainak zökkenőmentes
igénybevétele azonban minden internet-felhasználótól megköveteli bizonyos „íratlan szabályok”, magatartási normák betartását
(ún. netikett). Magyarországon az internetes technológiákhoz
sokféleképpen hozzáférhetünk: munkahelyünkön, amennyiben
az biztosítja számunkra, úgynevezett netcafékban, netklubokban,
ingyenesen látogatható könyvtárakban, ill. teleházakban, számos

városban közterületi termináloknál, oktatási intézményekben.
Az otthoni internet-elérési lehetőségek közé tartozik az elavult,
általában percdíjas dial-up, azaz a hagyományos telefonvonalat
igénylő modemes betárcsázós kapcsolat, illetve a szélessávú, vezetékes (DSL vagy kábelnet), a vezeték nélküli („mikrohullámú”),
a műholdas és a mobiltelefonos (GPRS vagy mobil szélessávú)
kapcsolat. Náraiban először a víztorony tetejéről szórt internet
jelent meg, ami nagyon drága volt. Így kevesen választották. A kábel tv megjelenése olcsóbbá tette az internet-hozzáférést. Ennek
segítségével a községben többen igénybe tudják venni az internet
nyújtotta előnyöket. Az internet Náraiban is elérhető a mobiltelefonokra rendelhető internet, a mobilinternetek és GERANT
Kft. Internet-hozzáférési szolgáltatása segítségével. Így az internet már használható kint a szabadtérben, a kertben is.
A mobiltelefonok és az internet lehetőséget adnak „nyerő”
lottószelvényeink feladására, hírszolgáltatás kérésére, parkolásra,
autópálya matrica vásárlására is.
Doncseczné V. Katalin
PANNONPIROS Kft.

Szüreti Rock and Roll

– Ez nem olyan egyszerű. Ha kimész az utcára nem találsz
olyan hölgyet, aki a 60-as évek ruháiba szívesen belebújna. Aztán
a hangja is megfeleljen, a próbákat felvállalja, stúdióba járjon,
fellépéseket vállaljon és még sorolhatnám az érveket.
– És a régi táncosokkal miért váltak külön az útjaitok?
– Ez már egy kicsit kényesebb kérdés. Nem ők mentek el,
hanem én cseréltem le őket. Nyolc évig dolgoztam velük. Felnőttek és a tanulmányaik folytatása nagyban befolyásolta a próbákat.
Igaz ez még nem olyan ok, amiért egy kapcsolatot fel kellett volna
rúgni, de amikor fellépés előtt közlik veled, hogy… és ezt most
nem részletezném, azt már nem engedhettem meg. Ezért az első
ilyen alkalommal elváltak útjaink.
– És ezt hogy élted túl?
– Őszintén? Padlóra kerültem és teljesen összeomlottam,
nyolc év munkája ment csődbe! Tudod, én olyan ember vagyok,
hogy akik mellettem állnak, azokért én a végletekig kiállok. Fordítva ez nem így működött.
– Akkor egy jó darabig ezért szünetelt a műsorod?
– Azt mondhatom, hogy igen is meg nem is, mivel ezek után
nem sokkal kórházba kerültem és érdemben nem tudtam a rock
and rollal foglalkozni.
– De most újra kezdted harmadszor is…
– Igen, nem adtam fel, édesapám szavai mindig itt vannak bennem: soha ne add fel fiam! Sajnos ő már csak fentről láthatja a
műsoromat, de ahányszor a színpadra állok, egy kicsit mindig ott
van velem.
– Térjünk vissza a jelenbe, ez az új csapat, amit újra összehoztál, ez
szó szerint szuperprodukció.
– Tudod arra gondoltam, ha már megint újra kell építeni a
produkciót, akkor ez egy picit legyen valami más. Sokkal dinamikusabbat és látványosabbat szerettem volna az eddigiekhez
képest.
– Szerintem ez sikerült, mert amit az imént produkáltál, az nem mindennapi, még egyszer köszönöm mindenki nevében, hogy elfogadtad a
felkérést!
N. T.

A Nárai szüreti bál fellépése után tettem fel néhány kérdést a
ROCK AND DILI SHOW frontemberének Kántor Lászlónak,
akinek műsora alatt sokan még mindig a műsoruk hatása alatt
állnak!
– Laci igen fáradtnak látszol.
– Nagyon elfáradtam, és szerintem a táncosaim is. Mivel a kért
fél óra helyett másfél órát játszottunk. Tudtuk, hogy jó bulira
számíthatunk, de ez egy kicsit kimerített mindenkit.
– Nagyon jó az új csapatod, de egy kicsit érdeklődhetek a múltról,
miért váltál meg a régiektől?

– Most már könnyebben beszélhetek a múltról, mert a 2 év
jogi szerződések titkosítása az énekes hölgy felé az idén hatályát
vesztette. A hölgy, akivel sokáig együtt dolgoztam, a műsorban
lévő dalaival nagymértékben befolyásolták a repertoárunkat. A
kiválásakor az egész műsor összeomlott. Teljesen újat kellett készítenem. Felvállaltam egyedül az éneket, és az akkori táncosokkal, hogy belevágunk és egy új műsort készítünk.
– Miért nem kerestél más énekesnőt?
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Staféta

Közmeghallgatás

Nyári számunkban Lóránth Máté Kántor Zsófiának adta át a
stafétát. Zsófi nagyon örült, hogy szerepelhet ebben az őszi cikkben. El kell mondanom, hogy Zsófika a családunk tagja. Unokatesója a fiaimnak. Születése óta ismerem. Üde jelensége nagyon
fiús famíliánknak. Kedves, készséges, türelmes, szelíd és bájos
kislány. Kérésemre egy kész kis fogalmazást adott át nekem, amit
most Önök elé tárok:
„Az unokatestvéremtől, Lóránth Mátétól kaptam meg a stafétát.
Tanulmányaimat a Paragvári Utcai Általános Iskolában végzem,
ahol hatodik osztályba járok. Barátaim többségben az osztályomból
kerülnek ki, de Náraiban is széles a baráti köröm. Nagyon szeretek sportolni, főképpen táncolni. A sporton belül a ritmikus gimnasztikát választottam, melyet versenyszerűen űzök. Legjobb eredményem egy bronzérem, melyet a területi versenyen szereztem.

Tisztelettel meghívok minden érdeklődőt a Művelődési Házba, 2012. október 19-én 18 órakor tartandó nyilvános általános
közmeghallgatásra.
Németh Tamás
polgármester

Országos szinten pedig a nyolcadik helyen végeztem. Egy héten
négyszer járok tornára és kétszer táncpróbára. A táncot kilenc éve
kezdtem el, három éves koromban. Jelenleg az édesapám, Kántor László Rock and Roll csapatában koptatom a cipőmet. Néha
Fenyő Miki bácsitól is kapok lehetőséget, hogy egy-egy fellépésén
táncolhassak. Ezt természetesen az édesapámnak köszönhetem, aki
egyébként az egyik élelmiszer-üzletlánc dolgozója is. Édesanyám a
rocki csapat menedzsere már nyolc éve, ő az egyik szállodahálózat
alkalmazottja. Szabadidőmben szeretek olvasni, tévézni, játszani,
de ha lehetőségem van rá, akkor a templomba járást sem hagyom
ki. A stafétát pedig Dezse Fanni barátnőmnek adom át.”
Marton Melinda
Kovács Ramóna:
Esőre szakadó virradat
Esőre szakadó virradat
nyílt meg a magas ég alatt,
mikor megláttalak.
Villám a fejemen átszaladt,
szívem egy sebbel átszakadt,
mikor megláttalak.

Mikor megláttalak
s Te visszamosolyogtál:
szebb voltál eddigi önmagadnál!
Az sugárzott a szemedben,
amitől beléd szerettem.
Boldog lett a nap,
mikor megláttalak.
2009.01.04.

2012. október 3-án, 46 évesen elhunyt Rába Imre,
Nárai korábbi plébánosa. Nyugodjék békében.

Labdarúgás
A csapat a 2012/2013-as szezont a megyei III. osztály Déli-csoportjában kezdte
el. A szezon előtt négy játékos távozott
közülünk, Németh Bence, Vándori Ákos,
Vertetics Péter és Pető András. Viszont
négy új játékos is érkezett helyükre: Hende László, Somlai Roland, Büki Bálint és
Pados Balázs. Célunk a megerősödés után
nem is lehet más, mint a bajnokság megnyerése a csapat számára. Július végén sportkör vezetőség választásra került sor, mivel
a négy évre szóló megbízatás ideje lejárt. A vezetőség újra vállalta a jelölést, így csak a hiányzó helyekre kellett új személyeket
találni. A következő négy évre megválasztásra került vezetőségi
tagok névsora elnök: Koltay István, ügyvezető elnök: Kurcz Ernő,
szakosztályvezető: Hegedüs László, pénztáros: Koltay Zsófia, valamint a számvizsgáló bizottság elnöke: Skriba Péter lett, a tagok
pedig: Horváth Attila és Balikó Csaba. Sajnos a bajnokság megkezdése előtt edzőnk, Skriba Péter Németországba ment dolgozni, ezért edzőválasztás kérdés került előtérbe. Az idő rövidsége
miatt megbízott edzőnek Horváth Attilát kértük fel. A bajnokságot
jól kezdtük, Sorkifaludon 4–2-re nyertünk, majd itthon Alsóújlak
ellen is 4–1-re győzni tudtunk. Következő idegenbeli mérkőzésen
Táplánszentkereszt ellen jól kezdtünk, kétszer vezettünk is, végül
sajnos 4–2-re kikaptunk. Voltak hibáink, amiből tanulni kellett
volna. A következő hazai mérkőzésen Hosszúpereszteg ellen 1–0-ás
vereséget szenvedtünk, majd a mérkőzés után az edzőnk Horváth
Attila lemondott. Most megint edző nélkül vagyunk, amikor a csapat nehéz mérkőzések előtt áll. A jó folytatáshoz kell a játékosok
nagyon pozitív hozzáállása is, mivel nagyon nehéz olyan edzőt találni, aki tud a játékosok nyelvén beszélni és persze pénz nélkül,
társadalmi megbízatásban vállalja a feladatot. Mint már beszámoltam TAO látványsportok támogatására kiírt pályázaton indultunk
és nyertünk 1 521 961 Ft-ot, melyet a következő cégektől kapjuk
meg az ősz folyamán az adóhivatalon keresztül: AGRÓ-ALFA KFT.
1000000 forint, MAM HUNGÁRIA KFT. 300 000 forint, CABLE NETWORK KFT. 221 961 forint, melyet ezúton is köszönünk
a támogatóinknak! A támogatási összegből a villanyvilágítás korszerűsítését szeretnénk megvalósítani, amely közel 1 000 000 forintból valósul meg. A fennmaradó összegből pedig sportfelszerelést
vásárolunk. A sportöltöző fejlesztésre nyert 10 000 000 forintból
pedig ősszel indítjuk és tavasszal kívánjuk befejezni a munkálatokat. Minden kedves szurkolónkat várjuk a hazai és idegenbeli mérkőzéseinkre. Sportbaráti üdvözlettel:
Koltay István
sportkör elnök

