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Feleló´s kiadó: Náraiért Egyesület 

megjelenik 500 példányban

Szerkesztették: Marton Melinda, Molnárné Németh Emma, Horváth Szabolcs, Németh Tamás
www.kozeletihirmondo.gpinet.hu

Nárai gratulál!
Nárai Község Önkormányzata és az újság szerkesztői ezúton
gratulálnak azoknak a Náraiban élő, Náraiból származó, vagy

Náraihoz köthető élsportolóknak, akik hazai, nemzetközi viszonylatban is előkelő eredményeket értek el, Nárai hírnevét öregbítve!
Németh Tamás
polgármester

Devecseri Szilárd
Szombathely Haladás, NB I. labdarúgó, balhátvéd.
Válogatott magyar játékos. Náraiban él.

Németh Péter
Szombathely, Swietelsky-Haladás VSE, NB I-es futsaljátékos, csapatkapitány.
Nárai származású, jelenleg Szombathelyen él.
Simon Claudia
Endrődi LE, díjugratás
2013. évi Díjugrató Országos
Bajnokság Championatus és GP,
Serdülő A. kategória összetett
verseny II. helyezett, ezüstérem
Emil nevű lovával. Náraiban él.

Jogos az öröm. Kupadöntős a Haladás.
Németh Péter jobbról

Stieber Zoltán
Volt Újpest NB I. labdarúgó, balszélső, magyar válogatott labdarúgó. Majd Anglia, Aston Villa, jelenleg Németország Bundesliga
másodosztály Gruther
Fürt. Sárváron született, Náraihoz családja
révén fűzi rokoni szál.

Stieber Noémi
Nárai, Néró TC, NB III-as tekejátékos
2010. Országos Diákolimpia I. helyezett, aranyérem.
2013. Serdülő és ifjúsági Országos Bajnokság U 23-as
korosztály III. helyezett, bronzérem. Náraiban él.

Stieber Zoltán ezúttal a bajnoki
címvédő Borussia Dortmund
otthonában csapott le

Völgyi Helga
Szombathely, Dobó SE atlétika, kalapácsvetés.
Edző: Németh Zsolt.
Ifjúsági világrekorder. 2013-as U 18-as korosztály donyecki világbajnokság II. helyezett, ezüstérmes. Szombathelyen él, szülei
Nárai származásúak, nagymamája, rokonai ma is itt élnek.
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Önkormányzati hírek
Lezárult a nyomozás
Bűncselekmény hiányában még karácsony előtt lezárult a mintegy háromnegyed éve önkormányzatunknál folyó
rendőrségi nyomozás, amely ismeretlen
személy feljelentése nyomán indult. A
nyomozás megindulásáról már a kezdetekkor beszámoltunk. Mint ismeretes, az
önkormányzat, de kiváltképp a polgármester ténykedése került górcső alá. A nyomozás hivatali hatalommal
való visszaélés, okirat-hamisítás, hűtlen kezelés, csalás és sikkasztás tárgykörökben indult. A feljelentő vélhetően konkrét ügyletek
megnevezését is megjelölte feljelentésében. Így az elmúlt években
végzett több tízmilliós összköltségvetésű beruházásaink (pl. főtérfejlesztés, buszvárók, buszöblök építése, az elvégzett rossz utcák
kövezése, Dózsa György utca járdaépítés, különféle beruházások,
fejlesztések), de még a haranglábépítés, adománygyűjtés körülményei is vizsgálat tárgyát képezték. Ezért a rendőrség szinte az
egész irattárunkat lefoglalta. A fejlesztéssel érintett munkanemek
során keletkezett szerződéseket, árajánlatokat, számlákat, számlarészletezőket, levelezéseket, banki-, pénzügyi műveletek számviteli
bizonylatait, képviselő-testületi határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket zár alá vette. A nyomozás során beidézésre kerültek a
Náraiban munkát végző, vagy árajánlatot adó vállalkozások vezetői, a képviselő-testületi tagok, az önkormányzat dolgozói. Külön
kiemelten kezelte a rendőrség a tavalyi évben saját udvaromon
készült milliós nagyságrendű térkövezést. Nyilván a feljelentő arra
utalhatott, ezt is a falu állta. A vásárolt építőanyagokat, munkadíjat
saját nevemre szóló számlákkal kellett igazolnom. Ennél a pontnál
nem elégedett meg a rendőrség mindezzel. A vagyoni helyzetem is
vizsgálat alá került, rendelkezhettem-e a kifizetett pénzekkel. De a
dátum szerint besorolt számlák mögé a kifizetéseket igazoló banki
bizonylatokat is (utalások és pénzfelvétek) be kellett csatolnom.
Természetesen nem jelentett akadályt. A harangláb adománygyűjtése is vizsgálat tárgya volt: az így összegyűjtött pénz mindvégig az
önkormányzat számláján volt, amíg ki nem fizettük a fát, cserepet,
lazúrfestéket. Abból senki nem „nyúlt le”. Összegezve kijelenthetem, a ránk bízott közpénzekkel szabályszerűen bántunk, tisztességes munkát végeztünk, amelyet immár rendőrségi vizsgálat is
alátámaszt. Ha már így alakult, akkor azt is el kívánom mondani,
hogy nem ez volt az első feljelentés „irányunkba”. Így a mostani
rendőrségin kívül feljelentés alapján vizsgálódott már nálunk az elmúlt években a Közigazgatási Hivatal, a Környezetvédelmi Hivatal,
a Természetvédelmi Hivatal, de a Katasztrófavédelem is. Vélhetően ugyanaz a személy állhat a mostani és a korábbi feljelentések
mögött is. A vizsgálatok minden esetben mindent rendjén találtak.
Ennél többet nem is kívánok elmondani az ügyekről.
Fejlesztéseinkről
A központi források jelentős mértékű leapadása és a helyben
befolyó adók egy részének elvonásai kihatással vannak jelenlegi és
jövőbeni fejlesztéseinkre is. Pályázatok hiányában komoly útfelújítást sajnos nem tudunk megvalósítani, ezért kompromisszumos megoldásként néhány igazán rossz utcára uzsai bazaltkövet
vásároltunk, amely örömmel látom, hogy beválni látszik. Sajnos

arra nem lett volna pénzünk, hogy útépítő cég szállítsa és dolgozza be. Ezért megszólításra kerültek az érintett utcák lakói, akik
egy emberként jöttek segíteni ki lapáttal, talicskával, gereblyével.
A gépi terítést is helyi mezőgazdasági vállalkozók végezték: Pass
Ákos és Putz Attila. Az úthengerezést is az utcák lakói végezték:
saját autóval vontatták a sportkör 1 tonnás hengerét.

A Béke utca lakói is gereblyét fogtak.
Pass Ákos géppel teríti a követ
Társadalmi összefogás eredményeként a tavalyi esztendőben
négy utca útburkolata kapott kő felületi erősítést, így az ott
élők és áthaladók életkörülményei talán javultak valamelyest.
November 2-án a Németh Útépítő és Térburkoló Kft. szakemberei végre befejezték a Dózsa György utcai járda korábban készült betonlemezének aszfaltozását. A kivitelezés a korábbi tartalékunk terhére történt. Ugyanakkor az óvodánk rossz állapotú
betonos, aszfaltos udvarát, bejárati részét is újraaszfaltoztattuk
a kicsik biztonsága érdekében. Ez önkormányzatunknak nem került pénzébe, a 600 ezer forint
értékű munkát a Strabag
útépítő cég végezte.
Készül az aszfaltburkolat
az óvoda udvarán
A Náraiért Egyesület sikeres pályázatának köszönhetően október végére elkészülhetett a Millenniumi-park új játszótere is,
amely megújuló energiát is alkalmaz: kettő napcellás kandeláber
világítja be éjszaka. A régi játszóteret még a millennium alkalmára készítette 2000-ben Lóránth József akkori polgármester.

Fent készül az új játszótér. Lent az elkészült új játszótér
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Átadhattuk a szintén Európai Uniós támogatással megvalósult
Sportöltöző bővítést és a felújított Park-házat. Az ősszel megindult a Nárai Plébániaépület teljes felújítása is. Ezzel együtt
ugyancsak két játszótérépítést kezdhettünk meg. Az egyiket a
Petőfi Sándor utcában, míg a másikat a Kossuth Lajos utcában.
Mindkét munka ütemezése a terv szerint halad, átadásuk ez év
nyarán megtörténik, melyek szintén Európai Uniós támogatásból valósulnak meg.

Itt még készül a Park-ház. A Park-ház. Itt még zajlik
a sportöltöző bővítése. A sportöltöző új oldalszárnya
A volt tanítólakás állagmegóvását is elkezdtük. A tavalyi évben a
tető megerősítés, fóliázás, átlécezés, cserepezés és bádogozás valósult meg, illetve a garázsfelújítás kezdődött el. A tetőépítési ácsmunkákat Király Árpád,
Nyul János, illetve az
elbontást és cserepezést
Kovács Miklós helyi
mesterek készítették.
Kovács Miklós mesterember vállalta a tető
renoválását.
Karácsonyra elkészült sokak örömére a harangláb is a Hősök
terén. Az idei évre marad a vezérlés kiépítése a temető ravatalozóig, illetve a harang felszerelése és felszentelése.

Készül a harangláb. Harangláb
A tavalyi esztendőben a Polgármesteri Hivatal utólagos vízszigetelését végeztük el lemezbepréseléses technológiával. Majd a
régi lépcsőt, előtetőt is elbontottuk. Az új lépcső már akadálymentes részt is tartalmaz, csúszásmentes járólappal burkoltuk.
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Az előtető visszaépítése is megtörtént, festése, cserepezése az
idei évben történik. Az oromzat újrabádogozását is elvégeztük,
így már nem ázik be az épület. Végső célunk az épület hőszigetelése, újraszínezése, bádogozása és a nyílászárók átfestése. Apró
lépésekben haladunk tovább, anyagi lehetőségeink tükrében.
A mintegy 20 millió forintos informatikai fejlesztésünk, ha kisebb csúszásokkal is, de halad. A múlt őszén lefektetésre került
Szombathely és Nárai között az optikai üvegszálas kábel, amely
a közel 30 éve készült rézkábelt váltja. Jelenleg a faluban létesült
Huawei kisközpont áramellátása van folyamatban, aztán a falu
több pontján álló MUX és PCM vonalsokszorozók lekerülhetnek
a rendszerről, innét válik alkalmassá a rendszer szuper sebességű
internet és TV-csatornák fogadására is.
Van esély, hogy végül mégis megújul a COOP élelmiszerüzlet. A cég igazgatóságával folytatott kétéves tárgyalásomnak talán
meglesz az eredménye és ezáltal újabb közösségi épület, a faluközpont egy része újulhat meg, melynek igazi nyertesei a betérő
vásárlók lehetnek. A korábbi évek beruházásai, a válság sajnos
elodázta, még megfontoltabbá tette a cég vezetőségét. Ha minden jól alakul, talán idén megindulhat az üzlet teljes átépítése,
amelynek költségvetése 30 millió forint.
2013. évben Náraiban megvalósult főbb fejlesztéseink, beruházásaink, melyek megvalósítására jórészben pályázati forrást
nyertünk, vagy a központi költségvetés tette lehetővé, illetve közadakozásból fedeztük:
Park-ház fejlesztés:
12 621 078 forint
Sportöltöző bővítés:
11 180 491 forint
Millenniumi-parkban új játszótér:
9 000 000 forint
Polgármesteri Hivatal vízszigetelés,
új lépcső készítés, járólapozás, előtető készítés:1 047 121 forint
Haranglábépítés:
1 341 492 forint
Dózsa György utca járdaaszfaltozás:
2 958 592 forint
Árpád, Dózsa György, Béke és
József Attila utcák kövezéséhez bazalt:
3 070 904 forint
Plébánia-felújítás, két játszótérépítés (részszámla,
Nárai Templomért Alapítvány pénztárából): 11 803 643 forint
Egyéb (Sárgaliliom Virágzás Napja Fesztivál,
programok, kültéri padok, kis értékű
tárgyi eszközök, nyugdíjasok támogatása stb.): 3 600 000 forint
Mindösszesen:
56 623 321 forint
Közösségi élet
A tavalyi évben is nagy sikert arattak fő rendezvényeink: Rönkhúzás, Sárgaliliom Fesztivál, Szüreti felvonulás, Itthon vagy! Sikerrel rendeztük meg a Sárgaliliom Virágzás Napja Fesztivált,
mely a Náraiért Egyesület gesztorságával valósult meg vissza nem
térítendő EU támogatásból. Ugyancsak vissza nem térítendő
250 ezer forintot nyertünk az „Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!” programsorozatra. A Művelődési Házban konditermet
alakítottunk ki, rendszeres a látogatása. Aki kedvet érez, jöjjön
bátran! Ezeket összegezve a táncos lábúak nem unatkozhattak.
Míg a Sárgaliliom Fesztiválon a Dupla KáVé és Csocsesz, addig
az Itthon Vagy programon Pap Rita és Bodnár Attila voltak a
sztárvendégeink. Az év végi rendezvényeink is telt házzal mentek. Így a Nyugdíjas találkozó, Mikulásváró, Nárai Advent, de a
Templomi Betlehemes előadásra is sokan voltak kíváncsiak. Külön örömömre szolgál, hogy a Sárgaliliom Énekkar és az Örök-
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zöld Nyugdíjasklub egyre inkább magáénak érzi rendezvényeinket. Örvendetes, hogy a nyugdíjasaink egy hétig jártak esténként
és mintegy ötven háznál
adták elő a rövid betlehemes műsorukat, melyet
a háziak némi étellel és
itallal honoráltak.
A nyugdíjas-klub
a polgármester
otthonába is ellátogatott
betlehemezni
Nagyon jó, hogy a közösségi élet egyre inkább fokozódik, még
több ilyen kezdeményezésre van szükség, fontos a fiatalabb generáció bevonása is! De közel száz fő vett részt Szabó Zita fodrászunk által kezdeményezett szilveszteri jó hangulatú bálon is,
amely immár másodszor került megrendezésre és reméljük lesz
folytatása! Takács Ildikó kezdeményezésére ismét Baba-Mama
Klub működik az alkotóházban, ide várjuk a még óvodás kor alatti
gyermekeket és szüleiket. Továbbra is arra biztatok mindenkit,
vegye ki részét a közösségi életből, akár kezdeményezőként is. A
Náraiért Egyesület is
szívesen fogad mindenkit, aki hozzá tud tenni,
vagy egyszerűen csak
élvezni szeretné a közösségi programokat.
Csuhéfonás
az Alkotóházban
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munkák elvégzése sem valósulhatott volna meg, általuk csak gazdagodott a község, közösség. Így végezetül megköszönöm mindazok segítségét, akik az elmúlt esztendőben a település önzetlen segítői voltak, munkájukat a község minden lakója nevében
megköszönöm! A közösségi rendezvényeken nyújtott segítséget
a Sárgaliliom Énekkarnak, az Örökzöld Nyugdíjasklubnak, a
Nárai Sportkörnek, a Náraiért Egyesületnek, Nádas Nikolettának, a fiataloknak és korosabbaknak! Az Alkotóházban nyújtott
segítséget Szilágyiné Pompor Vilmának, Marosits Máriának a
templomdíszítést, Polgár Károlynak az egyházi ingatlanok gondozását, fűnyírását, az osztrák fenyőfás cégek köztéri, templomi
karácsonyfa felajánlásait, Zelles Sándornénak az egyik templomi
karácsonyfa felajánlást! Frankné Tóth Mónikának a virágkompozíciókat! Köszönöm a mezőgazdasági vállalkozóknak és önkéntes
segítőknek a lomtalanítás, a szüreti felvonulás és más közösségi
rendezvények során nyújtott segítséget! Varga Lászlónak az óvodai és közösségi felajánlásokat! Lóránth Zoltán cégtulajdonos,
vállalkozó anyagi támogatása mellett jelenik meg évek óta e Hírmondó, neki is köszönöm az önzetlen támogatást, mely révén
közösségünk aprói hírei eljuthatnak minden házhoz! A tavalyi
évtől egy Betlehem ékesítette főterünket. A hozzá való brazil fenyőfát Kondics János ajánlotta fel. Míg a berendezést a Náraiért
Egyesület tagjai készítették. Az óvoda elé
kikerült egy kültéri
adventi koszorú is,
Hompasz Béla képviselő felajánlása nyomán. Nekik is köszönöm az önzetlenséget!
Betlehem

Közigazgatási fejlemények
Az elmúlt esztendő államháztartásról szóló rendelkezései és
gazdálkodásunk lehetővé tették, hogy a 70 évet betöltött személyek anyagi juttatásban részesüljenek. Nárai esetében éltünk a
lehetőséggel, így jóval több, mint száz lakótársunk számára utalványozhattunk karácsony előtt 4 ezer forint juttatást.
Az elmúlt számban felszólítást intéztünk az adófizetéssel elmaradók irányába. Nos, a figyelmeztetés megtette hatását, a kintlévőségünk jórészben befolyt. Kényszerintézkedést mindössze
néhány esetben kellett csak foganatosítanunk, nem ez volt a jellemző. A még meglévő kintlévőség kezelése is folyamatos, tartjuk
a kapcsolatot a még nagyobb tartozókkal. Ismételten kiemelném,
hogy az egy évvel ezelőtti központi forráselvonások érzékenyen
érintették valamennyi települést, így Nárait is. Amitől elesünk
évente mintegy 15-18 millió forint. A befolyó helyi adók elmaradozása például akár az óvodafenntartás veszélyeztetését is eredményezheti. Ezért kérek mindenkit megfontolt cselekedetre.
Az ide év a választás éve is lesz egyben. Tavasszal a parlamenti,
míg ősszel a helyhatósági választások kerülnek megtartásra. Fontos, hogy ki-ki lelkiismerete szerint vegyen részt a választásokon,
minél többen éljünk alkotmányos jogunkkal.
Köszönettel tartozom!
Az elmúlt évben is sokan vették ki részüket a közösségi kezdeményezésekből, nélkülük a programok megszervezései, bizonyos

A borosgazdák borfelajánlásait közösségi rendezvényeinkhez!
Társadalmi összefogásra szólítottunk, ennek nyomán újult meg
az Árpád, Dózsa György, Béke és a József Attila utca burkolata.
Nagy örömömre szolgál, hogy az érintett utcák lakói egy emberként jöttek segíteni ki lapáttal, talicskával, gereblyével, hogy a
kőeldolgozást megvalósíthassuk. Míg a kő gépi terítést Putz Attila
és Pass Ákos mezőgazdasági vállalkozók végezték gépeikkel, saját
üzemanyaggal! Meg szeretném ezúton is köszönni az utcák lakóinak, a két fiatalembernek az önzetlenségüket, segítségükkel milliókat spórolhatott meg a közösség! A készülő haranglábunk kapcsán is őszinte hálámat szeretné kifejezni a 131 adományozónak,
akik lehetővé tették a haranglábállítás megvalósítását! Köszönetemet szeretném kifejezni az építőmestereknek önzetlenségükért! Szakály Tamás lakatosmesternek, aki a fém tartószerkezeteket készítette, Kurcz Ernő burkolónak az alapozási, térkövezési
munkák elvégzéséért, Nyul János és Király Árpád mestereknek és
csapatának, akik a szerkezet ácsolását és cserepezését végezték!
Illetve köszönöm az önkormányzat és intézményei dolgozóinak,
továbbá mindenkinek a segítségét, aki bármivel is hozzájárult közösségünk gyarapításához! Megköszönve érdeklődését lakóhelyének közügyei iránt:
Németh Tamás
polgármester
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A hit cselekedet nélkül mit sem ér
Az elmúlt évben gyakran szóltunk a
HIT-ről, mely drága kincsünk. Vasárnaponként imádkozzuk: „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek
és földnek Teremtőjében...” Ezzel megvalljuk, hogy Isten gyermekei vagyunk.
Temetéskor, amikor a megholtat a sírba
helyezzük, ismét felhangzik az apostoli hitvallás. Amikor ezt nyilvánosan imádkozzuk, mindig tudatosítsuk, hogy amit mondunk, aszerint akarunk élni. A hit
ugyanis tettek nélkül holt – írja Jakab apostol. Az imádsággal

és tetteinkkel is megvalljuk, hogy a Mennyei Atyának gyermekei vagyunk. Megértjük, hogy miért jött el Isten közénk Jézus
Krisztus által Karácsonykor kisgyermekként. „Istengyermek,
kit irgalmad közénk lehozott...” – énekeljük. Testvérünk lett,
hogy részesítsen isteni természetében, hogy örökké boldogan
éljünk. Ennek feltétele természetesen az, hogy mi is növekedjünk ne csak korban, hanem kedvességben és bölcsességben
Isten és az emberek előtt. Urunk Istenünk erősítsd hitünket!
Az új esztendőben mindenkinek Isten áldását kérem!
Dr. Rátkai László
kerületi esperes, teológiai főiskolai tanár

Kedves Náraiak!

Egyházközségi hírek

Karácsonyi ajándékul küldöm az írást.
Rágjátok át és mondjátok meg, hogy kitől
való ez a szöveg.
„…Mielőtt elítélsz, vedd fel a cipőmet és
járd végig az utamat. Járd végig a múltamat,
érezd a könnyeimet, éld át fájdalmaimat, az
örömömet. …Tedd meg a lépéseket, amelyeket én megtettem és botladozz meg minden kövön, amelyen én megbotlottam. …S mindegyik botlás után
állj fel és menj tovább, úgy ahogy én tettem. Csakis ezután ítélkezhetsz rólam, felettem. Akkor mondhatod, hogy ismersz!...”
Hencz Ernő
tb. kanonok, érd. esperes

Mint értesültek róla sikeresen pályáztunk, így a Nárai plébániaépület teljes külső-belső felújítását kezdhettük meg. A pályázati
összeg azonban nem elegendő, önerőként mintegy 5.500.000
forintot kell a fejlesztéshez mellétennünk. A megvalósítást Nárai
község Önkormányzata is 500 ezer forinttal támogatja. Az idei
évi egyházközségi hozzájárulás fizetésénél most egyszeri alkalommal kérem ezt is vegyük figyelembe, mert ez is a záloga a sikeres
megvalósításnak.
Ezúton is köszönjük támogatóinknak a segítséget, segítségükre
továbbra is számítunk! A 2013-ban kapott 1% felajánlás összege
123 016 forint volt, melyet az alapítvány céljaira fordítottunk. A
Nárai Templomért Alapítvány adószáma: 18893610-1-18.
Németh Tamás

Sérelmek a pszichiátrián
Az alábbiakat közszolgálati tájékoztatásul közöljük. Ingyenes jogsegélyszolgálat. Az alapítvány közel
20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok
számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük
során. Illetve, ha gyermeke „tanulási problémára”
vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai
szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. Ha Ön
vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása
van ilyen esetről, kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Horváth Szabolcs
Náraiért Egyesület elnöke

Kovács Ramóna:
Könnyekkel hímezni
Megtanultam sokmindent:
várni, nevetni,
jót tenni, tanulni,
szólni, érezni,
olvasni, írni.

békém keresgélni,
jövőt meglelni,
jóban reménykedni,
Istenben hinni,
emberben bízni.

Festeni szavakkal,
nevetni haraggal.

Megtanultam félni,
holnapot remélni.

Megtanultam élni
a hatalommal,
amit a szívem ad
s magammal.

Megtanultam Anyámtól
szeretni
s megtanultam könnyekkel
hímezni.

Megtanultam fázni,
esőn bőrig ázni,
Napon melegedni,

„Dicsőség mennyben az Istennek,
békesség földön az embernek!”
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Kedves Betegeim!
Ebben az írásban az influenza elleni
védőoltás fontosságáról fogok értekezni
segítségül hívva az Országos Epidemiológiai Központ ajánlását a Magyarországon jelenleg javasolt védőoltásokkal
kapcsolatban (www.vacsatc.hu). A cikk
írásának időpontjában (2013. december) ebben a szezonban influenza megbetegedés még nem fordult elő, nincs
járvány. Ez azt jelenti, hogy érdemes kérniük az oltást, illetve
elfogadniuk, amikor a rendelőben figyelmükbe ajánljuk. Személyes tapasztalatom a betegséggel a 3 évvel ezelőtti tél, amikor
magam is megbetegedtem. Néhány óra alatt annyira legyengített
a hirtelen kialakuló láz, hogy nem tudtam egyedül hazamenni.
Mint minden védőoltásnak, az influenza elleni vakcina beadásának is ritkán, de kialakulhat szövődménye. Mindennek ellenére kérem, fontolják meg az influenza elleni védőoltás beadását.
Asszisztensnőm és magam be vagyunk oltva. A 2013/2014. évi
influenzaszezonra történő felkészülés során térítésmentesen végezhető influenza elleni védőoltás. A térítésmentes védőoltásra
jogosultak köre az alábbi. Az influenzavírus által okozott megbetegedések súlyosságának, valamint a halálozások számának
csökkentése érdekében a fokozottan veszélyeztetettek kockázati
csoportjait javasolt oltani:
– Hat hónaposnál idősebb, súlyos betegség kockázatának kitett:
– krónikus légzőszervi betegségben szenvedők, asztmás
betegek
– súlyos elhízás vagy neuromusculáris betegség miatt korlátozott légzési funkciójú betegek;
– szív-, érrendszeri betegségben szenvedők (kivéve a kezelt magasvérnyomás-betegséget);
– veleszületett vagy betegség/kezelés révén szerzett immunhiányos állapotban szenvedő betegek (beleértve a

Tisztelt Nárai lakosok!
Gyermekeim, Miltényi Zsófia és Attila 2013 novemberében bekerültek a Vas Népe Gyermekmosoly
játékába, melynek során 75 kisgyermekre lehetett
szavazni a Vas Népéből kivágott szavazószelvényeken illetve interneten keresztül. Hálásan köszönöm
mindenkinek, aki internetes szavazatával vagy szelvényével támogatott bennünket! Teljesen meghatott és
minden várakozásomat felülmúlta az az elképesztő
összefogás, melynek eredményeképpen Zsófia első
helyezést ért el a szavazáson! Büszke vagyok mindenkire, aki hozzájárult ehhez a szép sikerhez! Köszönettel tartozom Polgármester Úrnak és a Polgármesteri
Hivatal dolgozóinak, az Aranykapu Óvoda óvónőinek, munkatársainak és hozzátartozóiknak, valamint
a jelenlegi és korábbi óvodástársak lelkes szüleinek
és nagyszüleinek! A lakóparkban élő és minket támogató családoknak, a Takarékszövetkezet segítő
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HIV-pozitív személyeket, daganatos betegségben szenvedőket is);
– krónikus máj- és vesebetegek;
– anyagcsere-betegségben szenvedők, pl. diabetes
– Várandós nők
– Azok a nők, akik a gyermekvállalást az influenza szezonális
időszakára tervezik;
– Ápolást, gondozást nyújtó, rehabilitációs, átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben, lakóotthonokban, vagy egészségügyi
intézményekben huzamosabb ideig ápolt személyek;
– Tartós szalicilát-kezelésben részesülő gyermekek és serdülők
(a Reye-szindróma veszélye miatt);
– 65 éven felüliek, egészségi állapotuktól függetlenül.
– A fenti kockázati csoportokat a fertőzés átvitele révén veszélyeztető személyek: egészségügyi dolgozók, különös tekintettel a transzplantációs, az onkológiai, a hematológiai, a dializáló,
a szülészeti-nőgyógyászati, a felnőttek és a gyermekek számára
intenzív ellátást nyújtó, valamint a krónikus belgyógyászati osztályokon a betegekkel közvetlen kapcsolatba kerülő személyek,
továbbá a terhes nők és az újszülöttek, csecsemők gondozását
végző egészségügyi dolgozók (beleértve a védőnőket is).
– Szociális intézmények dolgozói.
Az állati és emberi influenzavírusok keveredésének megelőzése és a géncsere lehetőségének csökkentése érdekében fel kell
ajánlani a dolgozók számára a térítésmentes védőoltást azokon
az állattartó telepeken, ahol sertés, baromfi és ló tartásával, valamint ezen állatok szállításával foglalkoznak. A védőoltásban részesíthetők a baromfifeldolgozókban, a vágóhidakon dolgozók,
valamint mindazok, akik az állati eredetű influenzavírussal fertőzött vagy arra gyanús állatok megsemmisítésével foglalkozhatnak.
Az influenzaoltásokat a foglalkozás-egészségügyi szolgálatokon
keresztül évente javasolt megszervezni. Boldog 2014. évet kívánok mindannyiuknak!
Dr. Hang Dóra
háziorvos
munkatársainak, a Dózsa
György és a Béke utca kedves lakóinak, valamint Szilágyiné Pompor Vilmának,
Molnárné Németh Emmának, Polgár Károlynénak
és családjának, Kovács Istvánné Editnek, Körhöczné
Szabó Zitának és Frankné
Tóth Mónikának a kitartó
és önzetlen támogatásukért! Szívből köszönjük a
sok szelvényt és szavazatot,
de ami talán még ennél is
fontosabb, a sok-sok szeretetet! Tisztelettel és köszönettel:
Miltényiné
Pusker Judit
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Gyógyszer beadása gyerekeknek…
Fintorgás, alkudozás, öklendezés,
ragad, kiömlik, nem finom… s ehhez hasonló problémák merülnek
fel a gyógyszerek beadásakor. Ez egy
cseppet sem egyszerű feladat, s igen
csak próbára teszi a szülőket. Hiába
a gyógyszergyártók igyekezete, valljuk be, a legtöbb szirup tényleg nem
finom. Biztatom az anyukákat, hogy
maguk is kóstolják meg a színes folyadékokat, hogy tudják,
mire is kérik a gyermeküket. Szerintem jó, hogy nem túl finomak a gyógyszerek, hiszen ha azok lennének, akkor nyalánkságnak, édességnek tartanák a gyerekek. A gyógyszer dolga,
hogy gyógyszer ízű legyen, és csak akkor vegye be a gyerek,
ha muszáj. Sok elől hagyott gyógyszer okozott már kisebb, de
sajnos nagyobb galibát is. Semmiképpen ne csapjuk be, hogy
„finom a szörpi, vedd csak be”, mert nagyon hamar kiderül,
hogy nem elég hogy beteg, rossz a közérzete, még be is csapjuk. Nem jó, ha beleerőltetjük, hiszen lehet, hogy melléfolyik
vagy visszahányja. Ha nem jut kellő mennyiség a szervezetbe,
lassul vagy megáll a gyógyulási folyamat. Meséljük el, hogy
van a betegség, amitől így és így érzi magát. Ilyenkor jelen-

nek meg a torokfájdító és lázat okozó bacilusok, vagy a pocakfájdító vírusok, amik bántják őt. Jó könyvek, rajzocskák,
a gyerek szintjén bármilyen magyarázat segít, amit szeretnek
hallgatni, s igyekeznek megérteni. Jók ilyenkor a jutalom
matricák, piros pontok az ügyes gyógyszer bevételért, de akár
vezethetünk szirupmanós füzetet is. Ha szükséges alakítsunk
ki napirendet, rajzoljuk le, mit fogunk csinálni reggel, délbe,
ahol szerepel a gyógyszerbevétel időpontja is. A nem szeretem tevékenységet (pl.: gyógyszerbevétel) mindig kövesse valami jó (pl.: meseolvasás, közös játék). Ne feledjük, megfelelő
türelemmel, gondoskodással mindig célt érhetünk! Néhány
praktikus szirupbeadási eszköz:
– Fecskendő, amihez nem kell nagyra nyitni a szájat, bár akkor
sem erőszakoskodunk, nehogy kihányja.
– Jópofa a DM-ben kapható gyógyszeradagoló kanál (Spil�ly Spoon). Kilöttyenés nélkül lefektethető, sterilizálható, 10 ml
adásához is kiváló. De soha ne feledjük, a gyógyszer egyben méreg is lehet! Ha nem a megfelelő mennyiségben és nem a gyermek számára felírt gyógyszert veszi be gyermekünk, azonnal lássa
orvos!
Molnárné Németh Emma
védőnő

Masszázsszalon nyílik Náraiban
Kedves Nárai lakosok! Először is
szeretnék bemutatkozni. Farkas Edit
vagyok és közel három éve élek a köz
ségben. Ez alatt az idő alatt sok kedves
embert ismertem meg, és mindennap
jó kedvvel indulok haza Náraiba. Látom, hogy miképp szépül, gyarapodik a
falu, és úgy gondoltam – még ha sokak
számára furcsának és egy kicsit túlságosan városiasnak is tűnik a dolog – a lehetőséget kihasználva nyitni szeretnék egy masszázsszalont, ezzel is hozzájárulva
a település értékéhez. Ezen tervem végül valóra vált az év első
hónapjában, és büszkén állítom, hogy kulturált, kellemes környezetben tudom fogadni meglévő és leendő vendégeimet az
Alpokalja Parkházban. Nincsenek hiú ábrándjaim, így nem is
várom, hogy mindjárt az első időszakban tömegek sorakozzanak a szalon előtt. Tudom, hogy egy nem megszokott, rendhagyó dologra időnként mennyire nehezen szánja rá magát az ember, de bízom abban, ha egyszer kipróbálja a frissítő masszázs
jótékony hatásait, időnként vissza-visszatér egy fárasztó időszak
után. Miért is jó? Kizökkent a mindennapi taposómalomból!
Engedjen meg magának egy röpke óra ellazulást, vagy akár egy
fél órás talpmasszázst, amely segít feloldani az izomba – testbe
zárt feszültségeket! Mindez csökkenti az idegrendszer feszültségét, serkenti az idegrostok működését és feloldja a görcsöket. A
szép hosszú TV shopokban elhangzott és unalomig ismételt különböző készülékek jó promóciós szövegét is másolhatnám…,
de helyette azt javaslom, hogy próbálja ki a valós ellazulás él-

ményét. Nyitási akciókkal, különböző kedvezményekkel várom
vendégeimet. A hírmondó megjelenését követő héten, az első
öt vendég fél áron élvezheti a masszázs jótékony hatását. Ezen
túl február 15-ig minden masszázs 20%-kal kedvezőbb áron
érhető el. 50 perces teljes testmasszázs: 2700 helyett 2160
Ft, 2x15 perc talpmasszázs: 1800 Ft helyett 1440 Ft. Továbbá egész évben nyugdíjas és sportolói kedvezményekkel várom
a frissülésre vágyókat. Bérletvásárlási akció 5+1 ajándékba, a
választott masszázsfajtából.
Kezdjük az évet egy nyereményjátékkal: Az első negyedévben,
az adott időszak összes vendége között kisorsolásra kerül egy 3
alkalmas masszázs, amely 30 perces talp,- vagy hátmasszázsra
használható fel. Ezt követően minden félévben ugyanezen akció
kerül kisorsolásra. Ám, ha más újdonságra vágyik, akkor adjon
egy esélyt a legfurább hátfájás elleni eszköznek a denevérágynak,
mely rendkívül jó hatással van a gerincfájdalmakra.
Milyen esetekben hatásos a denevérágy? Porckorong-eredetű
fájdalomnál a nyaki, a háti vagy az ágyéki gerincszakaszon, ahol
nincs kiszakadt porckorongsérv. Kisízületi eredetű fájdalomnál a
teljes gerinc területén. Izomgörcs okozta fájdalomnál valamennyi
gerincszakaszon.
Amennyiben úgy érzi szeretné kipróbálni, esetleg az esti teendőket könnyebben átvészelni, vagy csak gyorsan „elsétálni a
szalonba” és ellazulni, netán a kerti munkák előtt – után újra
kondiba hozni önmagát, az alábbi telefonszámokon hívhat bármely időpontban. Bejelentkezés időpontfoglalással: 06-20/9961109 vagy a 06-30/323-9191-es telefonszámon.
Farkas Edit
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Rácz Józsefet 95 éves születésnapja alkalmából köszöntöttük
November 9-én töltötte be 95. születésnapját a Tópart utcában lakó Rácz József. Ebből az alkalomból köszöntötte otthonában Emléklappal Németh Tamás polgármester. Az Emléklapot
Magyarország Kormánya nevében Orbán Viktor Magyarország
Miniszterelnöke látta el aláírásával, amellyel az állam hivatott kifejezni a szépkorú polgárai iránti tiszteletét és háláját.

Józsi bácsi nem Náraiban született, lánya házassága révén költözött ide. Fiatal korában többek között a toronyi lignitbányában
dolgozott. Ma is pontosan sorolja, hogy hol nem érdemes már
utána kutatni, de azt is, hogy még hol található szép számmal. Józsi bácsi megjegyezte, hogy hallotta, új orvos van a faluban. Aztán
megkérdezte, hogy hogyan néz ki egy orvos, mert életében még

egyet sem látott. Azt is elárulta, életében eddig kétszer ijedt meg
komolyabban. Egyszer, amikor valakinek kutat ásott, és elszakadt
a kötél, a mélybe visszazuhanó vödör szétzúzta a fejét. Másodszor szintén évtizedekkel ezelőtt a lábát ütötte ki valami. Mindkét
esetben pálinkával dörzsölte a sebet és azok meggyógyultak. Mint
mondja, a pálinka mindenre jó külsőleg és belsőleg is. Csak egy
dologra nem szabad használni, mégpedig a szemre, mert erősen
csíp. Ő már csak tudja, mert egyszer a begyulladt szemeit ezzel
dörzsölte. Nagyon csípte az igaz, de meg is gyógyította. Józsi bácsi
szellemileg ma is friss, naprakész a politikából is. Igaz TV-t már
ritkábban néz, de a rádiót rendszeresen hallgatja, az újságokat is
olvassa. És hogy mi a hosszú élet titka? Talán az, hogy naponta
több alkalommal rendszeresen fogyaszt pálinkát és bort. Ahogy
mondja, a napot ezzel kezdi, de ezzel is fejezi be. Pezsgőspoharat
most is csak az ünnep kedvéért vett kézbe, mint mondja, ilyen
pancsolt italt máskor nem fogyaszt. Gyorsan le is öblíti néhány
pálinkával. De rendszeresen dohányzik is, mégpedig pipázik. A
méretes faragott csont és ezüst tajtékpipáját jó fél évszázada találta egy pajta bontása közben. Mutatja, ilyen úri forma pipa. Ki
tudja, biztosan a falu egyik földesuráé volt, hiszen ilyen pipára
az egyszerű embereknek nem tellett. Neki úgy rémlik, talán az
Eörssy földesúré lehetett, mintha ezt látta volna akkoriban nála,
amikor ment az utcán.
Kedves Józsi bácsi! Nárai minden lakója nevében kívánom,
hogy Isten éltesse még sokáig!
Németh Tamás
polgármester

Garázda tettek
Hónapokon át napraforgó maghéjjal teleszórt buszváró, közterek, padokon hagyott italos műanyagpoharak, flakonok, berugdosott ereszlefolyó, lehányt buszváró ablakok. A sportpályán
feltört villamos szekrény, éjszaka felkapcsolt reflektorok, reggel-

tek. Az erős felháborodás jogos volt a falu lakói részéről. Magam
is így vagyok vele, polgármesterként nem csak a köz vagyonának
gyarapítása, hanem annak megóvása is feladatom közé tartozik
különösen akkor, amikor az elkövető saját és mások testi épségét
is veszélyezteti. Ezért az elövető(k) mielőbbi kézrekerítése érdekében feljelentést tettem a rendőrségen ismeretlen tettes ellen,
mielőtt még tragédia történne az éjszaka leple alatt az elektromos
árammal való birkózás következében. Több szemtanú egymástól
függetlenül is támogatott ebben, segítőkészen sorolta a neveket,
kiket láttak az események színhelye körül. Ez a lista is átadásra
került a rendőrség részére, aki kezdeményezte a lehetséges tanúk kihallgatását. Úgy tudom, szűkül a kör, a lámpadöntögető
személyére hamarosan fény derül. És remélhetőleg vele együtt
megszűnnek e felháborító garázda tettek is.
Németh Tamás
polgármester

Tekebál
re kidöntött kandeláberek. Ugye ismerős? Az őszi időben már
majdnem hozzászoktunk, hogy reggelente munkába igyekezve ez
a kép fogad bennünk napról napra. Bizonyára erős emberek tehették, hogy még az áram alatt lévő műtárgyakkal is megküzdöt-

Február 22-én, szombaton kerül megtartásra a szokásos évi tekebál. További információ kérhető Kiss Ottótól
a 06-30/330-6735-ös telefonszámon.
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Náraiba érkezett a Csíktusnádi Borvízmúzeum
Vízkereszt ünnepe alkalmából Náraiba látogatott a Csíktusnádi Borvízmúzeum plakátkiállítása. A tárlatot január 5-én,
vasárnap a vízkereszti ünnepi szentmise után nyitottuk meg a

kelyföld, a Kárpátok belső vidékét. A hideg és meleg források
jelentős része emberi fogyasztásra is alkalmas; borvíz, ahogy ott
nevezik. Székelyföld lakossága megtalálta a hasznosíthatóság

Sárgaliliom Alkotó és Közösségi Házban.
A Kárpát-medence túlsó szegletében,
közel ezer kilométerre keletre található
Székelyföld Csomád-Bálványos régiója.
A vándorkiállítás ezt az ásványvizekben
gazdag vidéket, és az ehhez kötődő hagyományokat és a borvíz felhasználását
mutatja be. Németh Tamás polgármester
köszöntötte a megjelenteket. Dr. Balogh
Lajos botanikus, a szombathelyi Savaria
Múzeum Természettudományi Osztályának vezetője méltatta a
kiállítást. Majd a kiállítást dr. Unger Zoltán geológus, a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának
Földtani Tanszékvezetője, a Magyarhoni Földtani Társulat társelnöke, a gyűjtemény létrehozója és egyben községünk lakója
mutatta be. A posztereken és molinókon a nézelődők megismerhették a fürdő- és ivóvízkultúra egykori hangulatát, a Szé-

formáit: kutakat, medencéket építettek a forrásokra. Később
a polgári fürdőkultúra elemei is megjelentek, fürdőtelepülések
jöttek létre. Ilyen Tusnádfürdő is a csíki-medence déli végé
ben, a Hargita-hegység délkeleti lábainál. Itt készült el Erdély
első és egyetlen Borvízmúzeuma civil szervezetek és a lakosság
összefogásával.
Németh Tamás

Szemét vagy!
Ezért kerültél az erdőbe! De ha a gazdád kukába tett volna, nem
kellene itt Nárai és Szombathely között dideregned, várnod, hogy a
ragadozók, az erózió szétmarcangoljon. Aztán tavasszal a falu pénzén oda menned, ahova való vagy, a szeméttelepre. Ám, ha gazdád
vette volna a fáradságot és továbbvisz és valamelyik szombathelyi
konténerbe tesz, vagy valamelyik nagyáruház parkolójában – akár

az Intersparhoz – a kukába, vagy csak melléhelyez, nem ez a sors
várna rád. Így viszont itt állsz magányosan őrséget, figyeled a forgalmat. Tudom, Te szégyelled magad, pedig nem tehetsz róla,

hogy naponta kétszer is találkozunk. És irigykedve gondolsz azokra
a társaidra, akiket nem raktak ki. Bízol benne, hogy egyszer majd
újra találkoztok a szeméttelepen, akár még úgy is, hogy egykori
gazdád megsajnál, érted jön és elszállít. Mert Te tudod, hogy oda
való vagy. Mert szemét vagy!
Németh Tamás
polgármester

Harang,
amely mindenkiért szól…
A harangláb elkészült, bár először nem ide lett tervezve.
Ettől függetlenül szerintem hozzátartozó építménye lett a
falu főterének. Ugyanakkor iránytűként, tájékozódási pontként van jelen életünkben. Kérem a Mindenhatót – ha lehet
ilyet kérni –, hogy minél később szólaljon meg először, és
az elkövetkező években pedig minél kevesebbszer.
Köszönöm mindazoknak, akik adományaikkal vagy munkájukkal hozzájárultak az építéséhez!
Varga László
(Nárai község díszpolgára)
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Újraindulhat az alsó tagozatos iskola Náraiban?
2013. november 14-én döntött a képviselő-testület: ősztől ismét iskola indulhat Náraiban. Az ülésre meghívást kaptak
az érintett szülők, illetve tanácskozási joggal rész vett Kőváriné
Fekete Marietta a Szombathelyi Paragvári Iskola igazgatója, Sámuel Mária Szombathely Megyei Jogú Város tankerületi vezetője és Fodor István tankerületi igazgató megbízásából Takácsné
Dr. Pálhegyi Beáta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
képviseletében. Az ülésre meghívást kapott Fodor István megyei
tankerületi igazgató is, ám ő az ülés időpontjában más ügyből kifolyólag Budapesten az államtitkár asszonnyal tárgyalt, ezért nem
tudott részt venni.
Az iskola a szombathelyi Paragvári Iskola tagintézményeként
és szakmai felügyeletével fog működni a volt iskolaépületben, a
jelenlegi Sárgaliliom Alkotóházban. Igaz, az újraindítás feltétele,
legalább nyolc beíratott gyermek, melyre a szülők részéről ígéret
van. Az igazgató asszony elmondta, mivel a tagintézmény a Paragvári Iskola gesztorságával fog működni, így a Nárai tanulók semmilyen hátrányt nem fognak szenvedni. A Paragvári Iskola közösségi életében az itteni pedagógusok kíséretével és felügyeletével
ugyanúgy részt fognak venni, mint a szombathelyi gyermekek.
Úgymint tanévnyitó, évzáró, állami, karácsonyi és más műsorok,
illetve egyéb szabadidős programok pl.: mozi-, színház-, úszás-,
korcsolyapálya látogatások, valamint az iskolai kirándulásokról
sem fognak lemaradni.
A 2003-ban megszüntetett iskola 12 év után tehát újraindulhat. Mivel 3000 fő alatti települések esetében az iskolafenntartás

és működtetése állami feladat, így a költségviselő sem az önkormányzat lesz. Az újrainduló iskolánkban az első osztályos tanulókkal két fő pedagógus fog foglalkozni. Az állásokra hamarosan

A képviselő-testület döntött,
ősztől iskola indulhat Náraiban
pályázati felhívás jelenik meg. A személyek kiválasztását, a pályázatok elbírálását pedig szakmai szempontok alapján Fodor István
megyei tankerületi igazgató fogja elbírálni.
Németh Tamás
polgármester

Gyertek a Nárai Suliba!
A legjobb a gyerekeknek, mert:
• Itt nem lesz ingázás, buszozás.
• Kis létszámú osztályban, családias hangulatban, bizalmas légkörben töltheti napjait.
• A tanítók valóban megismerik őt, így jobban tudják nevelni,
oktatni.
• A nyelvtanításnál is előny a kis létszámú csoport. S, hogy
melyik nyelvet tanulja majd? Ez elsősorban a szülők igényétől
függ.
• Az ismétlés állandó jellegű lesz. Akár előbbre is járhat tudásban, mint amit életkora alapján elvárnánk tőle.
• Az ismétlés által a lassabban haladók is felzárkózhatnak.
• Jobb lesz nyelvi fejlődése, mert a nagyobbak is fejlettebbek
ezen a téren, nem csak a tanítók azok.
• Tudjuk, hogy nagyon hatékony, ha diák tanít diákot. Itt
mindennap lehet erre lehetősége.
• A vegyes csoportokban a nagyobbak általában automatikusan segítik a kisebbeket. Szolgálva ezzel a fegyelmezett
munkát.
• A tanító ebben az iskolatípusban állandóan differenciál,
egyénre szabott oktatást biztosítva a gyerekeknek. Heti tervet készít, mely segíti a naprakész munkáját.
• A kisebbek látják, hogy hová lehet eljutni, ez szociális és
érzelmi fejlődésükre jó hatással van.

• Dalokat, játékokat, viselkedési szabályokat tanítanak meg
egymásnak.
• A helybéli szülők lelkesedése, segítsége felbecsülhetetlen.
Amit minden egyes tanuló hasznosíthat.
• A vegyes csoportban hamar megtanulja az önállóságot, alkalmazkodást. Itt helyben tudja megnézni a falu apraja-nagyja hogyan
szerepel egy-egy ünnepi műsorban kisgyermekünk. Egy egész falu
lehet büszke rá, hogy itt ilyen bátor és ügyes gyerekek laknak.
• S persze, ha van nagyobb tesó, aki alsós lesz jövőre, jöhet
bátran! Akinek van kisebb gyermeke, érdemes az ő érdekében a
nagyobbat is átíratni már most. Azért, hogy biztosan elindulhasson szeptemberben az iskola és a további években is működjön.
• Hozzátok a barátaitokat, barátnőiteket is, ha alsósok!
• Velünk tanulhat gyermeketek: Kiss Kartal, Drácz Marcell,
Vincze Dorina, Nagy-Vietorisz Benedek, Rozmán Bence, Lóránth Jácint.
• A Paragvári Utcai Általános Iskola teljes felszereltsége és a
Szombathelyi Tankerület biztosítja az intézményi hátteret.
Kell ennél több? Ha érdekel, hívj vagy írj: Marton Melinda,
20/492-1988, 94/312-896, melynda.m@freemail.hu. Kérjük
az iskola ügyét pártoló összes Nárai lakost, hogy segítsenek a
meggyőzésben! Fogjunk össze! Minden lehetőséget ragadjunk
meg a népszerűsítésre!
(M. M.)
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Gyertek a Nárai Suliba!
Tisztelettel tudatjuk Nárai lakosságával, hogy újra aláírásgyűjtésbe fogtunk. Mint többen is értesültek róla, már tavaly télen
felmerült az igény kisiskolás gyermekek szüleiben, hogy helyben
járhasson gyermekük az általános iskola alsó tagozatára. Ehhez
kapóra jött, hogy a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
ezt lehetővé is tette. Kérelmet fogalmaztunk meg, mely továbbításra is került a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Szombathelyi Tankerületéhez. Azonban településünkön nem
volt megfelelő, iskolaként használható épület. Sajnos a szülők
felét ez a tény is elbizonytalanította. Így végül is máshova íratták gyermeküket. Nem indulhatott el a 2013/2014-es tanévben,
helyben az alsó tagozat. A 2014/2015-ös tanév kezdetére, 2014
szeptemberére minden feltétel biztosított. Letisztultak a bizonytalan kérdések. A képviselő-testület két határozattal támogatta

a kezdeményezést. Megkezdődött a feliratkozás az újabb kérelemhez. Folyik a kampány a szülők részéről. Komoly lépéseket
teszünk, hogy minél több potenciális szülőhöz eljussanak a szükséges információk, s minél többen válasszák ezt a remek lehetőséget gyermeküknek. Ezúton is tisztelettel kérjük, hogy akit
komolyan érdekel ez a lehetőség, minél előbb, legkésőbb február
végéig írja alá a kérelmet, mert minél többen vagyunk, annál nagyobb az esély arra, hogy hosszú éveken át itt működőképes alsó
tagozat lehessen! Most mindannyiunkon múlik, hogy fejlődik-e
településünk. A mi kezünkben van a lehetősége, hogy létrejön-e
településünkön újra az alsó tagozat. A Paragvári Utcai Általános
Iskola igazgatónője, és a Szombathelyi Tankerület munkatársai
szívesen eljönnek egy tájékoztatóra Náraiba.
Marton Melinda

Petanque Szakosztály

2013. évi anyakönyvi események

Sok szeretettel várja a
Náraiért Egyesület február
1-jén szombaton 9 órára a
Park-ház klubhelyiségébe
mindazokat, akik a petanque
sportot ki szeretnék próbálni. Várunk mindenkit, aki
szívesen csatlakozna a szakosztályhoz, és űzné ezt a szerte a világon népszerű fémgolyó játékot.

Könyvbemutató
a Művelődési Házban
Pék Tibor szerző a Mitől (vagy kitől?) változó klíma című
könyvének bemutatóját tartja február 20-án, csütörtökön 18
órakor a Művelődési Házban, ahol a könyv meg is vásárolható.
Sok szeretettel vár a szerző mindenkit!

Boldog Új Esztendőt!
„Tücski-hajcski baromnak
Sokasuljon lába;
Boci járjon mezőre,
Gyermek iskolába;
Gyarapodjék a magyar
Számra, mint erőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.
Kívül, belül maradjon
Békében az ország;
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál

És a szívredőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.
A biró is, mint eddig,
Tisztét jól betöltse:
Víz kedviért a babát
Soha ki ne öntse;
Emberiség, igazság
Egyik serpenyőben.
Adjon Isten, ami nincs,
Ez uj esztendőben.”
Arany János:
Alkalmi vers (részlet)

Akiket nagyon sok szeretettel köszöntünk:
Pál Krisztián és Kovács Nikolett lánya Rebeka
Czupy Ádám és Léber Boglárka lánya Kornélia
Mesics Balázs és Lukács Viktória fia Mór
Takács Jácint és Takács Ildikó lánya Liza
Kovács Valter és Baglyas Mónika fia Barnabás
Tollas György és Horváth Anita lánya Hanna, Virág
Hegedűs András és Dóra Judit fia Attila
Bozsodi Lóránt és Németh Nóra fia Márton
Haszon Roland és Kiss Marietta, Erika lánya Helga
Feith Gábor és Harsányi Adrienn lánya Kata
Bárdics Ádám és Németh Alexandra fia Dominik
Rozmán Pál és Tanai Andrea lánya Dorka
Akiknek szívből gratulálunk:
Horváth Anita – Magyar Zoltán
Szalai Viktória – Szabolics Zoltán
Rozs Judit – Harrach Norbert
Akiktől fájó szívvel búcsúzunk:
Bálint Katalin szül.: Sándor Katalin (élt 68 évet)
Bognár Gábor (élt 62 évet)
Góber József (élt 75 évet)
Kálmán Györgyné szül.: Lang Terézia (élt 98 évet)
Kondics Jánosné szül.: Doma Mária (élt 85 évet)
Kovács Gyula (élt 85 évet)
Mesterházy Tihamérné szül.: Janicsek Zsuzsanna (élt 57 évet)
Id. Rémes Istvánné szül.: Pék Erzsébet (élt 78 évet)
Roósz Gusztávné szül.: Koltay Sarolta (élt 77 évet)
Stubits Lajos (élt 72 évet)
Szabó Istvánné szül.: Barasits Angella (élt 86 évet)
Varsányiné Bodó Katalin (élt 57 évet)
Vincze János (élt 79 évet)
Völgyi Imre (élt 78 évet)
Werderits István (élt 41 évet)
Zsolnai Józsefné szül.: Szijj Magdolna (élt 87 évet)
Molnárné Németh Emma
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Náraiért Egyesület hírei
A Náraiért Egyesület 2013. évi tevékenységei:
• március 8: Nőnapi rendezvényen vendéglátás.
• március 27: Húsvéti játszóház.
• május 1: Gyermeknap.
• június 6–7: Sárgaliliom Virágzás Napja Fesztivál megrendezése, LEADER pályázat nyerteseként, házigazda.
• szeptember 28: Szüreti felvonuláson díszítés, vendéglátás.
• Kültéri Betlehem figuráinak elkészítése, berendezése,
felállítása.
• december 7: Bécsi adventi vásári kirándulás megszervezése.
• december 14: Nárai Adventen teát osztottunk.
Ezeken kívül kiadója vagyunk a Közéleti Hírmondónak,
melynek előállítási költségeit támogatóink biztosítják. De
megvalósulhatott a Millenniumi parkbeli játszótér kiváltása is
sikeres EU pályázattal partnerségünkkel, támogattuk a Sárgaliliom Énekkart és az Örökzöld Nyugdíjasklubot is. Kérjük,
hogy aki teheti, a továbbiakban is támogassa egyesületünket,
a támogatásokat a jövőben is közhasznú tevékenységekre
fogjuk fordítani. Számlaszámunk: 72300255-10000403,

Sporthírek – Labdarúgás
A csapat az őszi szezont a tabella 9.
helyén zárta, ami a várakozáshoz képest
nagy csalódás volt a csapat számára.
Ami pozitívum, hogy a sportszerűségi versenyben Nárai a második helyen
áll, a szezont piros lap nélkül fejeztük
be. Sajnos egy-két játékos hozzáállása
sem volt megfelelő, valamint a sok sérülés és a munkahelyi elfoglaltságok miatt nem tudtunk két
mérkőzésen azonos csapattal kiállni. A gyenge szereplést ezek
a tények nagyban befolyásolták. A szezon utolsó mérkőzése
után az edzőnk ezek után lemondott. Most a legfontosabb a
csapat számára az edző kérdés megoldása és öt-hat új játékos
leigazolása.
A tavalyi évben átadhattuk a több mint 10 millió forintból, EU-s pályázatból megvalósult sportöltöző bővítést, amit
a csapat nagy örömmel vett birtokba. A tavasz folyamán el fog
készülni a pálya körüli új védőkorlát is sikeres TAO pályázatból, ami 3.800.000 Ft összköltségből valósul meg. A jövő évi
pályázati lehetőséget is szeretnénk kihasználni, vannak terveink, de ezek mind az anyagi lehetőségeink függvénye.
Várjuk támogatóink és szurkolóink személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlását is: Nárai Sportkör, adószámunk:
19892557-1-18. Várjuk a kedves sportbarátokat, szurkolóinkat a tavaszi mérkőzéseken! Sportbaráti tisztelettel:
Koltay István
sportkör elnök

adószámunk: 18899049-1-18. Ha a
szülők elérik, hogy alsó tagozat legyen
Náraiban, az egyesület – mivel célkitűzéseivel teljesen összhangban van
– segíthet az iskola gördülékenyebb
működésében is.
Szeretnénk megköszönni támogatóinknak, hogy az idén
is meg tudtuk szervezni programjainkat! Segítőink: a Náraiért Egyesület 20 tagja, akik tagdíjukkal és munkájukkal támogatják Nárai közösségi és kulturális életét. Nárai Község
önkormányzati képviselő-testülete, Lóránth József és Hompasz Béla képviselők. Varga László, Nárai díszpolgára, a „72
BISZTRÓ” vezetője. Lóránth Zoltán, a Novus Favonius Kft.
és a Pannonpiros Kft. képviseletében. Hoós Judit a Körmend
és Vidéke Takarékszövetkezet munkatársa. Minden adó 1%hoz hozzájáruló magánember. Köszönjük és eredményekben
gazdag új esztendőt kívánunk, bízva a további együttműködésben. Aki szeretne hozzánk csatlakozni és a Náraiért Egyesület tagja kíván lenni, várjuk szeretettel.
Marton Melinda
szervező-titkár

Rönkhúzás
Február 15-én, szombaton tervezzük megtartani az idei évi
rönkhúzást, bolondlakodalmat. Részletek a Művelődési Házban.
A vidám mókára várunk mindenkit!

Boldog karácsonyt kívánok!
Boldog karácsonyt kívánok Neked így utólag, ki az óvoda udvarán, a gyermekek örömére ültetett alig másfél méteresre nőtt
szépen fejlődő, formás fenyőfát fejszéddel karácsony előtt kivágtad! Remélve, hogy Istentől megáldva, lélekben emelkedve élted
meg a szeretet ünnepét, karácsony békés, kegyelemben teljes
misztériumát!
Németh Tamás
polgármester

Adventi kirándulás
a bécsi vásárba
2013. december 7-én, az első és eddig egyetlen havas téli
napon az Iseum Tours buszával, 44 fővel elutaztunk Bécsbe. A
Náraiért Egyesület meghívására annyian jelentkeztek, hogy teljes létszámmal indult el a busz. A hideg idő ellenére nagyon jól
éreztük magunkat. Ez volt az első közös kirándulás az egyesület
szervezésében. Nagyon fegyelmezetten és gördülékenyen zajlott
minden, érdemes lesz máskor is hasonló utazást szervezni.
(M. M.)

