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Ciklusértékelő interjú Németh Tamás polgármesterrel
„Hat év polgármesteri tevékenységem alatt a község
törzsvagyonát több mint 300 millió forinttal tudtam
növelni. 326 millió forintról 630 millió forintra. Tehát
közel a duplájára!”

teljes körű felújítására, a
buszváró helyiségek cseréjére, autóbuszöblök
kiépítésére, vagy legnagyobb beruházásunkra,
– Immár harmadik alkalommal indulsz a polgármesteri megmérette- a főterünk megújítására.
tésen.
Emellett tudtunk némi
– Valójában ez még csak a második teljes ciklus elé néző, mint járdafelújítást és útépítudjuk az első egy rövid, csonka ciklus volt, akkor időközi vá- tést is eszközölni. Ezen
lasztáson sikerült elnyernem a választók bizalmát. De válaszolva a téren elért eredmén�a kérdésre, igen, immár harmadszor kérem a választók bizalmát nyel nem vagyok elégedett. Mentségemre szolgáljon, hogy út- és
e roppant nehéz, összetett, cseppet sem könnyű, csupa kihívá- járdafelújítást célzó pályázat 2009 óta nem került kiírásra. De
sokkal teli, ámde számomra sok örömet adó társadalmi felelős- emellett jutott pénz kultúrára, civil szerveződésekre is. Mindez
ségvállalásra. Hiszen munkám eredménye nem csak rám, hanem persze lehetetlen lett volna a támogató szándékú képviselőtársaegy egész településre, több
im segítsége nélkül.
mint ezer ember minden– A kormány adósságátválnapjaira kiható cselekedetlalása hogyan érintette Nárait?
sorozat.
– Szerencsére sehogyan.
– Hogyan gondolsz vis�Példamutató tisztességsza az elmúlt ciklusra, ha egy
gel a település fejlesztését
mondatban kellene összefoghitel nélkül végeztük, szálalnod, miként hangzana?
mos pályázati lehetőség
– 2010–2014 között
kiaknázásával.
először is kiemelkedő fel– A pályázatok önrészét
adat volt Nárai új arculatámiből sikerült előteremteni?
nak megteremtése. Hiszen
– A helyi adóbevéteha visszagondolunk, az aklek mellett polgármesteri
kori és a mai állapotokra,
szemléletem is változást
a különbség óriási. Mint- Balról jobbra: Koltay István alpolgármester, Németh Tamás polgármester, hozott az önkormányzat
egy 200 millió forintot tuEleni Tsakopoulos Kounalakis, az Amerikai Egyesült Államok
gazdálkodásában. Polgárdunk fejlesztésekre fordínagykövetasszonya és Hende Csaba honvédelmi miniszter Náraiban
mesteri ciklusom időtartani. Egyetlen ciklus alatt
tamában az intézményeink
szinte az összes közintézményt, épületet sikerült felújítanunk. dolgozói a törvény által biztosított havi juttatásban részesülnek.
Gondolok itt elsősorban a művelődési házra, óvodára, polgár- Hogy csak egyet említsek. Volt olyan dolgozónk, akinek nem sokmesteri hivatalra, plébániára, Park-házra, sportöltöző-fejlesz- kal hivatalomba lépésem előtt a kategória alapilletményének közel
tésre, megújuló energiák kiépítésére, fedett kőszínpad építésre, duplájára, 450 ezer forintra emelte elődöm a havi illetményét.
négy teljesen új játszótérépítésre éppúgy, mint a volt iskolaépület
Folytatás a 6. oldalon
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Önkormányzati hírek – négy év mérlege:
jelentős fejlesztések, nulla forint hitel!
Megvalósult fejlesztéseinkről
Elérve az önkormányzati ciklus végét,
jelen írásomban rövid összefoglalót adok
az elmúlt négy év önkormányzati munkájáról. Úgy vélem sikeres ciklust zárhatunk, kihasználva az Európai Uniós és hazai támogatásokat, olyan tettet hajtottunk
végre, melyet rajtunk kívül kevés településnek sikerült egyetlen ciklus alatt: szinte az összes középület felújítása megtörtént. A lapos tetős, már
omladozó volt iskolaépületből létrehoztuk a Sárgaliliom Alkotó
és Közösségi Házat, megtörtént az óvoda belső felújítása, felújítottuk és bővítettük a Sportöltözőt. A Millenniumi-parkban lévő
volt tűzoltó szerházból átépítéssel és felújítással létrehoztuk az
Alpokalja Park-házat, a Polgármesteri Hivatal teljes külső-belső
felújítása valósult meg, a plébániaépület teljes külső-belső felújítása valósult meg, a Művelődési Ház teljes külső-belső felújítását
már a korábbi ciklus végén, elvégeztük. Összesen négy, ebből három teljesen új játszóteret építettünk. A Millenniumi-park régi
játszóterét átépítettük, kicseréltük. A Petőfi Sándor utcában az
első buszvárónál, a templom mellett és a Kossuth Lajos utcában
a Nepomuki Szent János-szobor környezetében új, szabványos
játszótereket létesítettünk. A Millenniumi-park elkorhadt, régi
színpada helyett új, fedett kőszínpadot építettünk, a Hősök terén
pedig új haranglábat emeltünk. Mindhárom buszváró helyiséget
átépítettük. Megvalósultak a biztonságos autóbusz-közlekedést
biztosító buszöblök kiépítései is. A ciklus
kiemelt, legjelentősebb és a legnagyobb
költséget jelentő beruházása a település fő
csomópontjának „Főterünk” átépítése volt.
Mindezen beruházások révén úgy vélem,
egyetlen ciklus alatt meg tudtuk újítani a
településünk arculatát és ezt kevés település mondhatja el Magyarországon. Elég csak
visszagondolnunk, hogy a megújult településrészek, épületek milyen látványt nyújtottak négy évvel ezelőtt és milyet nyújtanak
most.
Voltak járda- és útfejlesztéseink is, bár bevallom őszintén, talán többet szerettünk volna ezekből megvalósítani. Ennek két dolog szabott gátat. Egyrészt a kiírt pályázatok:
ezek jórészt épületekre, játszóterekre, sportpályabővítésre szóltak. Út- és járdafelújítást célzó pályázat 2009-ben volt utoljára
elérhető! Másodsorban pedig a megváltozott központi finanszírozási rendszer okán évi mintegy 15-17 millió forinttól esünk el.
Ez kihatással volt az elmúlt két év gazdálkodására, de sajnos önerőnk apadása révén a követkőző ciklusra is kihatással lesz, mely
nagyban lekorlátozza önkormányzatunk mozgásterét is. A SZJA
helyben maradó részétől teljes mértékben, míg a befolyó súlyadó
60%-a az elvonás, ezt tovább kell utalnunk az államkincstár felé.
Nárai esetében cirka 10 millió forint folyt eddig be ilyen jogcí-

men, már két éve ebből 6 milliót tovább kell utalnunk. Az így
kieső igen komoly évi összeg pótlása lehetetlen. Ez is előrevetíti,
meghatározza további lehetőségeinket.
Az elmúlt ciklusban jelentős értékű fejlesztést, beruházást tudtunk megvalósítani. Az anyagi részét jórészben sikeres pályázataink révén vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból, a
Magyar Kormány vissza nem térítendő támogatásából, normatív
és céltámogatásból, illetve saját bevételeinkből finanszíroztuk.
Legnagyobb örömömre, és erre büszke vagyok – terveink megvalósításához adakozásképpen Önök is sokat hozzátettek! Említhetném a haranglábépítést, óvodaudvar aszfaltozást (egy cég
végezte ingyenesen felajánlásként), vagy Dr. Guttmann Miklós
könyvének támogatására is percek alatt összejött 200 ezer forint.
Emellett újratárgyaltuk az E.ON-nal a közvilágítási szerződést,
melynek eredményeként százezres nagyságrendel csökkent az évi
fizetendő villanyszámla. De megvalósítottuk a lakosság számára
díjtalan, szervezett szelektív hulladékgyűjtést is.
Amit végül ki szeretnék hangsúlyozni: a négy év során hitel
felvételére nem került sor! A négy év költségvetése során pedig
bevételeink rendre meghaladták a tervezetet, míg kiadásaink
mindig alulmaradtak a tervezettnél.
Nárai közösségi életéről
Visszahoztuk, felelevenítjük a régi idők közösségi rendezvényeit sokak örömére, mint például a rönkhúzás, májusfaállítás, szüreti felvonulás. De programjaink is nagy sikernek örvendenek:

Ilyen volt és ilyen lett az iskolaépület
állami megemlékezések (Március 15, augusztus 20, október 23).
Vagy a helyi rendezvényeink: nőnapi megemlékezés, gyermeknap, nyugdíjasok köszöntése, falunap, de sikeres pályázattal kétnapos Sárgaliliom Fesztivált tartottunk, mikulásváró, templomi
betlehemes műsor, Nárai Advent stb. Kiállta az idő próbáját a
két „új” közösségi csoportunk, a Sárgaliliom Énekkar és a Nárai
Örökzöld Nyugdíjasklub. Nekik is köszönöm a kitartást, bátorítást! De Főterünket immár karácsony tájékán kültéri betlehem
is ékesíti.
A mögöttünk hagyott ciklus kiemeltebb fejlesztéseinek
összefoglalása
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2011. nagyobb fejlesztései, beruházásai (közel 45 millió forint):
Sárgaliliom Alkotó és Közösségi Ház kialakítása: 22 millió
forint.
Kossuth Lajos utca járdafelújítása: 8,6 millió forint.
Kettő buszváró építése és környezetük rendbetétele: 3,4 millió
forint.

Ilyen volt és ilyen lett a Művelődési Ház
Buszöböl építése Petőfi Sándor utcában: 2,8 millió forint.
Óvoda belső felújítás (festés, átépítés, villamos szerelés stb.):
1,7 millió forint.
Hámán Kató utca felújítása, aszfaltozása: 1,5 millió forint.
Középső buszváró és környezetének átépítési tervezése, engedélyeztetése: 1,5 millió forint.
Sportpálya fejlesztése (hátsó kerítést építettünk, új vízelvezető
árkokat készítettünk, új kapukat, kiskapukat készítettünk, labdafogó hálórendszert építettünk, mindkét kispadot kicseréltük): 1
millió forint.
Fűnyírótraktor, utánfutó, hótoló, sövényvágó, motoros fűkasza: 830.000 forint.
Informatikai pályázaton nyert számítógépes rendszer cseréjének önrésze: 350.000
forint.
Kossuth Lajos utcában (templom mellett)
telekvásárlás park céljából: 250.000 forint.
Művelődési Ház 52 db szék vásárlása:
200.000 forint.
A fentieken kívül még több kisebb-nagyobb tétel merült fel, mint pl. falunap,
szüreti felvonulás, egyéb kulturális műsorok,
kiadványok, bemutató állványok készítése;
tervezések, újabb pályázatok előkészületei,
Hősök tere kifordulási ív megnövelése, közbeszerzések költségei (pl. óvoda és közösségi ház megújuló energiaforrás rendszer
pályázati költségei, volt tűzoltószertár „Park-ház” átépítés, felújításának tervezési, pályázati költségei, sportpálya és létesítményei
tervezési, pályázati költségei).
2012. nagyobb fejlesztései, beruházásai (53,3 millió forint):
Faluközpont-fejlesztés (tervezői-, szakigazgatási díjak, műszaki
ellenőr, kivitelezés, buszváró, térbútorok: 27.761.061 forint.
Aranykapu Óvoda napkollektoros, hőszivattyús fűtő rendszer
kiépítése: 16.449.367 forint.

Dózsa György utca járda alépítmény csere: 3.695.065 forint.
Sportöltöző-fejlesztés I. ütem: 1.341.523 forint.
Park-ház fejlesztés I. ütem: 889.525 forint.
Közművelődési fejlesztés: 432.292 forint.
A fenti közművelődési támogatásra nyert pályázati forrásból
plazma TV-t, DVD-lejátszót, CD-lejátszót, digitális keverőpultot, 2 db mikrofont állvánnyal és sötétítő függönyt vásároltunk
karnissal a könyvtárba. További költségek
keletkeztek még a beadott új pályázatok tervezési költségei során (épületek, parkok), új
villamos mérőhely kialakítása az óvodában,
alkotó-házban, ugyanitt „H” tarifa villamos
rendszer kiépítése, légkábel földkábelre történő kiváltása ugyanitt stb., közösségi programok költségei: 2,8 millió forint.
2013. nagyobb fejlesztései, beruházásai
(56,6 millió forint)
Millenniumi-parkban a Park-ház fejlesztés (volt tűzoltó szerház átépítése, felújítása): 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.
Hősök terén haranglábépítés: 1.341.492 forint.
Dózsa György utca járdaaszfaltozás: 2.958.592 forint.
Árpád, Dózsa György, Béke és József Attila utcák kövezéséhez
zúzott bazaltkő vásárlása: 3.070.904 forint.
Plébánia-felújítás, két játszótérépítés I. ütem: 11.803.643
forint.

Ilyen volt és ilyen lett a buszváró
Egyéb (Sárgaliliom Virágzás Napja Fesztivál, közösségi programok, kültéri padok, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, nyugdíjasok támogatása stb.): 3.600.000 forint.
2014. nagyobb fejlesztései, beruházásai (40,8 millió forint):
Tópart utca, Árpád utca, Dózsa György utcák felújítása, aszfaltozása: 20,6 millió forint.
Haranglábépítés II. ütem: 900.000 forint.
Plébánia-felújítás, két játszótérépítés II. ütem: 3,5 millió
forint.
Faluház, központberuházás: 1,4 millió forint.
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Sportpályán új védőkorlát építés körben: 3,8 millió forint.
Polgármesteri Hivatal külső felújítása (nyílászárók festése,
bádogozás felújítása, festése, vakolathibák javítása, hőszigetelés,
külső színezés): 1,8 millió forint.
Szabadtéri Közösségi Színterek létesítése (Millenniumi-park új
színpad, Templom melletti pihenőpark kialakítások): 6,4 millió
forint.
Csőtörés a hivatal udvarán: 300.000 forint.

Egyéb (Falunap, közösségi programok, temetői ravatalozó, kis
értékű tárgyi eszközök beszerzése stb.): 2,1 millió forint.
Befejezésül megköszönöm mindenki számára az eltelt ciklusban
kapott biztatást, kritikát, bátorítást, támogatást! Az elért eredményeink közösek, az Önök bizalma és támogatása nélkül nem sikerülhetett volna. Megköszönve érdeklődését lakóhelyének közügyei iránt.
Németh Tamás
polgármester

Kedves Betegeim!

gyon fontos csecsemőkorban az ekcémás bőr (foltokban hámló)
fokozott kezelése, gondos ápolása a későbbi pollenallergia megelőzése céljából.
Életkortól független pollenallergia tünetek. A pollenek által
okozott bőrtünetek gyermekeken és felnőtteken egyaránt megjelenhetnek. Pollenszezonban, főként a ruhával nem fedett területeken tapasztalható az ekcémás tünetek fokozódása: az arcon,
nyakon, dekoltázson és a kézfejeken.
Pollenallergia kivizsgálás. Panaszok esetén vérvétel vagy bőrteszt segít annak igazolásában, hogy a tüneteket valóban pollenek
okozzák-e, vagy sem.
Pollenallergia kezelése. A viszketés csökkentésére antihisztamin tartalmú tabletta, az ekcémás plakkokra zsírozó kenőcsök,
rövid ideig szteroid tartalmú kenőcsök javasoltak. A kezelésben
és a megelőzésben egyaránt lényeges a pollenexpozíció lehetőség
szerinti kerülése: Magas pollenkoncentráció esetén minimalizáljuk a szabadban töltött időt.
Nyaraláshoz érdemes pollenmentes helyszínt választanunk: ez
főként hegyekben, vagy tengerparton megoldható. Különösen
hosszú haj esetén javasolt a gyakori hajmosás. A pollenek a hajban megtapadva egész nap, de a párnára jutva éjszaka is irritálhatják a bőrt. Az öltözködésre is érdemes figyelni. Részesítsük
előnyben a kényelmes, pamutból készült darabokat, a műszálak
ugyanis irritálnak, a melegben a fokozott verejtékezés pedig tovább rontja a tüneteket. (forrás: http://www.allergiakozpont.hu/
pollenek-allergia)
Dr. Hang Dóra
háziorvos

A mostani alkalommal az allergia tüneteivel, kezelési módjaival, illetve ennek kapcsán a parlagfűvel foglalkozunk.
Általános allergiás tüneteket okozhatnak
leggyakrabban gyógyszerek, ételek, állati
szőr, illetve a pollen. Oka a szervezet túlzott reakciója a vele kapcsolatba került
allergén anyaggal szemben. A jelentkező
gyakori tünetek közé tartozhat a bőrön
testszerte megjelenő csalánkiütés, vagy egyéb kiütés, viszketés,
ajak-, illetve nyelvduzzanat, orrfolyás, szemkönnyezés, tüsszögés,
fülviszketés. Leghatékonyabb kezelési mód a megelőzés. Amen�nyiben tudjuk, hogy bizonyos anyaggal szemben allergia áll fenn,
azt el kell kerülni lehetőség szerint.
Pollenallergia, leggyakoribb eset a parlagfű-allergia. A pollenallergia bőr- és szemtüneteket is okozhat. A légúti tünetek
(szénanátha) mellett ugyanaz a pollen ekcémát is okozhat. Van,
akinél csak szénanátha jelentkezik, van, akinél csak bőrtünet, és
van, akinél mindkettő megfigyelhető. Ritkább esetekben az is
előfordul, hogy az adott pollenek csak szemtünetet, kötőhártyagyulladást okoznak, de előfordulhat szemhéj- és arcduzzanat is.
Miért gyakori a pollenallergia és szénanátha atópiás ekcémában? A bőr védőfunkciója az ekcémás területeken károsodik,
csökken. Emiatt a különböző pollenek (fűfélék, gyomok), állati
szőrök az ekcémás bőrön keresztül felszívódnak, allergizálnak,
későbbiekben szénanáthát, esetleg asztmát okozhatnak. Ezért na-

Prevenár védőoltás
2014 júliusától születetteknél újabb
kötelező védőoltás kerül bevezetésre:
A pneumococcus okozta fertőzés elleni, hazánkban Prevenár 13 néven ismert
védőoltás. E fertőzés jelenleg is évente
gyermekek millióinak haláláért felelős
világszerte. A cseppfertőzéssel terjedő
betegségnél az orr- és garatnyálkahártyáján a kórokozók már a születés utáni napokban megtelepedhetnek. A tünetmentes pneumococcus
hordozásból később kialakulhat gennyes középfülgyulladás, majd
később, ha a véráramba kerülnek a baktériumok, vérmérgezést,
tüdőgyulladást, gennyes agyhártyagyulladást okozhatnak.
Magyarországon a fertőzés elleni csecsemőkori védőoltásokat
2008 októberében kezdték alkalmazni a házi gyermekorvosok.

A szülőknek térítésmentesen, de nem kötelező jelleggel lett felajánlva, s szerencsére ők zömében éltek is ezzel a lehetőséggel,
hogy megvédjék gyermeküket e kórokozóktól.
A gyermekkori védőoltások bevezetése a gyermekhalálozás
és a súlyos betegségek előfordulásának csökkentése érdekében
valaha tett leghatékonyabb lépés volt világszerte. A védőoltások
számos olyan rettegett fertőző betegség teljes, vagy közel teljes
kiirtásához vezettek, mint a himlő, a járványos gyermekbénulás,
és jelentősen csökkentették előfordulásukat, mint a kanyaró, a
torokgyík, vagy a szamárköhögés.
A hazai adatok is jól szemléltetik, hogyan változott meg az egyes
védőoltásokkal megelőzhető fertőző betegségek előfordulása: 20
éve nem fordult elő hazánkban torokgyík és járványos gyermekbénulás megbetegedés. A kanyaró elleni védőoltás 1969-ben történt bevezetése előtt a legtöbb gyermek átesett kanyarón. 1992
óta a megbetegedések évi átlaga 10 alá csökkent. Az utolsó hazai eredetű megbetegedéseket 2001-ben regisztrálták. 2002 óta
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csak külföldről behurcolt megbetegedéseket diagnosztizáltak. A
kanyaró még mindig behurcolható Magyarországra, de csak akkor tud terjedni, ha fogékony személyeket talál.
Ebből is látszik, hogy a védőoltás ellenesség, az oltások elutasítása igen veszélyes és felelőtlen választás, és sokkal kockázatosabb

védtelennek lenni, mint védettnek. A Prevenár 13 oltási rendbe
történő beemelése újabb mérföldkövet jelent a gyermekbetegségek elleni hatékony védekezésben.
Molnárné Németh Emma
védőnő

Teremtésvédelem – A csillagok örök forgása néked forog…
Bármennyire divatos is napjainkban az ökológiai, zöld gondolkodás a természettudományokban, a technika világában, gazdaságban, a politikai s társadalmi közbeszédben egyaránt, valójában
csak nagyon rövid múltat tudhat
maga mögött ez az új tudomány.
Így van ez a teológiában is, mert
az ember akkor és ott keresi kérdéseire a választ, amikor
azok aktuálissá válnak.
Megítélésünk szerint az ember és környezete témájának
vizsgálatakor elsőként arra a
közfelfogásban érvényesülő szélsőséges szubjektivizmusra kell
felfigyelnünk, amely a személytől függetlenül nem ismeri el
az értelemmel nem rendelkező
tárgyi világ objektív méltóságát és e létezők tiszteletnek szükségességét, amikor az ember a haszonelvűség szintjén túl nem vesz
tudomást a létező világról.
A zsidó-keresztény felfogás alapjaiban hozott újat az ember és
a természet viszonyainak szemléletmódjában, amely lényegét tekintve abban áll, hogy Isten teremtette a világot s azt az emberre
bízta, hogy felelősen uralkodjon felette, és vezesse tovább a fejlődésben. A keresztény teológiában ennek megfelelően nagyon letisztult tanítással találkozhatunk a teremtett világhoz való felelős
emberi magatartást illetően. Ennek bizonyságául hadd utaljunk a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Felelősségünk a teremtett világhoz körlevelére. Éppen a keresztény természettisztelet
meglétének és bizonyos mértékű érvényesülésének kell tulajdonítanunk annak a felelős szemléletmódnak a meglétét, amely
eddig is megőrizte az emberiséget a mostaninál is súlyosabb krízishelyzet kialakulásától. Valljuk ezt annak ellenére is, hogy tudjuk, ma sem minden természetvédő egyben istenhívő is. Viszont
szembetűnően sok vallásos ember van közöttük.
Amikor az ember ráébred a természettel fennálló sajátos viszonyára, vagyis felismeri, hogy az egész világ érte van, akkor

1% felajánlás
A Náraiért Egyesület idei évi 1%
felajánlása 82.882 forint volt, amit az
egyesület célkitűzésében szereplő célokra kívánunk fordítani, melyet ezúton is megköszön!

ébred rá egyedülálló felelősségére is, amelyet kikerülhetetlenül
viselnie kell. Erről a megrendítő felismerésről ír a költő ihletett
szavakkal:
Tudod, hogy érted történnek mindenek – mit búsulsz?
A csillagok örök forgása néked forog,
és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog
a te bűnös lelkedért.
(Babits Mihály: Zsoltár férfihangra)
Korunk emberének sokkal több és mélyrehatóbb lehetősége
nyílik a természet rendjébe való beavatkozásra, mint korábban
bármikor (például atomfizika, genetika és így tovább). Ezért cselekedeteinek következményei is súlyosabbak és veszélyesebbek,
ha nem elegendő felelősséggel párosulnak.
Minden kétséget kizáróan az ember privilegizált helyet kapott a
világban. Viszont el kell jutnia arra a felismerésre, hogy jelenlétét
a világban teremtett létnek fogja fel, vagyis tudnia kell, hogy léte
nem önmagától fennálló, hanem a Teremtőtől kapott ajándék.
Kell, hogy egyszerre átérezze teremtett voltából fakadó kicsinységét, ugyanakkor ráébredjen arra is, hogy léte a teremtett világban
olyan kimagasló értékű, hogy ő az a teremtmény, akiben az egész
teremtett anyagvilág kapcsolatot talál a Teremtővel. Számunkra
nem kétséges, hogy a természettudományok és a hit erőszakos
szétszakítása vezetett az ember és a teremtett világ eredendően
szép kapcsolatának megromlásához, korunk ökológiai válsághelyzetéhez. Albert Einstein szavai jutnak eszünkbe, aki eképp vélekedett: „A vallás tudomány nélkül vak, a tudomány vallás nélkül
béna.”
Befejezésül szabad legyen utalnunk arra is, hogy a katolikus
teológia nemcsak a halhatatlan emberi lélek, hanem a materiális
test megdicsőülését is várja, sőt az egész teremtett világ átalakulását vallja. A keresztény ember számára tehát nem közömbös a
teremtett világ sorsa. Istentől kapott feladata, hogy uralkodjon
a teremtményeken, és a világ fejlődését úgy irányítsa, hogy az
minden ember számára valóban a remény és a lehetőségek hordozója legyen.
Dr. Veres András
Szombathelyi megyés püspök

Szomszédoltak az „énekesmadarak”
A horvátlövői falunapra kapott
meghívást az Örökzöld Nyugdíjas
klub és a Sárgaliliom Énekkar. Mindkét csapat szépen tejesített, az általuk
előadott dalok csodásan csengtek.
Nagy tapsot kaptak a közönségtől,

velük együtt énekelt a nagyérdemű. A
horvátlövőiek nagy szeretettel fogadták a náraiakat, az előadásért ajándékkal kedveskedtek.
Nádas Nikoletta
művelődésszervező
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Ciklusértékelő interjú Németh Tamás polgármesterrel
Folytatás az 1. oldalról
Ezeket az eseteket is kezelnem kellett. Jómagam is a törvény
által biztosított legalacsonyabb besorolású társadalmi megbízatású polgármesteri illetményt veszem fel. Ezen kívül semmilyen más költségtérítést, költségtérítési átalányt stb. soha nem
vettem fel. Az ilyenformán kasszában hagyott pénz is milliókban mérhető. Visszautalnék arra, hogy a temető új kerítése (a
régi sövény kiirtása, a temető körüli ároktisztítások, új tujasor
létesítése, az új hulladékgyűjtő hely létesítése a Bolygó-patak
hídjával együtt) a fel nem vett polgármesteri tiszteletdíjam terhére készült, ennek eredménye. Ezek együttesen mintegy hárommillió forintba kerültek. Magyarán egészen addig, amíg a
költségek ki nem tellettek, még a tiszteletdíjamat sem vettem
fel. Ez a temetőkerítés és létesítményei volt a hálám a bizalomért. De a képviselők is polgármesteri ciklusom alatt tiszteletdíjat vagy más jellegű juttatást nem vettek fel. Az így keletkezett
megtakarításokból eredő átcsoportosítások, a civil szervezetek
támogatása szintén előremutató döntés volt. Ezek együttesen
teremtettek alapot minőségibb falunapok, gyermeknapok szervezésére. Vagy a régi idők hagyományát visszahozva szüreti felvonulás és rönkhúzás megtartására. De említhetnék más költségracionalizációt is. Számos dologi kiadást megszüntettünk
és az így felszabaduló pénzt tudtuk átcsoportosítani fejlesztési
célokra. Hogy csak egy példát mondjak. A Falu Tv megszüntetése is merész ötlet volt, ez évi valamivel több, mint egymillió
forint felszabadítását eredményezte. Ezzel képeztünk alapot az
autóbuszváró helyiségek cseréjének elindítására. Valamint a
kormány értékelte felelős gazdálkodásunkat, ezt bizonyítja sikeres pályázataink sokasága.
– A sikeres pályázatokkal és fejlesztésekkel milyen mértékben sikerült
Nárait gyarapítani?
– Ezt leginkább számokkal lehet szemléltetni. A község törzsvagyona jórészben az ingatlanjainkból áll. Minden egyes fejlesztés, beruházás ráaktiválódik, növeli értéküket, melyet az Államkincstár nyilvántart. A ciklus elején, 2010 év végén a község
vagyonleltára 387 millió 357 ezer forint volt. A múlt év végi,
2013-as leltárunk 592 millió 854 ezer forint volt. A három év
növekmény különbség 205 millió 497 ezer forint! De a ciklus
valós vagyonnövekedését az idei évi közel 40 millió forintnyi
aktiválásokkal közösen együtt lehet majd szemléltetni. De hogy
valós képet kapjunk, első polgármesteri ciklusom kezdetekor a
2009 év eleji vagyonleltár szerint még csak 326 millió 289 ezer
forint volt a község vagyona, míg az idei év végi várhatóan 630
millió forint körül fog alakulni. Tehát a hatéves polgármesteri
tevékenységem alatt valamivel több, mint 300 millió forinttal
sikerül növelni a község törzsvagyonát képviselőtársaim segítségével. 326 millió forintról 630 millió forintra. Tehát közel a
duplájára!
– Mi az, ami számodra a legnagyobb kihívást jelenti polgármesteri
munkád során?
– A közösség összetartó erő megteremtése. A nárai ember
számára mindig sokat jelentett az együvé tartozás, örömökben,
bánatokban való összefogás. Bár a világ folyamatosan változik,

s vele együtt mi magunk is, a község lakói ma is igénylik egymás társaságát. A spontán találkozásoktól a szervezett kultúráig
sokféle kapocs köt össze bennünk. Mindezt felismerve, művelődésszervezőt foglalkoztatunk – Nádas Nikolettát –, aki egyik
jobb kezemmé vált. Immár régóta nagy sikerrel működik az
internettel is ellátott könyvtár, számos program közül választhatnak a település lakói. Rendszeresen megtartjuk az állami és
községi ünnepeket. A közös készülődés misztériuma jegyében
zajlanak a nőnapi, húsvéti, gyermeknapi, májusfaállítási, búcsúi, idősek napi, hősi megemlékezések, műsorok. Figyelemre
méltó, hogy a nagy sikerű Falunapi rendezvényünkön volt év,
amikor a település lélekszámát meghaladó közönség szórakozott vidáman együtt. Az önkormányzat mellett a civil szervezetek is bekapcsolódnak a kultúraközvetítésbe úgymint a Náraiért
Egyesület, a Nárai Sportkör, a Néró Tekeklub, a Sárgaliliom
Énekkar, de a Nyugdíjasklub is aktív életet él. Létrehoztuk a
helytörténeti gyűjteményt, melyet majdan a jövő generációja
tud igazán értékelni. Bár az iskoláját a falu korábban feladni
kényszerült, azon vagyunk, hogy újra iskolánk legyen. De az
óvodánkért is mindenre képesek vagyunk.
– Miként látod a következő ciklust, milyen terveket tűztél ki magad elé?
– Ahogy már említettem, a község közintézményeinek felújítását szinte teljesen elvégeztük egyetlen ciklus alatt. Ezen
a téren az orvosi rendelőnk bővítése indokolt, keressük a
lehetőségeket mind építészeti, pénzügyi, pályázati vonalon.
De a temetőben lévő ravatalozó bővítése is szükséges volna
esztétikus előtetővel. Ez eső, hó, erős napsütés esetén nyújthatna védelmet. Tovább szeretném folytatni az út- és járdafelújításokat is. Véleményem szerint ez Nárai legégetőbb,
aktuális problémája. Ezen a téren sajnos pályázati források
nem tesznek lehetővé oly mértékű előrelépést, amit célként
tűztem magam elé. Ne feledjük, az adósságkonszolidációban
való érintetlenségünk okán – több részletben, több év alatti
folyósítással az idén kapott 20 millió forinton túl – újabb
20 millió forintra számíthat Nárai! Ezzel tovább tudjuk folytatni elkezdett útépítési terveinket. Ismert tény, a normatív
támogatást felváltotta a feladatfinanszírozás, melynek okán
mintegy évi 15-17 millió forinttal kapunk már két éve kevesebbet a központi költségvetésből. Talán még emlékeznek,
évi egy kilométer aszfaltos járdaépítést ígértem, amit egészen
a változásig tartani is tudtunk. A Dózsa György utca járdafelújítása során ért utol bennünk a változás, a kivitelezés ezért
torpant meg, állt egy évig. De bizakodóan nézzünk mindig
előre, szerencsénkre 3 kilométer aszfaltos járdaszakasz a főutak mellett már a Dózsa György utcán kívül elkészült. Megítélésem szerint a még legrosszabb járdaszakaszaink: Petőfi
Sándor utca páratlan oldala, Ady Endre utcai, Árpád utcai, Új
élet utca páratlan oldala, Béke utcai, hogy csak a legrosszabb
szakaszokat említsem, de lokálisan rossz szakaszok máshol is
előfordulnak. Felújításuk indokolt, sok múlik a pénzen túl a
képviselő-testület és a lakosság akaratán is. De, hogy konkrétan mit hoz majd a jövő, előre írt terveinken kívül a majdan
kiírásra kerülő pályázatok is nagyban meghatározzák. Konkré-
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tabban, négy évvel ezelőtt én sem gondoltam volna, hogy négy
új játszótérrel, fedett kőszínpaddal gyarapodik Nárai. De tudtunk élni a felkínált pályázati lehetőségekkel.
– Kikkel dolgoznál tovább szívesen, kiket szeretnél magad mellé a
képviselő-testületbe?
– Bárkit, aki Nárai iránt elkötelezett. Koltay István, Hompasz
Béla és Lóránth József érdemei az elmúlt időszak fejlesztései
kapcsán elvitathatatlanok! Sok terhet levettek vállamról. Tehát az
eddigi képviselőtársaimmal éppúgy, mint akik jelen kiadványban
is bemutatásra kerültek el tudom képzelni a közös jövőt.
– Azt tudjuk, hogy a polgármesterséget társadalmi megbízatásban
látod el, de mit lehet tudni civil foglalkozásodról?
– Immár hét éve a Strabag cégcsoportnál dolgozom üzemvezetőként. Két üzemegység, a szombathelyi és a soproni
betongyárak tartoznak felügyeletem alá. Kisebb és nagyobb
építésekben veszünk részt. Kiemeltebb projektünk az elmúlt
időszakban Szombathelyen a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház új tömbjének felépítése volt, ezt követően Sopronban a
Szent Erzsébet Oktatókórház új tömbjének kivitelezését kezdtük meg. Nemrég indult Szombathelyen a Brenner János Általános Iskola és Gimnázium építése is, hogy csak néhány példát
említsek. Ezek az épületek mind monolit vasbetonszerkezetből készülnek, külön-külön is több ezer köbméter betonból.
Ezen létesítmények építése során bedolgozásra kerülő betonozási munkákért is én vagyok a felelős. Ezek az épületek több
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száz évre készülnek, ez jelenti bennük számomra a kihívást és a
munka szépséget.
– Befejezésül hogyan szólna az a szlogen, ami a mögöttünk hagyott
és az előttünk álló ciklust összekötheti?
– Új utakon – hagyomány és megújulás. Nárai folyamatosan
megújulni képes település, ahol mára az összes fellelhető infrastruktúra jelen van. A község közintézményeinek állapota a
környező településekhez mérve is kiemelkedő. De mint minden
területen, itt is folyamatosan törekszünk a megújulásra. Nem is
lehet más a cél: anyagi lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk ennek érdekében. Bizton állíthatom: jó úton járunk! A biztonságos közlekedés jegyében modern, térkövezett autóbuszöblöket alakítottunk ki, környezetük rendbetételével. Ezzel együtt
a régi autóbusz váróhelyiségeket is újakra cseréltük. Az elmúlt
időszak fejlesztéseinek eredményeként újultak meg a már fent
említett középületeink. Fontosnak tartottuk a település központi részének megújítását is, ezért itt térkövezett járda, buszöböl,
parkolók, zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés került kiépítésre.
Egyik legnagyobb kihívás számomra a volt iskolaépület mielőbbi
megmentésének célkitűzése volt. Örömmel tölt el, hogy benyújtott EU-s pályázataink pozitív elbírálásban részesültek. Bizton
állíthatom, a képviselő-testület ez ügyben teljes egyetértésben
céltudatosan tette ez idáig is és teszi ezután is dolgát a szorgos
hétköznapok során Náraiért, és minden Náraiért!
Marton Melinda

Halottakért szól a harang, megújult a plébánia
Július 13-án, vasárnap délután dr. Veres András megyés püs- dig napkollektorok biztosítják. Ezen a napon megkoszorúztuk a
pök mutatott be Náraiban szentmisét, majd megáldotta a Hősök falu első és második világháborús hőseinek emlékművét is. Utána
terén közadakozásból újonnan létesített haranglábat. Az ott el- a meghívottak a Polgármesteri Hivatal nagytermében gyűltek össze
helyezett lélekharang temetésekkor az utolsó utat fogja kísérni közös eszmecserére és koccintásra. A vendégek számára a hidegezentúl. Németh Tamás polgármester az önkormányzat nevében tálakat pedig Varga László Nárai község díszpolgára ajánlotta fel.
Szombaton a Sárgaliliom
köszönte hálásan mindazokAlkotó és Közösségi Ház
nak, akik pénzzel vagy munnagytermében sok szó esett
kával segítették és tették
az első világégés hőseiről.
lehetővé a harangláb megEgy kivételesen gazdag kiálépítését. A haranglábat helyi
lítás nyílt meg, amelyen emmesteremberek építették
lékérmek, élelmiszerjegyek,
felajánlásként, akik a szentröplapok, hadijelentések,
mise végén Polgármesteri
tábori levelek és sok fegyver
Elismerő Oklevélben részevolt látható. A 100 éve kisültek. Nyul János és Király
tört Nagy Háború emlékei.
Árpád asztalosok, ácsok az
Az új lélekharang és a harangláb
Versekkel, dalokkal, prózai
ácsolását, cserepezését végezték, Szakály Tamás lakatosmester és fia az acél és vastartókat, részletekkel kiválóan érzékeltették a kor hangulatát az Örökzöld
merevítéseket készítették, míg Kurcz Ernő burkoló pedig az ala- Nyugdíjasklub tagjai. A világháború hatásáról is beszélt kiállítápozási, betonozási és térkő burkolatot készítette. Az elhelyezett si megnyitójában Zsámboki Árpád, a Vas Megyei Honismereti
harangot Marosits Mária ajánlotta fel szülei emlékére. A harang Egyesület elnöke, az osztrák–magyar közös háborúról szólt Franz
felirata: Nárai 2012, Készítette szülei emlékére Marosits Mária. Josef Vollnhofer, a Pannon Kulturális Kutató és Képző Központ
Az ünnepség része volt még Náraiban, hogy dr. Veres András elnöke, aki számos értékes tárgyát hozta el a kiállításra, s Horváth
megáldotta a szépen megújult plébánia épületét is, melynek fel- Zsuzsa helytörténész is. Az ikervári Koszorús Ödön nagyon gazújítására sikeres pályázattal nyílt mód. Korszerűsítettük az épület dag fegyvergyűjteményét láthatták a Náraiak.
fűtését, nyílászárók cseréje, külső hőszigetelés, teljes belső festés
Németh Tamás
polgármester
és hidegburkolás valósult meg. A használati melegvizet ezentúl pe-
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Haranglábat építettünk
A községbeliek régi óhaja vált valóra a haranglábállítással, benne
a lélekharanggal. Bár a temetőbe terveztük, a szemben lévő Hősök tere temetőparkolót is magában foglaló zöldterületen kapott
helyet. Több mint száz nagylelkű adományozó felajánlása nyomán
kezdődhetett meg a kivitelezés, az építése is helyi mesterek keze
nyomát dicséri. Nyul János és Király Árpád asztalosok ácsolták,
cserepezték, Kurcz Ernő burkoló az alapozási, térkövezési és Szakály Tamás és ifj. Szakály Tamás lakatosmesterek pedig a tartó
Antal Józsefné (Szombathely)
Ásó Gyula és neje
Ásó János és neje
Ásó Tünde
Balogh Károly
Beke Miklósné
Békési Ferenc és családja
Bit-Ép Bt.
Borosta József és családja
Bosnyák László és családja
Dékán Zsolt és családja
Dezse Károly
Dezse Károly és családja
Doma Balázs
Doma Péter és családja
Doma Gyuláné
Domonkos Miklós és családja
Dr. Gyimesi Józsefné
Draskovics és Kovács család
Dudás Albert és családja
Farkas Sándor
Feldhoffer Jánosné
Frank Gyula és családja
Frankné Tóth Mónika
Góber József és neje
Goórné Oláh Adrienn
Gross Renate
Guttmann Miklósné
Hegedüs András és Dóra Judit
Hencz Ernő
Herczeg József és neje
Hernáth Gábor és családja
Hernáth József
Hodászi Emília
Homor Józsefné
Hoós Miklós és családja
Horonyi Miklósné
Horváth Pál és családja
ifj. Zelles Gábor
Janzsó Ferenc
Jónás Gyula és családja
Kadits Stefan
Kántor László és családja
Karpovics Alex és családja

vasalásokat készítették díjtalanul. A faszerkezetet lazúrral festették
Lóránth Csaba, Horváth Zoltán, Takács Tibor és Németh Tamás. Ami nem mellékes, az új lélekharangot pedig Marosits Mária ajánlotta fel szülei emlékére. A haranglábon lévő kovácsoltvas
kereszt is spirituális erővel bír, jelesül a templom már régen elbontott kertkapujáról származik. A társa már korábban megtalálta
helyét, a temetőkápolna vaskapuján. A haranglábépítés az alábbi
nagylelkű adományozók lévén valósulhatott meg:

Kelbert György és családja
Kincses József és családja
Király Lajos és családja
Konczér Józsefné és családja
Kondics Ferenc és családja
Kondics János és neje
Kovács Annamária
Kovács István és családja (Gagarin u.)
Kovács Gyula
Kovács Gyula és családja
Kovács Imre és neje
Kovács István
Kovács István és családja
Kovács Károlyné
Kovács Lászlóné
Kovács Miklós és neje
Kovács Miklósné
Kovács Péter és neje
Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet
Kurcz Ernő és családja
Lázár Józsefné
Léber Imre és családja
Lóránth Andrea
Lóránth Sándor
Lukács Viktória
Lukács Zoltán
Markócs Erzsébet
Márkus Lászlóné és családja
Milisits Józsefné
Molnár János és családja
Molnár Gábor
Molnár Gáborné
Molnár Gyuláné és Horváth Ferencné
Molnár István
Molnár László
Molnárné Kálmán Irén
Nagy Imre és neje
Nárai Község Önkormányzata
Náray Józsefné
Németh Gábor és családja
Németh Istvánné és családja
Németh Tamás és családja
Norczen Ferenc és családja
Nyul Zoltán

Ódor Ferenc
özv. Király Istvánné
özv. Kondics Jánosné
özv. Lóránth Antalné
özv. Rémes Istvánné
Papp Józsefné
Pék József és családja
Péntek Lajos és neje
Polgár és Bődi család
Polgár Miklósné
Pulay Imre és neje
Rémes István és családja
Resetár Antal
Resetár Antalné
Resetár László és családja
Schmalzl Imre és családja (Új Élet u.)
Sebestyén Pál és neje
Simon András és családja
Simon Jánosné
Skultéti Ferenc és családja
Surányi Pál és családja
Süle Ernő és családja
Szabó Ferenc és családja
Szabó György és édesanyja
Szabó Gyula és családja
Szabó Sándor és neje
Szabolics József és családja
Szekeres József és neje
Szétag Jenőné
Takács István és családja
Tieber Károly és családja
Tóth Antal és felesége
Tóth László és családja (Hősök tere)
Vincze István és családja
Vincze Jánosné
Völgyi Gábor és családja
Völgyi Gyula (Szombathely)
Völgyi Imre
Völgyi Imre és neje
Zelles Sándor és családja
Zernovácz Józsefné
Zernovácz Magdolna
Németh Tamás, polgármester
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Áram nélkül maradt Nárai – avagy 16 óra villany nélkül
Éppen a vaskeresztesi MAM cumigyár zenés rendezvénye zajlott augusztus 9-én szombaton este Náraiban, amikor váratlanul
minden elsötétedett. Hamar kiderült, hogy nem csak a művelődési Házban ment el az áram, hanem egész Náraiban. Közben
zivatar tombolt a falu környékén, felhőszakadással és folyamatos
villámlás-dörgéssel: néhány óra leforgása alapján 62 mm eső zúdult Náraira.
A hiba bejelentése után kiderült, hogy a Körmend felé tartó
középfeszültségű hálózat Nárai felé leágazó oszlopsorából öt kidőlt és a víz alá került szántóra zuhant. A hiba elhárítását éjszaka
nem tudták megkezdeni a rossz időjárás miatt, erre másnap reggelig várni kellett. Ugyanis addig villámlott. Ha pedig egy villám
a hálózatba vág akár tíz kilométerekre innét, a vezetékrendszeren
végigfutva a leszakadt vezetékvégnél 50-60 méteres körben – tehát pont a hiba elhárításán dolgozók környezetében – mindenkire nézve halálos kisülést okozhatott volna. Az eset következtében
Nárain kívül még Szombathely és Ják egy része maradt áram nélkül, de a hibát itt rövid időn belül el tudták hárítani.

Az eltört villanyoszlop
Az áramszolgáltató elmondása alapján Ják–Nárai közötti
észak–dél irányú oszlopsorból egy 40 évnél idősebb fa villanyoszlop tört el a betongyám fölötti résznél elsőként szombaton 19
óra után és az rántotta magával a többi oszlopot is. Az oszlopot
a viharos keleti szél döntötte ki, amely rendkívül ritka jelenség
Náraiban. Nem messze ettől a helytől ugyanekkor Hompasz Béla
azt látta, hogy a hatalmas nyárfák a keleti széltől földig hajoltak,
csoda, hogy túlélték, nem törtek ki.
Az E-On emberei vasárnap reggeltől gőzerővel dolgoztak a
hiba elhárításán, közel negyven fővel. Jellemző, a szántóföldön
haladó gépek kerekei még ekkor is 40 cm-ig süllyedtek. Mint ismert, az áramszolgáltató a hiba keletkezésétől számított 24 órán
belül köteles a hibát elhárítani. Éjszaka és még reggel is kérdéses volt, hogy az oszlopsor pótlása addig megtörténhet-e, ezért
Náraiba több nagyteljesítményű aggregátor is érkezett: Győrből,
Nagykanizsáról és Veszprémből vezényelték ide őket. Feladatuk
a települést ellátó három transzformátorállomásnál az esetleges
betáplálás megvalósítása lett volna, így ideiglenesen áram alá került volna a település. A Pornóapáti faluvégnél az aggregátoros
betáplálás már délelőtt meg is történt. Azonban mivel az oszlopállítás és vezetékelés a vártnál jóval gyorsabban haladt, így a másik

két aggregátor beüzemelését nem végezték el, csak a rendelkezésre állást. Ugyanis nagyjából ugyanarra az időre készült volna el
az aggregátoros betáplálás, mint a visszakapcsolás. Aztán kitörő
örömmel nyugtáztuk a jelentést: 12 óra 15 perckor a település

Fúrják az új oszlop helyét
visszakapcsolása megtörtént! Így 16 órányi áramszünet után ismét volt áram a településen. Előtte a már beüzemelt aggregátort
le kellett kapcsolni a hálózatról, hogy szembetáplálás ne történjen. Így itt rövid időre is áramszünet következett.
A megkérdezett helybéliek nem tartották vészesnek a kialakult
helyzetet. Megértették, hogy a vihar miatt nincs áramuk és remélték, hogy mihamarabb újra működnek az elektromos berendezéseik. Leginkább a mélyhűtők tartalmát féltették sokan. Több
konyhában nem gázüzemű, hanem elektromos tűzhely okozott
problémát a vasárnapi ebéd elkészítése során. Závár Gyula vadászmester kora délelőtt jelezte, a vadásztársaság hűtőkamrájában több
mint húsz őz található. Ezt a helyzetet is kezelni kellett volna aggregátorral, ha nem sikerült volna időben a hiba elhárítása. Nagyobb
káreseményként egyik család jelezte, az ezer literes akváriumában
lévő egzotikus halaik pusztultak el melegítés és oxigénhiány következtében. Elmondásuk alapján 300 ezer forint a káruk, amit szomorúan vettek tudomásul. Más nagyobb káreseményről nincs tudomásunk, leszámítva az internet-kimaradás okozta bosszúságot.
A településen a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség folyamatos helyszíni szemlét tartott. Mivel jómagam éppen
szabadságomat töltöttem a Balatonon családommal, így a reggeli
hazaérkezésemig Hompasz Béla és Koltay István megbízott alpolgármesterek tartottak a helyszíneken folyamatos kapcsolatot
az áramszolgáltatóval és a katasztrófavédelem vezetőjével.
Németh Tamás
polgármester

Az utolsó mozzanatok, hamarosan újra lesz áram
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Marosits Mária Nárai község díszpolgára lett
Szeptember 14-én, vasárnap a búcsúi szentmisét követően került sor ünnepélyes keretek között a díszpolgári oklevél ünnepélyes átadására Marosits Mária részére. A jelen lévő önkormányzati és egyházközségi képviselők gratulációja után a jelenlévők
hatalmas tapssal jutalmazták Marosits Mária érdemeit. Utána a
templom előtt agape következett. A roskadásig telt asztalokról
mind egy szálig elfogyott a falu lakossága által felajánlott sütemény és a borosgazdák, jelesül Tóth Antal és Tieber Károly által
felajánlott bor. Marosits Mária közéleti tevékenységéről, életútjáról, amellyel kiérdemelte a képviselő-testület és a falu lakossága
által a kitüntető címet.
Marosits Mária 1939. december 3-án született Náraiban,
(édesanyja neve: Vincze Ágnes). Szülei földművelésből éltek,
férjhez nem ment, gyermekei nem születtek, egész életében a
közt szolgálta. 1961. június 8-án helyezkedett el a Vasi Volán
Vállalatnál, ahol egészen 1991 decemberéig, nyugdíjba vonulásáig dogozott. Előbb vidéki helyközi, majd
helyi járatos autóbuszjáratokon Szombathelyen előbb kalauz, majd
jegyellenőr beosztásban dolgozott. A Nárai
Egyházközség életében
1977-től van jelen,
melynek napjainkban
is aktív tagja. Ekkortól
kezdve díszíti a templomot élővirággal, mossa
és vasalja a templomi
ruhákat, kiegészítőket,
oltárterítőket.
Még
Németh Lajos plébános kérte fel erre a feladatra, amikor felszentelte újonnan épített, kétszintes gyönyörű házát. Amely a Petőfi
Sándor utca déli oldalán, a temetőtől keletre található mintegy
50 méterre, nyugati oldala határos a Bolygó-patakkal. Marosits
Máriát az egyházközség képviselő-testülete egyhangú szavazással
választotta tagjai közé 1993 nyarán. Az azóta eltelt évtizedekben
aktív részese, formálója a Nárai egyházi életnek. Kezdeményezője
és aktív részese volt az 1882-ben épített plébániaépület elbontásának, az új plébániaépület építésének 1982-ben. Napjainkban is

ez az épület szolgálja a célt, immár Európai Uniós támogatásból
felújítva. Nevéhez az elmúlt évek következő felújításai köthetők:
templom Szentháromság-kép, Szent Antal-szobor, Feltámadott
Úr szobor, templomi keresztek restaurálása. Kettő monstrancia

és négy kehely újra-aranyoztatása. Úrnapi sátrak készíttetése,
kettő komplett miseruha és egy palást felajánlása, négy komplett oltárterítő garnitúra készítése, készíttetése. A Hősök terén
2014-ben felállított harangláb 30 kg-os bronz lélekharangját,
amely temetések alkalmával szólal meg a ravatalozóból távvezérléssel. Fiatalabb korában évekig gyűjtötte az egyházközségi hozzájárulást is, számos csoport, zarándoklat szervezője volt.
Marosits Mária ma is aktív, precíz és pontos sekrestyési és
templomdíszítési munkájának köszönhetően minden vasárnap
friss, vágott virágkompozíciói ékesítik a Nárai templomot. Büszke keresztgyermekeire, akik mindketten tudományos fokozatot
szereztek.
Nárai Község Önkormányzata Marosits Mária részére a több
évtizeden át tartó községi egyházi életének önzetlen szolgálataiért kimagasló érdemei elismeréséül Nárai község díszpolgára
kitüntető címet adományoz. Tapasztalatával, tudásával, életében
szülőfalujának gyarapodását szolgálta. Tevékenységével településünk jó hírnevét terjesztette, emberi magatartásával példaként
áll előttünk.
Németh Tamás
polgármester

Szent István király ünnepén
Augusztus 20. Piros betűs ünnep. Magyarország
nemzeti és állami ünnepe, I. István király temetésének és szentté avatásának évfordulója, Szent István király ünnepe, az Új Kenyér ünnepe. Nyár. Nyaralások.
Mégis a Művelődési Ház nagytermében több mint 50
ember! Ünnepel, megemlékezik. A ráhangolódásra segítenek a versek, a történelmi események feleleveníté-

se és az ünnepi dalok, melyeket a Sárgaliliom Énekkar
előadásában hallhattunk. Jó szívvel emlékezem erre
a napra, s jó érzéssel tölt el az is, hogy egyre többen
vagyunk a faluban, akik ilyen formán is megtisztelik
nemzeti ünnepeinket, és közösen tekintenek vissza a
régmúlt eseményeire.
Nádas Nikoletta, művelődésszervező
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Dr. Guttmann Miklós Nárai község díszpolgára lett
Szeptember 12-én dr.
Guttmann Miklós: Nárai
nyelvi múltjából című könyvének bemutatóját követően
került sor ünnepélyes keretek
között a díszpolgári oklevél
átadására a Művelődési Ház
zsúfolásig telt nagytermében.
1944. szeptember 4-én
született Náraiban. Az általános iskolát a szülőfalujában, a
középiskolát Szombathelyen
végezte. 1969-ben a Pécsi Tanárképző Főiskolán magyartörténelem szakos általános iskolai tanári oklevelet, 1973-ban a
budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem, 1977-ben magyar
nyelv és irodalom szakon kitüntetéses
diplomát szerzett.
1974. augusztus 1-jig Jákon tanított,
utána a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti
Tanszékén tanársegéd, majd adjunktus,
1985-től docens. Közben 1981 és 1984
között a Maribori Egyetem Pedagógiai
Karán dolgozott állami kiküldetésben, ellátta a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék
magyar nyelvészeti óráit is, mint az egyetem habilitált oktatója. 1995-ben főiskolai tanári kinevezést kapott.
Nyelvészeti érdeklődése a pécsi főiskolán bontakozott ki, ahol
aktív tagja volt a Nyelvjárási és Néprajzi Tudományos Diákkörnek.
Itt kapta az első ösztönzéseket a tudományos pályához, a kutató tevékenységhez. A dialektológia iránti vonzalma Szombathelyen teljesedett ki a Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékén. Különösen az
anyanyelvi nevelésben hasznosítható szaktudományi eredmények
vonzották a leíró nyelvészet, nyelvszociológia mellett. 1980-ban
„Summa cum laude” minősítéssel egyetemi doktori címet szerzett
az ELTE Bölcsésztudományi Karán. 1995-től a nyelvtudomány
kandidátusa. 1989–1993 között a BDTF általános és oktatási főigazgató helyettese volt.

Számos tudományos publikációja jelent meg elsősorban hazai és
külföldi folyóiratokban gyűjteményes kötetekben, országos és helyi közleményekben. Előadással több hazai és nemzetközi tudományos konferencián szerepelt. Hallgatói rendszeresen szerepeltek az
OTDK rendezvényein, amelyeken jelentős díjakat nyertek. Tagja a
Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, a Studia Slavica Savariensia
folyóirat szerkesztő bizottságának, a Hungarológus Oktatók Nemzetközi Társaságának (HONT).
Végzett munkájáért 1980-ban Miniszteri Dicséretet, 1985-ben
„Kiváló Munkáért” kitüntetést kapott. 1986-ban megkapta a Maribori Egyetem Pedagógiai Fakultáns Bronz Plakettjét, 1990-ben
tudományos tevékenysége elismeréseként Csűry Bálint Emlékérmet kapott. Az anyanyelvi ismeretterjesztő munkáját 1991-ben a
TIT Aranykoszorús jelvényével ismerték el. 2011 februárjában a
Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott. Közben 2001 és 2005 között a Főiskola általános és oktatási rektorhelyettesi feladatait is ellátta.
Dr. Guttmann Miklós nős, felesége
pedagógus végzettségű nyugdíjas. Egy
lánya született, aki a budapesti Közgazdasági Egyetemen végzett, közgazdász.
Dr. Guttmann Miklós egyik kedves
kutatási területe szülőfaluja, Nárai. Ezt
bizonyítja számos írása, publikációja.
Például: Adatok Nárai nyelvéhez, néprajzához (1991), A pajták építése és
használata (Savaria Múzeum NK 992),
Nárai földrajzi nevei, Savaria Múzeum
(NK 678), Szláv elemek egy magyar
falu – Nárai életében, Változás, elmúlás
a vasi földraji nevekben, Nárai nyelvi múltjából (2014).
Nárai Község Önkormányzata úgy határozott, hogy Nárai Köz
ség Díszpolgára megtisztelő címet adományoz – a település érdekében kifejtett kimagasló társadalmi munkásságának, Nárai nyelvi
múltjának, nyelvjárásának több évtizedes, ma már pótolhatatlan
gyűjtőmunkájáért elismeréseként – Dr. Guttmann Miklós részére.
A Díszpolgári Oklevél ünnepélyes átadására 2014. szeptember 12én került sor a nárai Művelődési Házban dr. Guttmann Miklós:
Nárai nyelvi múltjából címmel megjelent könyvének bemutatóján.
Németh Tamás
polgármester

Sporthírek – Labdarúgás

lem és két vereség. Az elsődleges feladatunk most a legjobb csapategység megtalálása, utána bármire képesek lehetünk. A csapat
előtti célkitűzés nem is lehet más, mint a bajnokság megnyerése
és a megyei II. osztályban való indulás kiharcolása. Úgy vélem, ha
sikerül a csapat hozzáállásán változtatni és az egyénieskedő játékról a csapatjátékra átállni, akkor a kitűzött cél elérhető. Továbbra
is várunk minden kedves szurkolónkat a mérkőzéseinkre. Egyben
megköszönjük támogatóinknak az SZJA adójuk egy százalékának
felajánlását! Hajrá Nárai! Sportbaráti üdvözlettel:
Koltay István
sportkörelnök

Nárai a megyei III. osztály Szombathelyi
csoportban kezdte a 2014–2015 évi bajnoki
szezont. Időközben két fő távozott tőlünk.
Tóth Péter Nagyrákosra, Vajda Balázs pedig
Vépre igazolt. Négy új játékost viszont igazoltunk, Bárdics Ádám és Rudolf László Lukácsházáról, Tóth Tamás és Horváth Balázs
pedig Szőcéről érkezett, így most huszonhárom igazolt játékosból
áll a csapatunk. Az első öt forduló utáni mérlegünk három győze-
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Falunapot tartottunk
Július 12-én, szombaton tartottuk idei évi Falunapunkat, melyre idén is sokan látogattak ki a Millenniumi-parkba. Reggel nyolc
órakor a sportpályán kezdetét vette az Arany Oroszlán labdarúgótorna. 14 órakor az alkotóházban nyílt kiállítás az I. világháború
kitörésének 100. évfordulójára alkalmából, délután a színpadon
elsőként a Nyugati Régió együttes csapott a húrok közé. A faluvacsora idén is szarvaspörkölt volt két szarvasból az Aranypatak Vadásztársaság segítségével. Závár Gyula vadászmester és Kurcz Attila
ifjú vadász lőtték, zsigerelték, darabolták, készítették, főzték. A főzéshez használt gázpalackok pedig Hegedűs László felajánlása volt.
Közben a Teke Klub jóvoltából idén is volt légpuska céllövészet.
Majd köszöntő is elhangzott, az elmúlt évben született gyermekeket ünnepélyesen is Nárai polgárokká avattuk. Kuriózum, hogy
elültetésre került a parkban a születés fája, melyre a szülők felkötötték a gyermekeik nevét tartalmazó szalagot. A Győri Nemzeti

Színház művészei a Székely menyecske meg az ördög című meseelőadást hozták el. Felléptek a Gersekaráti kötélugrók, a helyi Sárgaliliom Énekkar, az Örökzöld Nyugdíjasklub, a Herényi Énekkar.
Majd a Skót Rock Band melegített, végül érkezett sztárvendégünk
a Matyi és a Hegedűs. A mulatozás hajnalig tartott. Másnap 15
órakor Dr. Veres András celebrálta a szentmisét. Mivel a szentmise előtti időszakban hatalmas eső zúdult Náraira, ez a jelenlévő
létszámon is meglátszott. A szentmise végére aztán már kisütött
a nap, így körmenetre indultunk. Megemlékeztünk a két világháború áldozatairól, megkoszorúztuk az emlékművet, elhelyeztük a
megemlékezés mécseseit. Majd a püspök Atya felszentelte a Hősök
terén közadakozásból létesített haranglábat, utána pedig az Európai Uniós pályázaton felújított plébániaépületet.
Németh Tamás
polgármester

Polgármesteri köszöntő

Sárgaliliom Énekkar

A gyermekek Nárai polgárrá avatása
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Színpadon a Nárai Örökzöld Nyugdíjasklub
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A basszusgitárnál a Nárai Kovács Ádám
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Matyi és a Hegedűs

…és a tömeg tombolt…

Kovács Ramóna:
Napkő
Kell egy kis Napfény az eső után,
csillogó cseppek a virág szirmán
szemem alatt a könnyek,
mikor el kell menjek.

Kell egy kis Napfény, hogy mosoly legyen
a földeken, a fellegeken,
hogy legyen reményem,
van hova hazatérnem.

Kell egy kis Napfény az illatoknak,
száradó gyapjas állatoknak,
hogy boldogok legyenek,
mikor rájuk nevetek.

Kell egy kis Napfény, mikor rigó röppen,
csettegve csendre int a csöndben,
hogy emlékezzem
otthonom milyen.

Kell a Napfény s a Harangszó,
otthonomba visszahívó,
hogy egyszer majd itthon maradjak
s csak emléke legyen meg utamnak.
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Szüret, szüret, szüret!

„Itt van az ősz, itt van újra…”
„Ismét eltelt egy év,
Ismét szüretre gyűljön a nép!”

2014. október 4-én, szombaton
szüreti fesztivál veszi kezdetét Náraiban

A felvonulás 14 órakor indul a Haranglábtól, de a traktorok díszítése
9 órakor kezdődik a Hősök terén, melyre várunk mindenkit, segítőt és traktorost!
A szüreti műsor kb. 18 órakor kezdődik a Művelődési Házban,
ahol fellép az Ungaresca Senior Néptáncegyüttes,
az Örökzöld Nyugdíjasklub és a Sárgaliliom Énekkar.
A műsor után hajnalig tartó szüreti bálban járhatja mindenki, ki cipőjét nem félti!
Tombolát is sorsolunk, fukarkodni nem fogunk!

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Veteránautó és motor felvonulást tartottunk
Augusztus 16-án, szombaton 11 órakor veteránautó és motor
felvonulást tartottunk a település útjain. A járművek egy túraút részesei voltak, Körmend irányából érték el településünket,
majd a Nárai felvonulás után Pornóapáti felé fordulva Ausztria
felé vették az irányt. A felvonuláson mintegy hetven jármű, többségükben motorkerékpár vett részt. A szervezők a felvonulókat
az ország különböző pontjairól várták, azonban több tízen az
esős időjárási körülmények okán nem vették elő garázsaikból

autóikat. A felvonulás a „Körmendi Vasparipa-egylet 1889” és
önkormányzatunk szervezésében valósult meg. A felvonulást egy
járőrautó biztosította, melyre sokan voltak kíváncsiak. Ki ablakából, udvarából, vagy a háza előtt integetett a vidám menetnek,
de a kereszteződésekben is sokan összegyűltek. Mindenesetre az
érdekes felvonulás színt vitt e szombati napba.
Németh Tamás
polgármester
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Október 12-én ismét választunk – Náraiért és minden Náraiért!
Magyarország köztársasági elnöke október 12-ére tűzte
ki a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját. Változás a
korábbihoz, hogy ezúttal nem négy, hanem öt évre választunk. Jelen ismertetőben azon indulókról közlünk
rövid ismertetést, akik ez irányú kérésüket eljuttatták a
szerkesztőséghez (egy polgármesterjelölt és hét képviselőjelölt). Ne feledjék, egy polgármester és hat képviselő
megválasztására nyílik lehetőség.
Németh Tamás
Polgármester
Ahogy négy évvel ezelőtt nyilatkozta: dolgozni csak tudatos,
hosszú távú, kidolgozott
stratégiával lehet. Ahogy
ígérte: a civil és vállalkozói szférájában meglévő
gazdasági és politikai
kapcsolatait lakóhelyének javára kívánja fordítani. Mindezt bizonyítandó, Nárai a régió legtöbb nyertes pályázatait magáénak tudó település, a megvalósult fejlesztések magukért beszélnek. Hat év polgármesteri
tevékenysége alatt a község törzsvagyonát több mint 300 millió
forinttal tudta növelni képviselőtársai aktív közreműködésével.
326 millió forintról 630 millió forintra. Tehát közel a duplájára.
Nem vitás, a térségben Nárai az a település, amely egyetlen ciklus
alatt a legtöbbet fejlődött. Nárai vonzó településsé vált, ahol az
üresen álló házak is hamar gazdára találnak. De a fejlesztések igazi nyertesei az itt élő emberek. Elég csak a buszöblök, buszvárók,
faluközpont, középületek, utak, járdák, park és játszótérfejlesztések, vagy a minőségi közösségi rendezvényekre gondolni. Tervei
között szerepel az orvosi rendelő, volt tanító lakás és a temető
ravatalozó megújításai, ezen túlmenően pedig a járda- és útfelújításokra szeretne koncentrálni. A lehetőségeket persze nagymértékben meghatározzák a rendelkezésre álló pénzügyi források,
de továbbra is azért kíván dolgozni, hogy a fejlődés folyamatos
legyen. Ez csak az együttműködést vállaló, Náraiért tenni akaró
képviselőkkel lehetséges. Ehhez kéri a választópolgárok bizalmát.
Giczi Gáborné
Önkormányzati képviselő
Újra eljött az idő, amikor választanunk
kell, ki képviselje az önkormányzaton érdekeinket méltó módon, mind a lakosságét,
mind a faluét. Az elmúlt három évben ő
leginkább az óvodánk, az óvodás gyermekek
segítését érezte magáénak, most hogy már
saját iskolával is büszkélkedhetünk természetesen a nagyobb gyerkőcök felkarolása is a célja. Minden évben a tiszteletdíja teljes összegével az óvodát támogatta, így bővült új bútorokkal, székekkel, 8 db futóbiciklivel, trambulinnal

stb. Ha megtisztelik további bizalmukkal, és újra rá szavaznak, az
elkövetkezendő öt évben is hasonlóképpen teszi a dolgát.
Hompasz Béla
Nárai község alpolgármestere, Erdőbirtokosság elnöke
Nárai közéletének eddig is meghatározó
tagja volt. Nárai eddigi sikereinek aktív közreműködőjeként számos fejlesztés köthető nevéhez az épületfelújításoktól kezdve a
buszöblök, buszvárók cseréjén túl a település
központi részének átépítése éppúgy, mint a
járda- és útfelújítások. De említhetnék a hagyományőrzések ismételt felelevenítéseit, a
közösségi ház létrehozását a helytörténeti kiállítással, újrainduló
iskolával. Aktív részese közösségi programjainknak, rendezvényeinknek. Nárai közéletének emblematikus alakítója, a sikeres EU
pályázatok előkészítésének, véghezvitelének aktív részese. Ezt az
utat szeretné tovább járni, ehhez kéri a választók bizalmát.
Koltay István
Nárai község alpolgármestere, Sportkör elnök
Aktív tevékenységét hűen fémjelzi a
sportpálya számos pályázati forrásból származó közel 20 millió forintos fejlesztése,
amely a környéken egyedülálló! De aktív
kezdeményezője és részese volt az elmúlt
időszak látványos községi fejlesztéseinek.
Részt vett a buszöblök, buszvárók kialakításában, középületek, faluközpont, játszóterek, pihenőparkok, járdák és utak fejlesztéseiben. A pályázatok
előkészítésében és a fejlesztések megvalósításában oroszlánrészt
vállalt. Ezt a célkitűzést szeretné tovább folytatni, a rendelkezésre
álló keretek között a lehető legtöbb forrást felkutatni, azt Nárai
javára fordítani. Ehhez kéri a választók bizalmát.
Lóránth József
Önkormányzati képviselő
Nárai közéletének már évtizedek óta meghatározó és formáló tagja. 12 évig polgármesterként, majd évek óta képviselőként
segíti Nárai közéletét. Megfontolt, konzervatív gondolkodás és látásmód jellemzi. A
megvalósult fejlesztések aktív részese, kezdeményezője volt. Az ő nevéhez köthető a
település gáz- és csatornaellátása, amely a
megyében az elsők között valósult meg Náraiban. Részt vállalt a
buszöblök, buszvárók, főtérfejlesztés megvalósításában, középületek, játszóterek fejlesztéseinek előkészítésében, közösségi programok kigondolásában, megrendezésében éppúgy, mint a járda- és
útfelújítások megvalósításában. További céljai között ezen fejlesztések folytatása, járdák, épületek, utak felújítása, pályázati lehetőségek kihasználása, átlátható közélet biztosítása szerepel. A jövőben
is ezt a megkezdett munkát szeretné folytatni az Önök bizalmával.
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Nádas Nikoletta
A Nárai Művelődési Ház művelődésszervező-könyvtárosa,
Nárai Nyugdíjasklub vezetője
Két gyönyörű kislány boldog anyukája.
Szombathelyen a Művészeti Szakközépiskola és Gimnáziumban érettségizett, majd
kerámiaformázó szakképesítést szerzett.
Ezután a soproni Nyugat-Magyarországi
Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Karon folytatta tanulmányit, ahol 2000ben diplomázott és óvodapedagógus lett. Ekkor már óvónőként
dolgozott Nemesbődön. Majd éveken keresztül a Pálos Károly
Családsegítő és Gyermekjóléti Központban dolgozott először a
gyermekjóléti szolgálaton, mint családgondozó, majd az I. sz.
Családok Átmeneti Otthonának vezetőjeként. Ekkor szerezte
második diplomáját a POTE-n, mint gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó. Jelenleg GYED-en van, és tanul. Reményei szerint
jövőre veheti át a Közoktatás vezető és szakértő, szaktanácsadói
diplomáját. Náraiba négy éve került az Aranykapu Óvodába, ahol
helyettesítő óvónőként dolgozott. Ezt követően kapott megbízást
a Művelődési Ház népművelő, művelődésszervező-könyvtárosi
teendők ellátására, a Nárai Örökzöld Nyugdíjasklub vezetésére. Aktív szervezője és közösségkovácsolója a régi hagyományok
újbóli felelevenítésének, mint a rönkhúzás, májusfaállítás, szüreti felvonulás, stb. Célkitűzése a közösségkovácsolás, a helyi és
állami ünnepek, rendezvények Náraihoz méltó megrendezése,
az óvodások és az iskolások bevonásával, az ehhez méltó már
megkezdett községfejlesztés, az átlátható közélet. Tervei között
szerepel a pályázati lehetőségek felkutatása, a középületek, utak,
járdák felújítása. Nevéhez kívülállóként már eddig is számos fejlesztés, pályázat köthető: művelődési ház, alkotóház, játszóterek,
művelődési ház berendezései, technikai eszközei.
Pfliegler Istvánné
Sárgaliliom Énekkar és a Náraiért Egyesület meghatározó tagja
Évek óta kíséri figyelemmel a község közéleti változásait, rendezvényeit, melyeknek már eddig is aktív közreműködője volt.
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Tagja a Náraiért Egyesületnek, a Sárgaliliom Énekkarnak pedig egyik karakteres,
meghatározó hangja. Rá eddig is bármikor
lehetett számítani, mindegy hogy önkormányzati, egyesületi, vagy egyházi kezdeményezésről volt szó. Ezt követően is a
Nárai rendezvények, programok aktív segítője kíván lenni, ezt a munkát szeretné
tovább folytatni, számos ötlettel bővíteni. Ezen túlmenően pedig
célja az átlátható közélet fenntartása, a községfejlesztés folytatása: épületek, utak, járdák felújításai és természetesen a minőségi
szabadidőprogramok megvalósítása. Ehhez kéri a választók bizalmát.
ifj. Stieber Tibor
Néró Tekeklub tagja, igazolt NB III-as tekejátékos
Születése óta Náraiban él, 24 éves, jelenleg
a Budapesti Gazdasági Főiskola végzős hallgatója, emellett egy szombathelyi könyvelő
irodában gyakornokként dolgozik. Életében
meghatározó szerepet tölt be a sport, a helyi
tekeklub NB III-as játékosa. Azért indul a helyi választásokon, mert fontosnak érzi, hogy
korosztálya is képviselje magát a falu vezetőségében. Amennyiben támogatnák, szívesen vállalná ebben a közvetítő szerepét. Ciklusát a nyitottság, őszinteség, együttműködés
jellemezné. A teljesség igénye nélkül, a következő célokat szeretném megvalósítani: az újraindult iskola segítése, megerősítése
(hosszú távra berendezkedés); a bejáratott és sikeres programok,
rendezvények szervezése, fejlesztése; a pályázati lehetőségek lehető legnagyobb mértékű kiaknázása; önkormányzati ingatlanok
hatékony, teljes körű kihasználása; új lakóink beilleszkedésének
segítése, közösség továbbépítése stb. A Néró Tekeklub tagjaként
eddig aktív részese volt a községi rendezvényeknek, legyen az szüreti felvonulás, vagy falunapi légpuskalövészet. Ezt a társadalmi
elhivatottságot szeretné tovább folytatni, bővíteni. Ehhez kéri a
választók támogatását.

Náraiért, és minden Náraiért!
Meghívó választási fórumra!
Tisztelt Nárai Választópolgárok! A Náraiért, és minden Náraiért Összefogás tisztelettel és sok
szeretettel hívja Önöket az alábbi helyen és időpontban tartandó bemutatkozásra, választási fórumra.
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