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Falunap
Június első szombatján tartottuk falunapi programunkat. Reggel nyolc órakor az Arany Oroszlán Kupa vette kezdetét a sportpályán. Dél körül gyülekeztek a főzőverseny résztvevői a parkban, illetve az Aranypatak
Vadásztársaság vadászai,
Závár Gyula vadászmester
és Kurcz Attila sportvadász, akik az esti vacsoráról gondoskodtak: kétfajta
vadmenüt is készítettek.
Nyitva van a pajtakapu
címmel a népi mesterségek tárgyaiból nyílt kiállítás az alkotóházban. A
színpadi műsor a Herényi
Énekkarral
kezdődött,
majd az Új Nemzedék zenekar következett. A polgármesteri köszöntőt követően Nárai Község Díszpolgára oklevelet vehetett át
Király Géza. Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő köszöntő-

je után a tavalyi évben született 13 kisgyermeket ünnepélyesen is
Nárai polgárrá fogadtuk a színpadon. A Győri színészek műsora után a Nárai Örökzöld Nyugdíjasklub, a Sárgaliliom Énekkar

és a Kőszegszerdahelyi férfikar lépett színpadra. Majd a Nárai
Rock and Roll tánccsoport és az Energy Dance Team hip-hop
tánccsoport műsora után a Skót Rock Band következett. Utána
Sláger Tibó mulatós
sztárvendégünk következett, majd Szirmai
Miklós mulatós zenész
műsora tartott hajnalig. Másnap a vasárnapi szentmisét követően megemlékeztünk
a két világháborúban
elesett nárai hősökről.
N.T.

Pajták mélyén, padlások rejtekén
A falunapok programjának része immár hét éve a helytörténeti kiállítás, melynek témái a falu építészete, szokásai, hagyományainak bemutatása fotókon és tárgyakon keresztül. Az
idén „Pajták mélyén, padlások rejtekén” című kiállítás a régi
paraszti gazdálkodást mutatja be százéves eszközök és fotók se-
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gítségével. Köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak a kiállítás sikeréhez. A kiállítás látogatható e hónap 17-én, vasárnap
du. 15-18 óra között, vagy előzetes bejelentkezés alapján a 30478-1330-as telefonszámon.
Szilágyiné Pompor Vilma
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Önkormányzati hírek
Az első félév a pályázatok előkészítésével telt
Az első félév a pályázatok előkészítésével
telt, összességével kettőszáz millió forint
értékű fejlesztést dolgoztunk ki. Az elbírálások a nyár folyamán kezdődnek, ennek
ismeretében lesz határozható a nyertes pályázatok fejlesztéseinek ütemezése. Befejeztük a temetőravatalozó felújítását, bővítését. Utolsóként a tető- és padlásfelújítás
készült el, aminek látható elemeként a régi
fehér pala megtisztítása, impregnálása és pirosra festésével zárult.
A projekt elemeként a temetőkápolna naptól kiszáradt, megfakult fából készült huszártornya és a nyílászárók alapozás után vastag lazúrfestést kaptak. Az idén nyáron cseréljük a korábbi, mára
tönkrement fa utcanévtáblákat. Helyettük a már ismert időállóbb
fekete kovácsoltvas tartóra szerelt, a település címerével ellátott
zománcozott névtáblák kerülnek, amelyből 26 db-ot rendeltünk a
budapesti műhelyből. Pályázatainkról részletesebben.
Helyi csapadékvíz-elvezetési szabályozása néven benyújtott
pályázat keretén belül a település bel- és csapadékvíz-elvezetését tudnánk jobbá tenni. A meglévő árokrendszerek, átereszek
megújítása valósulna meg. A projekt részeként a településközpont zártrendszerű csapadékvíz-elvezetésének II. és III. üteme is
megvalósulna, azaz a temető és a kastély közti szakasz, melynek
részeként buszöböl, új járda és parkolók is kerülnének kialakításra. A pályázatírást a Megyei Önkormányzat koordinálja. A bruttó bekerülési összeg mintegy 95 millió forint, 100% támogatás
mellett. Döntés a nyáron.

Aranykapu Óvoda bővítése közel 200 nm-es új szárnnyal. Már
egyszer beadtuk, akkor alulmaradtunk, most ismét lehetőségünk
nyílik a benyújtásra. A projekt bekerülési költsége mintegy 50
millió forint, 100% támogatás mellett. Döntés a nyáron.
Településképet meghatározó épületek megújítása és energetikai hatékonyságának növelése pályázati kiíráson belül a volt tanítólakás és a templom felújítására nyújtottunk be pályázatot. A
beruházások költsége mintegy 20 millió forint, 15% önerő mellett. Döntés nyár végén várható.
Szilárd burkolatú utak megújítása pályázat keretén belül az Új
Élet utca és a Gagarin utcák útjainak megújításaira, újraaszfaltozásaira nyújtottunk be pályázatot. A beruházások költsége mintegy 15 millió forint, 15% önerő mellett. Döntés ősszel várható.
Adósságkonszolidációval nem érintett települések számára lesz
lehetőség út- és járdaépítésre pályázatot beadni augusztus 31-e
után. Önkormányzatunk a Béke és a József Attila utcák esetében
a komplett járda- és útfelújításra fog pályázatot benyújtani. Hasonlóan az eddigiekhez, aszfaltos járdák és utak készülnének. A
beruházások értéke 20 millió forint, 100% támogatás mellett.
Összességében tehát 200 millió forint értékű beruházás megvalósítását tervezi önkormányzatunk. A környékünkön egy település
sem állított össze ekkora értékben pályázatokat. Azzal is tisztában
vagyunk, hogy a rendelkezésre álló keretek nem teszik lehetővé
minden pályázó támogatását, ennek ellenére bizakodóak vagyunk.
Megköszönve érdeklődését lakóhelyének közügyei iránt.
Németh Tamás
polgármester

Mit adjunk inni a kicsiknek?
A gyerekek folyadékigénye az életkorral és az évszakokkal együtt változik. A
kevés folyadékfogyasztás csecsemőknél
könnyen vezethet kiszáradáshoz, nagyobbaknál fejfájás alakulhat ki, valamint
csökken a koncentráció és a teljesítőképesség. Az első 6 hónapban. A természet
nagyon bölcsen, úgy alkotta meg az anyatejet, hogy biztosítsa a csecsemő folyadék- és tápanyagszükségletét. Szoptatáskor először a híg, szomjoltó tej ürül, majd ezt követi a sűrűbb, zsír- és kalóriadúsabb tej.
Tápszerek összetétele is fedezi a kicsik igényét, bár nagy melegben, s persze ha ébren van a baba, az étkezések között 20-30 ml
babavíz fogyasztását javaslom. Persze vannak kivételes helyzetek,
amikor nagy figyelmet kell fordítanunk a folyadékpótlásra. Ilyen
pl. ha a csecsemő belázasodik. A láz nagy mennyiségű folyadékot
von el a szervezettől és mivel a kicsik só- és vízháztartása nagyon
érzékeny, a magas láz könnyen okozhat kiszáradást. Csecsemőnél
ennek jellegzetes tünete, ha a kutacs fekvő helyzetben besüpped. A baba sápadt, bágyadt, aluszékony, szemei karikásak, bőre

száraz. A láz mellett, a hasmenéssel, hányással járó betegségek,
valamint a nyári hőség, vagy télen a túlfűtött, meleg szoba is sok
folyadékvesztést okozhat. Ilyenkor babavízzel, esetleg felforralt és
lehűtött csapvízzel kínáljuk meg a babát.
Féléves kor után. A hozzátáplálás bevezetését követően, nagy
figyelmet kell fordítanunk a folyadékpótlásra. Vannak gyerekek, akik kifejezetten szeretnek inni, többször is kérnek a nap
folyamán, míg másokat lefoglalnak az egyéb tennivalók, és a
szülőnek kell figyelniük, és többször megkínálniuk őket. Napi
folyadékszükséglet:
0-6 hónap: a tejes táplálás megfelelő mennyiségű folyadékot
biztosít
6-12 hónap: 1dl
1-2 éves:
6 dl
2-3 éves:
7 dl
Óvodáskor:
1l
1 éves kor után. Ha ásványvizet adunk, válasszuk a szénsavmenteset. A szénsavas vízben lévő gázok a gyomorban feszítő
érzést, haspuffadást, refluxot okozhatnak. A különböző ásványvizekben minden ionnak más-más a koncentrációja, ezért
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érdemes váltogatni a különböző márkákat. Az üdítők közül a
tartósító- és színezékanyagot nem tartalmazó gyümölcslevek
egészségesek, de ezeket is hígítva kínáljuk! A mesterséges üdítőitalok egészségtelenek. Pl. a kólafélék koffeintartalma nyugtalanságot okoz a gyerekeknek, foszforsav tartalma tönkreteszi
a fogakat. A teák közül ne válasszunk gyümölcsaromával illatosított fekete teát. Ezek a termékek nemcsak koffeint tartalmaznak, de allergiás tüneteket kiváltó hatásuk is lehet! Mikor
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adjunk inni a gyereknek? A kicsiknek ne étkezés előtt adjunk
inni! Az étkezés közbeni itatgatással egy rossz szokást alakítunk
ki náluk. A legjobb, ha étkezés után, vagy két étkezés között
oltjuk a szomjukat. Játék közben, a gyerekek gyakran elfeledkeznek az ivásról, ilyenkor kínáljuk őket gyakrabban. Sportolás,
séta alkalmával is vigyünk magunkkal innivalót!
Molnárné Németh Emma
védőnő

Foci Európa-bajnokság, szurkolás Náraiban

Három autó ütközött egy őz miatt Nárai és Szombathely között
Nárai és Szombathely között április 26-án, kedden a reggeli órákban egy őz ugrott a Szombathely irányába közlekedő
személygépkocsi elé. A sofőr feltehetően el akarta kerülni az
ütközést, elránthatta a kormányt és a gépjármű megpördült,
majd az árokban landolt. Nem volt szerencséje, mert közben

ütközött egy Nárai irányába közlekedő másik autóval, amibe
hátulról egy harmadik autó is belehajtott. A szemtanúk elmondása alapján a helyszínről a mentők szirénázva távoztak,
így feltehetően sérültje is lehetett a hármas karambolnak.
(vaol.hu)

Nárai és Szombathely között autó ütközött egy autóbusszal
Június 18-án egy Skoda személygépkocsi haladt Nárai irányába,
amikor tisztázatlan okból áttért a szemközti sávba és félfrontálisan összeütközött két lerobbant autót éppen kikerülő munkáso-

kat szállító autóbusszal. A balesetben szerencsére senki sem sérült
meg. A dolgozókért másik autóbusz érkezett. A helyszínelés és műszaki mentés idején a forgalmat rendőrök irányították. (nyugat.hu)
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Nárai májusfája
Volt egyszer egy kis fenyő,
mely az erdőben éldegélt hos�szú időn keresztül. Nőtt, növekedett, míg egyszer csak olyan
hatalmas fa lett belőle, hogy a
közeli falu emberei tanakodni
kezdtek, hogy mi is legyen a

sorsa. Legyen belőle tüzelő, vagy
netán bútor? Arra az elhatározásra jutottak, hogy amiért ilyen termetes fa lett belőle, bizony jobb sorsot érdemel. Egy szép áprilisi napon
kora reggel autók, majd nemsokára egy traktor is érkezett a fenyő
közelébe. Felzúgott a motorfűrész, és a fenyő szempillantás alatt a
traktor utánfutóján találta magát. Egy gyönyörű kis faluba vezetett az
út, ahol egy park közepén értő kezek megszabadították kérgétől, és
finom, dolgos kezek szalaggal díszítették lombjait. Estefelé gyülekezni kezdett a nép a feldíszített fenyő körül, s férfiak több tucatja lábára
állította a szép sudár fát. Májusfa lett belőle. Nárai község díszévé
vált. Pontosan egy hónapig sütkérezhetett a napsütésben, kaphatott
koronájába szél, szállhattak rá kismadarak. Majd egy esős májusi na-

Elsőáldozás
a Nárai templomban
Május 5-én, vasárnap az ünnepi szentmise keretében négy kisgyermek először járult az oltárhoz elsőáldozás alkalmából. Elsőáldozók voltak Horváth Roland, Kovács Enikő, Szakály Bence és
Szakmári Ádám.
N.T.
Fotó: Kovács Imre

pon két erős legény, s néhány
idős asszony földre fektette májusnak fáját.
Köszönet illeti mindazokat,
akik segítségüket nyújtották,
időt, s energiát nem kímélve
e szép hagyomány őrzéséből
kivették részüket. Külön köszönet Hompasz Bélának és a
Nárai Sportkör tagjainak.
Nádas Nikoletta
művelődésszervező
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Náraiban tartotta kihelyezett közgyűlését a Pannon Térségfejlesztő szervezet
Fontos esemény színtere volt Nárai, ugyanis április 26-án, szerdán településünkön a Polgármesteri Hivatalban tartotta kihelyezett éves közgyűlését a Pannon Térségfejlesztő szervezet. A Pannon Térségfejlesztő a múlt év során a Miniszterelnökséggel kötött
megállapodás értelmében nyolc településen, az idei évben pedig
három településen tartott kihelyezett vidékfejlesztési fórumot.
Ezek összegzéseként körvonalazódnak a közeljövő vidékfejlesztési
stratégiái, melynek ismertetése is téma volt a szombathelyi kistérség polgármesterei számára a nárai közgyűlésen. Elsőként zárt ülés
keretében 16 órától elnökségi ülés megtartására került sor, majd
17 órától következett az évi soron következő közgyűlés. Elsőként
Pannon Térségfejlesztő alapszabály módosítására került sor, másodikként megtárgyalásra került a 2015. évi pénzügyi és szakmai

beszámoló, harmadik napirendként pedig a 2016. évi költségvetést
tárgyalta a közgyűlés, melyre a Szombathely környéki 39 település
polgármestere is meghívót kapott. A negyedik napirendi pontban a
Vidékfejlesztési Minisztérium képviselői ismertették a folyamatban
lévő és a közeljövőben kiírásra kerülő vidékfejlesztési pályázatokat.
A közgyűlésen rajtuk kívül jelen voltak még más állami, megyei és
városi vidékfejlesztési stratégiával foglalkozó gazdasági szakembereken kívül a vállalkozók és civil szervezetek képviselői is. A Nárai
Önkormányzat részéről még résztvevők voltak Hompasz Béla és
Koltay István alpolgármesterek. A közgyűlés sikeresen zárult, melyen tovább tudtuk építeni kapcsolati tőkénket.
Németh Tamás
polgármester

Középen Varga Albin a Pannon Térségfejlesztő elnöke,
balján Kovács Péter Vép város polgármestere

Osztálytalálkozó Náraiban
Június 11-én, szombaton a művelődési házban az 1960–1980
év között születettek számára rendezett a nárai iskolában végzettek
számára osztálytalálkozót Devecseriné Szabó Mária. Segítői Frankné

Tóth Mónika, Körhöczné Szabó Zita voltak. A találkozón sok egykori,
mára elszármazott is tiszteletét tette, külön köszönet a szervezőknek!
A rendezők az est bevételének egy részével a helyi iskolát támogatták.
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Falunap

Képösszeállítás
az iskolai
búcsúztatóról
2016. június 21-én Giczi
Martin 4. osztályos tanulónk
elbúcsúzott a Nárai Iskolától.
Jövő szeptembertől az ausztriai Josefinum Eberau Privat-
schule tanulója lesz. Sok sikert kívánunk neki felső tagozatos tanulmányaihoz!
Marton Melinda

Siker Harkányban
Rengeteg közösen eltöltött pénteki nap, sok próba, sok
dal, sok idő. A Nárai Örökzöld Nyugdíjasklub tagjairól beszélek. Arról a 14 emberről, barátról, akik viszik a hírét, nevét
kis falunknak. Eldöntötték, jelentkeznek, kis kihagyás után
újra nekivágnak a kalandnak, a nyugdíjas Ki-Mit-Tud?-nak.
Kezdődött ez egy szombathelyi selejtezővel, amin sikeresen
tovább jutottak, majd folytatódott egy középdöntővel Harkányban, ahol a megszerezhető 50 pontból 46-ot értek el.
Ezután jött az értesítés, hogy bejutottak a legjobbak közé, s

jöhet a döntő. Lázas készülődés, még több próba. Aztán eljött
a megmérettetés napja. Harkányban, ahol az országos nyugdíjas Ki-Mit-Tud? döntőjét szervezték és bonyolították le, a
mi nyugdíjasaink EZÜST MINŐSÍTÉST szereztek. Sok felkészülés, kemény munka volt, de megérte. Szívből gratulálunk
teljesítményükhöz, és köszönjük mindenkinek, aki valamilyen
módon segítette őket abban, hogy ilyen szép eredményt érhessenek el!
Nádas Nikoletta
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Falunapi vendég – Náraiba érkezett Larry,
az Angliában meggyűrűzött kakukk
Náraiból jelzett Larry, a kakukk, pontosabban a jeladó szerkezete.
Angliában szerelték fel nyomkövetővel a madarat még tavaly júniusban. Azt követően Európán át tartott Afrikába, majd kora tavasszal
visszaérkezett kiindulási helyére. A jeladó adatai szerint a kakukk június 21-én még Lanchasire közelében tartózkodott, majd 30 órán át
tartó repülés alatt 1526 km-t tett meg Náraiig. A településtől dél-

Kovács Ramóna:
Nyári meleg
Nyári meleg,
veszett idő.
Május volt még,
kergető hő.
Elérkezett
már Június,
az eső meg
zuhog, zubog.
Megmutatja
hevét a nyár.
Esik a jég
kezembe már.
Majd ahogy jön
elviharzik.
Út utána
sosem porzik.
Meglátogat
minden órán.
S kint kivirul
a szivárvány.

nyugati irányban szállt le pihenőt tartani. Úgy tűnik, a vasi nyarak
tetszenek neki, de a hideg hónapokat inkább Angolában és a Kongói
Demokratikus Köztársaságban tölti jeladója szerint. Csodás tájakon
járt a kakukk, nyomát a brit madártani egyesület, a British Trust for
Orithology folyamatosan közzéteszi honlapján.
Németh Tamás

Énekkaraink sikeréről
A Sárgaliliom Énekkar idén is ellátogatott Kazárra, ahol az ország legjelesebb
Palócfesztiváljának fellépője volt. A Nárai
Örökzöld Nyugdíjasklub nevezett az országos Ki-Mit-Tud?-ra, ahol egészen a döntőig jutottak, amit Harkányban rendeztek.

A mintegy 1200 résztvevőt felvonultató
megmérettetésen nyugdíjasaink az előkelő
ezüstérmet hozták haza! Sikereikhez szívből
gratulálunk!
Németh Tamás
polgármester
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Gyermeknap a Náraiért
Egyesület szervezésében
Június 4-én: ugrálóvár, kürtőskalács, csillámtetoválás, vetélkedő, Terülj, terülj asztalkám! Pörkölt, halászat, arcfestés,
jó idő, jókedv!
Marton Melinda
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Afgán migránsok Nárai térségében
Április 27-én, szerdán reggel nyolc óra előtt két szirénázó rendőrautó és egy rendőröket szállító kisbusz száguldott
át Nárain Pornóapáti irányába. Lakossági bejelentésre mentek, miszerint a Pornóapáti és Horvátlövő közötti almáskert
térségében migráns személyek tartózkodnak. A rendőrök hét

afgán menekültet igazoltattak és állítottak elő, akik nem tudták
igazolni magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét. Mindan�nyian a szentgotthárdi menekülttábor lakói voltak, Ausztriába
szerettek volna átjutni.
Németh Tamás

Migránsok éjszakázhattak a Nárai temetőben
Május 13-ára péntekre virradóra migránsok éjszakázhattak a
Nárai temetőben. Feltehetően a nagy eső miatt jöhettek be a
települést északról elkerülő erdei és mezei utakon történő átha-

Migránsok által hátrahagyott ruhák a Nárai temetőben
ladás közben és tölthették az éjszakát fedett helyen, a ravatalozó
előtető alatt, melynek környékén sáros lábnyomokat is felfedeztünk. A helyen vezetékes víz is rendelkezésre áll. A képen látható

Labdarúgás
A Nárai SK a megyei III. o. szombathelyi csoportban a 2. helyen végzett a
Gencsapáti csapata
mögött. A csapat
végig az első helyen vezette a bajnokságot, sajnos az
utolsó fordulóban
a második helyre csúszott vissza. A rájátszás nem sikerült, egy győzelem és két
vereség, így maradt az ezüstérem. A csapat házi gólkirálya Draskovics Dániel lett
31 góllal. A megyei III. o. szombathelyi
csoport gólkirálya holtversenyben szintén
Dani lett. A csapat megerősítése a cél a
következő bajnokságra, 4-5 fő igazolását
tervezzük. Várjuk szurkolóinkat a kupaés bajnoki mérkőzésekre augusztustól.

két ruhát a temető középső részén, szemben az oldalsó bejárattal,
a keleti oldali kerítés mellett, a tuják tövében fedezték fel péntek
reggel. Az eléggé viseletes világoskék színű rövidnadrág zsebében
egy törött gyufaszál volt, a tüskékkel szabdalt koszos, foltos bordó pulóver nyakán a felirat: Debreceni Ruhagyár. A méretükből
adódóan kistermetű ember viselte őket. A kukatárolóba is elhelyeztek egy vörös-barna takaró szerűséget, ásványvizes palackokat. A holmik csütörtök délután még nem voltak ott, ezt többen
is megerősítették. Másnap a kora reggeli órákban lakossági jelzés
alapján szereztünk róluk tudomást. Mivel ezekben a napokban a
magyarországi migrációs táborokat nem hagyta el senki, valamint
Ausztriából sem érkezett hír elfogásról, nem tudni kik lehettek,
így azt sem, hogy honnét érkeztek és merre mentek tovább. Épületekben, kerítésben, sírokban kár nem keletkezett, az esetet a
kiérkező határvadászok lejegyzőkönyvezték.
Az esetet követően három nappal később Horvátlövő térségé
ben embercsempészek teherautóból negyvennél több afgán
nemzetiségű menekültet raktak ki. Őket a rendőrök előállították,
velük szemben idegenrendészeti eljárást kezdeményeztek.
Kérjük a lakosságot a hátsó kapuk zárására, saját és egymás
iránti fokozott éberségére!
Németh Tamás
polgármester
Az állandó pályabelépőket júliustól lehet megvásárolni 5000
forintért. Tisztelettel:
Koltay István
sportkör elnök

