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Falunapot tartottunk
Július 15-én, szombaton tartottuk idei évi falunapunkat. Reggel a sportpályán indult a nap labdarúgókupával. Dél körül gyülekeztek a csapatok a főzőversenyre, az Aranypatak Vadásztársaság
vadászai Závár Gyula, Nagy László és Kurcz Attila pedig megkezdték a korábban kilőtt kettő szarvas elkészítését. Két kondérral készült, egyik natúr, a másik pedig vargányával ízesített volt, a
hatszáz adag nem volt elég, annyian lettünk kora estére. Fél háromkor a bezárt kisbolt helyén kiállítás nyílt a régmúlt idők játékaiból. A kiállítás vasárnapokon 16-18 óra között megtekinthető.
Ezt követően kulturális programok vették kezdetüket. Fellépett
a Skót Rock Band, a győri színészek, a Sárgaliliom Énekkar, az
Örökzöld Nyugdíjasklub, a Nárai Rock and Roll tánccsoport,
Werderits Ivett, az X Faktor nárai versenyzője, sztárvendégünk
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pedig Balázs Pali volt. Az éjszakai talpalávalót Szirmai Miklós
húzta. A falunap keretében adtuk át a felújított utakat, járdákat,
fogadtuk polgárrá az elmúlt esztendőben született gyermekeket.
Másnap vasárnap reggel a két világháborúban elesett nárai katonákra emlékeztünk szentmise keretében, ezt követőn pedig a
képviselő-testület tagjai megkoszorúzták és mécseseket helyeztek
el a világháborús emlékműnél. Sajnos az időjárás nem volt kegyes
hozzánk, szombaton délelőtt többször is eleredt az eső, délután
sem akart kisütni a nap, fújt a szél, késő délutántól pedig eléggé
hűvösre váltott az idő, ami a látogatók létszámán is meglátszott.
Reméljük, jövőre jó időben bővelkedő falunapban lesz részünk.
N. T.
Képes összefoglaló a 10-11. oldalon
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Önkormányzati hírek
Lezárult az Államkincstári ellenőrzés
Átadtuk az 50 millió forint összértékű pályázati forrásból felújított járdákat és utakat
20 millió forint értékű pályázatot nyújtottunk be a Tulipán utca aszfaltozására
Több tízmillió forintból új Egészségháza lehet Nárainak
2016 októberében indult az az átfogó
pénzügyi és szabályszerűségi Államkincstári ellenőrzés, ami önkormányzatunk
működését vizsgálta visszamenőleg az
elmúlt évekre. A revízió több mint fél
évig tartott, amely során az Államkincstár könyvvizsgáló szakemberei az elmúlt
évek pénzügyi bizonylatait, banki kivonatokat, jegyzőkönyveket, összességében
önkormányzatunk működésének szabályszerűségét vizsgálták,
amely több ezer oldal dokumentumot tett ki. Nos, a vizsgálat az elmúlt időszakban lezárult, az ellenőrzés során mindent
rendben találtak.
Nem indult jól pályázati szempontból az év. Sajnos a csapadékvíz-elvezetés kezelésére és az óvodabővítésre beadott pályázatunk
sem kapott zöld utat. Pedig óvodánk kihasználtsága igencsak a
felső határán mozog. A megoldást keresve tovább tesszük dolgunkat.
Nyugdíjba vonul hamarosan Márkus Klára pénzügyesünk. Az
álláshirdetés egy hónapig futott a közigazgatási állásportálon,
több alkalommal újságban is megjelent. A nyitva lévő egy hónap alatt három érdeklődő volt, azonban végzettségüket tekintve
nem voltak alkalmasak, így pályázatukat sem adták be, így végül egy jelentkező sem akadt. Nem akadt más választásunk, újra
indítottuk az álláshirdetést. Mint közismert, ősszel nem csak a
pénzügyesünk, Fábsics Ildikó óvodavezető is nyugdíjba vonul, az
ő helyettesét is meg kell találnunk.
Az elmúlt évben két út- és járdarekonstrukciót érintő pályázatot is összeállított és benyújtott önkormányzatunk, amely mint
már tudjuk, mindkét esetben pozitív elbírálással zárult. A Béke
és a József Attila utcák útjai és járdáinak felújítása az adósságkonszolidációban nem érintett települések számára kiírt pályázat keretén belül valósult meg közel 20 millió forintból, 100% támogatás mellett. A Gagarin és az Új Élet utcák útjainak aszfaltozása
egy másik belterületi útfelújításra kiírt pályázaton nyertünk pénzt
15%-os önerő mellett. E két utca felújítása közel 17,5 millió forintba került. Jó gazdálkodásunk lehetővé tette, hogy a fentieken
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kívül két járdaszakasz önerős felújítását is megvalósíthassuk, ezek
pedig a Kossuth Lajos és az Ady Endre utcák töredezett járdái
voltak. Így tehát Náraiban az idei évben négy utca útburkolata
kapott alap megerősítést követően új aszfaltburkolatot: a Gagarin, Új Élet, Béke és a József Attila utcák útjai, illetve öt utcában
összesen 2,7 km aszfaltos járda készült: az Ady Endre, Árpád,
Kossuth Lajos utca páratlan oldala, a Béke és a József Attila utcákban. A járda- és útfelújítások költségei együttesen mintegy 50
millió forintot tettek ki. Ez úgy vélem rendkívüli és talán megismételhetetlen lehetőség volt, hasonló produktumot környékbeli
település nem tud felmutatni. Ezúton is megköszönöm képviselőtársaim aktív segítségét, név szerint: Pfliegler Istvánné, Nádas
Nikoletta, Lóránth József, Hompasz Béla alpolgármester, Koltay
István alpolgármester és Stieber Tibor közreműködését. No és
Hende Csaba Nárai országgyűlési képviselőnek segítségét, jó tanácsait.
Kisebb karbantartásokat is végeztünk, úgymint a szilárd burkolatú utak esetében a gödrök beaszfaltozása, a víztorony túlfolyó
rendszerének átépítése az eddigi nyílt rendszerűről zárt rendszerűre, néhány külterületi áteresz és átfolyó megtisztítása, az első
autóbuszöböl víznyelő rendszerének karbantartása.
Tavasz végén a Belügyminisztérium ismét pályázatot írt ki belterületi utak felújítására. A képviselő-testület ezúttal a Tulipán
utca felújítására nyújtott be pályázatot, amely szintén 15%-os
önerő mellett valósulhatna meg közel 20 millió forintból. A felújítás során aszfaltburkolattal kalkuláltunk, a pályázatok elbírálása az év hátralévő időszakában történik.
Amint látható, végre megújul a Petőfi Sándor utcában a Coop
élelmiszerüzlet is. A cég igazgatójának elmondása szerint is az
üzlet mostanra már tényleg megérett a megújításra és bővítésre, ezért nem csak kívül-belül újul meg, hanem a volt italbolt
helyiséggel is összenyitásra kerül, megnövelve ezzel az eladó- és
raktárteret. A fejlesztés során teljesen új berendezés is részét
képezi a megújulásnak, ezáltal egy újabb középület újul meg
településünk központjában. Az üzlet megújítását már régóta
tervezték, most jött el a cselekvés pillanata. Az átépítést és felújítást ráadásul helyi cég, a V + V Kft. végzi. Vörös Péter a
cég ügyvezetője úgy véli, a kivitelezéssel ősszel elkészülhetnek.
A Coop Zrt. igazgatója elmondása szerint a fejlesztés a berendezés modernizálásával együttesen mintegy 40 millió forintból
valósul meg.
Szinte ezzel egy időben a Millenniumi-parkban lévő önkormányzati tulajdonú élelmiszer jellegű üzlethelyiség bérletét felmondta az üzemeltető cég, így június elsejétől bezárt a Mini
ABC. A képviselő-testület a kialakult helyzetet kiértékelte és
úgy határozott, hogy a helyiséget nem kívánja bérbe adni, hanem megvizsgálja az ingatlan más célú hasznosítását. Köztu-
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dott, az orvosi rendelőt is régen kinőttük, szinte semmilyen
előírásnak nem felel meg, ezért már régóta napirendi téma annak megújítása. Korábban ajánlatot tettünk a postaépületre, de
a tulajdonos Magyar Posta Zrt. elzárkózott ettől. Tárgyaltunk
a Tópart u. 2. saroktelken lévő osztrák tulajdonban lévő tíz év
körüli családi ház tulajdonosával az ingatlan megvásárlásáról is,
aki nem zárkózott el ez elől, persze piaci alapú árfekvést szem
előtt tartva. A vétel és átalakítás felső határát mintegy 40 millió
forintban határozta meg a testület, de nem is ez volt a visszatartó erő. Az épületet tervezővel felmérettük és megállapítást
nyert, hogy az egyes helyiségek (szobák, közlekedők) méretei
túl kicsik egy egészségügyi közintézmény kialakításához, szinte
a fél házat le kellett volna bontani és onnét kezdeni a kialakítást. Ezt követően hozta azt a döntést a képviselő-testület,
hogy a kis bolt bezárása után a Park-ház átépítésével, bővítésével kívánja kialakítani a község új egészségügyi centrumát. Mára
már odáig jutottunk, hogy tervező által megtervezett vázrajzzal
rendelkezünk, amely többkörös egyeztetéssel az ÁNTSZ szakvéleményét és szakmai álláspontját figyelembe véve készült.
Számításaink szerint az engedélyes tervrajzok év végére, vagy
jövő év elejére elkészülnek. A kivitelezést szeretnénk a jövő év
második felében indítani, persze ez pénzkérdés is. A célunk,
hogy minden előírásnak megfelelő, akadálymentesített, külön
felnőtt, gyermekorvosi rendelővel, külön védőnői tanácsadó
irodával rendelkező egészségügyi centrumot hozzunk létre.
Terveink szerint a régi rendelőből semmit sem fogunk átvinni
amennyiben megvalósul elképzelésünk, akkor oda teljesen új
berendezés kerül, pl. várótermi, vizsgáló stb. A fejlesztés volumene, Nárai új egészségházának kialakítása várhatóan több tízmillió forintba fog kerülni, ezért a projekt jelenlegi szakaszában
a pénzügyi feltételek megteremtésén dolgozunk.
Augusztus 19-én családi napra várunk mindenkit. Sikerrel szerepeltünk a Széchenyi Terv keretében a Család, Ifjúság és Népesedéspolitikai Intézet által kiírt „Kisgyermekkori nevelés támogatására” kiírt pályázaton. A 100%-os támogatottságú családi
nap augusztus 19-én, szombaton kerül megtartásra a Millenniumi-parkban, egy budapesti rendezvényszervező cég által koordinálva. Lesz zenés bemelegítő, gyermekzenés előadások, alkotói
sátrak, kézműves foglalkozások, népzenei kuckó, sportversenyek,
ugrálóvár stb. Már most jelzem, tízcsapatos főzőversenyre is sor
kerül, csapatonként maximum nyolc fővel, várjuk az érdeklődőket! Késő este pedig a felnőtteknek szól majd a zene a parkban
hajnalig. A rendezvény esti fő műsorszámában sztárvendégként
Leblanc Győző és Tóth Éva lép fel operett műsorával. Az egész
éjszakás zenei szórakoztatásról pedig nem csak környékünkön,
hanem egy országosan is ismert DJ – volt Nárai lakótársunk, barátunk – Palkovits Norbert gondoskodik.
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Dr. Rátkai László esperesplébános idén Úrnapján ünnepelte
pappá szentelésének 50. évfordulóját. Az aranymisét Jákon tartotta, amely közös szervezésben valósult meg a jáki, nárai, balogunyomi, kisunyomi, sorokpolányi és sorkikápolnai egyházközségek szervezésében. Az ünnepi szentmise keretében a falvak
képviselői közösen köszöntötték és ajándékozták meg a Tisztelendőt. Utána vidám agapé vette kezdetét a jáki egyházközségi
közösségi házban és udvarán.

A Náraiak is igencsak kitettek magukért. Egyrészt szép létszámban voltunk jelen, másodrészt pedig a Nárai asszonyok
rengeteg süteményt sütöttek és vittek magukkal. A sokadalom
szomjas sem maradt, ugyanis a részt veők számára a bort Tóth
Antal biztosította. Marosits Mária pedig egy gyönyörű, könyv
alakú, bibliai idézettel ellátott tortát süttetett erre az alkalomra.
Megköszönve érdeklődését lakóhelyének közügyei iránt.
Németh Tamás
polgármester

Fotó: Kovács László
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Mit tehetünk csontjaink egészségéért?
Igaz, hogy elsősorban a gyermek- és serdülőkorban tehetünk
sokat az erős és egészséges csontokért, de még felnőtteknél sem
késő, és könnyebb, mint gondolnánk.

mandula, brokkoli, kel, csontos lazackonzerv, szardínia, és olyan
szójatermékek, mint a tofu. Ha az étrenddel nem jut elég kalcium a szervezetünkbe, szedjünk kiegészítőt.

Miért fontos a csontok egészsége?
A csontok folyamatosan változnak, új
csontszövet keletkezik, a régi pedig lebomlik. Fiatalabb korban a felépülés gyorsabb, mint a leépülés, ezért a csonttömeg
nő. A legtöbb ember 30-as életéveiben éri
el csonttömege maximumát, majd ez után
a csonttömeg mennyisége lassan csökken.
A csontritkulás valószínűsége attól függ,
hogy mennyi a csonttömeg 30 éves korban, és hogy később milyen gyorsan veszít valaki a csonttömegéből.
Mi befolyásolja a csontok egészségét?
– az étrenddel bevitt kalcium mennyisége
– a fizikai aktivitás
– a dohányzás és alkoholizálás
– a nem, a testtömeg-index és az életkor
– a rassz és a családi előtörténet
– a hormonszint
– az étkezési rendellenességek és más betegségek
– egyes gyógyszerek.
Mit tehetünk csontjaink egészségéért?
Néhány egyszerű lépéssel megelőzhető, illetve lassítható a
csonttömeg vesztése:
1. Jusson a szervezetbe elegendő kalcium
A 19-50 éves felnőtteknek és az 51-70 éves férfiaknak az ajánlott napi mennyiség 1000 mg. 50 feletti nőknél és 70 feletti férfiaknál ez a mennyiség 1200 mg. Jó kalciumforrás a tejtermékek, a

2. Ügyeljünk a D-vitaminra is
A kalcium felszívódásához a szervezetnek D-vitaminra is szüksége van. 19-70 éves kor között napi 600 IU, 71 éves kor fölött
800 IU. Forrásai: zsíros halak (tonhal, szardínia), tojássárgája,
dúsított tej. A napfény elősegíti a szervezet D-vitamin-termelését. Ha nem elég, ez is pótolható kiegészítők szedésével.
3. Naponta mozogjunk
A séta, a kocogás, a tenisz és a lépcsőzés elősegíti a csontok
épülését, és lassítja a csonttömeg vesztését.
4. Kerüljük a dohányzást és az ivást
Tegyük le a cigarettát, és napi két italnál többet ne fogyas�szunk! Akit aggaszt csontjainak egészsége végeztessen DEXA
csontsűrűség vizsgálatot, melynek eredménye alapján egyértelműen megítélhető a csontrendszerének állapota. A Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozásában a Markusovszky
Lajos Oktatókórházban végeznek DEXA vizsgálatot reumatológiai beutalóval. Magánfinanszírozott formában elérhető a vizsgálat
az Árkádia Egészségcentrumban (www.arkadiaegeszsegcentrum.
hu; bejelentkezés: +36204438348).
Dr. Kis Zsolt
háziorvos

Újszülött kori sárgaság-icterus
Az újszülöttek 2/3-ánál a szülést követő
napokban sárgás bőrszín jelentkezik s a
babák aluszékonnyá válnak. Emiatt pedig
szoptatási problémák jelentkezhetnek,
amire fel kell hívni az anyák figyelmét.
Élettani sárgaság. Ezt a fiziológiás állapotot a szülést követő fokozott vörösvérsejt szétesés és a máj éretlensége idézi elő.
A 2,5 kg feletti testsúlyú újszülötteknél
általában a 3. napon, a koraszülötteknél az 5. napon tetőzik ez
az állapot. Szoptatott csecsemőnél a sárgaság kissé elhúzódóbb
lehet, míg a tápszeres babáknál 7-10 napos korra, a koraszülötteknél 10-21 napos korra oldódik.
Anyatejes baba sárgasága. Az anyatejes sárgaság nem kóros állapot, hanem az élettani sárgaság meghosszabbodása. A szoptatott
csecsemők 2/3-ánál az 5. életnap után stabil, de emelkedett a vér
bilirubinszintje. Előfordulhat a 10-15. napon egy újabb tetőzés is.
Éhezéses sárgaság. Leggyakrabban az első élethéten, a szoptatás kezdetén lép fel. A kis mennyiségű szopás késlelteti a mekó-

nium (első magzati széklet) kiürülését, fokozza abból a bilirubin
felszívódását és bejutását a vérkeringésbe.
A csodás szoptatás. Közvetlenül a szülés után, lehetőleg az
első életórában elkezdett kizárólagos szoptatás, csökkenti a
kórosan emelkedett bilirubinszint kialakulását. A kolosztrum
(előtej) serkenti az újszülött bélmozgását, a hemoglobin lebontási termékeinek kiürülését, ily módon csökkenti a sárgaság
kialakulásának esélyét. Az előtej bevonja az újszülött bélfalát,
ezzel megakadályozza a kórokozók megtelepedését, de segíti
a hasznos bifidusz flóra kialakulását. Hasfajtó hatású, ezért is
csökken a sárgaság. A szoptatások kiegészítésére csak akkor van
szükség, ha az újszülött hazaérkezési súlya stagnál, vagy esetleg
tovább csökken és folyadékhiány jelei (kevés pisis pelenka) tapasztalhatók. Ilyenkor a kiegészítés lehetőleg lefejt anyatejjel
történjen (pohárból, vagy kanállal).
Aluszékonyság. A sárga újszülött sokszor aluszékonyabbá válik,
ezért naponta legalább 8-szor 3 óránként ébreszteni kell a szoptatáshoz. Menyugtató lehet, ha néha (napjában 2-3x), mérleggel
ellenőrizni tudjuk a szopott anyatej mennyiségét, a szopás haté-
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konyságát. Ha szükséges a folyadékpótlás, hozzátáplálás, a már
fent említett módon történjen!
A sárgaság megfigyelése. Természetes fényben nézzük meg
az újszülött arcát és testét! Az alsó állcsontját enyhén megnyomjuk ujjunkkal: ha a picit benyomott terület jóval fehérebb, mint a környezete, akkor sárgaságról lehet szó. Persze
emellett a baba egyéb jelzéseire is figyelnünk kell: a csecsemő
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aluszékony, nehezen etethető, kevés pisis pelenkája van, sírása élesebbé válik, izomtónusa megváltozik (sokkal lazább,
bágyadtabb lesz).
Fontos, hogy ha ilyen jeleket tapasztalunk, mindenképp forduljunk a védőnőnkhöz vagy gyerekorvosunkhoz!
Molnárné Németh Emma
védőnő

„Aranyos Nyugdíjasok”
A Nárai Örökzöld Nyugdíjasklub megmérettette magát. Már nem először, és reméljük
nem utoljára. Ismét benevezett a lelkes csapat a Nyugdíjas Ki- Mit- Tud-ra. Az elődöntőn és a középdöntőn való produkciójukkal
kivívták maguknak a döntőn való szereplés
jogát. Hajdúszoboszlón rendezték meg a
versenyt, amin több mint ezer ember vett részt. A háromnapos
rendezvény utolsó napján az eredményhirdetésen sírva fakadt a
csapat. Nos, örömkönnyek voltak ezek, ugyanis a szakmai zsű-

ri arany minősítéssel jutalmazta az Örökzöldek előadását. A kis
csapat rengeteget készült erre a versenyre. Nagyon sokat gyakoroltak, s lám meglett az eredménye. Ehhez a sikerhez csak gratulálni tudunk! Kis falunk büszke lehet, hogy ilyen nyugdíjasklubot
mondhat magáénak. Csak így tovább!
Nádas Nikoletta
művelődésszervező

90. születésnapján köszöntöttük Völgyi Jánosnét
90. születésnapja alkalmából köszöntöttük Völgyi Jánosnét
nárai otthonában. Az ünnepségre összejött a család apraja, nagyja. Virággal, sok jókívánsággal kedveskedtünk Ilus néninek Nárai
Község Önkormányzata nevében, aki egyúttal Orbán Viktor miniszterelnök által szignózott oklevelet is átvehette.
Ilus néni, özvegy Völgyi Jánosné Skultéti Ilona kisebbik lányával Szakmári Gyuláné Völgyi Valéria családjával él Náraiban,

a Béke utcában. Ilus néninek két lánya, öt unokája és három
dédunokája született. Az írásos emlékek szerint a Skultéti család 1733 óta van jelen Náraiban. A család bár szerteszóródott az
ország és a nagyvilág különböző részeire – Ilus nénin kívül – két
család is lakik a faluban, akik ezt a nevet viselik. Ilus néni jelenleg
a Skultéti família legidősebb tagja. Isten éltesse még sokáig!
Németh Tamás
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Hét megyében körözték a Nárai határában
ittasan balesetet okozó, majd elmenekülő férfit
Kábítószergyanús anyagot és nagy mennyiségű készpénzt is találtak az autójában, kiderült, hogy korábban is okozott balesetet,
ahonnét elmenekült.
Vasárnap kora este egy Mercedes tartott Pornóapáti felől Nárai
irányába, amikor a mögötte haladó autós észrevette, hogy cikkcakkban, egyik útpadkától a másikig közlekedik az autó, miközben az elakadásjelzője is be van kapcsolva. Mire hívni tudták volna a rendőrséget a gyanús autó miatt, a jármű a bal oldali árokba
hajtott, ahol egy darabig haladt, majd egy erdei bekötőút beton
hídjának ütközött és felborult. A szemtanúk megálltak segíteni,
de az összetört Mercedesből kimászott a sofőr, majd a láthatóan
bódult állapotban lévő férfi agresszíven kezdett viselkedni a segítségére sietőkkel, ezután
pedig befutott az erdőbe és elrejtőzött. A
szemtanúk jó személyleírást adtak, de a helyszínre érkező rendőrök és mentők nem találták meg a férfit azonnal, pedig a rendőrök
hangosbemondóval is próbálták rábeszélni az
erdőben rejtőző embert, hogy jöjjön elő. Az
összetört autó átvizsgálásakor kiderült, hogy a
járműben nagy mennyiségű készpénz, értékes
laptop, telefonok, több névre szóló személyi
okmányok is vannak, illetve kábítószergyanús
anyagot is találtak, ezért nyomozók is a helyszínre érkeztek, akik begyűjtötték a bizonyítékokat. Az autót pedig a rendőrség lefoglalta. Eközben néhány járőr továbbra is a sofőrt
kereste. Nem sokkal később egy szolgálaton

kívüli rendőr jelezte, hogy valószínűleg Pornóapátiban, a kocsmában látja italozni a férfit – több kilométerre a baleset helyszínétől –, ezért egy járőrpár a helyszínre ment, ahol kiderült, hogy
tényleg őt keresik. Kattant a bilincs a kezén, majd visszavitték a
baleset helyszínére.
Úgy tudjuk, hogy a férfiről az is kiderült, hogy hét megyében
összesen nyolc elfogatóparancs van ellene érvényben, illetve nemzetközi körözés alatt is áll. Továbbá úgy tudjuk, hogy tavaly ő okozta azt a sérüléses balesetet is, ami Gencsapáti közelében történt a
„kőszegi egyenesben”, ahonnét szintén elmenekült. Akkor kutyákkal és még repülőgéppel is keresték a környéken. (forrás: vaol.hu)

Temetői tolvaj
Polgármesterként sok mindenre büszke vagyok. Az egyik
számomra legfontosabb, hogy Nárait tisztességes, szorgalmas
és dolgos emberek lakják. Így bátran kint maradhat szerszám,
eszköz, megvárja gazdáját. Hogy közterületről valami eltűnne,
egyáltalán nem jellemző, nem is tudok rá visszaemlékezni. Nem
így a temető esetében. A temető amúgy is kultikus és misztikus
hely, ahová ha belépünk, lélekben egyből mások leszünk. Azonban van a helynek valaki számára egy másik kultikus varázsa is,
ami tolvajlásra ösztökéli. Talán emlékszünk, amikor a haranglábat építettük, egy nap alatt nem sikerült a több száz méter hosszú
földkábelt lefektetni a gépeknek. Másnapra a hátralévő közel 100
méter hosszú réz földkábelt elcsípte és ellopta egy másig isme-

retlen. Azt, hogy a temetői zöld műanyag öntözőkannák is időről
időre eltűnnek, szinte meg is szoktuk. Nyilván törnek, fagynak
is, de inkább tünedeznek. Egyes vélekedések szerint tévedésből a sírkőkészítő vállalkozások is magukkal vihettek néhányat.
Idén tavasszal, a muskátlik kiültetése után is ért bennünk nem
várt meglepetés. Nevezetesen, a temető elé kiültetett mindegyik
ládából a három muskátli közül a középsőt gyökerestől kihúzta
és elvitte valaki. Így jött össze a kollekció, nyilván azt hitte, így
nem olyan feltűnő, mintha négy ládából vitt volna el tizenkettő
tövet. Mivel szeretjük a szépet és a rendet, ezért pótoltuk őket.
Aztán meglepetésünkre rá talán egy hónapra a ravatalozóra felszerelt kettő nagyteljesítményű reflektor közül az egyiket szerelte
le szakszerűen egy számunkra ismeretlen
és vitte magával. Vajon mi jöhet még?
Mi lehet az, ami még nincs otthon, de a
temetőből ellopható? Mivel már megvan
a virág, az öntözőkanna, a rézkábel és a
reflektor is, csak remélhetjük, hogy velük
együtt a világosság is megérkezett.
Németh Tamás
polgármester
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Májusfa Náraiban
Április közepén elkezdődik a szervezés. Érkeznek az erős legények, érkeznek a hagyományt megőrizni akaró, a közösségért
tenni vágyó emberek. Április 30-án kora reggel felzúg a motorfűrész egy közeli erdőben, s kidől egy „égig érő” fa. Májusfa lesz
belőle. Traktoron
utazik a faluba,
ahol – miután
megszabadítják
kérgétől és szalagokkal díszítik –
aznap este „lábra
állítják”. Soha nem
látott embersereg
gyűlt össze estére.
Igazi közösség kovácsoló, összetartó program volt a
faluban. A férfiak
együtt, egymásra
figyelve és egymást
segítve húzták fel
a hatalmas fenyőt.
Jó volt ezt látni,
átélni, részesének
lenni.
Ahogy jó volt ott
lenni, amikor május utolsó napján körbetáncolva búcsút vettünk, elköszöntünk a
falu ékességétől, s hozzá értő emberek szépen, lassan lefektették
májusnak fáját. A zuhogó eső sem vette el senki kedvét, kicsi és

nagy együtt mulatott ezen a napon. A gyerekek közös játéka és a
nyugdíjasok közös dalolása megadta hangulatát a hagyományápolásnak. Ezért érdemes… Köszönet a segítőknek, a felajánlóknak,
a résztvevőknek, a közreműködőknek!
Nádas Nikoletta
művelődésszervező
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Náraiért Egyesület hírei
Április 29-30-án Prágába szerveztünk kirándulást, ahol 44-en
vettünk részt. Sokan közülünk most jártak először ebben a csodálatos városban. Idegenvezetőnk Szilvássy Kati volt, aki Cseh-

Május 28-án, a Gyermeknap napos napján rendeztük meg Náraiban a gyermeknapot. 15 órakor kezdődött a rendezvény,

ahova a meleg ellenére nagyon sokan
ellátogattak. Meg is
érte, hiszen ugrálóvár,
vetélkedő, lufihajtogató, kürtőskalács,
kézműves foglalkozások, csillámtetoválás,
arcfestés, finom vacsora, tombola, zsákbamacska, jégkrém és
színházi előadás is várta az érdeklődőket. Nagyon sokan segítettek,
hogy ilyen jól sikerüljön ez a délután. Szeretném külön megköszönni
Varga László kiemelt figyelmességét, segítségét. Anyagi támogatása nyomán tudtuk meghívni a Holle anyó Színház társulatát, akik
a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesejátékkal örvendeztették
meg a gyerekeket. László jégkrémmel, héliumos lufival, édességgel
és üdítővel is kedveskedett a gyerekeknek. Nagyon szépen köszönjük! Az Önkormányzat is hozzájárult a színvonalas lebonyolításhoz
anyagi támogatásával. Nádas Nikolettának a szórakoztató vetélkedő
megtervezését és lebonyolítását köszönjük! Zernovácz Imre által felajánlott marhahúsból főtt a gulyás. Neki is nagyon szépen köszönjük!
Minden közreműködő lelkes, tenni akaró hozzáállását is köszönjük
és a jövőben is szeretnénk kérni! Újra szervezünk színházlátogatást az
ősztől Budapestre a Madách Színházba.
országba ment férjhez már sok-sok évvel ezelőtt. Nagyon lelkiismeretesen vezette a csoportunkat. Mindent megmutatott, amit
rövidke két fél nap alatt meg lehetett nézni. Saját anyanyelvünkön kalauzolt bennünket. Megkóstoltuk a finom cseh söröket és
ételeket. Svejk kocsmájában vacsoráztunk. Sokat sétáltunk, nézelődtünk.

cím
Szerelmes
Shakespeare
Operaház
fantomja
Polygami

dátum
2017.09.09.
szombat, 19.00
2017.10.21.
szombat, 19.00
2017.11.11.
szombat, 19.00
Mary
2017.12.02.
Poppins
szombat, 19.00
Nyomorultak 2018.01.20.
szombat, 15.00
Én, József
2018.02.24.
Attila
szombat, 19.00
Mamma Mia 2018.04.14.
szombat, 15.00

létszám
16

szabad
betelt

ár
6300

9

6

7400

16

12

6300

19

betelt

9

7

7400
6400
6400

9

9

4800

50

7

8700
7600
6300
Jelentkezni lehet: Marton Melinda: 06-20-492-1988,
melynda.m@freemail.hu, Horváth Szabolcs: 06-30-844-9727,
hszabi64@gmail.com.
Marton Melinda
szervező-titkár
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Nárai Iskola hírei
Itt a várva várt VAKÁCIÓ!!!
Itt a nyár! Mindenki megérdemelt szabadságát, pihenését tölti. De tavasz óta nagyon
sok minden történt velünk.
Március 28-án a büki iskola
által szervezett alsós tanulmányi versenyen vettünk részt. Négy tanulót indítottunk
a versenyen. Borosta Milán az 1. évfolyamból, matematika tantárgyból, Miltényi Zsófia a 2. évfolyamból,
szépírás, helyesírásból, Drácz Marcell, a 3. évfolyamból
matematika, Kiss Kartal szövegértésből versenyzett. A
kisdiákok 18 különböző iskolából érkeztek. Nagyon
szép eredményeket értünk el, hiszen Milán, Zsófia 5.,
Marci 7., Kartal pedig a dobogós 2. helyezést érte el!
Az idén 5 kis elsőst írattak be hozzánk szüleik. Szalai
Magyar Marina, Drácz Gergő, Kovács Máté, Rozmán
Botond, Vincze Krisztián lesznek a legifjabbak nálunk
szeptemberben.
Május 12-én társadalmi munkában új karnisokat szereltünk
a termekbe. Képeket, szorzótáblákat helyeztünk a falakra. Az
udvaron hálót rögzítettünk, festettünk, náddal fedtük a homo-

részét. Sok természettudományos élményben volt részünk.
Itt szeretném még egyszer
megköszönni a tavalyi Nárai
Osztálytalálkozó szervezőinek
pénzbeli támogatását, mely
nagy részét a buszköltségünk
kiegészítésére költöttük.
Június 9-én kerékpártúrára mentünk Jákra a Madarak
és fák napja alkalmából. Szuper volt!
Június 16-án elballagott
tőlünk Lóránth Jácint 4. osztályos tanuló, aki a Josefinum
Eberau tanulója lesz szep
tembertől. Miltényi Zsófiát is
elbúcsúztattuk, aki a következő tanévben már a Paragvári Iskolában lesz 3. osztályos tanuló.
Mindkét diákunknak további szép diákéveket kívánunk!
Június 17-én egy évzáró partival búcsúztattuk ezt a tanévet a
parkban.

kozót. Később sötétítő függönyöket is raktunk az ablakokra. A
függönyök megvarrását Szikoráné Kolcsár Kingának és Horváth
Ildikónak köszönjük!
Május 24-én osztálykiránduláson, Mosonmagyaróváron jártunk. A Futura Élménycentrumban töltöttük időnk legnagyobb

Gadavicsné Szabó Tünde szeptembertől a Paragvári Iskolában
kezd el dolgozni napközisként. Tünde nagyon igényes munkát
végzett a nálunk töltött 2 év alatt. Azonban számára könnyebb
feladatnak ígérkezik egy azonos korú gyermekekből álló napközis
csoport nevelése. A helyére meghirdetett állásra többen is jelentkeztek. Az iskola vezetése közülük Horváth Ágnest választotta.
Ági német szakos tanár is, ezért Szeleczkyné Grámán Évától a
német nyelv tanítását is átveszi. Az új tanító néni elmondta, hogy
kíváncsian néz az új feladat elé, örül, hogy itt szükség van a munkájára, és mindent megtesz, hogy megbirkózzon az itt rá váró
új kihívásokkal. Így szeptembertől mi ketten és Várnagy Enikő
tanítjuk majd a 24 nárai gyermeket.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy kora ősszel, szeptember
vagy október hónapban papírgyűjtést tervezünk az iskolásokkal.
A pontos időpontot még közöljük. Kérem, gyűjtsék számunkra
addig a felesleges papírt! Köszönjük.
Marton Melinda
osztályfőnök
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Ha húsvét, akkor tojásvadászat
Hagyománnyá vált a faluban, hogy a húsvéti ünnepkör nagyszombatján közösen készülődünk, közösen várjuk a nyuszit. Az
idén sem volt ez másképp, s kijelenthetem, hogy ez a „nyusziváró” igazán sikeres volt. Sokan voltak kíváncsiak a nyuszis kézműves foglalkozásra, a nyuszisimogatásra, és a tojásvadászatra. A

karon ülő kicsik is képviseltették magukat, de sok óvodás és kisiskolás is eljött a rendezvényre, természetesen szüleikkel együtt.

Elsőáldozás Náraiban
Szentháromság vasárnapján, május 11-én, kilenc nárai
gyermek vehette magához első ízben az Oltári Szentséget
a Szent Tamás-templomban, dr. Rátkai László esperesplé-

Feltámadási körmenet

Április 15-én nagyszombaton este fél hat órakor Ipacs Bence celebrálásával tartottuk a feltámadási körmenetet, amelyen
mintegy kettőszázan vettünk részt. A körmenetet a Feltámadt

2017/3

Lehetett tojást festeni, színezni, logikai feladatot megoldani, különböző technikákkal, anyagokkal ismerkedni, megtudni mi is
az a dekorgumi. A húsvéti nyuszi is megérkezett, hogy fokozza
az izgalmat, a gyermekek örömét. Zárásul indult a tojásvadászat,

melyet minden gyermek nagyon várt. Ízelítőül néhány kép a
2017-es nyuszivárásról.
Nádas Nikoletta
művelődésszervező
bánostól, a felkészítésük után. Név szerint: Vincze Dorina,
Bozsodi Eszter, Czenki Petra, Szakmári Luca, Hajdu Viktória, Hajdu Sarolta, Karai Patrik, Kiss Domonkos és Lóránth
Jácint.
Marton Melinda

Krisztus szobrával Pfliegler Ármin vezette, az Umbellát vitték
Kovács László, Tóth Antal, ifj. Békési Ferenc és Németh Tamás.
A feltámadási szentmise és körmenet után Bence Atya megáldotta az ételeket.
N. T.

2017/3

11

Közéleti Hírmondó

A nárai sárgaliliomos rét
– ahol a természet és az ember találkozik
Nárai – Mint minden évben, így idén is már június elején kinyíltak a nárai sárgaliliomok, amelyek június végéig, július közepéig ontják virágaikat. A virág ritka mivolta miatt a település
iskoláját is magában foglaló épület, a Sárgaliliom Alkotóház és
a település énekkara, a Sárgaliliom Énekkar is e virágról veszi
nevét.

Nárai hazánk egyik legszebb tájvédelmi, gyógyvizeiről híres régiójában, a Dunántúl legmagasabb csúcsának lábánál, az Alpok
nyúlványán, Szombathely szomszédságában rejtőzködő kivételesen szerencsés földrajzi és éghajlati adottságú település, amely
összhangban áll történelmi rangjával. Ideális fekvését még jobban
kihangsúlyozza az észak felőli Kőszegi hegysor, amely változatos

tájképet teremt, kellemes mikroklímát biztosít a tájegységnek.
Ebben az alpesi klímájú környezetben, a hamisítatlan kristálytiszta légkörben található a településtől északra alig több mint egy
kilométerre, a Szabad-erdő déli csücskében, a Sorok-patak egyik
időszakos mellékere mentén zöld erdőkkel határolva a közel egy
hektár kiterjedésű Zsidu-rét, amelynek csodálatos panorámáját
trónra emeli a rétet koronázó sárgaliliom, mely e színpompás virág magyarországi előfordulásának egyik legnagyobb és legjelentősebb állománya. Június–júliusban, a sárgaliliom virágzásakor
bódító, jellegzetes illatával, szemkápráztató és magával ragadó
páratlan panorámával fogadja az arra járókat.
A florisztika számára az állomány felfedezése Csaba József
(1903-1983) ornitológus nevéhez fűződik, akit egy nárai lakásban lévő vázában látott sárgaliliom csokor indított a lelőhely

felkutatására 1957-ben, és ez késztette, hogy feltérképezze a
falu körüli lelőhelyét a sárgaliliomnak, amit erdei, illetve vad liliomnak neveztek a helyiek. Érdekesség, hogy a sárgaliliomot a
középkori Magyarország területéről a híres németalföldi botanikus-mikológus, Carolus Clusius említette először, aki 1579ben bukkant rá gróf Batthyány Boldizsár németújvári várától (ma
Güssing, Ausztria) északra elterülő pónici réten. Clusius révén,
innét Nyugat-Magyarországról indult el ez a csodálatos virág,
hogy meghódítsa a nyugat-európai virágkertészeteket. A sors iróniája, hogy a sárgaliliom előfordulása hazánkban feledésbe merült és csak évszázadok múltán, Bécs közvetítésével jutott vissza
a magyar kertekbe.
Németh Tamás

Tájékoztatás szelektív
hulladékgyűjtésről
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési napok a harmadik negyedévben a következőképpen alakulnak:

Július 13. (csütörtök)
Augusztus 10. (csütörtök)
Szeptember 7. (csütörtök)
Tisztelettel:
Németh Tamás
polgármester
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Kovács Ramóna: Otthonra
Édesapám jut újra eszembe,
írását idézem kusza emlékembe.
Egyre hasonlatosabb, egyre másabb
s betűim neki fognak újra az írásnak.
Betűim, melyekkel lelkemet rajzolom,
feketék, fehérek s színesek, ha hagyom.
Betűim, melyek kisebbek és furcsák
édesanyám után apámét mutatják.

Hamarosan tavasz, madárhangos évszak,
de a madárkáim mind otthon nyugosznak.
Várnak és fülelnek konyhánk közelében,
mint felsíró gyermek anyja ölében.
A varjak még becsapnak, őszt hoznak szívembe,
azt a gyönyörű kedvet a lelkemre,
melyet csak az ősz tarkasága adhat,
mely az utat mutatja s helyét otthonomnak.
De ha felnézek én a tengerkék égre,
felhőtlen tavasz borul majd lelkemre,
s a hóvirágok még a földben nyugosznak,
kihajtanak hamar s dús tavaszt hoznak.
2011.02.14.

Sporthírek – Labdarúgás
A Nárai Sportkör a 2016–2017-es bajnoki szezont a harmadik
helyen zárta. A csapat gólkirálya és egyben a Megyei III. o. gólkirálya
Draskovics Dániel lett 41 góllal. Mögötte a második helyet Kopácsi
Balázs szerezte meg 34 góllal. A csapat szereplése elfogadható, igaz
egy kicsivel jobb hozzáállással előrébb is végezhettünk volna.
A sportpályán elkészült a 37 fős lelátó és még bővült az eddig
meglévő ülőhelyek száma is 24 székkel. Így már a Puskás Ferenc
stadionból kapott székekből 102 db lett kihelyezve a pálya körül.
Valamint az óvoda részére is 32 db széket készített a Sportkör az
ovisok számára. A következő szezonra 3-4 fő igazolását tervezzük,
és a cél a bajnokság megnyerése. Várjuk kedves szurkolóinkat a
csapat mérkőzéseire. A bérleteket július hónaptól lehet megvásárolni Koltay István sportkör elnöknél, a 30-545-9283 telefonon
lehet érdeklődni. Tisztelettel:
Koltay István
sportkör elnök

