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Sárgaliliom Virágzás Napja Fesztivált tartottunk
Július 5–7. között került megrendezésre a Sárgaliliom Virágzás Napja Fesztivál. Előzményként tudható, hogy a településen
található a sárga sásliliom szabadon termő egyik legnagyobb hazai
populációja. A fesztivál célja a település e természeti kincsének
minél szélesebb körben történő megismertetése, bemutatása
volt. A közel egyhektáros kiterjedésű természetvédelmi területen
június–júliusban virágzó sárga sásliliom szemkápráztató és magával ragadó panorámával fogadja az arra járókat.

A fesztivál a Sárgaliliom Alkotó és Közösségi Házban kezdődött pénteken Dr. Tatai-Szabó Miklós sárgaliliomos rétről készült fényképei, illetve a helytörténeti gyűjtemény bemutatásával.
Majd Mesterházy Tihamér kert- és tájépítő mérnöktanár tudományos előadását hallhatták. Utána az érdeklődők gyalogtúrán
vettek részt, megtekintve a virágzó növény élőhelyét.
Aztán szombaton és vasárnap egész napos kulturális- és sportprogramok fogadták a fesztiválra érkezőket. Kézműves foglalkozás, trambulin, ugrálóvár várta a gyermekeket, akik számára
mindkét nap a Győri Nemzeti Színház művészei adtak elő nagy
sikerű mesedarabokat. A parkban Stieber Tibor vezetésével légpuska lőbajnokság, míg a sportpályán mindkét nap labdarúgó
kupasorozat zajlott a vidék labdarúgócsapatai között, megemlékezve a fél éve tragikus körülmények között elhunyt öregfiúk
csapatának vezetőjéről, Szabó Sándorról. A Millenniumi-park
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színpadán a két nap során folyamatos műsorral mutatkoztak be
nemcsak helyi, hanem a környék önszerveződő művészeti csoportjai, énekkarai, néptáncosai és népzenészei is. Az Aranypatak
Vadásztársaság pedig vargányás szarvaspörköltet kínált. Szombaton kora este Csocsesz, míg vasárnap a Dupla KáVé együttes szórakoztatta a mintegy ezerfős vendégsereget, majd rockkoncertek
várták a fiatalabbakat.
A rendezvény fővédnöke dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter volt. Jó alkalom volt ez arra is, hogy szombaton átadják
az önkormányzat által Európai Uniós támogatásból megvalósult
Park-ház fejlesztést. A felújítás során új fedett bejárati rész hozzáépítésén túl új tetőt kapott az épület. A terveknek megfelelően
a homlokzat is felújításra került, megvalósult a hőszigetelés és a
nyílászárók cseréje is, új burkolatok, külső térkövezés készült,
illetve új vizesblokk került kialakításra. A fejlesztés hatására nemcsak egy régi épület nyert új külsőt, hanem ennek köszönhetően

bővült a belső elrendezése is, így ezután könnyebben valósulhatnak meg a különböző közösségi rendezvények lebonyolításai.
Nagy volt az öröm vasárnap is, hiszen ekkor is avattunk. A
Nárai Sportkör is sikeresen vett részt egy másik pályázaton. A
minőségi szabadidő eltöltés kategóriában a Sportöltöző fejlesztés
pályázata, illetve TAO pályázaton nyert forrásból az új reflektorvilágítás kiépítése is megvalósult. 
Folytatás a 8. oldalon
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Önkormányzati hírek
A helyi közigazgatás alakulásáról
úgy általában
Április 1-jétől a közigazgatási feladatok ellátására a jáki hivatallal társultunk,
miután 2000 fő alatti település nem működhet önállóan. A Jákiakkal közös közigazgatást ellátó új egységet hoztunk létre
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal néven.
Tőlünk három dolgozó került át ebbe az
állományába, akik ekkortól már innét kapják járandóságukat is:
Márkus Klára pénzügyi előadó, Kónyáné Schlaffer Mónika igazgatásügyi előadó és Góber Istvánné hivatalsegéd. Természetesen a
falu ügyeinek önállósága, pénzügyi függetlensége megmaradt, ezt
ezután is a Nárai Önkormányzat végzi. Nyugdíjba vonult Zalán József jegyző, utódjáról pályázaton döntöttünk. Hét jelentkező közül
került kiválasztásra Németh Melinda, akit a korábbi munkakapcsolat okán is jól ismertem, lévén a Szombathelyi Többcélú Kistérségi Társulás munkatársa volt. Korábban másutt már jegyzőként
dolgozott. Ügyfélfogadását Náraiban szerdánkét délelőtt 9–11 óra
között tartja. Mint már írtam, jelentősen átalakult a közigazgatás,
annak minden ódiumával. A gépjárműadó 60%-a került elvonásra, de egyéb eddigi források is szűkültek, becsléseink szerint több
mint 50%-os mértékre tehető az elvonás az eddigiekhez képest.
Az így rendelkezésre álló források szinte el is fogynak a fenntartásokra (közvilágítás, temető, óvoda dolgozói munkabére, közüzemi
számlák stb.), ami nagymértékben meghatározza további fejlesztési
lehetőségeinket.
A községgazdálkodásról
A tél komoly fagyáskárokat okozott belterületi szilárd burkolatú
útjainkon. Május 3-án egy teherautó aszfaltot vásároltunk, ami közel 200 ezer forint volt. Ezt Stieber László helyi fuvarozó szállította,
és a közmunkaprogram keretében az aszfaltos utakon keletkezett
mélyedéseket eltüntettük. A betömörítést jómagam végeztem. Így
nagyjából felébe került, mintha szakkivitelezőt bíztunk volna meg.
Tavasszal elvégeztük a Polgármesteri Hivatal épület utólagos
vízszigetelését lemezbepréseléses technológiával. Mivel a régi lépcső sem volt szigetelt, ezért azt is el kellett bontanunk, újra kellett
építenünk. Ezt már egyik felén akadálymentes verzióban készítettük el. A munka a központi költségvetés terhére, karbantartásként
került elszámolásra. Idővel szeretnénk majd az épületet kívülről
is hőszigetelni, ám a vízszigetelést mindenképpen el kellett előtte
végezni, hogy az épület belseje ne dohosodjon. A költsége közel
félmillió forint volt. Lassú lépésekben haladunk tovább: hamarosan a lépcső járólapozása fog elkészülni.
Saját erőből feljavítottuk három út burkolatát: Árpád, József Attila és a Dózsa utcákat. A felületerősítésre az uzsai bányából hozattunk zúzott, vulkanikus követ. A kő bedolgozását az utcák lakói
végezték lapáttal, gereblyével, talicskával. Míg a gépi terítést az első
két utcában Putz Attila, a Dózsában pedig Pass Ákos mezőgazdasági vállalkozók végezték önkéntes felajánlásként. Polgármesterként
büszkeséggel tölt el, hogy az egymás és közösség iránti felelősségvágy még nem halt ki, az utcák lakói is partnetként a feladat mellé álltak. Megértve, hogy így a település mintegy fele árból tudta
megvalósítani a munkát, mintha finiseres gépi terítést rendeltünk
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volna! Köszönöm még egyszer mindenki segítségét, aki szerszámot
fogott és részt vállalt az útépítésből!
Május 25-én, szombaton lakossági lomtalanítást tartottunk. Tíz
traktor szemetet szedtünk össze és szállítottunk a szombathelyi
szemétlerakóba. Segítségünkre volt Hompasz Béla, Stubits László
és Putz Attila traktorokkal, Bakonyi Erik pedig teherautóval, valamint tizenöt önkéntes segítő. A munka végeztét követően Hompasz Béla felajánlásaként és jóvoltából vaddisznópörkölt és sör várta az átázott önkéntes munkásokat a Mini presszóban. A szakács
ezúttal is Takács Péter volt. A falu nevében köszönöm mindenki
segítségét, aki részt vállalt a lomjaink összegyűjtésében és elszállításában! Bár az időjárás nem volt kegyes hozzánk, mert eleredt az
eső, de így is három és fél óra alatt végeztünk elázva a munkával.
Mint már látható jelei is vannak, hozzáláttunk a harangláb kivitelezésének: az alapozás és a pillérek acél tartószerkezetei a helyükre
kerültek.
Sajnos a jégverés önkormányzatunkat sem kímélte: milliós kárt
okozott. Szétverte az összes kandelábert, a park pavilonjának bitumenes tetőfedését, épületeink homlokzatát, hivatalunk redőnyeit,
hivatal épület tetőbádogozását, a középületek dekorfeliratait. Nagy
Tamás művész-tanár jóvoltából, a középső buszváróra is felkerült a
Nárai felirat, köszönjük!
Buktuk a felsőcsatári iskolapert!
A közelmúltban született másodfokon jogerős ítélet az évek óta
húzódó felsőcsatári iskolaperben. Az ítélet jogerős: Nárainak fizetnie kell. Hogy pontosan mennyit, az majd a kézhezvételkor fog
kiderülni. Tízéves dolgokról van szó, amit most kamatostól kell
teljesítenünk. Egy biztos, a közel 30 milliós eredeti számítás és
kamatai helyett jócskán kevesebbet kell fizetnünk. Ha az első verzió, amit anno meg is ítéltek, ebből sikerült lefaragni, lett volna
jogerős, kijelenthetem, akkor Nárai most becsődölt volna. Így is
komoly érvágást jelent számunkra. Az indoklás szerint a Nárai Önkormányzat kötelező felvételt biztosító általános iskolai szerződése
nem volt összhangban a szülői akarattal. Mert a szülők több mint
50%-a választotta a felsőcsatári iskolát, mint a szombathelyi Désit.
Ha tehát 50%-nál kevesebben választották volna a felsőcsatárit, a
pert megnyerhettük volna. Véleményem szerint a 2003-as iskolabezárás nem megfelelően lett lezárva. Ha akkor a Paragvárival
szerződik az akkori önkormányzat, a jobb megközelíthetőség okán
bizonyára kedveltebb lett volna mint a Dési, ami egyébként a kisgyermekek számára önállóan meg sem közelíthető az Ady tértől.
Mint ismert, ez év elején kezdeményeztem Harangozó Bertalan
kormánymegbízottnál a kijelölés megváltoztatását, melyre a szombathelyi közgyűlés is rábólintott, így már a hivatalosan kijelölt kötelező felvételt biztosító iskola a Nárai gyermekek számára a szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskola lett.
Az iskoláról másképp
Ez évtől az általános iskolák fenntartása átkerült önkormányzati
feladatkörből államiba. Egyrészt idéntől ily módon a Felsőcsatári
iskola már nem élhet további követeléssel. Másfelől, a jogszabály
úgy rendelkezik, ha egy adott településen nyolc alsó tagozatos
gyermek szülője úgy nyilatkozik, hogy lakóhelyén kéri megoldani
gyermekei iskolai ellátását, úgy azt az állam köteles megszervezni.
Náraiban is kérte nyolc gyermek szülője, ám mire beiratkozásra
került sor, csak négyen maradtak. Időközben megkaptuk a felmentést az államtól, hogy az alkotóházzá minősített iskolában, ha úgy
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alakul, ismét folytatható oktatás. Ez nagy szó, mert a pénzt kulturális feladatok ellátására szolgáló épület kialakítására kaptuk, nem
pedig oktatási feladatokra, melynek kötelező fenntartási időszaka
öt év. A minapi rendezvényen is arról beszélt Dr. Hende Csaba miniszter, hogy most már minden készen áll ahhoz, hogy az alapfokú
oktatás Náraiban újrainduljon. Felújított, modern, napkollektoros, hőszivattyús épület. A leendő iskola a Szombathelyi Paragvári
Iskola tagintézményeként és szakmai felügyeletével működne. Ezt
már meg is szavazta a szombathelyi közgyűlés. Ha tehát amelyik
év őszére legalább nyolc gyermek összejön, máris újraindulhat
településünkön a teljesen állami fenntartású iskola. Mostantól új
időszámítás kezdődött: nem az önkormányzaton, nem az államon
múlik, hogy Náraiban újraindul-e az alsó tagozat, hanem a Nárai
szülőkön. Bővebb információért fordulhatnak hivatalunkhoz, óvodánkhoz.
Ismét rendőrségi feljelentés az önkormányzat ellen
Újra rendőrségi nyomozás indult önkormányzatunkkal szemben. Hűtlen kezelés, hivatali hatalommal való visszaélés és más
egyéb bűncselekmények ügyében tett feljelentés alapján nyomoz
a rendőrség. Sajnálatosnak tartom, hogy az elmúlt időszakban számos hatósághoz rendszeresen érkeznek feljelentések önkormányzatunk ellen. Feltehetően most is ugyanaz a nárai magánszemély
tett feljelentést, aki a korábbiakat is, kinek adatait a hatóság nem
adhatja ki. Márpedig ha feljelentés érkezik, annak tényszerűségéről kötelesek meggyőződni, ezért indult a nyomozás. A fesztivál
előtti egyik napon váratlanul megjelent a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság, Bűnügyi Osztály, Gazdaságvédelmi Alosztálya és azonnali iratlefoglalásokat eszközöltek, mely
egy napig tartott. Szinte elvitték a teljes irattárunkat. A lefoglalt
iratok majd a nyomozás lezárását, kiértékelését követően fognak
visszakerülni. A kért dokumentumok természetesen hiánytalanul
rendelkezésre álltak. A nyomozók főképp az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Rendezési Tervet, a kötelezettségvállalások szabályszerűségét firtatták. Lefoglalták a 2012–2013.
évi megvalósult beruházások iratanyagait, jegyzőkönyveit, eredeti
számlákat, bankszámlakivonatokat. Kiemelten kezelve az Árpád és
József Attila utca kövezés, valamint a Dózsa György utca járda- és
útfelújítás iratanyagát, továbbá a tavaly megvalósult faluközpont
építés dokumentumait, szerződéseit, melyek megvalósulásával a
feljelentő nyilván nem ért egyet. Illetve a leendő haranglábépítés
dokumentumait is lefoglalták, vizsgálva az adománygyűjtés módját. Mindenkit megnyugtatok, nincs „harangláb-mutyi”, senki sem
„nyúlta le a felét” az adományoknak. Ez idáig mintegy száz adományozó általi adakozás nyomán 811.500 forint gyűlt össze, amelyhez
még nem nyúltunk, ez elkülönített számlán van, ahova Önök befi-
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zették. Ennek bankszámlakivonata is lefoglalásra került. Személyesen pedig senki sem vett át ilyen célra pénzt, azt minden esetben
a takarékszövetkezetben kellett befizetni. Az eddig vásárolt anyagokról szóló számlákat ugyancsak lefoglalták, csak egy dolgot nem
tudtunk átadni. A megkötött vállalkozói szerződéseket. Ugyanis
Szakály Tamás lakatosmester a tartóvasakat, Kurcz Ernő pedig a
szintezést, betonozást és térkövezést készítették felajánlásként. A
harang számláját pedig egy Nárai magánszemély közvetlenül a harangöntővel rendezte. Az ügyben a közeljövőben a képviselő-testületi tagok, hivatali dolgozók kihallgatására fog sor kerülni. Az ügy
további fejleményeiről beszámolunk.
Pályázatainkról
A LEADER pályázat keretén belüli Sportöltöző és a Park-ház
fejlesztésekkel elkészültünk, mindössze néhány igazítás van hátra.
Ezt követően fogjuk a kivitelező számláját kifizetni, majd az elszámolás alapján a kifizetési kérelmünket benyújtani a megítélt támogatásra. Ez jó esetben még az idén megérkezhet. A sportpálya új
reflektorvilágítása is elkészült TAO pályázat keretén belül. A Sárgaliliom Virágzás Napja Fesztiválunk is 100% EU-támogatásból valósult meg. A kifizetési kérelmünket hamarosan be fogjuk nyújtani.
A Művelődési Házra beadott megújuló energia kiépítését célzó pályázatunkat sajnos elutasították. Az óvodafejlesztést célzó 60
millió forintos fejlesztési pályázatunk megfelelt a kiírásnak, befogadásra került. Azonban forráshiány okán jelenleg tartaléklistán vagyunk. Jó hírrel is szolgálhatunk: a napokban született döntés más
pályázatainkkal kapcsolatban, melyek pozitív elbírálásban részesültek. A Nárai Plébánia felújítása és két kisebb játszótér létesítése
fog megvalósulni közel 12 millió forint 100%-os uniós támogatásból. Illetve a volt tanárlakás felújítása és hozzá kapcsolódó tájház
és pajtamúzeum kialakítása kezdődhet meg 17,6 millió forintos
költségvetéssel, 13,9 millió forint uniós támogatással. A teljes korszerűsítést követően mindkét épület használati melegvíz ellátását a
fejlesztések után napkollektorok fogják biztosítani. A Millenniumi
parkba tervezett játszótéri pályázatunkkal kapcsolatban még nem
született döntés.
Új projekteket is indítottunk. A szabadtéri közösségi színterek fejlesztése tárgykörében kétprojektes pályázatot adtunk be. A
templom melletti zöldterületen létesülnie térköves sétány, pihenőpark, parkosítás, térbútor elemek kerülnének elhelyezésre. Illetve a Millenniumi-parkban a viharvert, széteső félben lévő fenyőfa színpad helyett létesülne új, fedett stílusos kőszínpad. A pályázat
első két körén sikeresen túljutottunk, végső döntés ősszel várható.
Megköszönve érdeklődését lakóhelyének közügyei iránt.
Németh Tamás
polgármester

Meghívó
Augusztus 20.
Szent István király és az Új kenyér ünnepe.
Nárai Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
Nemzeti ünnepünk alkalmából tartandó megemlékezésre.
Az ünnepi műsort
2013. augusztus 20-án, 9.00 órakor
a Nárai Művelődési Házban tartjuk.
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Kedves Betegeim!
Ezúton lépünk kapcsolatba először, bemutatkozom Önöknek a személyes találkozás előtt.
Dr. Hang Dóra vagyok, családorvosuk leszek
2013. július 1-jétől. Pécsett éltem 2012 őszéig,
ekkor költöztem Vas megyébe. Náraiban és Szombathelyen a Jáki
úti rendelőben fogok dolgozni, mindkét helyen szívesen látom
Önöket. A rendelési idő az alábbiak szerint fog alakulni:
hétfő:	  8-10: Szombathely, Jáki út 33.
10-12: Nárai, Petőfi u. 41.
kedd:
14-18: Szombathely, Jáki út 33.
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szerda:
13-17: Nárai, Petőfi u. 41.
csütörtök: 14-18: Szombathely, Jáki út 33.
péntek: 	  8-12: Nárai, Petőfi u. 41.
Kérem, ha bármiben segítségükre lehetek, keressenek bizalommal hétfőtől péntekig 8-16 óra között az alábbi telefonszámom 06-30-586-8642, illetve a nárai, valamint a
szombathelyi rendelők valamelyikében. Remélem, hogy
megtisztelnek bizalmukkal, és közösen megoldhatjuk felmerülő kérdéseik és problémájuk mindegyikét. Szeretettel
várom Önöket!
Dr. Hang Dóra
háziorvos

Gyermeknevelés fontos alapelvei
Sokan szeretnék, ha a születés után
egy „használati utasítást” is kapnának
babájuk mellé, de szerencsére nem
így van. Persze vannak fontos alapelvek, melyek betartására, gyermekünk
és önmagunk érdekében törekednünk
kellene. Az ő nyelvén beszéljünk hozzá:
Fontos, hogy a gyerek tudja, mi történik körülötte. De nem mindegy, hogyan beszélünk vele a komoly dolgokról. Nem alakult ki még
az erkölcsi értékrendje, kisebb a szókincse, a tapasztalata, a
befogadóképessége, mint a felnőttnek. Sok mindent még szó
szerint értelmez. Mindenről annyit mondjunk el neki, amen�nyit valóban megért, s úgy, amivel mi is azonosulni tudunk.
Titkolózás nem segít: Vannak olyan dolgok, melyek nem a
gyerekre tartoznak, de ezeket a szülők egymás közt beszéljék
meg és ne a gyerek előtt. „Úgy sem figyel, hisz játszik!” Ne
feledjük, a füle mindig ott van!... Az ő sorsát, a család életét
befolyásoló eseményekről mindenképpen beszélni kell vele.
Mire gondolok? Ilyen például, ha válás van kilátásban, vagy
más okból jut válságos helyzetbe a család élete, vagy közeli
rokon halála. Lehet, hogy ő tapintatos és nem hozza szóba, de
gondolatban nagyon is foglalkoztatja. Nem ritka, hogy bűntudat alakul ki benne, magát okolja a történtekért. Emiatt
szorongani kezd, s nemegyszer komoly pszichés problémák
alakulnak ki nála.
Gyermek magánügyei. Tartsuk tiszteletben! Ne beszéljük
ki titkait, magánügyeit, vegyük megtiszteltetésnek, hogy ránk
bízta őket! Ne hozzuk zavarba mások előtt, se azzal, hogy
szidjuk, se azzal, hogy tömjénezzük! Ne kívánjunk tőle produkciót mások előtt, bármennyire ügyes! Válaszoljunk kérdéseire! A gyerek állandóan kérdez, szeretne válaszokat kapni a
világ összes dolgára. Ne rázzuk le semmitmondó válaszokkal,

vagy egyszerűen annyival, hogy „csak”. Némi gondolkodás
után biztosan megtaláljuk a megfelelő szavakat, a korának
megfelelő választ. Nyugodtan bevallhatjuk azt is, ha valamihez
nem értünk. Fontos, hogy a gyerek merjen és szeressen kérdezni. Vegyük komolyan. Ahogy a kérdéseit, úgy a problémáit
is vegyük komolyan! Ha fél valamitől, nem elég azt mondani,
hogy ez butaság. Számunkra már nem léteznek a mumusok,
de az ő szobájában éjszakánként igenis ott vannak. Segítsünk
oldani a feszültséget és nem elbagatelizálni a dolgot! Sajnos
a legtöbben elfelejtettünk figyelni egymásra. Meghallgatni
a másikat, nem ítélkezni, nem beleszólni a mondandójába,
pusztán elfogadni, amit mond.
Bízzunk az erejében. Hányszor halljuk, mindent megtettem
érte, mindent megadtam neki és mégis mi lett belőle! Ha
mindig kiszolgáljuk, ha szüntelenül a rendelkezésére állunk,
ha mindent megengedünk, akkor megvonjuk tőle a lehetőséget, hogy saját tapasztalatai alapján tanuljon, hogy próbára
tegye erejét, és önfegyelmet alakítson ki. Önzetlenségünkkel
csak azt érjük el, hogy világ életében függővé válik tőlünk.
Ezek a gyermekek felnőttként nehezen fognak boldogulni az
élet kihívásaival szemben.
A szülő is ember. Senki nem tökéletes, mindenki követ el
hibákat. A gyerekek elég jó teherbíró képességgel rendelkeznek, az elsőszülött is kiállja a próbát, pedig a szülők rajta tanulják meg a szülői mesterség csínját-bínját. Többnyire
elégedjünk meg azzal a tudattal, hogy az adott pillanatban a
legjobb szándékunk és tudásunk szerint cselekedtünk. Az élet
sokszor meglepő dolgokat produkál, lehet, hogy éppen egy
elhamarkodottnak tekintett lépés fordítja jobb irányba sorsunkat. Higgyük el gyermekeink hibáinkkal együtt is képesek
szeretni minket!
Molnárné Németh Emma
védőnő

Óvodai hírek

fejleszthessék ezeket a mozgástechnikákat. Óvodai mozgáslehetőségünk bővülhetett azáltal, hogy Giczi Gáborné Saci
képviselő asszony, felajánlotta óvodánknak éves képviselői
tiszteletdíját (100 000 Ft-ot!) játékok vásárlására. Éltünk a
lehetőséggel és vettünk 6 db futóbiciklit. Ezzel a kerékpározás „előzményeként” szükséges egyensúlyozás technikáját

Előző témánkban a gyermekek mozgásfejlődésének fontosságát boncolgattuk. Szó esett arról, hogy milyen fontos,
hogy a gyermekek minél több mozgásformában szerezzenek
tapasztalatot, sok-sok próbálkozással, gyakorlással készséggé
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sajátíthatják el a gyermekek. Nagyon élvezik! Köszönjük Saci!
A maradék pénzen pancsoló vásárlását tervezzük.
Vége a tanévnek, iskolás, óvodás és szerintem mi felnőttek
is vártuk már nagyon a szabadságot. A nyár a pihenés, az önfeledt játék ideje. Az ember gyereke, ha mégis az óvodában

Giczi Gáborné jóvoltából 6 db futóbiciklit vásárolhattunk
kénytelen tölteni napjai nagy részét, hát legalább legyen élvezetes. A pancsolás, „vizes” játékok szórakoztatóak és mi,
„gonosz óvó nénik” itt is fejlesztünk, bár ők ezt szerencsére
nem tudják. Egyszerűen örülnek, hogy most ezt is szabad.
Nem kell félni, hogy megfázik, hogy vizes, ne adj’ isten sáros
lesz a gyerek. Mennyi tapasztalat, tudás birtokába juttathatjuk
őket észrevétlenül. Néhány „vizes” ötlet (otthon is kivitelezhetőek!):
– Élvezhetik, milyen könnyű a testük (lebeghetnek).
– A vízben lehet lépegetni, csúszni, mászni, a bátrabbak be-
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ledughatják a fejecskéjüket (úszásoktatáskor könnyebb lesz, ha
ezt megszokták!)
– Fújhatnak buborékokat szívószállal (jó légzőgyakorlat).
– Méricskélhetnek edényekkel (mennyi fér bele-űrtartalom). Csukott szemmel még izgalmasabb!
– Labdázhatnak a vízben (pingpong, szivacs, léglabda). Melyik süllyed el? Miért?
– Pecázhatnak hálóval kislabdákat (ügyesség, szem-kéz
mozgáskoordináció, számolás).
– Vízi pisztollyal spriccelhetnek (üres flakon is jó!) mintákat az aszfaltra. A vizes tenyér és talpnyomat is jó játék! (Hová
tűnik el az alkotás?)
– Építhetünk homokvárat vizesárokkal. Feltöltjük az árkokat, mégis hová lesz a víz? Úsztathatunk különböző anyagokból készített csónakokat. Mi történik? Miért?
– A kislányok igaziból moshatnak babaruhát, babáikat megfüröszthetik.
– Az elpiszkolódott fürdővízzel késő délután már megöntözhetjük a tikkadt növényzetet, fellocsolhatjuk a homokozót
locsolóval (szivárványt varázsolunk).
Igazán jó móka-munka! A víz- és napfürdőzés a gyermekek edzését, egészségmegőrzését szolgálja. Óvodánk – reméljük – sikeresen vesz részt a Generali a Biztonságért Alapítvány intézményi pályázatán, mellyel 150 000 Ft értékű
támogatást kaphatnánk további céljaink megvalósítására az
egészséges életmódra nevelés jegyében. Az alapítvány „Kerékpározzunk!” rajzpályázatára nagycsoportosaink munkáiból
válogattunk. Minden családnak kellemes időtöltést, tartalmas
együttlétet, jó pihenést kívánunk!
Nagyné Tanay Katalin
óvodapedagógus

Rövid hír
2013. április 6-án és 13-án a felsőcsatári iskola részt vett a
„Nagy Vagy” című televíziós vetélkedőn. A sportverseny első
helyszíne Kecskemét, a második Budaörs volt. A 10 fős csapatban négy Nárai lakos is szerepelt. Egy felsős lány: Horváth Nóra, két felsős fiú: Moór Milán és Lóránth Máté. Egy

anyuka: Marton Melinda. Nagyon jól éreztük magunkat, hat
csapatból a harmadik helyen végeztünk. Köszönjük a nárai
képviselő-testületnek, hogy a budaörsi versenyre szurkolókat
is vihettünk, hiszen 30 ezer forinttal támogatták a nagy busz
útiköltségét.
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Mit ér az ember? – Életünk a bioetika tükrében
Joggal érezheti úgy magát bárki, hogy méltatlan
feltenni egy ilyen kérdést. Az ember tárgyiasítható, méltatlan lenne anyagiakban meghatározni
értékét. A provokatív címet Ady Endre ihlette,
aki Az ős Kaján című versében azt kérdezte: „Mit
ér az ember, ha magyar?”. Minden nemzeti,
nemi vagy társadalmi jellegtől elvonatkoztatva
mi is bátorkodunk feltenni a kérdést: Mit ér az
ember? Sajnos korunk gondolkodásától nem áll
távol az efféle kérdésfelvetés. Sokan munkaereje,
társadalmi helyzete vagy műveltségi szintje alapján próbálják értékelni az embert. Egészen biztos,
hogy a címben felvetett kérdésre másképpen ad
választ a filozófus, a természettudós, a teológus,
az orvos, a művész, a hívő vagy a hitetlen ember. Egy amerikai
tudós például azt mondta, hogy az ember teste a szervezetében
található anyagok értéke szerint alig néhány dollárt ér. Bizonyára
másképp vélekedne ugyanez a tudós, ha gyermekei, házastársa,
szülei, barátai vagy saját életéről kellene nyilatkoznia. Akit szeretünk, annak értékét nem tudjuk, de nem is szeretnénk pénzben
vagy tárgyi értékben kifejezni. A hívő ember pedig egészen más
attitűddel viseltetik az élettel kapcsolatban. Csodálva és álmélkodva, hálás szívvel mond köszönetet érte a teremtő Istennek:
„Mi az ember fia, hogy gondot viselsz reá? Majdnem isteni lén�nyé tetted, dicsőséggel és fönséggel koronáztad. Hatalmat adtál
neki kezed műve fölött, mindent lába elé vetettél: juhot és barmot, a mezők vadjait, az ég madarait s a tenger halait, mindent,
ami a tengerek ösvényén kering!” (Zsolt 8,5-9).
Azt gondolhatnánk, hogy korunk embere, aki különösen érzékenynek mutatkozik a természet- és az állatvédelem terén,
az emberi élettel kapcsolatban is hasonló érzékenységet mutat.
Ám sajnos nem így van. Gyakran érezhetjük úgy, hogy minden
élőlény nagyobb tiszteletet kap, mint maga az ember. Egy állat brutális elpusztítása – helyesen – közfelháborodást vált ki.
Ugyanakkor az ember vonatkozásában azt kell látnunk, hogy ádáz

küzdelem folyik az élet kioltásának jogáért. Néhány évvel ezelőtt egyik napilapunkban az alábbi címmel jelent meg egy cikk: Portugália most
lépett be a XXI. századba. Az írás szerzője az
abortusztörvény liberalizálását, vagyis az emberi
élet anyaméhben való kioltását egyfajta sikernek,
modern vívmánynak mutatja be. Nem véletlenül
írta a német egzisztencialista filozófus, Martin
Heidegger: „Egyetlen kor sem tudott az emberről olyan sokat és sokfélét, mint a mi korunk. De
egyetlen kor sem tudott kevesebbet arról, hogy
mi az ember, mint éppen a mai. Egyetlen korban sem lett oly kérdésessé az ember, mint a mi
korunkban.”
Sokkal többet kellene foglalkoznunk tárgyszerűen az emberi
élet értékének és védelmének kérdésével, mert félő, hogy korunk
értékrendje tévútra jutott ezen a téren. Napjaink háborúkról, genocídiumokról, brutális sorozatgyilkosságokról szóló híreit halva
félelem és rettegés tölti el az ember szívét, hogy ugyan merre
tartunk. Ilyen helyzetben nem hallgathat az egyház, akkor sem,
ha szívesen fogadják a II. vatikáni zsinat tanítását: „Súlyos bűncselekmény mindaz, ami az élet ellen irányul: a gyilkosság bármilyen formája, a népirtás, a magzatelhajtás, az eutanázia és maga
a szándékos öngyilkosság is; mindaz, ami csorbítja a személy épségét, az emberi méltóságot” (GS 27). Ugyanakkor arról sem
hallgathatunk, hogy megengedő törvények miatt naponta ezerszám oltja ki csöndben, a kórházak rejtekén az emberi életeket
az abortusz, a lombikbébiprogram, az eutanázia által, hogy csak a
legsúlyosabbakat említsük. Ezzel kapcsolatban mondta XVI. Benedek pápa még bíborosként: „A közvélemény jelentős részének
– melyet az „okosak” alkotnak –, túlzottnak és alkalmatlannak,
sőt egyenesen bosszantónak tűnhet, hogy napirenden tartjuk az
élet védelmének kérdését.”
Veres András
szombathelyi megyés püspök

Kedves Náraiak!

Letérdelt, de mielőtt fejét a rönkre hajtotta volna, hosszú szakállát félresimítva mondta félig tréfásan: „Kár volna levágni, ha
már ilyen szépen megnőtt. Ez igazán nem követett el felségsértést!”
Példaképek az igazán nagyok. Tanuljunk ettől a szenttől: Bármilyen rosszul, igaztalanul bánnak veled: „Ha megdobnak kővel,
dobj vissza kenyérrel.” Ferenc pápa így fogalmazott: „A rosszra
csak jóval szabad válaszolni!” Ennek szellemében mellékelem a
MÉGIS című erdélyi hirdetményt:

Morus Tamás: négy gyermek édesapja
igaztalan módon vérpadra került, MÉGIS a szentek derűjével, keserűség, harag
nélkül vállalta, kiállt az Igazság mellett.
Házi feladat: nézz utána, ki volt ő? Nem
akárki! Börtönbe kísérésekor így szólt a
várparancsnokhoz: „Ígérem, hogy étkezés, lakás és bánásmód miatt nem fogok
panaszkodni. Ha ígéretemet MÉGIS megszegném, habozás
nélkül dobjon ki a Tower-ből.”
Kezében kereszttel, sápadtan, hosszú szakállal lépett a vesztőhelyre. A vérpadhoz érkezve így szólt őréhez: „Barátom, segítsen kissé, hogy feljussak. Lefelé majd magam is letalálok!”
Imádkozott, majd megölelte a hóhért és így szólt hozzá: „Te
most a legnagyobb jótéteményben részesítesz. Csak bátran!”

MÉGIS
Az emberek esztelenek,
következetlenek és magukba fordulnak,
MÉGIS szeresd őket.
Hencz Ernő
tb. kanonok, érd. esperes, ny. plébános
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„ Jöjjetek hozzám mindnyájan”
Május hónapban az édesanyákat köszöntöttük, de bizonyára nem feledkeztünk meg mindannyiunk égi Édesanyjáról,
Máriáról. Június hónap viszont Jézus Szent
Szívének tisztelete. Nyilván a Szív magát Jézust jelenti, aki egész életét nekünk
szentelte, hiszen értünk lett emberré. Hamarosan Rio de Janeiróban Ferenc pápa
találkozni fog több millió fiatallal. Ebben a városban magasodik

a világ legnagyobb Jézus szobra, amely felénk tárja a kezét és
az egész várost át akarja ölelni, de minden bizonnyal minket is
szeretetébe akar fogadni. Ne utasítsuk vissza, mert nincs másban üdvösségünk. Míg tartanak napjaink, míg világosság van,
addig mehetünk hozzá. „Kövessetek engem!” – mondja. Ebben a hónapban szentelik pappá azokat a fiatalokat szerte az
egész világon, akik különös szeretettel elfogadták Jézus hívását
és munkásai akarnak lenni egy életen át. „Kérjétek az aratás
Urát, küldjön munkásokat aratásába!”
Dr. Rátkai László
kerületi esperes, teológiai főiskolai tanár

Rövid hírek
Május 20-án, pünkösdhétfőn három Nárai kisgyermek áldozott először a pornóapáti templomban: Nádor Liza, Kovács András, Lóránth Áron.

Május 31-én elballagott tíz nagycsoportos óvodás.

Április 22-én, a Föld napján, a Felsőcsatáron tanuló gyerekek
Náraiban gyűjtötték a szemetet Skultétiné Stubits Zsuzsanna tanítónő vezetésével.

Staféta
Aki szereti Staféta rovatunkat, bizonyára hiányolta tavaszi számunkban. Egy negyedév késéssel, most olvashatják el Takács
Emma bemutatkozását, akinek Dezse Fanni adta át a lehetőséget.
Sziasztok, a nevem Takács Emma! 6. osztályos vagyok és a Gothard Jenő Általános
Iskolába járok. Már 6 éve lakom Náraiban.
Itt élnek a legjobb barátnőim: Kántor Zsófia, Dezse Fanni, és az ikertestvérem Takács
Annamária. Nagyon jó barátok vagyunk.
Szeretek görkorcsolyázni és biciklizni.
Jártam vízilabdázni, focizni, kézilabdázni,
most éppen ritmikus sportgimnasztikára
járok, amit barátnőm ZSÓFI szerettetett
meg velem. A kedvenc tantárgyam a testnevelés és a rajz. Az iskolában is van két jó ba-

rátom Kovács Alexandra és Janzsó Boglárka.
Apukám pénzügyőr, anyukám pedig a Markusovszky Kórházban a mellkas sebészeten dolgozik. Van egy kutyánk, Kekszi és egy tengerimalacunk, Micike. Szerintem sokkal jobb itt
élni, mint bent Szombathelyen. Nagyon szép
környéken lakunk, rálátunk az erdőre, és este
a kivilágított templomtornyot is látjuk. Szeretem hallgatni a szarvasbőgést az őszi estéken,
bár kicsit félelmetes. Szeretem a természetet,
az állatokat. Sokat kirándulok a szüleimmel.
Az iskolában most indultunk a „Megsebzett
Bolygó” elnevezésű természeti katasztrófákat
bemutató versenyen, amin 6. helyezettek lettünk, a tornádó makettünkkel. A stafétát Schrődl Enikőnek szeretném átadni.
Lejegyezte: Marton Melinda
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Sárgaliliom Virágzás Napja Fesztivált tartottunk
Folytatás az 1. oldalról.
A nagyszámú érdeklődő előtt Koltay István sportkörelnök és
Németh Tamás polgármester köszöntötték a megjelenteket és adták át nagy taps közepette a felújított, új oldalszárnnyal bővített
épületet. A fejlesztéssel olyan közösségi tér kialakítása volt a cél,
ami a fokozatosan növekvő igényeket a jelen kor követelményeinek
megfelelően maximálisan ki tudja elégíteni. A meglévő épületet
egy 100 nm-es új szárnnyal bővítették, ebben kapott helyet a bírói
öltöző, közösségi terem, fedett-nyitott közösségi tér, új vizesblokkokkal. A polgármester kiemelte, a munkát elvégezték, de újabb
kihívások elé néznek.
A megújult épületek
fenntartási költségei
pedig a beruházást követően nagymértékben
lecsökkennek, kevésbé kell majd az eddig
még rossz állapotban
lévő épületek karbantartására, fenntartására pénzt fordítani.
A működtetési költségek racionalizálása
érdekében megújuló
energiahasznosító berendezéseket szereltek
be. Az épületek használati melegvíz ellátását hőszivattyúk és napkollektorok fogják biztosítani. A két épület fejlesztése mintegy 20
millió forintos Európai Uniós támogatással valósult meg, a helyiek
összefogásának köszönhetően.
A rendezvény lebonyolításában a fellépők és szervezők száma
meghaladta a százat. Ennyi ember munkáját hangoltuk össze,
ennyien dolgoztak azon, hogy a fesztiválon szórakozók jól érezhessék magukat. A hétvége jó alkalom volt arra, hogy a település természeti és épített kincseit bemutassa az érdeklődőknek,
akik közben kulturáltan szórakozhattak. A fesztivál házigazdája
a Náraiért Egyesület volt, aki a programsorozat megrendezésére
LEADER pályázaton 1,7 millió forint uniós támogatást nyert.
Németh Tamás
polgármester
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Találkozó – ballagással
Kedves, megható és rendhagyó esemény színhelye volt 2013.
június 1-jén az alkotóház, a régi általános iskola. Az 1963-as tanévben végzett 8. osztályos tanulók gyűltek össze, hogy találkoz-

zanak és ballagjanak 50 év elmúltával. Ismét felcsendült a kedves
dallam: Most búcsúzúnk és elmegyünk… Nem volt virágcsokor,
nem voltak szülők, de megható, felemelő, felejthetetlen pillanatok emlékeztettek az iskolai évekre. Sajnos a tanárok többsége
sem él már, csak ketten tudták megtisztelni jelenlétükkel az egykori tanítványokat. Még fájóbb az, hogy négy osztálytársunk (Fülöp Magdolna, Németh Károly, Németh Zsuzsa, Ruisz Valéria)
nincs már közöttünk. Őket a temetőben kerestük fel és egy-egy
szál virág kíséretében emlékeztünk rájuk, róttuk le kegyeletünket. Már elszállt az ifjúság, de mindegyikük megmaradt vidám-
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nak, mosolygósnak. A régi osztályterem, a tanári, az iskola folyosója mind-mind emlékeket, diákos csínyeket ébresztettek fel. Ma
már mindegyikük sikeres életpályát mondhat magáénak. Boldog
családi körben élnek és segítenek unokáik nevelésében. A ballagást meghitt baráti vacsora követett. Tóth Antal az egyedülálló
esemény szervezője köszöntötte osztálytársait és két tanárukat
(Lengyel Zoltánné, Horváth Józsefné), akik meghatottan vették
át az örök emlékül szolgáló emlékplakettet. Elhunyt tanáraikra
néma felállással emlékeztek.

Sokat meséltek eltelt életükről, sikeres munkájukról, gondjaikról, családjukról. A találkozóra és ballagásra – Szilágyiné Pompor Vilmától, az önkormányzat jóvoltából kapott – emléklappal
gondolnak mindig vissza 2013. június 1-jére. Megfogadták, hogy
a következő találkozóra is eljönnek, amit nagyon várnak. A találkozó egymás szeretetét, tiszteletét, megbecsülését sugározta.
Horváth József

Gondolatok a Nárai iskoláról
Azért vetem papírra gondolataimat, mert
több tanulság is leszűrhető belőle. Például,
hogy: „Mindent lehet, csak akarni kell!”, de
az is, hogy: „Egy fecske nem csinál nyarat.”
Tavasz óta több helyütt is olvashattunk a településünkön esetlegesen létrejövő iskoláról
(nyugat.hu, Vas Népe. A Szabad Földtől is
megkerestek, el is küldték a cikk szövegét, nem tudom, megjelent-e azóta). De mi is a valódi helyzet? Jelenleg is dolgozó tanító
vagyok (tanító az a pedagógus, aki alsós, 6-10 éves korú gyermekeket nevel és tanít az általános iskolában, elsőtől negyedik osztályig). Mellette elvégeztem a fejlesztő differenciáló tanítói szakot
is, hogy az átlagtól eltérő fejlettségű gyerekeket is megfelelően
tudjam tanítani. Három gyermek anyukája is vagyok, akik közül
a legkisebb most szeptemberben lesz elsős. Mindkét dolog miatt
régi vágyam a helybéli iskola. Éreztem magamban annyi erőt és
késztetést, hogy megpróbáljam újranyitni, hiszen tíz év óta most
nyílt erre először reális lehetőség. A közoktatás teljes átalakuláson ment át ebben az évben. Ennek része az is, hogy megváltozott
a Köznevelési Törvény. Ez teszi lehetővé, hogy 2013. szeptember
elsejétől: „azon a településen, ahol legalább nyolc óvodáskorú

vagy nyolc alsó tagozatos korú gyermek rendelkezik lakóhellyel
és a demográfiai adatok alapján feltételezhető, hogy ez a létszám legalább három évig fennmarad, továbbá ha a szülők ezt
igénylik, a települési önkormányzat kezdeményezésére az állami
intézményfenntartó központ a hivatal tájékoztatása mellett gondoskodik arról, hogy helyben működjék egy óvodai vagy egységes óvoda-bölcsődei csoport vagy az alsó tagozat feladatait ellátó
tagiskola.” Ennek a ránk vonatkozó feltételeiről nagyon időben,
már 2012 decemberében kértem tájékoztatást az akkor létrejött,
nagyon új szombathelyi tankerülettől. Választ, sajnos nem kaptam. A szükséges kérelmet azonban így is megfogalmaztam. Íme:
Tisztelt Önkormányzat!
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 89. § (1)
bekezdése alapján, mely módosult a 2012. évi CXXIV. törvény
38. § 33. pontjával és így szól:
„Azon a településen, ahol legalább nyolc óvodáskorú vagy
nyolc alsó tagozatos korú gyermek rendelkezik lakóhellyel és a
demográfiai adatok alapján feltételezhető, hogy ez a létszám legalább három évig fennmarad, továbbá ha a szülők ezt igénylik, a
települési önkormányzat kezdeményezésére az állami intézmény-
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fenntartó központ a hivatal tájékoztatása mellett gondoskodik
arról, hogy helyben működjék egy óvodai vagy egységes óvodabölcsődei csoport vagy az alsó tagozat feladatait ellátó tagiskola.”
Tisztelettel igényeljük, hogy a 2013–2014. tanévben és az
azt követő években működjék Náraiban az alsó tagozat feladatait ellátó tagiskola. Kérjük, hogy igénylésünket tudomásul véve
kezdeményezzék az állami intézményfenntartó központnál, hogy
gondoskodjon a tagiskola működésének megkezdéséről.
Tisztelettel:
Gyermek neve Gyermek bejelentett lakcíme
Szülő neve
Szülő aláírása
Kelt. Nárai, 2012.
A téli szünetben alá is írtuk hat gyermek nevében. Én elsősorban elsős gyermekek szüleit kerestem fel az ötlettel (még saját
leendő negyedikes, középső fiamat sem írtam fel, hogy szakmailag igényes módon egykorú gyerekek kerüljenek az induló
osztályba). Várnunk kellett, mert nyolc gyerek kellett legalább.
Nehezen, de azért meglettek, és 2013 márciusában beadtuk az
Önkormányzatnak a kérelmet, ők továbbították is. Újabb levelet
írtam a Tankerületbe a beadott kérelem fénymásolatával. Ezután
beindult a gépezet. Igaz, hogy most is betartották a tértivevényes
levél válaszánál a 30 napos határidőt. Így már 2013. április elejénél tartunk. Kiderült, hogy a kérésünk teljesíthető, intézkednek,
de be kell íratnunk valahova a gyerekeket április 8-án vagy 9-én.
Akkor is, ha majd ide szeretnénk járatni. És beírattuk... Közben a
Sárgaliliom Alkotóház iskolaként való működésének lehetőségét
is vizsgáltam, állásfoglalást kértem. Megtudtuk, hogy a Paragvári
Utcai Általános Iskola lett a körzetes iskolánk. Ez is egy teljesen
új momentum. Május 8-án eljött az Alkotóházba a Tankerület-

től a jogi referens, az alsós ügyekkel foglalkozó munkatárs és a
Paragvári Iskola igazgatója. Az aláíró szülők is meghívást kaptak.
Szóbeli megerősítést kértek tőlünk, hogy még mindig kitartunk
a szándékunk mellett. Elmondták, hogy csak akarnunk kell és a
Paragvári Iskola Telephelyeként szeptemberben iskola indulhat
Náraiban. Ők az összes szükséges módosítást megtették. A Tankerület is támogatja az ügyet. Igaz, hogy az épület vonatkozásában még nincs döntés, de esetleg ideiglenesen a könyvtárban is
elindulhatna a munka. A miniszter pedig legkésőbb május 31-ig
dönt is az ügyben. Nem tudtunk mindannyian ott lenni, de a
jelenlévők közül hárman úgy nyilatkoztak, hogy már a beíratásra
kiválasztott iskolában hagynák gyermeküket a sok bizonytalanság
miatt. A szakemberek erről jegyzőkönyvet és jelenléti ívet készítettek és közölték, hogy a döntés így is a Miniszteré. Azóta az is
kiderült, hogy az Önkormányzat és a Tankerület megállapodását
el kell küldeni a Vidékfejlesztési Hivatalhoz, aki így elviekben engedélyezi, hogy az Alkotóház iskolaként is működjön.
Itt tartunk most. A Miniszter döntését még nem tudjuk. Mi
lehet ezután? Idén elutasítás és a további években is dugába dől
az ötlet érdektelenség miatt. Idén elutasítás, és jövőre összehozza
8 igazán elszánt szülő? Engedélyezés, és ha lesz 8 bármilyen évfolyamú alsós gyerek, akit átíratnának ide, akkor még az idén szep
temberben lesz itt iskola? Segít-e az Önkormányzat ebben? A
gyerekek megkeresésében, a szülők véleményének kikérésében.
Nem tudom. Én még mindig a helyi iskola pártján vagyok. Kicsi gyereknek a legjobb megoldás szerintem. Azonban visszatérnék a cikk elejére: EGYEDÜL NEM MEGY!!!
Marton Melinda

Soha nem látott jégeső
pusztított Náraiban

Meseszüret

Június 22-én, szombaton késő délután (az év leghosszabb
napján, Szent Iván-éjkor) soha nem látott jégeső söpört végig a
településen. A mintegy tízperces száraz, eső nélküli dió- és tojásnagyságú jégeső szinte a település összes műanyag redőnyét szétverte. Házak homlokzatát kezdte meg, cserepeket szórt le. Kerti
műanyag asztalokat, padokat, székeket, trambulin ugrálókat, kerti műanyag medencéket vert széjjel. Szabadban parkoló autókban
okozott komoly károkat. De nem kímélte a település központjában lévő díszkivilágítást sem: a tizenkét kandeláber mind a harminchat armatúrája bánta. A jégeső a kiskerteket, díszvirágokat
is mind a földdel tette egyenlővé. A még fákon lévő cseresznyét,
meggyet is mind elverte. Komoly fákban tett károkat, méteres
ágak hevertek a településen. A Gagarin utca egyik ingatlanához
éjjel 10 órakor a tűzoltókat riasztották, akik két járművel, köztük
az emelőkosaras daruval vágták le a több évtizedes széttört fát. A
mezőgazdászok véleménye alapján a gabonákban is komoly károk
keletkeztek.
A település korosabbjai visszaemlékezéseiben ilyen mértékű
jégpusztításról soha nem hallottak, nem láttak. Talán ami a legfontosabb, személyi sérülésről nincs tudomásunk.
N. T.

Új programmal kedveskedünk a meseszerető gyermekek és szüleik számára. Havonta egy alkalommal a délelőtti órákban
régi meséket nézhetnek a könyvtárba látogatók. Néhány kedves cím az ajánlatból:
Vízipók-csodapók, A kockásfülű nyúl, A
kisvakond, A nagy ho-ho-horgász, Kíváncsi Fáncsi, Frakk, Magyar népmesék…
Egy alkalommal három, négy mesét vetítünk, s utána a gyermekek rajzolhatnak, a kisebbek színezhetnek az adott mese részleteiből. Az elkészült képekből az év végén kiállítást rendezünk.
Az első időpont 2013. szeptember 7-én, szombaton 10. 00 órakor
lesz a könyvtárban. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Nádas Nikoletta
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A KSH 2011. évi országos népszámlálás Nárai összesített adatai
Hazánkban 2011-ben országos népszámlálás történt, így Náraiban is. Az összesített eredmények pedig a következőek:
A népesség számának alakulása, terület, népsűrűség:
Nárai területe: 1599 hektár
Állandó népesség: 1249 fő
Lakónépesség: 1249 fő
2011. évi népsűrűség 1 km2-re: 78,1 fő
A népességváltozás tényezői:
Élve születés 2001–2011: 131 fő
Halálozás 2001–2011: 127 fő
Természetes szaporodás: 4 fő
Vándorlási különbözet: 178 fő
A népesség korcsoport és nemek szerint:
Férfi:			 Nő:
-4:
43 fő		 -4:
32 fő
5-9:
31 fő		 5-9:
36 fő
10-14: 27 fő		 10-14: 36 fő
15-19: 41 fő		 15-19: 28 fő
20-24: 41 fő		 20-24: 33 fő
25-29: 31 fő		 25-29: 29 fő
30-34: 62 fő		 30-34: 68 fő
35-39: 71 fő		 35-39: 47 fő
40-44: 49 fő		 40-44: 50 fő
45-49: 33 fő		 45-49: 27 fő
50-54: 47 fő		 50-54: 49 fő
55-59: 40 fő		 55-59: 41 fő
60-64: 33 fő		 60-64: 47 fő
65-69: 26 fő		 65-69: 30 fő
70-74: 20 fő		 70-74: 25 fő
75-79: 13 fő		 75-79: 24 fő
80-84:
7 fő		 80-84: 18 fő
85-:
3 fő		 85-:
11 fő
Együtt: 618 fő		 Együtt: 631 fő
A 18 évesnél fiatalabb népesség kor szerint, a kormegoszlás
főbb mutatószámai:
0: 11 fő
10: 7
1: 16 fő
11: 23
2: 17
12: 10
3: 21
13: 11
4: 10
14: 12
5: 17
15: 16
6: 14
16: 14
7: 13
17: 8
8: 16
Összesen: 243 fő
9: 7
Száz aktív korúra jutó gyermekkorú: 26 fő
Száz aktív korúra jutó időskorú: 33 fő
Száz aktív korúra jutó gyermek- és időskorú: 59 fő
Száz gyermekkorúra jutó időskorú: 125 fő

15 éves és idősebb népesség családi állapot szerint:
Férfi:		
Nő:
nőtlen: 177 fő
hajadon: 111 fő
házas:
294 fő
házas:
293 fő
özvegy:
17 fő
özvegy:
85 fő
elvált:
29 fő
elvált:
38 fő
együtt:
517 fő
együtt: 527 fő
közülük élettársi 		
közülük élettársi
kapcsolatban él: 29 fő
kapcsolatban él: 27
Összesen:
nőtlen, hajadon: 288 fő
házas: 587 fő
özvegy: 102 fő
elvált: 67 fő
együtt: 1044 fő
közülük élettársi kapcsolatban él: 56 fő
A 15 éves és idősebb nők az élve született gyermekek száma
szerint:
0 élve született gyermekkel: 57 fő
1 élve született gyermekkel: 31 fő
2 élve született gyermekkel: 84 fő
3 élve született gyermekkel: 33 fő
4 élve született gyermekkel: 14 fő
összesen: 219 fő
összes élve született gyermek: 365 fő
száz nőre jutó élve született gyermek: 167 fő
A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett iskolai
végzettség szerint:
Férfi:
az általános iskola első évfolyamát sem végezte el: 7 fő
az általános iskola 1-7. évfolyamát végezte el: 43 fő
az általános iskola 8. évfolyamát elvégezte: 133 fő
középfokú iskola érettségi nélkül: 187 fő
érettségizett: 129 fő
egyetem, főiskola: 62
együtt: 561 fő
Nő
az általános iskola első évfolyamát sem végezte el: 8 fő
az általános iskola 1-7. évfolyamát végezte el: 80 fő
az általános iskola 8. évfolyamát elvégezte: 143 fő
középfokú iskola érettségi nélkül: 109 fő
érettségizett: 172 fő
egyetem, főiskola: 70 fő
együtt: 582 fő
Összesen:
az általános iskola első évfolyamát sem végezte el: 15 fő
az általános iskola 1-7. évfolyamát végezte el: 123 fő
az általános iskola 8. évfolyamát elvégezte: 276 fő
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középfokú iskola érettségi nélkül: 296 fő
érettségizett: 301 fő
egyetem, főiskola: 132 fő
együtt: 1143 fő
A népesség gazdasági aktivitás szerint:
Férfi:
Nő:
foglalkoztatott: 317 fő
foglalkoztatott: 241 fő
munkanélküli: 21 fő
munkanélküli: 22 fő
inaktív kereső: 116 fő
inaktív kereső: 206 fő
eltartott: 164 fő
eltartott: 162 fő
együtt: 618 fő
együtt: 631 fő
Összesen:
foglalkoztatott: 558 fő
munkanélküli: 43 fő
inaktív kereső: 322 fő
eltartott: 326 fő
együtt: 1249 fő
A népesség nemzetiség szerint:
magyar: 1128 fő
bolgár: cigány (romani, beás): görög: horvát: 4 fő
lengyel: német: 16 fő
hazai nemzetiségek együtt: 32 fő
összesen: 1161 fő
népesség: 1249 fő

örmény: román: 3 fő
ruszin: szerb: szlovák: 5 fő
szlovén: ukrán: -

Nárai népessége vallás, felekezet szerint:
Római katolikus: 862 fő
Görög katolikus: 0 fő
Ortodox keresztény: 0 fő
Református: 47 fő
Evangélikus: 10 fő

Izraelita: 0 fő
Más vallási közösséghez, felekezethez tartozik: 0 fő
Vallási közösséghez, felekezethez nem tartozik: 55 fő
Ateista: 11 fő
Nem kívánt válaszolni, nincs válasz: 264 fő
Összesen: 1249 fő
Lakásállomány
A lakóegységek rendeltetése és lakóik:
lakott lakás: 417
nem lakott lakás: 35
együtt: 452
száz lakott lakásra és üdülőre jutó lakó: 300
A lakások és lakott üdülők szobaszám, tulajdonjelleg és használati jogcím szerint:
1 szoba: 16
2 szoba: 116
3 szoba: 162
4 szoba: 158
magánszemély tulajdonjelleg: 447
önkormányzat tulajdonjelleg: 2
más intézmény, szervezet: 3
használati jogcím (tulajdonos): 411
használati jogcím (bérleti): 3
használati jogcím (más jogcímű): 3
lakás és lakott üdülő együtt: 452
12 nm-nél vagy nagyobb szoba: 998
12 nm vagy kisebb szoba: 467
fürdőszoba: 540
100 lakásra és lakott üdülőre jutó szoba: 324
100 szobára jutó lakó: 85
100 lakásra jutó fürdőszobák száma: 119
konyhával rendelkező lakások aránya %: 100,0%
Németh Tamás
polgármester

Kovács Ramóna: A repce dala
A repce sárga virága nyílik hosszú földeken,
nyílik hosszú földeken, hűs szélben megpihen.

Mindig az utat juttatod eszembe,
melyen vég haladok otthonomba térve.

Mosolygó arany arcát mutatja a Napnak,
mutatja a Napnak, zöldülő világnak.

S szeretem vég járni azt a hosszú utat,
mert szívem iránytűje mindig arra mutat.

Kedves sárga virág, mosolyogj ma rám is!
Mosolyogj ma rám is, mint Édesanyám is.

S vár otthon a kertben minden egyes virág,
hogy eldaloljam neki a repce arany dalát.

Mert amikor földed pompáját meglátom,
kinyílik bennem is minden virágom.

2011. 04. 27.
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Náraiért Egyesület hírei
Június elsején nagyon jól sikerült a gyermeknapi rendezvényünk. Az időjárás kiszámíthathatatlansága miatt a Kultúrház
mellett döntöttünk. De így is volt ugráló vár, pónilovacska. Bent

biztosította az anyagi alapunkat. A polgármester végezte a hangosítást. A rendezvény színvonalát emelte az óvodások
évzáró műsora és Varga László díszpolgárunk jelenléte is. Horváth Zoltán fa-

pedig arcfestés, büfé, vetélkedő, zsákbamacska, lufihajtogatás,
színházi előadás, tombola. Emellett pedig sok-sok önzetlen segítség: tagságunk nagyon kitett magáért, sok óvodás szülője volt
a segítségünkre, sőt olyanok is segítettek, akik a szórólapunk
hatására sütöttek sütit és hoztak tombolatárgyat. Nagylányok
gyönyörű arcokat pingáltak a kicsiknek. A képviselő-testület

lugondnok pedig
szombatját is félig
Náraiban töltötte a gyermeknap
zökkenőmentes
lebonyolításáért.
Mindenkinek nagyon köszönöm a
segítségét!
A Körmend és
Vidéke Takarékszövetkezet nárai fiókjának dolgozója, Hoós
Judit mindig ügyel arra, hogy a Gyermeknapon bankja támogassa a gyermekeinket. Nagyon szépen köszönjük Neki és cégének is a sok finom csokit!
Marton Melinda
szervező-titkár

Sporthír
A nárai focicsapat a 2012–2013-as
bajnokságban a 9-dik helyen végzett. A
tavalyi 3-dik helyhez képest ez nagy vis�szaesés. A tavalyi erősítés nem sikerült
valami jól. A 2013–2014-es bajnokságra
szeretnénk a csapatot egy-két meghatározó játékossal megerősíteni. Július 7-én
az öltözőbővítés átadásra került. Már csak
szépítés és a berendezés van hátra. A sárgaliliom virágzás fesztivál keretén belül július 6-án az arany oroszlán kispályás labdarúgótornát rendeztünk 6 csapat részvételével, melyet Ják csapata
nyert meg. Július 7-én pedig a Nárai Tüzes Amazonok női kispályás labdarúgótornát rendeztek volt edzőjük SZABÓ SÁNDOR

tiszteletére, melyet Szentpéterfa csapata nyerte meg a Nárai Tüzes Amazonok előtt több rúgott góllal. A torna szervezője Koltay
Zsófia volt, köszönet a nemes gesztusért. Mind a két nap nagyszerűen sikerült, köszönet mindenkinek, aki a szervezésben részt
vett és a lebonyolításban segített. Végül még egy jó hír a TAO-s
pályázaton nyertünk a pályakorlát teljes újjáépítésére 2.668.838
Ft-ot, melyhez további 1.179.162 Ft önrészt kell biztosítanunk.
A munkálatokat az ősz folyamán szeretnénk elkezdeni. Köszönöm szurkolóink kitartását és biztatását, várjuk őket a következő
szezonban is a megszépült sportpályán a hazai és az idegenbeli
mérkőzésekre is. Hajrá Nárai! Tisztelettel:
Koltay István
Sportkör elnök

Sportöltöző-avatás

A bővített sportöltöző

