Nárai

2020/1 félév
15. évfolyam
53. szám

Hírmondó

Felelős kiadó: Nárai Község Önkormányzata és Náraiért Egyesület • www.kozeletihirmondo.gpinet.hu
Szerkesztették: Marton Melinda, Molnárné Németh Emma, Horváth Szabolcs, Németh Tamás • Megjelenik 500 példányban

25 éve támogatja óvodánkat
Varga László
A tavalyi esztendőben volt 25 éve, hogy Varga László egykori laktótársunk évi két alkalommal, húsvét és karácsony alkalmával lepi
meg játékokkal óvodánkat, illetve jóvoltából érkezik minden évben az óvodába a Mikulás. A történet 1994-ben kezdődött, ekkor
döntött először úgy, hogy szülőfalujának óvodáját támogatja. Ezt
a negyedszázados jótettet december 23-án a Betlehemes előadást
követően köszöntük meg dr. Hende Csaba országgyűlési képviselőnkkel és Nádas Nikoletta óvodavezetővel közösen Nárai Község
Önkormányzatunk és óvodánk nevében, amellyel óvodánk, falunkat felajánlásaival, adományaival negyed évszázadon át támogatta.
Biztosítottuk afelől, hogy számunkra is nagy öröm, hogy részesei
lehettünk mindennek. Büszkeséggel tölt el bennünk egykori lakótársunk lokálpatriotizmusa. Büszkén kijelenthetjük, nincs ma Magyarországon még egy olyan falu, amelyik 25 év alatt nem költött
játékokra. De nincs még olyan ember sem, mint Varga László, aki
25 éve támogat egy óvodát!

Ezúton is kívánom Varga Lászlónak, hogy a támogatást sokszorosan kapja vissza magánéletében és munkájában!
Németh Tamás
polgármester
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Nárai Hírmondó
Önkormányzati hírek

49 millió forint tartalékkal indult az év,
miközben 49 millió forint fejlesztés történt 2019-ben. Nyertes lett a Liliom utca
aszfaltozására és a tanítólakás felújítására beadott pályázatunk. Megyei szinten
döntés született a Nárai óvoda 100 millió
forintból megvalósuló korszerűsítéséről
és bővítéséről, már csak az illetékes minisztérium határozatára várunk. Csőtörés
és emberi koponya az óvodaudvaron. Dióhéjban az eltelt időszak történéseiről. Mozgalmas és munkával teli év áll mögöttünk.
2019-ben is történt bőven községfejlesztés, és a jövőre való tekintettel új pályázatokat is előkészítettünk. Mindeközben változás állt be a képviselő-testület összeállásában is. Az október 13-ai
helyi önkormányzati választások a már ismert eredményei:
Polgármesterjelöltek:
név:
szavazat:
Németh Tamás
418 		
polgármester
Stifter Attila Péter
133
Szőllős-Laki Zsuzsanna
56
Egyéni képviselőjelöltek:
név:
szavazat:
Lóránth Csaba
413 		
képviselő
Békési Ferenc
392 		
képviselő
Horváth Szabolcs
376 		
képviselő
Hompasz Béla
295 		
képviselő
Szőllős-Laki Zsuzsanna
267		
képviselő
Pfliegler Istvánné
263 		
képviselő
Szilágyiné Pompor Vilma 257
Koltay István
207
Stifter Attila Péter
185
Lóránth József
173
Nádas Nikoletta és Stieber Tibor nem tudták vállalni a folytatást, ezért már nem is jelöltették magukat a választáson, míg
Lóránth József és Koltay István korábbi képviselők alulmaradtak
a megmérettetésen. Az elmúlt ciklusban nyújtott segítségüket
ezúton is megköszönöm számukra! Az újonnan megválasztott
testület október 22-én tartotta alakuló ülését, ahol kijelölésre
kerültek a feladatok is. Alpolgármesteri feladatokkal Hompasz
Béla és Lóránth Csaba lett megbízva, ez utóbbi általános helyettes alpolgármester lett. Továbbá egy fő külsős alpolgármester
kapott megbízást, Koltay István. Ők jellemzően a polgármester
munkáját fogják különböző területeken segíteni. Egy bizottságot hozott létre a testület, az ügyrendi bizottságot. Elnöke
Horváth Szabolcs, tagjai pedig Békési Ferenc és Szőllős-Laki
Zsuzsanna lettek. A polgármester összeállította a 2019–2024
közötti ciklus gazdasági programját, melyet a képviselők egyhangúlag támogattak.
A választás változást is hozott. A Jáki Közös Önkormányzati
Hivatalhoz januártól becsatlakozott Nárai mellé Balogunyom és
Kisunyom is. A törvény szerint csatlakozási szándékukat Jáknak
fogadni kellett, 2000 fő feletti település nem utasíthatja vissza a
2000 fő alatti csatlakozni kívánót. Így januártól már több mint
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5800 fő tartozik a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal hatálya
alá. Mondhatnám, négyen nagyobbak lettünk, mint Vasvár. Ez
változásokat is eredményez, többlet terhet ró a községekre, mivel jogszabályoknak megfelelve át kell alakítani és növelni kell a
dolgozói létszámot. Nárai esetében ez mintegy 1,5-2 millió forint évi többletkiadást jelent a következő években. Így nemcsak
Jákon, Náraiban is módosult a kommunális adó mértéke. Nárai
esetében 8.000 forintról 10.000 forintra emelkedett. De még ez
sem fedezi a keletkezett kiadásokat, önkormányzatunknak ebből
effektív pozitívuma tehát nem keletkezik.
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– Tervezzük a templom külső festését
– Folytatjuk az egészségház építését

Liliom utca aszfaltozása

A képen balról Németh Tamás nárai,
Szekeres Zsuzsa kisunyomi, Némethné Kardos Eszter jegyző,
Dr. Tóth Ernő jáki és Tarsoly Alfonz balogunyomi
polgármester
A szokásos év eleji számok. A múlt esztendőben is jól gazdálkodtunk, miközben ismét komoly fejlesztések történtek. Önkormányzatunk január 1-ei pénzmaradványa 49 millió forint.
A múlt esztendőben négy utcát és egy járdát újítottunk meg.
Alapmegerősítés után aszfaltburkolatot kapott négy útszakasz. A
Sólyom utcai út, a Szépvölgy lakóparkban az Új Élet, a Dózsa és
a Béke utcák folytatásainak útjai. A Petőfi Sándor utcában pedig
500 m járdaszakaszt bontottunk el és építettünk újjá. Az utak
esetében megtörtént a csatornafedlapok szintbe emelése is, valamint zúzottkőből új útpadka is készült. A munkálatokkal egy
időben a többi szilárd burkolatú út hibáinak kijavítása is megtörtént. Egy másik pályázat segítségével pedig felnőtt fitneszpark
létesült a település központjában lévő Millenniumi parkban. A
költségeket egyrészt hazai pályázati forrásból, másrészt önerőből
finanszíroztuk. A fejlesztések hatására több mint nyolcvan család
élete vált jóval komfortosabbá Náraiban. A volt tanítólakás felújítása is elindult, akárcsak az új egészségház kivitelezése. 2019ben végzett beruházások, fejlesztések összege mintegy 49 millió
forintot tett ki.
2020. évre tervezett fejlesztéseink:
Az elnyert támogatásoknak köszönhetően az idei évre tervezett
fejlesztések együttesen mintegy 150-160 millió forintot tehetnek ki.
– Felújítjuk a Liliom utcát
– Elindítjuk az óvodabővítést
– Befejezzük a tanítólakás felújítását

Belügyminisztériumi pályázaton a maximumot, 15 millió forintot nyertünk, az út rendbetételére. Ez az összeg közel sem fedezi a költségeket, a különbözetet önkormányzatunk saját erőből
biztosítja.
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Óvodabővítés
A Nárai Aranykapu Óvoda már
jelenleg is három csoporttal működik, azonban mivel az óvodaépület ezt nem teszi lehetővé, így
2019 szeptemberével a harmadik csoport a plébániaépületben
indult el. Mindezt az Egyházzal
megkötött használati szerződés
tette lehetővé. A plébánia 1982ben épület, ötszobás, három
fürdőszobás, az elmúlt években
Európai Uniós támogatásokból
kívül-belül korszerűsítésre került, nem mellesleg az óvodától 50
m-re található. Az elmúlt hét esztendőben háromszor pályáztunk
óvodabővítésre, most a harmadik célba érni látszik. Az önerő
nélküli, 100 millió forint igényre benyújtott pályázatunkból történne a meglévő óvodaépület korszerűsítése, felújítása és bővítése egy új épülettel, amely beruházással megoldódna az óvodai
férőhelyek biztosítása. Megyei szinten már döntöttek a javaslat
támogatásáról, már csak az illetékes minisztérium határozatára
várunk, ez talán már januárban megtörténhet. A pályázatunk tehát jól áll, mindezt dr. Hende Csaba az Országgyűlés alelnöke,
Nárai országgyűlési képviselője jelentette be karácsonykor Náraiban a sajtó jelenlétében. Konzorciumi partnerünk Vas Megye
Önkormányzata, a közös folytatásban közbeszerzést kell majd
kiírni a kivitelező és a műszaki ellenőrök kiválasztására. A beruházás indítása és befejezése ennek eredményétől függ.
A Tanítólakás felújítása
A sikeres LEADER pályázat célja a településközpontban található, 1915-ben épült volt tanítólakás rekonstrukciója, felújítása
a pályázati kitételeknek megfelelő célból: Nárai szellemi és tárgyi népi kultúrájának, hagyományának, valamint közösségi célú
hasznosításának jövőbeni biztosítása. Az épület az I. világháború
idején – az ország egyik legnehezebb időszakában – a Vallás és
Közoktatásügyi Minisztérium által nyújtott állami támogatásból
épült az iskola mellé, tanítólakás céljából. A statikailag kifogástalan állapotban lévő épület, most Európai Uniós támogatásból
újulhat meg, ezáltal is tovább szépítve településünk központját.
Az épület átadását idén falunapkor tervezzük.
Folytatódhat a megkezdett Egészségház építése
Pályázati forrás hiányában önerőből finanszírozzuk az építkezést. Jelenlegi orvosi rendelőnk semmilyen előírásnak nem felel
már meg, ezért döntöttünk új egészségház kialakítása mellett.
Pályázat hiányában pedig csak a működési költségek megtakarításából tudjuk kis lépésben folytatni az építkezést. Jelen meglátás
szerint az idei évben elkészül a tető és a nyílászárók is beépítése
kerülnek, így az épület zárttá válik.
Templom külső festéséről
Templomunk 1820-ban, tehát kettőszáz évvel ezelőtt épült. Közös célunk, hogy ennek ünnepére, a szeptemberi Mária búcsúra a
külső festést megújítsuk. A kalkulált költségek mintegy 14 millió
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forintot tesznek ki. Az Egyházközség rendelkezik némi megtakarítással, a fejlesztést önkormányzatunk is támogatja, pályázni fogunk
a központi egyházi alapra, de még így is szükség lesz nagylelkű lakossági adományokra, hogy tervünk megvalósulhasson.
Kutak kötelező bejelentéséről
2020 év végéig minden engedély nélkül létesült kutat engedélyeztetni kell. Önkormányzatunk segítséget kínál a lakosságnak,
melynek célja, hogy szervezetten, zökkenőmentesen és kedvező
anyagi feltételek mellett tudjuk megvalósítani a kutak kötelező
bejelentését. Egy helyi vállalkozás 15 ezer forint/kút egységáron
vállalja a lakossági tulajdonban lévő kutak felmérését, dokumentálását, bejelentését. Ehhez jön még a 3 ezer forint illeték díja.
Részletekről a hivatalunkban tájékozódhat.
Csőtörés és emberi koponya az óvodaudvaron
Az őszi szünettel egyidőben nem várt csőtörés történt óvodánk
udvarán. A fő gerincvezetéket kellett cserélni 46 folyóméterben,
ami az óvoda vizesblokkjának részleges elbontásával járt. Nagy
szerencsénkre találtunk szakembereket, akik a Mindenszenteki
ünnepek alatt elhárították a hibát, amit egy általános fertőtlenítés követett. A nagy megértést köszönöm az óvodásszülőknek is,
amiért az egyhetes őszi szünetet további egyhetes kényszerszünet követte. A dolog érdekessége, hogy az óvoda épületétől egy
méter távolságra, egy méter mélyről egy emberi koponya került
a felszínre. A leletről tájékoztattam a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeumot. Másnap régészek kutatták át a területet.
A lelet Szombathelyre a Pásztor utcai régészeti bázisára került.
Megállapítható, töredékes állapotú csontok egy emberi agykoponya részei.
A Múzeum régészei a helyszínen egyéb régészeti korú leletanyagot, illetve jelenséget nem találtak,
ezért a koponyatöredékek kora archeológiai módszerekkel
nem megállapítható.
További vizsgálatok
elvégzésére csak antropológus bevonásával van lehetőségünk.
Mivel a múzeum csak
időszakosan, megfelelő mennyiségű minta birtokában végeztet ilyen jellegű vizsgálatokat, ezért erre a későbbiekben kerül sor. Az iskolaépület
1955-ös építésekor is több emberi csontváz került felszínre, az
óvodaudvari várjáték körüli munkálatok során 2011-ben pedig
emberi lábszárcsont került felszínre. Ezért megállapítható, hogy
jelenlegi óvodánk és iskolánk egykori felhagyott temetőre épült.
Nárai több mint kétezer éve lakott település, így nem beazonosítható, nem tudhatjuk, hogy római kori, vagy Árpád kori temető
volt e helyen. Ennek beazonosítása a szakemberek feladata lesz.
Megköszönve érdeklődését településünk közügyei iránt.
Németh Tamás
polgármester
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Anyakönyvi hírek 2019
Akiket szeretettel köszöntünk
Meláth Virág és Draskovics Dániel lánya Hanna
Horváth Zsuzsanna és Bulicsek Zoltán lánya Natali
Horváth Tímea és Bogdán Gábor fia Botond
Szabó Adél és Miháczi Szilveszter lánya Réka
Rozs Georgina és Nagy Róbert lánya Doroti
Gaál Nóra és Bigszegi Attila Lajos lánya Laura
Horváth Erzsébet és Horváth Norbert lánya Hanna
Kovács Adrienn és Bódi Szabolcs fia Gergő
Zámbó Gabriella és Andóczi-Balogh Péter lánya Elena
Zax Kitt és Kopácsi Gergely fia Jácint
Molnár Alexandra és Horváth István fia Zente
Derdák Katalin és Lukáts András lánya Lili
Földi Borbála és Incze Tamás Márk lánya Sára
Arthofer Brigitta és Orbán László fia Dénes
Mogyoróssy Bianka és Komondi János fia Marcell
Kiricsi Éva és Petkovits Csaba lánya Szabina
Horváth Szonja és Králler Róbert fia Olivér
Szigeti Renáta és Bendik Balázs lánya Anna, Luca
Rüsics Vivien és Bajzek Ferenc lánya Korina
Németh Krisztina és Kiss Gábor fia Ádám, Gábor
Akiknek szívből gratulálunk
Németh Erika Brigitta és Keszei Zoltán
Szabó Alexandra és Varga András
Moser Krisztina és Körhöcz György
Paksa Beatrix és Németh Miklós
Vályi-Nagy Kata és Kovács Máté
Pető Nikoletta és Szalay Ákos
Stieber Barbara és Svasznik Tibor
Akiktől fájó szívvel búcsúzunk
Herczeg Kálmán (élt 82 évet)
Varga Ferencné, szül.: Karáth Rozália (élt 78 évet)
Völgyi Istvánné, szül.: Molnár Ilona (élt 83 évet)
Draskovics Árpádné, szül.: Horváth Mária (élt 83 évet)
Kiss József (élt 59 évet)
Pető Imre (élt 60 évet)
Draskovics Árpád (élt 87 évet)
Palkovics Imréné, szül.: Hernáth Amália (élt 88 évet)
Völgyi Imre (élt 67 évet)
Tóth Lajosné, szül.: Büki Klára (élt 68 évet)
Gerencsér József (élt 89 évet)
Borosta Lajos (élt 78 évet)
Nagy Ferenc (élt 73 évet)
Hoós Miklós (élt 60 évet)
özv. Völgyi Gyuláné, szül.: Skultéti Ilona (élt 92 évet)
Kovács Imréné, szül.: Pulai Karolin (élt 87 évet)
Molnárné Németh Emma
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Vesebetegek étrendje
Nem csak vesebetegeknek ajánlott
ételek, amik segítenek megőrizni a vesék
egészségét. A vesebetegségek rendkívül
gyakorinak számítanak, a világ lakosságának 10%-át érintik. Pedig a szerv
megfelelő működése alapvető fontosságú az egészség érdekében. A vese legfőbb feladata a kiválasztás és a méregtelenítés, de szabályozza a só- és vízháztartást, a vérnyomást,
sőt elősegíti a vörösvértestek termelődését, a kalcium-anyagcserét is. A veseműködést leginkább veszélyeztető tényezők
a kezeletlen cukorbetegség és a magas vérnyomás, de a genetika, az elhízás és a dohányzás is növeli a kockázatot. Nem
megfelelő működés esetén az anyagcsere-melléktermék a vérben halmozódik fel, a vesebetegeknek, illetve a megelőzés érdekében rendkívül fontos a megfelelő, vesebarát étkezés. Az
egészségügyi diéta a vesekárosodás mértékétől és a betegség
típusától is függ, amelyhez minden esetben dietetikus segítségét szükséges kérni. Az étkezéssel javítható a vesefunkció,
megakadályozható a további károsodás. Vesebetegek számára
több ásványi anyag bevitelét vissza kell szorítani, mivel azokat
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nem tudja megfelelőképp kiválasztani a szerv, így a nátrium,
a kálium, a foszfor és a fehérje bevitelét is korlátozni kell. De
mik azok az élelmiszerek, amik segítenek regenerálni, tehermentesíteni a vesét?
– Spárgatök vagy patiszon (a zöldségek főzés előtti áztatása, illetve a főzővíz leöntése is nagyban segíti a zöldségek ásványianyag
tartalmának csökkentését).
– Hagyma, paprika és kevés paradicsom, így a lecsó is szerepelhet a diétában.
– Kevés tojást tartalmazó tészták (sajnos a sajtot le kell róla
hagyni, mert magas a nátrium- és foszfortartalma).
– Alma, körte, különösen kompót formájában.
– Karfiollal helyettesíthető a krumpli, készíthetünk belőle karfiolpürét, karfiolrizst.
– A tej helyett jó választás a növényi alapú tej, kókusz-, rizsvagy mandulatej.
– Csirkehús (bőr nélkül).
– Rizs.
– Tojásfehérje (a sárgája sok foszfort tartalmaz).
Ha bizonytalan veséje állapotát illetően, akkor érdemes egy
vérvétellel ellenőrizni!
Dr. Kis Zsolt
háziorvos, foglalkozás-orvostan szakorvos

A társaság rontom-bontomja…
Előfordul, hogy 1,5-2,5 éves gyermekünk otthon édes kis angyal, de a játszótéren üt, csíp, harap, főleg más gyerekeket. Bármilyen rémesnek is tűnik, ez
az agresszív viselkedés, ebben a korban
teljesen normális dolog. Egy ennyi idős
gyermek még nem tudja, hogy tetteivel
fájdalmat okozhat másoknak. Ráadásul,
ha akar valamit, azonnal akarja. Nehezíti
a helyzetet, hogy nincs még megfelelő szókincse elmondani,
hogy mit akar, vagy szépen kérje, amit megkíván. Hát elveszi,
és aki az útjába áll, azt félrelöki. Mit tegyünk?
– Tudatosítani kell benne, hogy ez a viselkedés nem tetszik!
Amint észrevesszük, mit tett, egy hangos és határozott „Ezt
nem szabad” kijelentéssel állítsuk le. Ne később, mert akkor
nem fogja tudni, mit is követett el.
– Vigyük el onnan! Amikor látjuk, hogy megütött valakit,
azonnal vigyük el a szituációból. Pár percig tartsuk magunk
mellett, s mondjuk el neki mit tett rosszul. Ha következetesek vagyunk, hamar rájön, hogy azzal, ha verekedni kezd, nem
kapja meg amit akar, ráadásul azonnal vége is lesz a játéknak.
– Jó a megelőzés! Gyakran előre lehet látni, hogy nemsokára
eldurvulnak a dolgok. Ha tudjuk, hogy gyermekünk hajlamos
arra, hogy odacsapjon, maradjunk mellette, ha kell határozottan és nyugodtan fogjuk le az ütésre lendült kezét.
– Kérjünk bocsánatot! Előfordul, hogy a gyerek azért választja az agresszív viselkedést, mert csak ezzel tud figyelmet
kicsiholni a szüleiből. Ezért tudatosítsuk benne már korán: a
figyelem mindig az áldozaté, sosem az agresszoré. A megütött

sebesülése, fájdalma legyen a középpontban, és ennek része a
bocsánatkérés is.
– Kerüljük a helyzetet! Vannak gyerekek, akik agresszívvá válnak,
amikor éhesek, álmosak, vagy sok ember van körülöttük. Próbáljuk felismerni, mi zavarhatja, s ha tudunk változtassunk rajta.
Mit ne tegyünk?
– Soha ne üssünk vissza! Sok szülő úgy gondolja, ha a gyerek
valakit megüt, legjobb, ha rácsapnak a gyerekre. Érezze milyen
fájdalmas is ez! Ez egy nagy hiba! Hiszen ezzel azt tanítjuk, hogy
ez egy elfogadható viselkedés. A gyermek legjobban a személyes
példából tanul.
– Ne magyarázzunk túl sokat! Egy pici nem tud mit kezdeni a
hosszú magyarázatokkal. Mit érzünk, ha megütne valakit… Nem
tud még más fejével gondolkodni. Ám azt érti, hogy tetteinek
következményük van: Ha megüt valakit, befejeződik a játék. Ez
egyértelmű.
– Ne mondjuk neki, hogy rossz gyerek! Hisz nem is az, csak a
tettei helytelenek. A gyerek elhiszi, amit a szüleitől hall. (Minden
szó formálja a személyiségüket.) Akit állandóan szidnak, azzal később is sok magatartásprobléma lehet.
– Ne várjunk! Nem elég csak akkor közbelépni, ha már harmadszor üti meg játszótársát. Nem lehet először befejezni a
traccs partit, a telefonbeszélgetést, elküldeni az sms-t, és csak
utána beavatkozni. Az agresszióra nulla a tolerancia. Amint felemeli a kezét, azonnal el kell vinni a szituációból. Minden egyes
alkalommal, ugyanúgy reagálva. Akármilyen fárasztó is ez.
A nevelés kettős alappillére a szeretet, és a következetesség.
Molnárné Németh Emma
védőnő
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A Nárai Iskola hírei
Szeptember 2-án, hétfőn, 29 tanulóval kezdtük meg a 2019/2020-as tanévet. Az idén két osztály indult. Az 1-2.
és a 3-4. Két külön osztályfőnökkel. Az
első, második osztály összevont csoportját én, a harmadik, negyedik osztály
összevont csoportját Soós Anita munkatársnőm vezeti. A napköziben, délután Nagy Eszter tanítónő
dolgozik a gyerekekkel. A rajzórákat is Eszter tartja mindkét
osztályban. Már a kezdéskor kiderült, hogy a 29 gyermek mellé,
a házi feladatok megfelelő szintű elkészítésének érdekében még
egy pedagógusra van szükség. Így Krauszné Takács Júlia segíti a
csoportot délután. Az ő munkája által a két osztály délután is csoportbontásban tanulhat. Az osztályok a következő létszámokkal
indultak: Első évfolyamon 13, második évfolyamon 3, harmadik
évfolyamon 5, a negyedik évfolyamon 8 gyermek. Mindhárom
új pedagógus odaadóan, a gyermekek érdekeit szem előtt tartva,
egyéni képességeiket figyelemmel kísérve szívvel, lélekkel segíti a
munkámat. Szeretném nekik megköszönni, hogy a segítségükkel
működhet itt ez a kedves kis iskola. Ahol családias körülmények
között, az otthonuk közelségében végezhetik el az alsó tagozatot
a nárai kisdiákok
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Náraiért Egyesületről

Szeptember 20-án papírt gyűjtöttünk. Köszönjük a papírfelajánlásokat! És mindenki szorgos munkáját! Cséve Norbert fuvarozását különösen! A bevétellel a szülői munkaközösség gazdálkodhat a gyerekek javára.

Mesemondó verseny Váton december 9-én

A Paragvári Iskola szüreti rendezvényén is részt vettünk szep
tember 26-án.

Adventi séta a szombathelyi Fő téren
Marton Melinda
osztályfőnök

Október 18-án vendégül láttuk a nagycsoportos ovisokat és
szüleiket egy iskolakóstoló foglalkozásra.

A képen már csak 27 diák látható, mert Derdák Gergő és Kerpics Melánia december elején elköltözött Náraiból.
Képes összefoglaló az eltelt félévről:
Október 25-én Halloween-party

Szeptember 19-én a Kalandvárosba kirándultunk. Jó alkalom
volt ez az ismerkedésre, játékra.

7

Idősek köszöntése november 30-án

A 2019-es esztendőben az adófizetők 200.808 forintot ajánlottak fel a Náraiért Egyesület javára a személyi jövedelemadójukból. Köszönjük szépen! Egyesületünk programok szervezésével
és támogatásával áll a község lakóinak rendelkezésére a 2020-as
évben is. Tagjaink közé is várunk bárkit szeretettel, aki affinitást
érez a közösség építéséhez, a szolidaritáshoz, a programszervezéshez és lebonyolításhoz.
Adószámunk: 18899049-1-18
Számlaszámunk: 11747006-20231547
Telefonszám: +36-20-492-1988
Marton Melinda
szervező-titkár

A Művelődési Ház őszi, téli programjaiból
November 30-án, hagyományosan idősek
napi rendezvényt tartottunk. Sok meghívott
érkezett a rendezvényre, melyet Németh Tamás polgármester nyitott meg, s melyen felléptek az Aranykapu Óvoda Óvodásai, a Nárai
iskolások. A gyerekek lelkesen készülődtek az
idősek köszöntésére, műsoruk kedves volt, szívet melengető. A gyermekek előadását vastapssal köszönték meg
az idősek. Meghívott vendégeink – akik Andrásfáról érkeztek – az
ünnephez illő dalcsokrot adtak elő, majd szóló ének is következett,
melynek szintén nagy sikere volt. A rendezvényről a helyi Nárai
Dalkör sem hiányozhatott, akik fellépésük után bezsebelték a jól
megérdemelt gratulációkat. Meglepetés műsorszámként az Ultravioletták is színpadra léptek, és egy új produkciót adtak elő, mely
a retro hangulatot idézte, megelevenedtek a ’70-es évek sztárjai
egy-egy percre. A műsor a hallottak alapján nagyon tetszett vendégeinknek, még tovább is nézték volna. Na, talán majd jövőre… Az
ünnepi műsort falatozás, és mulatozás követte. Köszönjük azoknak, akik ott voltak, és elfogadták meghívásunkat, s köszönet a közreműködőknek, a gyermekeknek, a felkésztő pedagógusoknak, a
Nárai Dalkör tagjainak, az andrásfaiaknak, és az Ultraviolettáknak.
December 5- én késő délután ellátogatott Náraiba a jóságos Mikulás, hogy a gyermekeket megörvendeztesse. Amíg a gyermekek
várták a Mikulást, az Ultravioletták egy kizárólag nekik, erre az al-

kalomra készített műsort adtak elő. Karácsonyi mesét olvastak, és
„A Mikulás kesztyűje” cím bábjátékot adták elő. Kár, hogy nem
sok gyermek hallotta, mert az alapzaj hangosabbnak bizonyult. Pedig nekik készült… Aki viszont megtisztelte az előadást és meghallgatta, az részese lehetett a téli varázslatnak. A hófehér nagyszakállút – aki még a krampuszait is magával hozta – telt ház várta, aki
a jó gyerekeknek ajándékot osztott ki. Cserébe a bátrabbak dalokkal, versekkel köszöntötték a Mikulást, aki azt ígérte, hogy jövőre
is eljön hozzánk.
Már hagyomány, hogy advent hetében, a karácsonyra való hangolódás jegyében Adventi vásár nyitja meg kapuját a Művelődési
Házban. Az idei vásár 15.00 órától várta az érdeklődőket, ahol a
kirakodók mellett kézműveskedés várta a kicsiket-nagyokat. Nagy
sikere van a karácsonyi asztaldíszek készítésének, most is erre volt
lehetőség. A Nárai Aranykapu Óvoda és a Nárai iskola szülői munkaközösségének tagjai idén nagyon nagy szerepet vállaltak. Időt,
pénzt és energiát nem kímélve szebbnél szebb díszeket készítettek, finom sütiket sütöttek, melynek eladásából befolyt összeggel
az óvodát és az iskolát támogatják. Köszönjük, hogy vagytok, köszönjük a lelkesedést és az összefogást. Ez példa értékű! A fellépők
között adventi és karácsonyi dalokkal kedveskedett az Örökzöld
Nyugdíjas Klub és a Nárai Dalkör is. Jövőre remélem még többen
készülünk, és várjuk együtt a szeretet ünnepét. 

Nádas Nikoletta

8

Nárai Hírmondó

2020/1

Lesodródott az útról, oszlopnak csapódott és az oldalára
borulva állt meg egy autó Szombathely és Nárai között
Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt 2019.
október 28-án, a 8713-as számú úton. Egy szombathelyi lakos
személygépkocsival közlekedett Nárai felől Szombathely irányába, amikor haladása során az út 2-es kilométerszelvényénél elvesztette uralmát járműve felett, lesodródott az útról és

egy oszlopnak csapódva, oldalára borulva állt meg. A balesetben – az elsődleges orvosi vélemény szerint – a sofőr súlyos
sérüléseket szenvedett. Az eset körülményeit szabálysértési
eljárás keretében vizsgálja a Szombathelyi Rendőrkapitányság.
(nyugat.hu)

Két héten belül három motorosbaleset Náraiban
Robogóval gázolt őzet és megsérült a nárai férfi. Augusztus
5-én Szombathely felől tartott Nárai irányába egy középkorú férfi hétfőn délután, amikor egy kukoricásból őz ugrott a robogója
elé. A férfi fékezett, de elgázolta a vadat, aminek az ütközéstől
kiszakadt a gyomra és a béltartalom beterítette a robogót is. Az
állat azonnal kimúlt. A robogó is összetört és irányíthatatlanná
vált. A vezetője a földre zuhant. Információnk szerint bukósisakot viselt, egyéb védőruházatot azonban nem, így az aszfalton
csúszáskor a felsőtestén komoly horzsolásokat szenvedett. És itt
van még jelentősége a vad testnedveinek is, ami fertőzések forrása lehet, ha sebbe kerül. A mentők a szombathelyi kórházba
szállították a férfit.

Augusztus 13-án személyi sérüléssel járó közlekedési baleset
történt, a 8713-as számú úton. Egy szombathelyi lakos motorral
közlekedett Pornóapáti felől Nárai irányába, amikor haladása so-

rán elvesztette uralmát járműve felett és motorjáról a földre esett.
A balesetben – az elsődleges orvosi vélemény alapján – a férfi súlyosan megsérült. A Szombathelyi Rendőrkapitányság szabálysértési eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. 

N. T.

Másnap, augusztus 6-án ismét személyi sérüléssel járó motoros közlekedési baleset történt szinte ugyanott, ahol az azelőtti
napon járt pórul a robogós. Egy szombathelyi férfi közlekedett
személygépkocsival Nárai irányából Szombathely irányába. Haladása során a 2-es kilométerszelvényben az út jobb szélén haladó
kerékpárosok előzésébe kezdett. Ezt a manővert azonban nem
kellő körültekintéssel és figyelemmel hajtotta végre, amelynek
következtében a vele azonos irányba haladó és már gépjárműve
előzésében lévő motoros, hogy az ütközést elkerülje, a motorjával a bal oldali vízelvezető árokba lehaladt és ott elesett. A baleset
során a motoros férfi súlyos sérülést szenvedett. A Szombathelyi
Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja a baleset
körülményeit.

Templom
külső festés támogatása
A Nárai Templomért Alapítvány tisztelettel kéri,
hogy az adózók az 1% személyi jövedelemadó felajánlását alapítványunk részére ajánlják fel. Ezzel is segítve
a községünk templomának külső megújulását, festését.
Alapítvány neve: Nárai Templomért Alapítvány
Adószám: 18893610-1-18
Nárai Templomért Alapítvány
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Aranyvári bál – 2019
2019. november 23-án mi, az óvodai és iskolai SzM szülők
ismét bált szerveztünk. Ezúttal rekord mennyiségű szülő jelentkezett a nyári szünet utáni első szülői értekezleten az iskolában
és az óvodában. 11-en voltak a szervezők. Már szeptemberben megkezdődtek az előkészületek. Kerestünk támogatókat,
kértünk tombolafelajánlásokat. Megszámlálhatatlan e-mailt és
üzenetet küldtünk el. Szabad időnket és nem kevés energiát
fordítottunk erre a rendezvényre. A végeredmény pedig felért
egy esküvővel is. Végül 103 főre terítettünk meg. A tombolajegyek eladásából összesen 371.000 Ft jött össze, az iskola támogatói belépőkből 96.800 Ft-ot, az ovi pedig 420.000 Ft-ot
gyűjtött. A kis Zénó egyik játékát is elárvereztük. Mindenki, aki
licitált bedobta az általa felajánlott összeget egy dobozba. Ebből

104.000 Ft gyűlt össze a kis Zénó gyógyulására! Köszönjük!
Köszönetet szeretnék mondani minden szülőnek, aki támogatta a bált, nélkülük nem sikerült volna ennyit összegyűjteni! Köszönet a Náraiért Egyesület nagylelkű támogatásáért. Valamint
köszönjük az összes helyi, megyei és országos vállalkozásoknak,
cégeknek a felajánlásokat! Végül, de nem utolsósorban köszönet nektek Csajok a sok-sok fáradságért, jó volt Veletek együtt
dolgozni! Idén újra lesz Aranyvári bál november 21-én. Reméljük az is ilyen jól sikerül majd! Jó, hogy elindult valami az
összefogás és a csapatmunka irányába. Hiszen a cél nem más,
mint hogy a gyerekeink jobban érezzék magukat ezekben a kis
közösségekben! Csak így tovább!
Üdvözlettel: Judit

Zelles Sándor
országos
második
helyezett lett!
A 2019. évi több futamos Országos T1 Szlalom Bajnokság Old
Boy kategóriában ismét rendkívüli
teljesítményt nyújtott lakótársunk
Zelles Sándor, aki évről évre rendre
a dobogó tetején állhat kimagasló
taktikai vezetéstechnikájával. Így
volt ez az elmúlt években is, idén is.
Ezúttal Zelles Sándor az ezüst trófeát hozta el Náraiba! Gratulálunk!
Folytatás 2020-ban!
Németh Tamás

Nyugdíjasok Országos Dalos Találkozója
2019. augusztus 22–23-án Győr
adott otthont a Nyugdíjasok Országos Dalos Találkozójának, amelyre
a helyi és területi döntőkön elért
eredményei alapján kvalifikálta magát a Nárai dalkör is, amelyen népdal kategóriában Arany minősítést
szereztek, míg Ódor Ferenc Magyarnóta kategóriában kiemelt Arany
minősítést kaptak. A képen balról
Ódor Ferenc, harmadik: Hertelendy Miklósné, ötödik Ásó Jánosné és
Doma Péterné a Nárai Dalkör tagjai.
Nárai nevében gratulálok!
N. T.
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Nemzeti ünnepeink,
augusztus 20. és október 23.
A nemzeti ünnep olyan kitüntetett napot jelöl, amelyen
egy ország, vagy egy nép nemzeti összetartozását ünnepli. Augusztus 20. Magyarország állami ünnepe, államalapító Szent István király emlékére, október 23-a pedig az
1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére. A faluban készülnek rá, próbálnak a csoportok, hogy leróják
tiszteletüket és emlékezzenek. Így történt ez 2019-ben is.
A Nárai Örökzöld Nyugdíjasklub és a Nárai Dalkör tagjai
ismét kitettek magukért, szépen csengtek az ünnepi dalok.
Köszönjük nekik, hogy minden évben készülnek, és időt
szánnak a megemlékezésre.
Nádas Nikoletta
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Első félévi
Hulladékszállításról

Október 23-ai
nemzeti ünnepünk

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a kommunális
ürítés 2020. január 1-től keddi napokon történik a megszokott
módon. A sárgazsákos szelektív ürítési napok pedig a következők:

A Nárai művelődési házban reggel kilenc órakor emlékeztünk
meg az október 23-ai állami ünnepről. Közreműködött Nádas
Nikoletta, Nárai Dalkör és a Nárai Örökzöld Nyugdíjasklub
énekkara. Az iskolai megemlékezés pedig már a korábbi napon
megtörtént. 
N. T.

január 16. csütörtök
február 13. csütörtök
március 12. csütörtök
április 9. csütörtök
május 14. csütörtök
június 11. csütörtök
Részletes tájékoztatás: www.stkh.hu
Németh Tamás
polgármester

Augusztus 20-ai állami ünnepről
Náraiban a reggeli órákban emlékeztünk meg államalapító
Szent István királyunkról. Előbb a templomban istentiszteleten,
ahol a liturgia során Dr. Rátkai László esperes megszentelte az új
kenyeret is. Majd a művelődési házban folytattuk augusztus 20-

ai községi ünnepségünket. Dalcsokrot énekelt a Nárai Dalkör és
Nárai Örökzöld Nyugdíjasklub, szavalt Nádas Nikoletta, beszédet mondott Németh Tamás polgármester. 
N. T.

Nyugdíjas-találkozót tartottunk
November 30-án, szombaton
kora estére hívtuk és vártuk, majd
köszöntöttük Nárai nyugdíjasait. A polgármesteri köszöntő után
előbb a Nárai óvodások, iskolások, ezt követően a Nárai Dalkör,
az Andrásfai Dalkör, majd a Nárai
Ultravioletták adtak műsort. Az
est folytatásában megvendégeltük
a meghívottakat, majd nótaszóval,
vidám borozgatással, beszélgetéssel
folytatódott az este. A legkitartóbbak éjszakáig maradtak, mulatós
zenére táncoltak.
N. T.
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Templombúcsú ünnepe Náraiban
Szeptember 15-én, vasárnap a reggeli Szentmise után megköszöntem Góber Tamásnak a templom külső vakolását, melyet
önzetlen felajánlásból készített el! Ezt követően az Egyházközség
szeretet-vendéglátására került sor a templom előtti téren. A folytatásban délután több mint ezer látogatót vártunk. A szervezők
felkészültek: több mint húsz árus, három kis körhinta, nagy körhinta, lövöldék, halászatok, bungee jumping, dodzsem, büfé és
ami a legfontosabb, a jó idő velünk volt. 
N. T.

Új festményt kapott a templom
Október 10-én értékes festménnyel gyarapodott a Nárai templom! A Madonna
című festmény közel száz éve, neves festőművész által készült, amely immár templomunkat gyarapítja.
N. T.

Kovács Ramóna:
Együtt, érzés
Hallod-e, hallod-e mit súg,
hogyha megdobban a szívem?
Látod-e, látod-e hogy súlyt,
az ami éppen most nincsen?
Érted-e, érted-e hogyha
azt mondom nagyon szeretlek?
Érzed-e, érzed-e néha,
mekkora súlya van ennek?
Futja-e, futja-e este
csókomat szívvel fogadni?
Elhinni tudnád-e egyre:
Csak meg akarlak ölelni?
Várod-e, várod-e te is
újra az összefutásunk?
Táncolunk-e együtt máris,
mert hisz ez a mi játékunk?
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Szüreti felvonulás
A Nárai szüreti felvonulás képekben. Kettő órakor indultunk,
az eső is pont akkor eredt el, de szerencsénkre csak tíz percig
tartott. A négyórás felvonulás érintette szinte a település egészét,
amelyen több mint 160 felvonuló öltött jelmezt, vonult végig
Nárai utcáin. Majd a művelődési házban rövid szüreti műsor,
vacsora és táncház indult. Az esti talpalávalót DJ BLUFF szolgáltatta, 22 óra után már telt házzal ment a retro party hajnalig.
Ropták idősek és fiatalok egyaránt. Jó idő, vidámság, móka: mindenki jól szórakozott felvonuló és nézelődő egyaránt. Végtére is
ez volt a közös cél. 
N. T.

Köszönettel tartozunk!
Együtt könnyebb! Az elmúlt esztendőben is nagyon sokan
voltak közösségünk segítségére. Ezúton is megköszönöm a
település nevében a közösségi rendezvényeken, egyéb alkalmakkor nyújtott segítséget az önkormányzat dolgozóinak,
óvodásoknak, iskolásoknak, felkészítő pedagógusoknak! Az
Örökzöld Nyugdíjasklubnak, Nárai Dalkörnek, Nárai Sportkörnek, Nárai Rock and Roll táncos gyermekeknek, Náraiért Egyesületnek, Néró Teke és Szabadidő Sportclubnak és
tagjaiknak! Köszönjük a templom egész éves díszítést, karbantartást Marosits Máriának, Kovács Károlynénak, Tieber
Károlynénak, Pulai Imrénének, Horváth Pálnénak, Góber
Istvánnénak, Polgár Károlynak és a többi egyházközségi képviselőknek! Köszönjük a templomi karácsonyfákat Zelles
Sándornak és feleségének, a kisfát Marosits Györgynének,

a köztéri fenyőfát Hegedüs Lászlónak, az adventi koszorút
Hompasz Bélának! Frankné Tóth Mónikának a felajánlott
virágkompozíciókat! Varga Lászlónak az óvodai és közösségi felajánlásokat! Hegedüs Andrásnak a köztéri javítást!
Köszönjük a rendezvényekhez felajánlott borokat is (szüret,
rönkhúzás, nyugdíjas-találkozó stb.), különösen Tóth Antalnak, Borosta Józsefnek és Tieber Károlynak! Köszönöm továbbá az önkormányzat intézményeinek, óvodai dolgozóinak
és mindenkinek a segítségét, aki bármivel is hozzájárult közösségünk gyarapodásához az elmúlt esztendőben! Végül, de
nem utolsósorban Lóránth Zoltánnak a támogatását, amelyet
a Hírmondó megjelenéséhez nyújtott és nyújt, támogatásával
juthattak el az elmúlt esztendőben is településünk hírei az
Önök háztartásába!
Németh Tamás
polgármester
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születésnappal
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Mikulásvárás
A Nárai Mikulás december 5-én, csütörtökön kora este a
művelődési házban, 6-án, pénteken délelőtt pedig az óvodában járt. 
N. T.

Egyházközségi gyűlés keretében Marosits Máriát – községünk
egyik díszpolgárát – köszönthettem 80 éves születésnapja alkalmából. Az ünnepeltet rengeteg ajándékkal lepték meg, a vendéglátás terén a tagság igencsak kitett magáért. Az eseményen
részt vett Dr. Rátkai László esperes, testvére Dr. Rátkai Ferenc
zeneszerző-zeneművész is. További jó egészséget kívánva, Isten
éltesse Marika néni!

N. T.

November végén kigyúltak advent fényei Náraiban is
A falukarácsonyfa Hegedüs
László felajánlása volt. Ugyanide
az adventi koszorút ahogy korábbi években, úgy idén is Hompasz
Béla készítette. Megújult a Betlehem is. Az új Józsefet és Máriát Nagy Tamás rajztanár, míg
a ruhákat Békésiné Paizs Mária
készítette. Segítségüket ezúton
is köszönöm!
N. T.
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Nárai Advent és
helyi termék vásár
A művelődési házban gyűltünk össze december 14-én. Óvodások, iskolások, Náraiért Egyesület, nyugdíjasklub, mindenki.
A nap szavakban: karácsonyi kézműves asztaldísz készítés, karácsonyi zene, ráhangolódás, mély eszmecsere, együttlét, áhitat,
misztérium, vidám gyermekek, énekkarok, amerikai karácsonyi
hot-dog, puncs, igen, alkoholos is, forralt bor, házi sütemény,
Nárai méz – dióhéjban a napról.
N. T.
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Boldog új évet kívánunk
mindenkinek!
A művelődési házban több mint százan, az előtérben pedig
ötven fiatal búcsúztatta közösen 2019-et. Zene, tánc, Himnusz,
pezsgő, virsli, jókedv címszavakban, főszervező Körhöczné Szabó
Zita volt, köszönjük! 
N. T.
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