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179 nap alatt elkészült, majd átadtuk Nárai új óvodáját!
179 nap alatt építettük fel az ovit. Március 2-án kezdtük az
alapozását, és augusztus 27-ére elkészült. A műszaki tartalom
így megalapozta a szeptember 1-ei nyitást. Természetesen még
ezer apró teendő, munka várt ránk a következőkben és amíg a
fű is kinő, az is időbe telik. November közepére aztán minden
a helyére került, így november 20-án kora délután megtarthattuk a megújult és kibővített Nárai óvoda projektzáró átadását.
A beruházás Vas Megye Önkormányzatával közös konzorciumi

összefogással valósult meg a TOP-1.41-15-VS1-2009-000046
projektazonosító számon elnyert 101 millió Ft-ból és a Magyar
Falu programból elnyert 5 millió Ft-ból létesült új óvodai játszótér is. Az óvodát Hende Csaba országgyűlési képviselő és dr Kondora Bálint a Vas Megye Közgyűlésének alelnöke adta át biztató

szavak kíséretében. Nárai ezúton is köszöni az elnyert támogatást
Magyarország kormányának, országgyűlési képviselőnknek, Vas
Megye Közgyűlésének! Ugyancsak sokat tettek a sikerért a helyi
képviselő-testület – nem adtuk fel, ez volt a harmadik beadott
pályázat ami összejött –, intézményünk, hivatalunk dolgozói, a

tervezőiroda, műszaki ellenőr és a kivitelező cég. Ez alkalom volt
számomra, hogy köszönetet mondjak a tervezésben, előkészületekben, kivitelezésben, műszaki ellenőrzésben részt vevők számára. Ugyancsak köszönet jár Magyarország Kormányának, Hende
Csaba országgyűlési képviselőnknek is a sikeres lobbitevékenységért, hogy a két sikeres ovi pályázat eredményeként megújulhatott, kibővült Nárai óvodája, létesült új játszótere! Ugyancsak jár a
köszönet az óvoda személyzetének, óvodás szülőknek, akik orosz-

lánrészt vállaltak rengeteg pakolásban, takarításban. Kívánom,
hogy az elkészült létesítmény mindannyiunk örömére szolgáljon!
Németh Tamás
polgármester
Képes összefoglaló a 6. oldalon
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Nárai Hírmondó
Önkormányzati hírek
2021-ben 185 millió forint fejlesztést valósítottunk meg
2022-es évet 349 millió forinttal
indítjuk
Beadtuk az idei év első pályázatait
is 425 millió forint értékben
Szorgalmazzuk a Petőfi Sándor
utca teljes pályaszélességben történő
felújítását a megyei közútkezelőnél

A tavalyi év jelentős változást hozott: a covid világjárvány felülírta mindennapjainkat. Hosszú hónapokig szünetelt hivatalunkban
a személyes ügyfélfogadás, kizárólag elektronikus kapcsolattartás,
ügyintézés zajlott. Sőt, a törvény hosszú ideig a képviselő-testület jogköreit a polgármesterek hatáskörébe ruházta át. Közel fél
évig testületi üléseket sem tarthattunk, jómagam egyszemélyben
hoztam jegyző által jegyzőkönyvezett döntéseket. Természetesen
a képviselők mindenről tudtak, elektronikus formában folyamatos kapcsolattartásban álltunk. Minden pénteken pedig írásban
számoltam be számukra a meghozott döntésekről, azok indoklásairól. Minden komolyabb horderejű döntés előtt kértem véleményüket, támogatásukat. Azok figyelembevételével történek
pl. az új pályázatok beadása is, megvalósítása is. Nagyon komoly
munkát végeztünk nem egyszerű környezetben, hiszen a tavalyi
évben is nagyon komoly fejlesztést valósítottunk meg. A távmunka működött, végig egységben dolgozott a testület.

Változás művelődési házban: februártól Szabó-Böröndy Andrea a közművelődési szervező, könyvtáros. Változatos programokat kíván megvalósítani nem csak a nagyobb,
hanem a kisebb korosztály számára is. Szeretné élettel
megtölteni a művelődési házat, szeretné a könyvtárat újraindítani. Ennek előkészületeként első lépésben a könyvtárfelújítás valósul meg közel 1 millió forint értékben.
A régi műanyag lambéria, parketta elbontása után új villamos hálózat készül. A falakat gletteljük, fehérre festjük,
az aljzat szigetelése és kiegyenlítése után sötétbarna vinil
parketta készül. Néhány avitt bútort is selejteztünk, újakra cseréljük. Egyúttal köszönjük Nádas Nikolettának az itt
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töltött 12 évet, számos program, közösségi élmény kötődik
nevéhez! Falunapot idén július 16-án, szombaton tartunk,
21 órakor Bódi Guszti és Margó lép a színpadra.
2021. évben megvalósult fejlesztések:
Óvodaépítés:
Pacsirta u., Hősök tere, Kossuth u.,
Arany János u. felújításai:
Művelődési ház belső felújítás:
Óvodai új játszótér:
Kisgépek beszerzése:
Orvosi eszközök beszerzése:
Közművelődési, kulturális egyéb pályázat:
Mindösszesen:

101 000 000 Ft
58 005 720 Ft
12 915 180 Ft
4 974 617 Ft
2 961 694 Ft
2 177 893 Ft
3 254 000 Ft
185 289 105 Ft

Az idei esztendőt önkormányzatunk 349 000 000
forinttal indítja. Ezek jórészt sikeres pályázatoknak
köszönhető, amiknek megvalósítása az idei évben
kezdődik.
2021-ben nyertes pályázataink:
Lövő utca aszfaltozása:
21 500 000 Ft
Tópart, Gagarin, Náray Sz. u. járdák aszfaltozásai:
6 500 000 Ft
Polgármesteri Hivatal felújítása:
23 500 000 Ft
Temető – Virágbolt 450 m árok átépítés:
130 000 000 Ft
Külterületi utak felújítása:
117 000 000 Ft
Mindösszesen:
298 500 000 Ft
2022. év elején az alábbi Nárai pályázatok kerültek benyújtásra 425 millió
forint értékben:
„TOP Plusz – Élhető települések pályázat”
– forrásigény 300 000 000 forint
Petőfi Sándor–Kossuth Lajos utcákban
megvalósuló 3000 m vízelvezető árokrendszer
és kapubejáró átépítés, Millenniumi parkban
új játszóvár-létesítés. A fejlesztéssel érinteni
kívánt szakaszok:
– Petőfi u. 1. és 2. ingatlanoktól a Dózsa
György utcáig tartó Petőfi Sándor utcai árkok.
– Kossuth u. 1. és 2. ingatlanoktól a sportpályáig terjedő Kossuth Lajos utcai árkok.
A pályázat a temető-virágbolt közti szakaszt
nem érinti. Ez már elnyert támogatás, ennek
építése az idei évben megkezdődik. Így ideális
esetben 3000 m árokrendszer kerülne teljes
elbontásra, újraépítésre. Tervezett munkanemek: Mintegy 3000 m meglévő nyílt földmedrű árkok teljes és a kapubejárók alatti
átereszek nagy részének teljes elbontása és újjáépítése. A nyílt földmedrű árkok helyett 2:1
rézsűhajlású előregyártott mederelemek kerülnek beépítésre. Az elbontott kapubejárók
egységes módon kerülnek megépítésre. Zárt
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csapadékcsatorna kerülne kiépítésre a parkolás megkönnyítése
érdekében:
– Petőfi 1. – Petőfi 9. közt
– Virágbolt – Lövői utca között
– Új Élet utca – Tópart utca között (Millenniumi park előtt)
– Művelődési háztól – Templom melletti játszótér előtt
– Sportpálya környékén
A tervezett műszaki megoldások célja a tervezési területre lehulló csapadék biztonságos bevezetése a befogadóba, a könnyű
esőzések idején a lakóterületen élők komfortérzetének növelése,
heves esőzések estén a környező ingatlanok megóvása a vízkártól,
illetve a kártételek minimalizálása. Elbírálás tavasszal.
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Arany János és Lövői utcákban járdarekonstrukció – forrásigény 10 000 000 forint. Meglévő járda elbontása a szükséges
helyeken, újra alapozás, majd egybefüggő aszfaltszőnyeg terítés.
Tulipán utcai játszótér megvásárlása – forrásigény 6 308 000
forint. Az Alpokalja-Öko Alapítvány nyújtott be pályázatot a játszótér megvásárlására, rendbetételére. Pozitív döntés esetén akár
gyermeknapra kinyithat a játszótér.
Eszközbeszerzések – forrásigény 4 000 000 forint. A Nárai
Sportkör és Néró Teke és Szabadidő Sprortclub fejlesztené eszközállományát.

Egészségház-fejlesztés – forrásigény 59 890 583 forint. Millenniumi parkban új egészségház-létesítés.
Új Élet utca teljes rekonstrukció, aszfaltozás – forrásigény 44
999 694 forint. Új Élet utcában megsüllyedt részek kivágása,
újra alapozása. Teljes felületen útalaperősítés,
új aszfaltszőnyeg terítés.

Még egy fontos útfejlesztés megvalósulását is szorgalmazzuk,
ez pedig nem más, mint a település fő utcájának legkritikusabb
szakaszának kijavítása. A Petőfi Sándor utca művelődési háztól
Szombathely irányában a 3-as km kőig terjedő 1700 m hosszban
a teljes útpálya felújítása, egybefüggő új aszfaltszőnyeg terítése,
új útpadka építés. Mivel az út állami tulajdonban áll, ezért ennek
felújítása is a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hatáskörébe tartozik.
Mára mindenki által elismert, hogy a felújítás szükségessége indokolt. A felújítás előkészületei, a felmérések elkészültek. Felújítását képviselőnk Hende Csaba is szorgalmazza a közútkezelőnél.
Ha minden a tervek szerint halad, belátható időn belül megújulhat ez a szakasz is.
Befejezésül kívánok a tavalyinál szabadabb, boldogabb
új esztendőt! Megköszönve érdeklődését lakóhelyének
közügyei iránt.
Németh Tamás
polgármester

Nárai Hírmondó
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2021. históriája a Nárai Iskolában
Jelenleg évente egyszer jelenik meg a Nárai Hírmondó, ezért
egy egész naptári évet ölel fel ez az írás. Benne a 2020/2021-es
tanév második és a 2021/22-es tanév első félévével.
2021. január 18-án kevéske hó esett. Kicsi hó, pici hóember.

Június 10-én osztálykirándulásunk volt. A múzeumfaluba és a
Kalandvárosba vittük a gyerekeket.

Február 10-én farsangi mulatságot tartottunk.

Június 10-én ünnepélyesen elballagtattuk a negyedikeseinket.

Március 8-tól ismét digitális tanrendre tértünk át a pandémia
miatt. Már olajozottabban ment az effajta munka. Élő, online
tanórákra is gyakrabban került sor. Április 19-én újra jelenléti
oktatás kezdődött. Héra Károly kollégánk közben felmondott,
ezért új órarend szerint, az ő munkáját is köztünk, megmaradt
tanítók között felosztva folyt tovább a munka. Május 5-én megtudtuk, hogy 6 kisgyermeket írattak be első osztályba hozzánk
szüleik. Nagyon örültünk nekik! Név szerint: Cséve Bálint, Hoós
Olivér, Horváth Marcell, Kovács Marcell, Németh Fanni, Simon
Dorina. Június elsején Németh Gábor kollégánk lefényképezte
a hozzánk járó gyerekeket. Sajnos többen is hiányoztak aznap az
iskolából.

Öt negyedikes tanuló végzett az iskolánkban. Wagner Ákos
a Josefinum Eberau iskola tanulója lett. Rövid Adria Zsuzsanna a Paragvári Iskola 5. zenei osztályába, Kovács Máté Károly
és Vincze Krisztián a német normál osztályába iratkozott.
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Rozmán Botond pedig a Felsőcsatári Iskolába jár szeptembertől. Mindannyian nálunk tanultak elsős koruktól. Büszkék
vagyunk mind az ötükre! További tanulmányaikhoz sok sikert
kívánunk!
Rajtuk kívül Jekkel Zoé Mária és testvére, Jekkel Benjámin
is búcsúzott tőlünk. Ők költözés miatt másik iskolába járnak
már. Sok szeretettel őrizzük meg a sok élményt, amit velük
együtt éltünk meg. Varga Beatrix óraadó kolléganőnk is búcsút intett iskolánknak. Minden jót kívánunk Neki további
munkájához!
A 2021/2022-es tanév kezdését megelőzően, augusztus 26-án
egy kis gólyanapot tartottunk a pici elsősöknek.
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Október 8-án papírgyűjtést tartottak a szülők.

Köszönjük a segítséget Cséve Norbertnek, a gyerekeknek, a
segítő szülőknek és a papírt felajánló embereknek!
Október 23-án megemlékeztünk a Kultúrháznál.

2021. szeptember elsején megkezdtük a Nárai Iskola újra
indulásának 8. tanévét. 26 tanuló és 3 pedagógus jelenti a kis
kollektívánkat. Új kolléganőnk, Timár-Kiss Nóra testnevelő szakosként csatlakozott hozzánk. Ő tartja a testnevelésórákat mindkét osztályban és hetente 3 napon ő a napközis nevelő is. Nóri
Náraiban él a családjával, nagyon örültünk, hogy elvállalta nálunk
a munkát.
13 kisgyerek tanul az 1-2. osztályban (6 elsős és 7 másodikos).
13 kisgyerek a 3-4. osztályban (11 harmadikos és 2 negyedikes).
Szeptember 23-án busszal elutaztunk a Paragvári Iskolába a szüreti mulatságra.

Az SzM szülőknek hála, szuper Aranyvári bálon vehettek részt
az iskolát és az óvodát támogatni kívánó felnőttek. (A képről betegség miatt hiányzik Huszár Bernadett.)

Másnap, 24-én
sportnapot és őszi
szüreti túrát szerveztünk.

November 16-án, a Pályaorientációs napon a tűzoltók jöttek el
bemutatni a hivatásukat. Nagyon kedves, gyermekszerető embereket ismerhettünk meg.

6

Nárai Hírmondó

December 6-án, a Mikulást várva mindenki pirosba öltözött.

December 9-én végre esett a hó!
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Boldog Új Esztendőt Kívánunk Mindenkinek!

Szeretettel várunk minden érdeklődő alsós gyermeket iskolánkba! Különösen a szeptemberben elsős kicsiket. A beiratkozás április 21-én és 22-én lesz. A Nárai Iskola elérhetőségei
+36/30-313-9678 paragvarimm@gmail.com A Paragvári Iskoláé,
melynek telephelyeként működünk: info@paragvari.hu +36/20503-6250 Minden kérdésre szívesen válaszolunk.
Marton Melinda
tanítónő

STKH Nonprofit Kft. hulladékelszállítási
napok Náraiban az idei esztendőben
a következőképpen alakulnak:
Kommunális hulladékszállítási napok:
– Minden hét keddi nap
Osztálykarácsony december 21-én
Szántai Szilvia helyettesítő tanító néninek hálásan köszönjük a
segítséget!

Sárgazsákos szelektív hulladékszállítási napok:
– március 10. csütörtök
– április 14. csütörtök
– május 12. csütörtök
– június 9. csütörtök
– július 14. csütörtök
– augusztus 11. csütörtök
– szeptember 15 csütörtök
– október 13. csütörtök
– november 10. csütörtök
– december 15. csütörtök
Zöldhulladék elszállítási napok:
– április 9. péntek
– május 13. péntek
– június 10. péntek
– július 8. péntek
– augusztus 12. péntek
– szeptember 9. péntek
– október 14. péntek
– november 11. péntek
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A gyereknek mindent, mindenáron…
Villogó tűzoltóautó, élethű sírós
baba, az aktuális sláger rajzfilm szereplőivel díszített póló, hátizsák, ágynemű… Minden karácsony előtt extra sebességre kapcsol az ajándékgyár.
De vajon mi indítja a szülőket a mértéktelen ajándékozásra? Sok esetben látni,
hogy „mindene megvan” a gyereknek,
mégis újabb és újabb különleges ajándékokkal szeretnék elhalmozni őt. Még akkor is, ha ezek a drága
játékok feltehetően komoly terhet jelentenek a családi kassza
számára. Nem akarunk lemaradni: rohanó, teljesítményorientált
világban élünk, de az utódainkról való gondoskodás az egyik leg
ősibb ösztönünk. Az ember egyszerre tartja szem előtt a múltat,
jelent és a jövőt. Nem akarjuk, hogy gyermekeink lemaradjanak
valamiről. Boldogok vagyunk, ha örülnek, vagy ha megkapnak
valamit, ami nekünk nem adatott meg gyermekkorunkban. Arról nem is beszélve, hogy szeretnénk, ha szeretnének minket, s
a fogyasztói társadalomban pedig ezt tárgyakkal a legegyszerűbb
elérni. Legalábbis rövid távon. Fogyasztói szokásainkat a korábbi
korszakok tapasztalatai határozzák meg. Magyarországot a rendszerváltás előtti szűkös választék jellemezte: ahol mindenkinek
nagyjából hasonló lehetőségei és tárgyai voltak. Ebből minden
átmenet nélkül fejest ugrottunk a fogyasztói társadalomba. Alapvetően saját élményeire épít minden nemzedék. Amit ifjúkori
sérelmeinkből megtudtunk, igyekszünk kijavítani gyermekeink
életében. Aztán persze vannak még a saját tudatos és kevésbé
tudatos motivációink is. Sokat dolgozunk és tárgyakkal akarunk

Gyermeknapot tartottunk

A színpadon zene, a parkban többek között kettő óriáslégvár, tengó, foci stb., fagyi, jégkása fogadta a Nárai gyermekeket.
A szombathelyi „72-es Bisztró”, a Nárai származású Varga László jóvoltából több száz szűrt hideg üdítőital, cukorka várta a kicsiket. Hálásan köszönjük Lászlónak a felajánlást! A vacsorát a
Náraiért Egyesület készítette és tálalta. A nagy meleg ellenére is a
résztvevők létszáma meghaladta a 250 főt. A résztvevőket előbb
Horváth Szabolcs elnök köszöntötte, csillámtetoválást Nádas Nikoletta óvodavezető és lánya Petra készített, míg a rajzversenyt
Nagy Tamás festőművész-tanár zsűrizte, jutalmazta. A rendezvény a Náraiért Egyesület sikeres pályázatával 300 ezer forintból
valósult meg, köszönjük a kormány támogatását. 
(N. T.)

kompenzálni, kárpótolni. Vagy esetleg nem merünk nemet mondani a gyereknek, azt hisszük, hogy attól fog jobban szeretni minket, ha elhalmozzuk ajándékokkal, netán az ajándékozás a szeretetnyelvünk. Miközben a legjobbat akarjuk a gyermekünknek,
akaratunkon kívül olyan környezetet teremtünk számára, melyben feszült, ideges, nyugtalan lehet. Tulajdonképpen a gyerek a
stressz állapotába kerül a körülötte hemzsegő rengeteg tárgytól és
ingertől és ezért sok esetben nehezen kezelhetővé válik. Sokszor
megfigyelhető, hogy míg a kicsiknek mindenük megvan: divatos
ruha, sok játék, addig az anyuka a „régi”, szülés előtti ruháit,
táskáit hordja. Persze az anyák legelemibb mozgatórugója, hogy
a gyerek igényeit helyezik előtérbe. Még tanuljuk, hogyan lehet
egyensúlyban tartani a munkát és a családot egy olyan világban,
ahol a gyerek születése utáni 3 évet a gyerek tölti ki az anya életében. Mindig a nők végzik az otthoni munka oroszlánrészét. Nem
csoda hát, hogy sokszor az anyák csúsznak a sor végére, főleg, ha
dolgoznak is mindemellett. A munka és a család sok anyát annyira beszippant, hogy a hobbijuk is a gyerek lesz. Fontos az arany
középút megtalálása, persze számolnunk kell a sok tudat alatti
mozgatórugóval is. Már üdvözletes állapot, ha érezzük mindent
megkapnak a gyermekeink, s így érdemes újra meghatározni a
„minden” és a „fogyasztás” fogalmát. A fogyasztás ugyanis nem
csak tárgyakat jelenthet, ajándékozhatunk élményeket is. Egy különleges vagy izgalmasan megszervezett, közös családi program
maradandó élmény lehet az egész családnak. Ne feledjük! A kevesebb néha sokkal több!
Molnárné Németh Emma
védőnő

Dr Rátkai László esperestől búcsúztunk
Nyugdíjba vonult 2021. július végével dr. Rátkai László esperes-plébános. 1984-től, azaz 37 éve látta el kisebb-nagyobb
megszakításokkal a Nárai plébániát. 77 évesen végleg nyugdíjba
vonult. Jókívánságokkal, dalokkal, temérdek ajándékkal búcsúztunk Tőle. Virágcsokor, egészséges ételekből álló ajándékcsomag, könyv, cd, arany emlékérem volt többek között az ajándéka.
Külön dalcsokorral készült az Örökzöld Nyugdíjasklub és Szabó
Ferenc – Czupy Ádám ének-gitár duó. A viszontlátás reményében búcsúztunk, Isten áldását, jó egészséget, hosszú tartalmas
nyugdíjas éveket kívánva számára. 
(N. T.)
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Náraiért Egyesület
A logóból is látszik, hogy egyesületünket
2008-ban, 14 évvel ezelőtt hoztuk létre. (A
logót Nagy Tamás a Kanizsai Dorottya Gimnázium művésztanára készítette, aki az egyesületünk alapító tagja és szintén Náraiban
él.) Az alapszabályunkban, melyet 2015-ben
az előírásoknak megfelelően módosítottunk, a következő célokat
fogalmaztuk meg:
– a Náraiban élő és élni akaró állampolgárok támogatása,
– szociális, kulturális céllal alakult,
– ezért felvállalja a kulturális szabadidő szervezését,
– szorgalmazza a közélet élénkítését,
– gazdasági és szociális lehetőségeket ragad meg azért, hogy a
község népességmegtartó erejét erősítse,
– támogatja a faluban élő idősek és fiatalok ezirányú elképzeléseit,
– rendezvényeket, előadásokat szervez,
– felhívásokat, kiadványokat jelentet meg és terjeszt.
Az elnökség tagjai:
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– a 72. Bisztró, Varga László vezetésével, aki az óvodás és az
iskolás gyermekek támogatója az egyesületünkön keresztül,
– Dj Bluff, azaz Palkovics Norbert, aki ránk bízta, hogy mely
célunk megvalósításához használjuk fel adományát,
– a netadvance Kft. Lóránth Csaba révén, aki a karácsonyi
ajándékcsomagok megvásárlásához nyújtott anyagi támogatást.
Nagyon szépen köszönjük Támogatóink önzetlen segítségét!
Ugyanitt szeretnénk jelezni, hogy más mecénások segítségének
is nagyon örülünk. Akár az általuk jónak tarott aktivitások megvalósításában is tudunk együttműködni, ha azok céljainkkal össz
hangban vannak. Jó célnak gondoljuk, hogy a Nárai Iskola, az
Aranykapu Óvoda, az Örökzöld Nyugdíjasklub, a Dalkör, a Helytörténeti Kiállítás működését, programjainak szervezését segítsük. Ehhez is bárminemű javaslatot, segítséget szívesen veszünk.
Az elmúlt két évben a Covid-19 pandémia miatt csak korlátozott
módon tudtunk működni. Remélem az idei, új esztendőben ez
már változni fog és jó irányba fordulnak a lehetőségeink! Hívunk
és várunk magunk közé, a Náraiért Egyesületbe olyan tagokat,
akik aktívan részt tudnának venni a már ismertetett céljaink megvalósításában. Elkérhetőségünk: naraiert.egyesulet@gmail.com
Boldog Új Esztendőt Kívánok mindenkinek Náraiban!
Marton Melinda
szervező titkár

Kettő aranyminősítés
érkezett Náraiba!
Horváth Szabolcs Bakonyiné Gábor Vivien Marton Melinda
elnök
pénztáros
szervező titkár
Velünk együtt legalább 10 fő kell az egyesület működéséhez.
Vagyunk is ennyien szerencsére, de lehetünk akár többen is,
mint tízen. Jelenleg 4000 forint az éves tagdíj, melyet 2 részletben is be lehet fizetni. A 2021-es évben megvalósult Náraiért
Egyesületi aktivitások:
– januárban kiadtuk a Nárai Hírmondót,
– júniusban megszerveztük és lebonyolítottuk a Gyereknapot,
– beszereztünk egy streetball szettet, mely a Millenniumi parkba került,
– júliusban támogattuk az óvodai-iskolai SzM-partyt,
– augusztusban megszerveztük a falunapot pályázat segítségével,
– októberben segítettünk lebonyolítani a Pátria napot,
– novemberben támogattuk az Aranyvári bált, Varga László segítségével,
– decemberben karácsonyi ajándékcsomagot ajándékoztunk
10 nehezebb sorsú családnak, magánszemélynek.
Ezeket a tevékenységeket csakis támogatóinkon keresztül tudtuk megvalósítani. Nevezetesen:
– Nárai Község Önkormányzata, mint fő támogatónk,
– a Pannonpiros Mobilkereskedelmi Kft. és a Novus Favonius
Kft. mögöttük Lóránth Zoltánnal, aki a Nárai Hírmondó kiadását teszi lehetővé,

Augusztus 24–25-én rendezték Győrben a Nyugdíjas Dalosok és Nótakedvelők XX. Országos Találkozóját, melyen
kettő produkció is képviselte falunkat, Nárait. Név szerint a
Nárai Dalkör népdal és Ódor Ferenc Magyar nóta kategóriában. A kiemelkedő előadásokért a Nárai Dalkör „Arany minősítésen”, míg Ódor Ferenc „Kiemelt arany minősítésben”
részesült a szakmai zsűri által a nyújtott teljesítményükért.
Mindkettőjüknek hatalmas gratuláció, tovább öregbítették
Nárai hírnevét! Előadásukat Náraiban is meghallgathattuk
többször is, például a tavalyi falunapon: a Nárai Dalkört kora
este, míg Ódor Ferencet Zámbó Krisztián előtt.
(N. T.)
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Nárai Hírmondó
Falunapot tartottunk

Augusztus 28-ai rendezvényünk képekben. Bár az eső néha bezavart, ettől függetlenül rendben lezajlott eltekintve attól, hogy
a legnagyobb várat a közben szemerkélő eső miatt nem tudtuk
felállítani. Zámbó Krisztián meglepetésünkre magával hozta énekes/rapper barátját NorBee-t. Éjszaka pedig Bluff & Szunyog keverte a zenét. 
(N. T.)
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Megalakult az Alpokalja-Öko Alapítvány
Fókuszban az ökoszemlélet: hulladéklerakó felszámolás, közpark és játszótérfejlesztések
Fenti néven 100.000 forint tőkével alakult új civil szervezet
Náraiban tavaly nyáron. Ősszel pedig a volt Tsz kavicsbányát,
ismertebb nevén a „Barasits-bányát” – ami a valóságban egy
felhagyott, illegális hulladéklerakó – megvásároltuk. Célunk
a terület megtisztítása. Ősszel mintegy 30 fő gyűlt össze, 120
zsák szemetet gyűjtöttünk össze és szállítottuk el. Szeretnénk a
tavasszal is hasonló akciót szervezni. Céljaink elérése érdekében

Alapítványunk a Magyar Falu Programban pályázatot nyújtott
be a Tulipán utcai – jelenleg magántulajdonban lévő és nem működő – közpark és játszótér megvásárlására. Amennyiben sikerül
forrást nyernünk, úgy a területet megtudjuk vásárolni és a szükséges teendők után a játszótér ismét kinyithat, működhet.
Alapító: 		
Kuratórium elnöke:
Kuratórium tagja:
Kuratórium tagja:

Németh Tamás
Lóránth Csaba
Koltay István
Rozmán Pál

ALPOKALJA-ÖKO ALAPÍTVÁNY
9797 Nárai, Petőfi Sándor utca 41.
Adószám: 19309754-1-18
Bankszámlaszám: 50433546-10001129
Köszönjük minden eddigi támogatónk segítségét!
Németh Tamás
alapító
lakossági felhívást tettünk közzé, aminek hatására 780.000 forint adományt kaptunk. Legnagyobb adakozóink: Nyul Zoltán
250.000 forint, Bene Imre 250.000 forint, Palkovics Norbert
50.000 forint, netadvance Kft. 50.000 forint, Dr. Szilágyi Zoltán 30.000 forint voltak. Természetesen rajtuk kívül még több
kisebb adományt kaptunk. A bánya vételára 300.000 forint volt.
Célul tűztük ki a Millenniumi park játszóterének felújítását is.
Az ehhez szükséges faanyagot megvásároltuk, Király Árpád helyi
asztalos pedig felajánlotta a játszótér átépítését. Ezt a játszóteret
bővíteni is szeretnénk, egy nagy kombinált vár eszköz beszerzésére is benyújtottunk pályázatot.

Nárai Aranykapu Óvoda, községünk óvodája
Ha a 2021-es évre visszagondolok, kétféle
érzés fog el. Az élet egyik oldalról sokat elvett,
a másikról sokat adott. A vírushelyzetet nem
kell ecsetelnem senkinek, hisz mindenki számára ismert. Volt ebben az évben is minden.
Óvodabezárás, rendkívüli szünet, hatósági
karantén, megbetegedett gyermekek, dolgozók. Sok hiányzás óvatosságból, féltésből is. Megválaszolatlan
kérdések, mikor teszünk jót? De kezdünk hozzászokni, és helyén
kezelni a helyzetet, megoldani a problémákat, és reménykedni,
hogy ennek a szörnyűségnek hamarosan vége lesz. Ahogy említettem, sok jót is hozott az év. Bővült is szeretett óvodánk. Egy
többfunkciós csoportszobával gazdagodtunk, melyet a 2021/22es tanév elejétől birtokba vehettünk. Meg is töltötték a gyermekek kacajjal, zsivajjal. Nagy összefogás, rengeteg munka kellett
hozzá, de közös volt a cél, így végül sikerült. Hatalmas köszönet
mindenkinek, akinek ebben a projektben része volt, a tervezéstől, az alapkőletételen át, a kivitelezésben, megvalósításban,
együtt gondolkodásban, ki- és be- és átpakolásban, raktározás-

ban. Köszönjük! Szépült az óvodakert is, sok-sok új játék került
az udvarra, mind egytől-egyig EU szabványos, minőségi játszóeszköz. Jelenleg a három csoportban 65 gyermek jár óvodába, s
úgy tűnik, jövőre sem leszünk kevesebben. Várhatóan 15 nagycsoportos fog elballagni májusban, akik a 2022. szeptembert már
az iskolapadban kezdik. Helyettük új, kicsi gyermekek érkeznek,
biztosítva ezzel az élet körforgását, az óvoda vérkeringését. Köszönöm az óvoda fenntartójának, Nárai Község Önkormányzatának, Képviselő-testületének egész éves támogatását, köszönöm a
szülők bizalmát, hatalmas segítségét, s hálásan köszönöm a Nárai
Aranykapu Óvoda minden dolgozójának áldozatos munkáját. Végül, de nem utolsósorban engedjék meg, hogy megköszönjem
Varga Lászlónak támogatását, hogy sosem felejtkezik el a Nárai
óvodásokról, és köszönöm Szabó Gyulának, hogy minden karácsonykor az összes óvodást finom, egészséges mézzel ajándékozza
meg. Az ovisok szép, magas karácsonyfáját pedig Hegedüs Lászlónak szeretném megköszönni!
Nádas Nikoletta
óvodavezető
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Elmúlt évben is megtartottuk
állami ünnepeinket
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Szüreti felvonulást tartottunk
Szeptember 25-én, szombaton 14–18 óra között a község
utcáin szüreti felvonulást tartottunk. Ezt követően a művelődési házban bohém szüreti műsor, vacsora és hajnalig tartó dínomdánom következett. Vacsorára vasi tájjellegű szüreti
pincepörkölt volt, míg a jó hangulatú zenéről DJ BLUFF gondoskodott. 
(N. T.)
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2021. évi anyakönyvi hírek
Akiket szeretettel köszöntünk
Szakály Dóra és Neubauer Roland fia Benedek
Babos Szabina és Selmeczy Gyula fia Botond
Kató Diána és Ruzsás Richárd leánya Kata
Ludván Zsanett és Sipos Tibor iker leányai Lili és Emma
Horváth Erzsébet és Horváth Norbert fia Dominik
Koller Mária és Németh Norbert leánya Alíz
Meláth Virág és Draskovics Dániel leánya Emili
Valler Tímea és Palkovics Márton leánya Panna
Vincze Tímea és Papp László fia Benett, Milán
Balogh Ramóna és Fölnagy Gábor leánya Gréta
Boros Henrietta és Szabó Gábor fia Máté
Tököli Esmeralda és Pataki Péter fia Maxim, Milán
Földi Borbála és Incze Tamás fia Soma
Horváth Szandra és Domnanics András fia Máté
Kreiner Edit és Babos Balázs leánya Babett
Móser Krisztina és Körhöcz György fia Medárd
Csölle Gyöngyi és Zombori Tamás fia Dorián
Akiknek szívből gratulálunk
Kreiner Edit és Babos Balázs
Vincze Tímea és Papp László
Horváth Erzsébet és Horváth Norbert
Kőszegfalvi Eszter és Skultéti Benjámin
Szalay Bernadett és Békési Ádám
Licskai Bernadett és Stieber Tibor
Molnár Alexandra és Horváth István
Bugányi Viktória és Ásó Márk
Marton Lilla és Weinelt Gábor
Horváth Kinga és Völgyi Gábor
Akiktől fájó szívvel búcsúzunk
Kovács István (élt 82 évet)
Marosits József (élt 72 évet)
Kovács Istvánné /szül.: Molnár Erzsébet/ (élt 79 évet)
Marosits Józsefné /szül.: Rehák Gyöngyi/ (élt 67 évet)
Feldhoffer Jánosné /szül.: Kondics Mária/ (élt 89 évet)
Skultéti Ferenc (élt 88 évet)
Kálmán Károly (élt 68 évet)
Gábriel Ferencné /szül.: Kovács Mária/ (élt 72 évet)
özv. Lóránth Antalné /szül.: Lóránth Erzsébet/ (élt 92 évet)
Kollarics Oszkár (élt 80 évet)
Dr. Szabó Géza (élt 87 évet)
Rádl Albert (élt 74 évet)
Molnár László (élt 81 évet)
Doma Gyuláné /szül.: Resetár Erzsébet/ (élt 88 évet)
Béres Gábor (élt 71 évet)
Zrinyi Jánosné /szül.: Iván Margit/ (élt 82 évet)
Molnárné Németh Emma
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Adventi időszak
Tavaly is készült falukarácsonyfa, Betlehem, adventi koszorú és
a művelődési ház elé került egy éneklő-zenélő Diótörő és Mikulás postaládája is, ahova a gyermekek bedobhatták kívánságaikat.
A falukarácsonyfát ezúttal Feketéné Ancsa, a templomi nagyokat
Zelles Sándor és felesége, míg a kisebb fát Marosits Edit ajánlották fel. Az adventi koszorút Frankné Tóth Mónika dekorálta, aki
több templomi díszítést is felajánlott. Segítségüket, önzetlenségüket ezúton is köszönöm! 
(N. T.)
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Megyei Pátria nap volt Náraiban
A Nárai származású prof. dr. Náray-Szabó Gábor tudós, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának főigazgatója, a Professzorok Batthyány Körének elnöke, miniszterelnöki tanácsadó volt a díszvendégünk október 9-én Náraiban a
XXVII. Megyei Pátria napon, mely a Vasi Honismereti Egyesület
közös szervezésében valósult meg. Előbb a művelődési házban
gyűltünk össze, ebéd után megtekintettük a helytörténeti gyűjteményt, majd a megemlékezés koszorúját helyeztük el a temetőben található Náray-Szabó sírkápolnában, megemlékezve a tudós
család felmenőiről. 
(N. T.)

Szeptember 12-én vasárnap tartottuk a búcsú ünnepét
Előbb 8 órakor a Szentmise, majd a Szentmise után szeretet
vendéglátás volt a templomtéren. 13.30 órakor a sportpályán

Nárai SK–Répcevölgye Sk Bő labdarúgó-mérkőzés volt. A településközpontban pedig egész nap vidámpark működött. (N. T.)

14

Nárai Hírmondó

2022/1

Köszöntöttük községünk szépkorú lakóit
Immár hagyomány, hogy minden évben összehívjuk településünk szépkorú lakóit: műsorral, vacsorával és kedves szavakkal köszönjük meg számukra a ledolgozott éveket, hogy megteremtették
a mai generáció számára az alapokat. November 20-án, szombaton
kora este műsorral és vacsorával vártuk településünk szépkorú lakóit. Az est folyamán fellépett a Nárai Dalkör, az Örökzöld Nyugdíjasklub énekkara, Ódor Ferenc nótaénekes, a Nárai Hastánc
csoport két tagja. Valamint bemutatkozott Náray Mia írónő, aki
a Bíborfelhők Savaria felett című könyvét hozta el bemutatásra.
A vacsorán kétfajta húsétel közül is választhattak a megjelentek.

A fináléban pedig együtt énekelt a két helyi énekkar, amelyhez
még országgyűlési képviselőnk is csatlakozott. Ez alkalmat ragadtam meg arra, hogy képviselő-testületünk megbízásából Hende
Csaba részére átadjam az elismerő oklevelet és emlékplakettet
Náraiért végzett országgyűlési képviselői munkája elismeréséül.
Kívánok ezúton is jó egészséget Nárai minden szépkorú lakójának! Kívánom, hogy szerető család vegye körül községünk minden nyugdíjasát!
Németh Tamás
polgármester
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Nárai Hírmondó
12 év, köszönöm!

Nádas Nikoletta vagyok. Szeretnék elköszönni, és megköszönni
mindent, amit e falu, s az emberek adtak nekem 12 év alatt. 2010.
február 1-jén kezdtem el dolgozni a Művelődési házban, az akkori
képviselő testület akkor szavazott bizalmat nekem. Belecsöppentem
egy ismeretlen falu életébe, igazából nem ismertem szinte senkit
sem. Hatalmas kihívás volt ez nekem, életem része lett a közösségi élet szervezése és
Nárai. Az első legfontosabb feladatom,
amit Németh Tamás
polgármester Úr kért
tőlem, az az volt, hogy
hozzak létre egy nyugdíjasklubbot. Nem volt
egyszerű ismeretlenként megnyerni a falu
idős embereit, de a
12 év alatt erre vagyok
a legbüszkébb, hogy
sikerült. Idén már 12
éve, hogy heti rendszerességgel működik
az Örökzöld Nyugdíjasklub Náraiban. Sajnos több tagot, több idős
embert veszítettünk el időközben, de a mai napig működik, szervezkedik, dalol a maroknyi csapat. Annus néni, a két Rózsi néni, a
Tóth házaspár, a Resetár házaspár, a Domonkos házaspár, és a két
Erzsi néni. Rengeteg élmény, utazás, dalos próba, szülinapok, sok
nevetés, betlehemezés, régi történetek fűznek hozzájuk, és szeretet.
Nagyon fognak hiányozni nekem! Ez idő alatt – ha a vírus nem szólt
közbe – minden évben tartottunk nyuszivárást, kézműveskedtünk a

179 nap alatt elkészült, majd
átadtuk Nárai új óvodáját!
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kicsik örömére, volt májusfaállítást, majd ki is táncoltuk. Megünnepeltük a gyermekeket, a Nárai Egyesülettel karöltve szórakoztató
programokkal, családi vetélkedőkkel kedveskedtünk az aprónépnek.
Volt falunapunk, szinte minden alkalommal forró nyári napon, hajnalig, kifulladásig. Mindhárom nemzeti ünnepünket megtartottuk,
s méltón megemlékeztünk. Együtt vártuk a Jézuskát a templomban,
együtt forralt boroztunk az adventi vásáron, ahol mindenki megállt
egy pillanatra, hogy feltöltődjön a karácsonyi ünnepek előtt. Rönkhúzást is tartottunk, mely üde színfoltja lett a februárnak, ennek
megszervezése, lebonyolítása is kedves a szívemnek. Sok fiatal, aki
részese volt eme hagyományőrzésnek mosolyogva fogja mesélni majd
unokájának, mikor fényképeket nézegetve feleleveníti, hogy „nézd a
mama itt milyen fiatal volt! De jó is volt!” Hét rönkhúzás volt, hétszer ültettük rönkre a falu bolondmenyasszonyát és párját. A másik
nagy rendezvény, a szeptemberi szüreti fesztivál. Ha jól számolom,
tíz szüreti felvonulás volt traktorokkal, lovaskocsikkal, lóháton, talicskán, sétálva, de mindig vidáman. 2011. szeptember 25-én volt
az első, s tavaly a tizedik. Sokan várták ezt is, hisz – talán a falunapot
kivéve – itt találkozott, beszélgetett, mulatott egymással a legtöbb falubeli. Végül mit kaptam én? Sok-sok új barátot, ismerőst. Szép szavakat, néha elismerést, volt, hogy kritikát. Élményeket, történeteket,
boldog perceket, órákat, könnyeket, néha öröm, néha bánat miatt.
Tapasztalatot, bölcsességeket, segítséget, egy-két új ráncot. De otthonra is és társra is leltem, így lett négytagú a családom, két gyönyörű
gyermekkel. Köszönöm szépen Nárai, köszönöm Önöknek, Nektek!
A teljesség igénye nélkül így a végére engedjenek meg pár fotómontázst, amely bepillantást mutat az elmúlt időszakra. Kívánom, hogy
a leendő művelődésszervező is érezze nagyon jól magát, munkájához
kívánok kitartást! Köszönöm Nárai Község Önkormányzatának, és a
Képviselő-testületnek az eddigi bizalmat, segítséget!
Nádas Nikoletta
volt művelődésszervező

Nárai Hírmondó
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Boldog karácsonyt Nárai!
Ezzel kereste fel több Náraihoz köthető magánszemély és
saját maguk által vásárolt ajándékokkal lepték meg a rászorulóbb kisgyermekes családokat.
Lóránth Csaba alpolgármester és párja Marton Melinda pedagógus leginkább tartós élelmiszerekből álló csomagokat állítottak össze és juttattak el a családokhoz saját
és a Náraiért Egyesüet nevében is. Palkovics Norbert (DJ
BLUFF) mint Palace Póker Club, illetve jóbarátja Gadó
András sportoló a Savaria Clean Team Kft. tulajdonosa is

Kovács Ramóna:
Rigófüttyre ébredtem
Otthonomban s reggelemben
rigófüttyre ébredtem.
Dalos gerle búgott mellé
baritont végtelenben.
Fecske dróton ficsereg
zsazsogó seregélynek,
kikeletkor ékes búcsút
mond a csillagos égnek.
Kicsi rozsdafarkúnk gyorsan
tollakért szállt most messze
s díszítgeti félkész fészkét
egyre jobbra és szebbre.
Sárgarigó hím fent nyávog
magas tölgyfa ölében
és verebek csiripelnek
szederfa rejtekében.
Fürgegyík elillan nyomban,
elbújik egy kis lyukban.
Két fehér gólyánk kelepel
és vadászgat nyugodtan.
Hűvös eső – kipp-kopp, csipp-csepp –
szivárványt varázsol fent.
Póni nyerít füvet kérve,
harang kondul idebent.
2013.05.05.

saját maguk által vásárolt tartós élelmiszerekből, háztartási tisztítóeszközökből, kozmetikumokból álló csomagokkal
lepték meg a rászorulóbb nárai családokat. Illetve a DM
üzlethálózattól is kértek és kaptak felajánlásokat, amiket
célba juttattak. A négy magánszemély által felajánlottak
értéke többszázezer forint érteket tett ki! Melinda, Csaba,
Norbert, András! Nárai minden lakója nevében köszönöm
önzetlenségeteket!
(N. T.)

Változás
a művelődési házban
Szabó-Böröndy Andrea vagyok, 7 éve költöztünk a férjemmel Náraiba, ami nem titok, hogy elvarázsolt minket.
A falu nyugodtsága mellett nagyon szeretem, hogy minden hónap ad valamilyen
programra lehetőséget,
ahol összegyűlhet a falu
népe gyerekek és felnőttek egyaránt. 3 éve a szülői munkaközösség tagja
vagyok az óvodában, ezáltal lehetőségem volt több
program szervezésében
is részt venni. Ezen rendezvények az összetartó
csapatnak köszönhetően mindig jól sikerültek.
2009-ben végeztem a
Nyugat-Magyarországi Egyetemen Művelődésszervezőként.
5 évig dolgoztam Táplánszentkereszten egy kastélyban esküvő- és rendezvényszervezőként. 2020 óta esküvőszervezéssel és partiszervezéssel foglalkozok saját vállalkozásban.
Amikor megláttam ezen hirdetését, egyből jelentkeztem.
Nagy lelkesedéssel indulok neki a feladatnak. Szeretném
élettel megtölteni a Művelődési házat és a könyvtárat is.
Gyerekeknek foglalkozások lesznek szinte minden hétvégén, ahol megismerkedhetnek a hagyományokkal, ünnepekkel, miközben játékos feladatokban lesz részük. Kulturális programokban sem lesz hiány, illetve családi napokat
is szeretnék csinálni a falu közösségi terein. A lehetőségek
tárháza széles, örülnék, ha a falu lakói minél több közös
programon tudnának együtt részt venni. Biztos, hogy szükségem lesz a lakók segítségére és támogatására és szeretném, ha bizalommal fordulnának hozzám!
Szabó-Böröndy Andrea
közművelődési szervező, könyvtáros

