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Köszönet az olvasónak!
Régóta várt jó hír részeként közölhetem ismét csak nagy
örömmel a Náraiért Egyesület létrejöttét településünkön.
Jelenlétük a kulturális élet területén azt hiszem, nem indokol magyarázatot. Lelkes aktivistái önzetlenül, anyagi érdekeltség nélkül teszik dolgukat, szerveznek Nyuszivárót,
Gyermeknapot, Falunapot, ovisbulit, ruhabörzét, ültetnek
muskátlit a közterületi virágládákba, sőt még a lomtalanítás résztvevőit is meglepték zsíros kenyérrel, hideg sörrel,
egyszóval cselekednek Náraiért. Most gondolták/gondoltuk úgy, hogy eljött az ideje a falu újságjának a felvállalására is, amely eddig is civil összefogás eredménye volt. Így te-

hát az újság gondozása, további ügyvitele szintén civil összefogás eredményeként a függetlenséget megőrizve immár a
Náraiért Egyesület kiadványa, amely közhasznú szervezet tevékenységi körében már az alapításkor is megjelölte célként
a településről szóló, a településhez kötődő kiadványok megjelentetését Horváth Szabolcs elnökletével. Kívánom, hogy
az újság mind jobb és jobb legyen, jelentse ugyanazt a közért
végzett felelősségvállalást, mint amit indulásakor (1999-ben
még önkormányzati helyi hírújságként, majd 2006-ban újraindításakor) felvállalt!
Németh Tamás

Mesélő krónikák – a templomalapító Nárai plébános
A Nárai születésű Győri János, mint a Kőszegi Jézus Szíve templom megálmodója, mecénása
Arckép nem maradt utána, nevét, emlékét őrzi hatalmas alkotása, a kőszegiek évszázadokra megépített, az ország egyik legszebb neogótikus temploma, s bár szülőfalujában – Náraiban – ma minderről semmit
sem tudnak, Kőszegen nincs ember, aki ne
tudná, hol található a róla elnevezett Győri János utca.
Győri János nárai szülők gyermekeként
Náraiban született 1789. szeptember 28án, családi körülményeiről végrendeletének
néhány pontjából értesülhetünk. Édesapja Győri József, édesanyja Recetár Terézia volt. Szülei később, időskorukban már
vele laktak Kőszegen a plébánián, apja itt
halt meg, itt temették. Édesanyja már előbb
meghalhatott.
A nárai Győri családban öt fiúgyermek született. Hárman, mint házasok utó-
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dok nélkül haltak meg, a negyedik – gyermekeivel együtt – már 1847 előtt elhunyt,
így csak az oldalági rokonokról emlékezik
meg a végrendelet. A Győri család legközelebbi rokonai Náraiban a Zrinovácz (ma
Zernovácz) és a Recetár (ma Resetár) családok voltak.
Győri János végrendelete hű tükre egyházias és szociális gondolkodásnak, általános és főörökösévé egy leendő, megépítendő, méreteiben minden eddigit meghaladó,
új kőszegi plébániatemplomot tesz. Amit
az egyház szolgálatában szerzett, azt holta után leteszi az egyház oltárára. A szentségekkel ellátó papnak fáradsága fejében 20
forintot köt ki a végrendeletben. Halálakor
szolgálatban lévő káplánjainak atyafias emlékül 6 db császári aranyat hagyományoz.
Folytatás a 8. oldalon
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Önkormányzati hírek
Elkészült és kikézbesítésre került a
2009. évi Nárairól szóló kártyanaptár.
A jó idő közeledtével kiültetésre kerültek a villanyoszlopokon lévő ládákba a
muskátlik, melyeknél a Sportkör és a
Náraiért Egyesület segédkezett, akik a ládákat lejjebb szerelték a könnyebb öntözhetőség kedvéért. Ezúton is kérek
mindenkit, akinek módjában áll, hogy a
virágöntözésben legyen segítségünkre. Sikeresen lezajlott az idei
évi lakossági lomtalanításunk is, amelynél Hompasz Béla, Stubits
László és Bakonyi Erik nyújtottak szállítójárműves segítséget, valamint a lomok összegyűjtésében is sokan voltak segítségünkre,
ezúton is köszönjük fáradozásaikat! A munka végeztével a segítőket a Náraiért Egyesület jóvoltából a Polgármesteri Hivatalban
hideg sör és hagymás zsíros kenyér várta. A település kép javítása céljából megrendeltem 12 db kültéri virágvályút. Ezekből négy
az óvoda elé, kettő a temető elé a Mária szobor fülke mellé, kettő a templomkertbe, kettő a Hősi emlékműhöz és kettő a Millenniumi kopjafához került. A visszajelzések is igazolják szükségszerűségüket, így jövőre továbbiak beszerzését tervezzük. A temetőben elbontásra került a használaton kívüli faház, ugyanide
beszerzésre került 10 új öntözőkanna. Határoztunk a temetőkerítés elkészítéséről. Ide kapcsolódó hír, hogy a temető előtti
erősen korrodált állapotú sárga korlát átfestése is megtörténik,
a Közút Nonprofit Kht. által elfogadott és ajánlott kódszámú és
márkájú menta zöld színű hídkorlát festékkel. A munka elvégzését Szakály Tamás szakiparos mester vállalta el, aki a régi festék
leégetése után csiszológéppel teljesen megtisztítja a fémfelületet,
majd antioxid felületvédelemmel újraalapozza, ezt követően kerül rá a zöld szín.
Határoztunk az Arany János, Hősök tere zsákutca szakasza
és a Kossuth Lajos utca végszakaszának rendbetételéről, amely
profilozás után kétrétegű bitumin emulziós felületi zárást kap,
így a portalanítása megoldódik. Terveink szerint a kivitelezéssel egy időben a községi utak hibás, kátyús szakaszai is kijavításra kerülnek.
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az Ady Endre utca
útfelújítására, újraaszfaltozására. A munkálatok előreláthatóan
5,2 millió forintba fognak kerülni, melynek felét biztosítaná a
pályázati lehetőség. Megemlíteném, hogy a pályázat beadásához
komplett tervet kellett készíttetni (az idő rövidsége miatt csak
egy zalai cég vállalta el a munkát). Hozzátenném, ha pályázatunk
negatív elbírálásban részesül, akkor ezzel a tervvel 2010-ben ismét szeretnénk pályázni, tehát az útfelújítást csak akkor valósítjuk meg az idén, ha pályázati pénzt kapunk hozzá.
Módosítottuk óvodánk nevét, amely július 1-től hivatalosan is
Nárai Aranykau Óvoda lett. Definiálva és hangsúlyozva a név által is, hogy a kiváló óvodapedagógusoknak, nevelőknek hála óvodánkban olyan magas fokú nevelőmunka folyik, amelyre igazán
büszkék lehetünk. Ilyen óvodába pedig a gyermekeknek is öröm
járni és mint ahogy a dalban is áll: nyitva van az aranykapu, csak
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bújjatok rajta. Más szempontból törekedtünk az egyediségre is,
hiszen tudomásom szerint megyénkben nem működik ilyen néven óvoda. Nagy Tamás grafikus vállalta a felirat és embléma tervezését, kivitelezését az óvodánk falára. Az óvodába beszerzésre került egy fénymásolós nyomtató, így a dolgozók a számítógépes konfigurációt már teljes körűen tudják használni. Számomra elfogadhatatlan állapot volt, hogy az óvoda dolgozói munkaidő után, otthon voltak kénytelenek mosni ez idáig az abroszokat, függönyöket, stb., ezért óvodánkba beszerzésre és beszerelésre került egy modern automata mosógép. Ugyancsak megemlíteném, hogy a nyári leállásban teljesen átépítjük az óvoda vizesblokkját, amely régóta sürgető feladat. Lóráth Gyula vállalta
a vizes munkák, Kurcz Ernő pedig az új burkolással járó feladatok elvégzését. Reményeim szerint ezáltal a csatorna bűz is megszűnik. Ugyancsak megvalósul a nyáron a sportpályán is a csatorna rákötése, valamint új külső lépcsők készülnek járdával együtt.
A Náray család tagjainak diszponálásával elkészült a Nárai
Náray család történetét bemutató internetes honlap, a www.
naray.eu, amely a település névadó családjáról tartalmaz információkat, családfákat. Akit érdekel egy kicsit a település múltja, érdemes elböngészni az oldalon, hiszen valahol nekünk szól,
rólunk is szól.
Önkormányzatunk elindította a közmunkaprogramot, ennek
keretében három fő közmunkást vettünk fel, akiknek feladata a
községrendezéssel összefüggő feladatok végzése lesz. Megemlíteném, hogy az óvoda fénymásolójának, mosógépének, a közmunkások szerszámainak, kültéri virágládáinak hazaszállításában
Lóránth Csaba nyújtott segítséget.
Németh Tamás
polgármester

Asszonykórus
Tisztelt Hölgyeim! Kortól és családi állapottól függetlenül várjuk hölgyek érdeklődését, jelentkezését egy alakuló asszonykórushoz, amely hivatalosan a Náraiért Egyesülethez fog tartozni. Eddig már 5-6 jelentkezőnk van, ami
nagy előrelépés! Igény szerint karnagyot is tudunk biztosítani ahhoz, hogy egy fél-egyórás műsor összeálljon. A leendő kórus színesítené ünnepeinket, de az önkormányzat
keresné a folyamatos lehetőséget és segítséget biztosítana más településeken, különböző rendezvényeken történő bemutatkozáshoz is. Az eddigiek alapján szóba került
a leendő kórus neveként a Nárai Sárgaliliom Hagyományőrző Asszonykórus is, mintegy utalva arra a tényre, hogy
településünk erdei közt virágzik a sárgaliliom talán legnagyobb hazai állománya, így e név is hozzájárulna a pozitív településmarketinghez. Próbahelyként több verzió is
szóba jöhet. Tehát: ha a település asszonykórust szeretne, Hölgyek rajta! Az érdeklődők további felvilágosításért
fordulhatnak Művelődési Házhoz, az óvodához, Marton
Melindához, de akár hozzám is.
Németh Tamás
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Halásos baleset Nárai mellett
Egy idős vaskeresztesi házaspár tartott Nárai irányába Daewoo
Lanos típusú gépjárművükkel. Szombathely után, a téglagyáridombnál hajtottak felfelé, amikor a kanyarból egy „ide-oda pattogó”, nagy sebességgel érkező Skoda Felícia került eléjük. A sofőr fékezett, de már nem tudta elkerülni az ütközést. A Daewoo a

a hátsó ülésen egy üres gyermekülés feküdt és válságos állapotban lévő sofőr nem volt eszméleténél, így nem kérdezhették meg
tőle, hogy más is volt-e az autóban. Szerencsére a tűzoltók senkit
sem találtak az erdőben és időközben az is kiderült, hogy a kisgyermek nem volt a járműben az ütközés előtt.

Skoda oldalába robbant, eltüntetve annak az anyósülés környéki
részébe. Az oldalirányú ütközésben a Skoda szombathelyi hölgy
sofőrje nekicsapódott a jobboldali ajtónak és súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. A Daewooban utazó pár is megsérült. A karambol után a helyszínre érkező rendőrök és tűzoltók
átfésülték a baleset helyszíne melletti erdőt és az út szélét, mivel

Az utat a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárta a
rendőrség, az aszfaltot a roncsok elszállítása után a tűzoltók tisztították meg. A baleset körülményeit szakértő bevonásával vizsgálják. A Skoda szombathelyi sofőrje a kórházba szállítás után
életét veszítette.
(forrás: www.nyugat.hu)

Rövid hírek
Ismét szemfüles tolvajok lovasítottak meg értékeket
egy Nárai házból. Megelőzhető a baj, ha napközben is
zárva tartjuk az ajtókat, kertkaput míg hátul dolgozunk, illetve ha idegeneket nem engedünk be sem a
házba, sem az udvarra.
Májusfa állítás
2009. április 30-án csütörtökön koraeste az eső ellenére is több mint száz ember gyűlt össze, hogy figyelemmel kísérje a májusfaállítást.
Első áldozás
Május 24-én, vasárnap öt harmadik osztályos gyermek végezhette el első szentáldozását a Szent tamás
templomban. Név szerint: Andor Dóra, Horváth Nóra,
Lóránth Máté, Sáfrányos Norbert, Streil Nikoletta.
Audi rally
2009. június 6-án szombaton tartott Audi rally verseny során a szervezők a csapat egyik pihenőállomását
3 fős személyzettel Náraiban a Millenniumi parkban
állították fel, aki reggel 8 órától 15 óráig voltak jelen.
A mezőny 13-14 óra között haladt át településünkön.
Felhívás
Az óvodavezető kéri a nagycsoportosokat, hogy július 22-én, szerdán, 23-án, csütörtökön és 24-én,
pénteken 10 órakor menjenek a Millenniumi Parkba
próbálni! A falunapi fellépésről van szó.
Staféta
Áprilisi számunkban Schubert Miklós, Brenner Benedeknek adta át a stafétabotot. A vele készült riportra azonban októberig várnunk kell, ugyanis a nyár
közbeszólt. Hol Beni nyaralt, hol én nem voltam idehaza. (M. M.)

Az Európai parlament
tagjainak 2009. június 7.-i
választás Nárai eredményei
A Nárai, 1. szavazókörének (Nárai Kultúrház, Petőfi Sándor u.
39. sz). jegyzőkönyvének alapján Takács Mária, szavazatszámláló bizottság elnöke, a szavazatszámláló bizottság tagjai pedig: Kovács Istvánné, Skultéti Lászlóné, Horváthné Kajcsos Gabriella és
Skultétiné Stubits Zsuzsa voltak. A számlálás során a bizottság az
pedig: Kovács Istvánné, Skultéti Lászlóné, Horváthné Kajcsos Gabriella és Skultétiné Stubits
alábbi
eredményt
állapította
meg:
pedig:
Kovács
Istvánné,
Skultéti
Horváthné
Kajcsos Gabriella
és meg:
Skultétiné Stubits
Zsuzsa
voltak.
A
számlálás
során Lászlóné,
a bizottság
az alábbi eredményt
állapította
Zsuzsa voltak. A számlálás során a bizottság az alábbi eredményt állapította meg:
A szavazás
a
Anapján
szavazás
Választópolgárok
Visszautasított
névjegyzékbe
napján a
a szavazás választópolgárok
igazolás
alapján száma
névjegyzékbe
Választópolgárok
Visszautasított
befejezésekor
száma
felvett
igazolás alapján száma a szavazás választópolgárok
választópolgárok
felvett
befejezésekor
száma
száma
választópolgárok
száma
B
C
D
B
C
D
1
976
0

A névjegyzék
a
Azárásáig
névjegyzék
névjegyzékbe
zárásáig a
felvett
névjegyzékbe
választópolgárok
felvett
száma
választópolgárok
száma
A
A
975
975

1

976

Eltérés a
szavazónként
Eltérés a
megjelentek
számától
szavazónként
(többlet:+ / hiányzó:-)
megjelentek
számától
(többlet:+ G
/ hiányzó:-)

Az urnában levő
szavazólapok
Az
urnában levő
száma
szavazólapok
száma
F
F
347

G
0
0

347

Sorsolt
sorszám
Sorsolt
sorszám
1
1
2

SZDSZ
MCF ROMA Ö.
MCF ROMA Ö.
MUNKÁSPÁRT

4
5
5
6

MUNKÁSPÁRT
MSZP
MSZP
JOBBIK

6
7
7
8

JOBBIK
LMP-HP
LMP-HP
MDF

8

MDF

„Kérjétek az aratás Urát…”
„Kérjétek az aratás Urát…”

E
E
347
347

Érvénytelen
szavazatok
száma
Érvénytelen
szavazatok száma

Érvényes szavazatok
száma
Érvényes
szavazatok
száma

H
H
1

I
I
346
346

1

Kapott
A listát állító párt(ok) neve érvényes
Kapott
szavazat
A listát állító párt(ok) neve érvényes
szavazat
FIDESZ-KDNP
273
FIDESZ-KDNP
273
SZDSZ
5

2
3
3
4

Fotó: Dr. Rátkai László
Fotó: Dr. Rátkai László

0

Szavazónként
megjelentek
Szavazónként
száma
megjelentek
száma

5
2
2
1
1
19

%
%
78,90
78,90
1,45
1,45
0,58
0,58
0,29
0,29
5,49

19
24
24
5

5,49
6,94
6,94
1,45

5
17
17

1,45
4,91
4,91
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Az allergia
Az allergia korunk egyik leggyakoribb civilizációs betegsége, mely emelkedő tendenciát mutat minden korosztályban. Ahhoz, hogy egy idegen szót megértsünk, először nézzük meg a jelentését. Az allergia két görög szóból ered.
Allos-ergos: megváltozott történés, valami másként történik, nem megszokott
módon. A két görög szó összevonásából ered az allergia kifejezés. Clements von Pirquet, bécsi gyermekgyógyász adta ezt
az elnevezést a XX. század elején. A jelenség a szervezet természetes védekezés alakul ki. Az idegen anyagok szervezetbe kerüléskor az immunrendszer felismeri a „behatolót” és
megindítja a humorális és sejtes védekezést. Ennek során különböző sejtcsoportok képződnek, melyek egymással és más
sejtféleségekkel bizonyos humorális – folyékony – anyagok,
úgynevezett cytokinek, limfokinek, és interferonok felhasználásával állnak összeköttetésben. A sejtes elemek még az immunfehérjék képzése útján is részt vesznek a védekezésben. A
természetes védekezés során az immunrendszer „túllő” a célon. A túlvédekezés alkalmával a sejtes elemekből felszabaduló mediátor anyagok gyulladásos reakciót váltanak ki a szövetekben, ami kellemetlen tünetekben nyilvánul meg. A leggyakoribb allergiás betegség az allergiás nátha, az ételallergia és a
hörgőasztmák egy része.
Allergiás nátha: Az allergiás nátha sajnos ma már népbetegség.
Hazánkban a lakosság leggyakrabban a parlagfűre, a vadkenderre és a nyárfa pollenjére allergiás. Augusztus második felében és
szeptemberben virágzik igazán a parlagfű. Szerencsére egyre többen irtják a vadkenderrel együtt. Amennyiben száraz és szeles
lesz a szeptember, úgy többen betegedhetnek meg, mert a szél
fújja a polleneket.

Tisztelt Olvasó
A nyár közeledtével pár hasznos tanáccsal
szeretnék hozzájárulni a gyermekek balesetés betegségmentes vakációzásához.
Csak idősebb gyermeket hagyjunk egyedül
otthon. A balesetek döntő többsége a háztartásban történik. A konyhai baleseteknél
gyakoriak az égési, forrázási sérülések, melyeket kellő óvatossággal el lehet kerülni. A
meleg edényeket hőálló kesztyűvel fogjuk meg. Ha már bekövetkezett a baj, a sérült testrészt azonnal hideg vízzel kell hűteni, majd fedőkötést helyezzünk rá. Vágott sérüléseknél fontos a
Betadinos sebfertőtlenítés és a fedőkötés. Előfordulnak áramütések is, melyeknek súlyossága attól is függ, hogy vezető felületen állunk, milyen lábbelit viselünk. Az áramütést követően az
esetleges szívritmus zavarok kizárására még akkor is forduljunk
orvoshoz, ha azt nem tartjuk súlyosnak! A háztartásban előforduló vegyszerekhez (növényvédők), gyógyszerekhez lehetőleg ne
jusson hozzá a gyermek. Fontos a tűzvédelem is (gázon, elekt-
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Az allergiás, náthás megbetegedéseket két nagy csoportra oszthatjuk. Időszakos, szezonális (szénanátha) egy specifikus allergiás
azonnali reakció, mely a nyálkahártyán megfelelő évszakban lép
fel, és krónikus, egész évben fennálló allergiás nátha. A szénanáthára jellemző, hogy időszakosan lép fel, orrelzáródással, viszketéssel és híg, serosus orrváladékkal jár. Az alergiára való hajlam
öröklődik, azok a gyerekek, akiknek a szülei szénanáthában szenvednek, kétszer gyakrabban betegszenek meg. Az orrfolyás következtében másodlagos gyulladás alakulhat ki, az orr-redőben
és a felsőajakon. Az orrelzáródás a legsúlyosabb este és kora reggel. Az allergiás orrelzáródást nyálkaduzzanat, tüsszögés, viszketés, és igen gyakran kötőhártya gyulladás kíséri. A torok kiszárad
az elégtelen orrlégzés miatt, mely gyakran idegentest érzést és
ízérzés zavart is okozhat.
A szezonális allergiás rhinitis (szénanátha) diagnózisát
könnyű megállapítani, mert a pollenszezonhoz kötődik, és
az allergiát okozó virágzással egyidőben lép fel, illetve szűnik meg. Tünetei z első évben a leghevesebbek, később bizonyos mértékig csökkennek, de minden évben ugyanabban
az időszakban térnek vissza. Nagyon érdekes, hogy spontán
javulás is bekövetkezhet, ennek okát azonban nem ismerjük.
A tünetek napközben is ingadoznak, mert a pollentartalom
változik, koncentrációja függ a szélmozgástól, a levegő páratartalmától. A szénanáthában szenvedő autóvezetők lehetőleg ne húzzák le az ablakot. A gyermekeknél a betegség hatására kialakulhat középfülgyulladás, gégegyulladás, bőrgyulladás és csalánkiütés is felléphet. Szerencsére ma már hatásos gyógyszerek állnak rendelkezésünkre, de sajnos az esetek nagy részében a betegséget meggyógyítani nem tudjuk,
csak a tüneteket enyhíteni. A vadkendert és a parlagfüvet a
kertekben, zártkertekben, az utak mellett, közterületeken
és a földeken irtani kell.
Dr. Nedeczky Éva
háziorvos
romos tűzhelyen felejtett ételek), a tűz füstmérgezést is okozhat. Ha már megtörtént a baj a gyermek haladéktalanul értesítse
szüleit. Ha nagyobb baleset történik, beutaló nélkül akár mentő
igénybevételével is a Sürgősségi Osztályra kell menni.
Strandolás, vízpart. A nyár leggyakoribb veszélye a napégés.
Az insoláció a víz mellett jóval nagyobb, mint egyéb terepen.
Lehetőleg 11-15 óra között ne menjünk a napra. A mértéktelen napozás veszélyei a napégés, a festékes anyajegyek rákos elfajulása valamint a napszúrás. A napégést naptejjel, valamint árnyékban való tartózkodással tudjuk megelőzni. Jó szolgálatot tesz a napon a sapka és a póló viselése. Tűző napon 15
perces tartózkodás is napégést okozhat. Ilyenkor speciális kenőcsöt kell alkalmazni. Napszúrást a tűző napon fedetlen fejjel való huzamos tartózkodás okoz. Következményei: láz, fejfájás, eszméletvesztés, idegrendszeri görcsök kialakulása. Teendő: hűvös helyre szállítás, lázcsillapítás, folyadékpótlás, orvosi segítség igénybevétele. Festékes anyajegyek rákos elfajulására
is hajlamosít a mértéktelen napozás. A problémát az jelzi, ha a
naevus „mozog”. A „mozgást” az anyajegy hirtelen változása jelenti. Nagysága hirtelen nő, a bőrből való kiemelkedése foko-
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zódik, kifekélyesedik, színe megváltozik. Ekkor haladéktalanul
bőrgyógyászhoz kell fordulni, aki szükség esetén sebészi eltávolítást indikál. Az időben elvégzett műtéttel a bőrrák véglegesen
gyógyítható. Felhívom a figyelmet a csütörtök délutánonként
rendelkezésre álló Naevus Ambulanciára.
Vízi balesetek. Csak a kijelölt és az ÁNTSZ által engedélyezett
vizeket használjuk fürdőzésre, úszásra. Ezek közegészségügyileg
és biztonsági szempontból is kevesebb veszéllyel járnak. A strandoknál a legkisebb a veszély. A kijelölt folyóvizeknél a víz sodrása
kockázatos. Az álló vizeknél (nagyobb tavak, tenger) a viharokra
figyelni kell. A Balatonon a vihar nagyon gyorsan alakul ki. Ilyenkor a tó felszíne felett 0,5-1 m vízpára alakul ki, ami még a csónakban tartózkodók fulladásához is vezethetnek. Veszélyt jelenthet a felhevült testtel történő vízbeugrás is, amely hirtelen szívmegállás miatt halálhoz vezethet. A bányatavak közegészségügyileg és a meder kiképzése miatt rendszerint fürdőzésre, úszásra
alkalmatlanok. Megbízható úszástudás és felelősségteljes mérlegelés mindenkinél elengedhetetlen.

Erdei kirándulások, gyalog és kerékpártúrák. Az erdei kirándulásoknál mindig zárt ruhát hordjunk. Lehetőleg kullancs és szúnyogriasztó sprayt használjunk, mely kb. 3 óráig védelmet nyújt.
Ha otthonunkban mégis kullancsot találnánk bőrünkön, azt haladéktalanul távolítsuk el. Nem baj, ha a kullancs feje a bőrünkben marad (bennszakad) ez magától kilökődik. Megelőzhetjük a
Lyme kór kialakulását. Az erdőn összegyűjtött gombát szakértővel meg kell vizsgáltatni. Fontos segédeszköz nagyobb erdőknél
az iránytű is. Elhullott állatok érintése is veszélyes!
Gyalogtúráknál a megfelelő öltözék, folyadék és étel is fontos.
A tűzrakás szabályait mindig szigorúan be kell tartani.
Kerékpártúráknál fontos a jármű tökéletes műszaki állapota és a
kerékpáros állóképessége. Lehetőleg kerékpárutakon közlekedjünk.
Tartsuk be a látni és látszani (világítás, prizmák, láthatósági mellény,
bukósisak) ás a közlekedési szabályokat. Köszönöm figyelmüket:
Dr. Halász Ernő
csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
gyermekgyógyász háziorvos

A családtámogatás változásai

– tartósan beteg gyermek után: 23.300 Ft/gyermek (egyedülálló 25.900 Ft/gyermek)
Az év közepétől úgy tervezik, hogy adóalapot növelő, de nem
adózó jövedelem lehet a családi pótlék, az anyasági támogatás és
a gyermeknevelési támogatás (gyet).
Jó hírnek számít a sok megszorítás közepette, hogy könnyebbé
válhat a családtámogatási ügyek intézése a jövő év során. A családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás és az anyasági támogatás iránti igényt tervezik, hogy a továbbiakban elektronikusan is be lehet majd nyújtani, nem kell a
hivatali sorban állás a baba születése után. Az ügyintézés feltétele
az ügyfélkapus regisztráció, amelyet az okmányirodákban személyesen tehetünk meg. Újabb fejlemény: Sólyom László Köztársasági Elnök „visszadobta” a módosítási tervezetet, mondván a családoknak nem adnak választási lehetőséget, kész tények elé vannak állítva, valamint nincs megteremtve a megfelelő intézményi
háttér a 2 éves gyermekek befogadására (pl. bölcsődei férőhelyek
hiánya, kevés a családi napközik száma,”ötletelések” különböző
gyermekfelügyeletek létrehozásáról).
Így még semmi sem biztos, még javában képlékeny a téma, de
annyi biztos, hogy hozzá nyúlnak a mostani rendszerhez.
Molnárné Németh Emma
védőnő

A gazdasági válság miatt, mint a világban,
mint Magyarországon is elég borúlátóak az
emberek. A családoknak összébb kell húzniuk a nadrágszíjat. Az elmúlt hetekben
több olyan dolog történt, amelyek a tervek
szerint megváltoztatják a családtámogatások rendszerét.
Gyed: Megmarad ugyan, de változik az
igénylés feltétele 2010. május 1-e után csak az az anyuka veheti
igénybe, aki a gyermeke születése előtti 2 évben, minimum 365
nap társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik majd (ez eddig 180 nap volt).
Gyed összege: Ezt is a munkaviszony időtartamához kötnék.
Annyi ideig kapná az anya a gyedet, amennyi időt a szülés előtt
biztosítási jogviszonyban töltött (pl.: ha csak 1 évet dolgozott,
akkor csak 1 évig). A tervek szerint viszont a biztosítási időbe
beleszámítana az álláskeresési támogatás ideje is. A gyed összege nem változna, továbbra is a bruttó kereset 70%-a, de maximum 100.100 Ft.
Terhességi gyermekágyi segély: A tervek szerint itt is gyermek születése előtti 2 éven belül teljesített 365 nap biztosítási
jogviszony lesz a feltétel.
Családi pótlék: Számítási módja,összege, nem változik de folyósítási szabályrendszere igen. Két részre bontják a juttatást: A
gyermek 0-15 éves koráig családi juttatásként nevezik majd. Míg
15-18 éves korig oktatási támogatásként fog szerepelni. Ebben a
második szakaszban csak akkor járna a családi pótlék, ha a gyermek eleget tesz a tankötelezettségének és iskolába jár. Családi
pótlék:
– egy gyermekes család: 12.200 Ft (egyedülálló: 13.700 Ft)
– két gyermekes család: 13.300 Ft/gyermek (egyedülálló
14.800 Ft/gyermek)
– három, v. több gyermekes család: 16.000 Ft/ gyermek (egyedülálló 17.000 Ft/gyermek)

Kovács Ramóna:

Ki meghalt volna száz csatában
tűzön füstön át,
nem futhat el gyáván, bátran:
ki kell állni a hazában
a halálon át.

Bujdosónak sós a tenger,
keserű a bér.
Őshazája sír a sárban;
a hős meghal fegyver általédes ott a vér.

Rajta szavak, rajta szívek
teérted, Haza!
Zúg a szavunk, zeng az ének,
amíg dalolsz, addig élek
teérted, Haza!
2007. 07. 18.

Zengő,
zúgó
ABC-„S”
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Köszönet és hála!
E két szó, amit írásom címeként választottam, elsősorban Nárai község óvodás szüleinek, majd, ezen túlmenően azon segítőknek
és támogatóknak szól, akik szívügyüknek tekintik óvodánk sorsának alakulását.
Ezúton is szeretnék megköszönni minden segítséget és társadalmi munkát. Társadalmi munka! Mit is jelent ez a szó? Ös�szefogást, önzetlen segítségnyújtást kétkezi munkával egy adott cél érdekében. Nevezetten községünkben
az óvodáért, a gyermekekért. Ilyen is van még, létezik?- kérdezték
tőlem többen. - Igen-válaszoltam,- van egy község Vas megyében,
Nárai, ahol az Óvodai Szülői Munkaközösség kezdeményezésére, nevezetten Marton Melinda, Giczi Gáborné és Horváthné Kajcsos Gabriella kezdeményezésére a szülőkkel összefogva elindult az
óvoda udvarának rendbetétele. Fenyőfákat, bokrokat, virágokat ültettünk, gereblyéztünk, terepet rendeztünk. Egy apuka több alkalommal homokot hozott. Célunk az udvaron egy homokozó kialakítása és a hintaállvány lebetonozása volt. A felajánlás meg is érkezett. Nem csak a homokozó faanyagát ajánlotta fel egy másik apuka, hanem a többi apukával közösen fel is állították, le is festették.
Az anyukák és az óvó nénik sem tétlenkedtek, csiszoltak, festettek,
csinosították az udvart. Öröm volt végignézni udvarunkon. Az új
homokozó, a házikó, a padok, a fa mászó vár lefestve és megújulva várta a gyerekeket. Ők is szorgalmasan kivették részüket a homokozó feltöltésében. Volt, aki vödrökkel, volt, aki dömperekkel
hordta a homokot. A homok sok volt, a munkaerő kevés. A homok
egy apuka és egy nagypapa szorgalmas munkájának köszönhetően a
helyére került. Köszönjük!
A Szülői Munkaközösségtől napernyőt kaptunk. Számomra ismeretlen bácsi pedig, talpat varázsolt az ernyő alá, felajánlását köszön-

jük. Pályázati pénzből hintaülőkéket rendeltünk, így a következő feladat a hintaállvány lefestése, majd az ütésálló aljzat kialakítása volt.
Sokat gondolkodtam azon, milyen formában lenne célszerű egy
sok éve támogató szponzor áldozatos segítségét megköszönni, nevezetesen Varga Lászlónak. Vezetőváltás ide, vagy oda az óvodában, ő
felhívott húsvét előtt, hogy mire lenne szükségük gyermekeinknek.
Ő nem a vezető személyéhez kötötte segítségét. Célja továbbra is
óvodásaink megajándékozása volt. Bármelyik játékhoz nyúlok, mindig azt a választ kapom – ” Ezt is a szponzortól kaptuk!” – Önzetlen
támogatását csak egyetlen szóval tudjuk viszonozni: KÖSZÖNET!
Igaz a népi bölcsesség, hogy „jobb adni, mint kapni”! Ő hosszú éveken át teszi ezt, a Nárai óvodáért, szombathelyi lakosként. Úgy vélem e népi bölcsesség nem csak az anyagi támogatásra igaz, hanem
erkölcsi értékekre is, amiből oly nagy hiány van a mai világunkban.
Tiszteletre, odafigyelésre, bizalomra, stb., sorolhatnám a sort végezetlenül. Mi ezt mind megkaptuk az elmúlt hónapokban a gyermekeinktől, a szülőktől, a község lakóitól, a képviselőktől és a polgármester úrtól, Németh Tamástól. KÖSZÖNJÜK! A község lakóitól sem maradt el a segítség, 3 db szép szőnyeget kaptunk Benkőné
Horváth Esztertől, amit köszönünk.
Úgy gondolom, a szülőket, a község lakóit csak meg kell szólítani
egy nemes cél érdekében, „a gyermekekért”. A megszólítás viszonzásra talált és talál itt Náraiban. Dolgunk sok volt az elmúlt hónapokban, de az elkövetkezőkben még több lesz.
Jövőbeni feladataink:
– Mosdó felújítása, melegítőkonyha meszelése
– A játszóudvar további rendbetétele
– Ivókút kialakítása az udvaron
– Csoportszobák, folyosó festése, burkolása
– Tornaszoba kialakítása a volt iskolai étkezőből
– Pedagógiai programunk kialakítása
Tisztelettel: Dr. Némethné Fábsics Ildikó
intézményvezető

Egyházközségi hírek
Az elmúlt időszakban a templom orgonájának újrahangolása történt meg, mivel már nagyon elhangolódott. 2009. május 24-én öt
fő részesült első áldozásban. Június 14-én vasárnap az Úrnapi Körment is megtartásra került Kiss György Atya celebrálásával, melynek
a jó idő is kedvezett. Külön köszönjük, akik az előkészületek során a
méltó megrendezés előkészületeiben segítségre voltak!
Németh Tamás
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„Kérjétek az aratás Urát…”
XVI. Benedek pápa június 19-én meghirdette a papok évét. Ez a nap éppen Jézus
Szent Szívének napjára esett. Nyilván Ő minden papnak és szerzetesnek a példaképe.
Mindannyian tudjuk és tapasztaljuk,
hogy mennyire fontos, hogy a közösségnek, a híveknek jó pásztora legyen, aki
nem béres lelkülettel, hanem teljes odaadással fáradozik az emberek üdvösségén.
A hívek közül sokan tudják, hogy a mi családunkból hárman is el-
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fogadták az Úr Jézus hívását. Olykor kérdezik, hogyan is lehetett.
Egyik oka, hogy sokan voltunk testvérek (14) és igen meghitt,
szép családban nőttünk fel. A másik ok a jó neveltetés, a bencés
gimnázium, ahol a tanárok képzett, nagyszerű papok is voltak. A
legfőbb ok nyilván az Isten meghívó kegyelme.
Június hónapban vannak szerte a világon a papszentelések,
papi jubileumok (Schneller János atya Szentpéterfa lelkipásztora 50 éves papi jubileumát tartja). Az elkövetkező évben sokszor imádkozzunk papi hivatásokért és jó papokért Jézus kérésére: „Kérjük az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába”.
Dr. Rátkai László
tisztelendő

Margitszigeti Rock & Roll Jubileumi Show Náraiban
Ötéves évfordulójához érkezett a Nárai lakosú Kántor László által vezetett Rock & Dili Show, ennek keretében kerül
megrendezésre a Fenyő Miklós és Novai Gábor által támogatott zenés-táncos show műsor falunapunkon Náraiban.
– Készültök-e már a jeles napra Laci?
– Három hónappal ezelőtt,
amikor is véglegessé vált, hogy
Náraiban ünnepeljük az évfordulónkat, négy helyszínnek kellett nemet mondanom
ugyanis ennyi jelentkező volt
még, aki szívesen vállalta volna a megrendezési jogot. De,
mivel helyi lakos vagyok, talán
egy picit elfogult is, ezért döntöttem úgy, hogy Nárai van szívemben az első helyen. Akkor
határoztam el, hogy valami nagyobb durranást szeretnék és
ezt lehet szó szerint is érteni,
de erre még visszatérek. Mivel
tavaly az otthonomban vendégeskedett és készült fel Fenyő Miklós zenekara a margitszigeti koncertre, ezért sok mindent láttam, tanultam és segítettem munkájukat. Most eljött a pillanat, amikor ezt kamatoztatni is tudom. Szeretnék egy hasonló show műsorral előrukkolni, mint a Margitszigeten,
de természetesen kisebb keretek között gondolkodva, hiszen többek között a színpad mérete is jóval kisebb itt Náraiban a Millenniumi parkban.
– Valami közelebbit elárulnál a Hírmodó olvasóinak?
– A dalok összeállításában elhangzanak a régi 80-as évek Hungária,
Fenyő Miklós, Szandi, Dolly, slágerei, azt hiszem ezzel még sok újat
nem árultam el de, lesz egy dal, amire nagyon büszke vagyok, aminek az elkészítésében is részt vettem ezt most itt adjuk elő először,
ez pedig a közelmúltban a mozikban bemutatott Made in Hungária
című film dala. Készülünk egy nem mindennapi táncbemutatóval is,
de maradjon még némi meglepetés is.

– Hallottam még valami mást is, nem akarod elárulni?
– Na jó, mivel ez számomra egy ünnep és már szót említettem
durranásról, elárulom, hogy az esti kezdésnek is oka van. Számainkat pirotechnikai elemekkel tűzdeltük meg és meglepetésként egy
kis tűzijáték is színesíti a show-t. De azért még annyit
hozzátennék ezek még csak a meglepetéseknek csak az
egyik része.
– Esetleg vendégetek lesz-e?
– Jó néhány embert meghívtam, akik eddig utamat segítették, de eddig tudomásom szerint ők ezen a napon
színházi és egyéb szakmai elfoglaltságuk miatt nem biztos, hogy itt lesznek. Viszont néhány zenész és egyéb külsős vendégek, akiknek a szerepe legalább olyan fontos a
színpadi háttérmunkában azok visszajelezték már részvételüket. Hidd el, nem teszek különbséget pesti és vidéki ember között.
– Csak erre az egy napra koncentráltok, vagy eleget tesztek
más felkérésnek is?

– Rengeteg felkérésnek teszünk eleget, de ahogy szokták mondani
a VIP most Nárai, de ennél többet már tényleg nem árulok el, hanem
sok szeretettel várok mindenkit július 26-án vasárnap a Falunapon.
Németh Tamás

8

Közéleti Hírmondó

2009/3

Mesélő krónikák – a templomalapító Nárai plébános
A Nárai születésű Győri János, mint a Kőszegi Jézus Szíve templom megálmodója, mecénása
Folytatás az 1. oldalról
kakörébe, amikor 1825-ben a Helytartótanács felhívására megAz egyházi, tanügyi és kulturális célokra hagyományozott ki- tiltja a belvárosi templomok körül való temetést, a házi ravatasebb-nagyobb tételek végösszege 4994 forint, az építendő lozást és búcsúztatást. A sivár felvilágosult időben Győri János
templomra hagyott pénzösszeg 2500 forint. Háznépének, cse- önszántából, előrelátóan, hosszútávra tervezve már 1827-ben
lédségének és alkalmazottjainak 625 forintot köt ki. Ha Győ- rakosgatja a garasokat egy újonnan építendő templom alaptőri János végrendeletének egyes tételeit összegezzük, 14.519 fo- kéjéhez. Az alaptőke 1847-ben 2500 forint, 1849-ben, a végrintot kapunk, ami tekintve a kőszegi plébánia aránylag sze- rendelet felbontásakor már 4000 forintot tesz ki.
A felvilágosodott kor hatása érezhető volt a kőszegi hitélet
rény viszonyait, és az örökhagyó 28 éves plébánosságát, ez akkori mércével mérve elég komoly, tekintélyes összegnek mond- régi hagyományain is. A céhek már kiestek régi jómódjukból,
ható. Győri János végrendelete bevezető soraiban rámutat arra, történeti szerepükből, nem sokat törődtek az inasok és legények hitoktatásával. Mint afféle vehogy vagyonát Isten segítsége mellett
gyes vallású városban a régi idők szelcélszerű gazdálkodással és takarékosleme is lazulóban volt. A céhek nem
sággal tisztességesen szerezte. Földtartották meg a régi hagyományon
jeit, szőlőjeit házikezelésben művelalapuló kántormiséket, az ezzel kapte, ami abból is kitűnik, hogy végcsolatos felajánlási ajándékok is ferendeletében régi vincellérjéről, meledésbe mentek. Győri János szeretzei gazdaságának kezelőjéről is megte volna újból bevezetni a tanoncok
emlékezik és cselédeinek hű szolgáhitoktatását, azért 1822-ben, plébálatuk fejében személyenként 75 fonosságának első évében beadványban
rintot hagyományoz.
keresi meg a városi tanácsot, hogy az
Győri János fiatalon elkerült szüinasok hitoktatását mestereiknél halőfalujából Náraiból. Ifjúkori éveitósági rendelettel szorgalmazza. A
ről, tanulmányi helyéről és előmetanács ígéretet tett, de az ígéret beneteléről a régi gimnáziumi és líceváltásáról írásos adatok nem szólumi értesítőből, papi névtárakból érnak. Győri János plébános 1825-ben
tesülünk. Gimnáziumi tanulmányait
a céhek kántormiséjének felújítását
a szombathelyi királyi gimnáziumban
ugyancsak a tanácsnál szorgalmazza.
végezte. Minden osztályban a kitű1826-ban megkérdezi Sopron város
nőek, „eminensek” között szerepel
plébánosától, hogy a soproni céhek
Győri János. A gimnáziumnak akkor
hogyan tartják meg az ősök dicséremég csak hat osztálya volt. Akik elvétes szokását. Micsanek József soprogezték, a királyi líceumban folytatták
A kõszegi Jézus Szíve templom
ni plébános 1826. december 26-án
további két éven át tanulmányaikat.
Itt is világi papok tanítottak. Az 1806. évi kimutatásban van 15 kelt levelében értesíti Győri János plébánost, hogy Sopronban a
eminens, 38 elsőrendű és 19 másodrendű növendék. Győri Já- katolikus többségű céhek, mint a kovácsok, ácsok, kőművesek,
kőfaragók és cserepesek a kántormiséket és a velük kapcsolatos
nos itt is az eminensek közt szerepel.
Az 1808-ban kiadott papi névtár az elsőéves teológusok közt offerát ősi mintára megtartják, úgyszintén a többi céhek katolitünteti fel Győri Jánost. Az újmisés Kőszegre került káplánnak kus tagjai is, de a porotestáns tagok miatt sok a huzavona. KőVárady József kőszegi plébános mellé, 9 évig volt a kőszegiek szeg városa 1825-ben ígéretet tett Győrinek, hogy a kőszegi cékáplánja, Váradyt a királyi kegy 1821-ben szombathelyi kano- heket a régi szokás felújítására serkenti, de alig lett belőle valanoknak nevezte ki. Kőszeg városa, mint kegyúr 1821. decem- mi, mert az egyházlátogatási jegyzőkönyvek a céhek ájtatossáber 31-én öt jelölt közül 26 szótöbbséggel Győri Jánost mu- gairól nem emlékeznek mg.
Győri Jánosnak elég gondot adott a Helytartótanács által
tatta be a szombathelyi püspöknek megválasztott plébánosul.
Győri Jánosnak negyedévi Rábakovácsi plébános-helyettességét évenként megkívánt terjedelmes kimerítő jelentések és számleszámítva (1817) 37 éves papi működése Kőszegen folyt le, adások elkészítése és felterjesztése is. Mint espereshez és a főtehát közvetlen tapasztalatból győződhetett meg hívei lelki igé- tanoda igazgatójához tartozott a győri királyi pénztárnál a jutalmak, nyugdíjak elszámolása. Alapos kimutatásban kellett benyeiről és a hitélet kívánalmairól.
A XIX. század elején az egyházi főhatóságnak nem igen kel- számolnia a vegyes házasságokról és az áttérésekről. Úgyis mint
lett a papsághoz és a hívekhez intézett körlevelek tárgyköréről plébánoshoz, úgyis mint a Benők alapítvány kezelőjéhez és a
gondoskodni, csupa előrelátásból elvégezte ezt a Helytartóta- Kelcz-Adelffy árvaház káptalani előterjesztőjéhez egymás után
nács, sőt Kőszeg városa is beleszól a város plébánosának mun- érkeztek a folyamodványok, kérőlevelek, hogy egy-egy üldözött
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új-katolikust vagy egy megtért katolikus árvát segítsen álláshoz, szigorú rendeletet adott ki a zsidógyermekek erőszakos megkevagy juttasson kedvezményes helyre az árvaházban. Ilyen ügyek- resztelői ellen, 2000 forintra büntette a keresztelő papot.
ben nem kisebb ember, mint Rudnay Sándor Magyarország bíGyőri János a politikába nem nagyon avatkozott bele, vagy
boros hercegprímása saját kezűleg gyöngybetűkkel írt levélben legalábbis erre nincs adat. Az 1848-as idők egyházellenes tükér tájékoztatást az egyik katolikussá lett kerületi táblai írnok- netei a kőszegi esperesi kerületben is jelentkeztek. Győri János
ról, akit áttérése miatt régi hit1845-től kezdve a kőszegi nemsorsosai ki akarnak mozdítani
zeti főtanoda igazgatója is volt.
állásából. Az eset 1826-ban törMint esperes kerületének egytént.
ben tanfelügyelője, tehát a kerüMinden jómódú városnak,
let tanügye is hozzátartozott.
Kőszegnek is meg volt a maga
Ezen kor tanügyének jellemévszázados szegényháza, vagy
zésére meg kell említeni, hogy
más néven ispotálya, amelynek
az iskolák nagyjából még Mária
Szent Erzsébet volt a védőszentTerézia-féle Tanterv és utasíje. Az idők vasfoga a kőszegi szetás (Ratio Educationis) szellemégényházat alaposan kikezdte,
ben voltak megszervezve. Igaz, az
azért Győri János hozzálátott a
1825. évi Mednyánszky-féle tanfelújításához. 1823-ban gyűjtés
terv már a magyarság szempontútján szerzett tőkével újjá alajából némi módosítást eszközölt.
kította a későbbi Meskó-utcai
E kor iskolafajtái voltak: a falusi,
A mai Gyõri János utca 6.
szegényházat. Az adományozók
vagy alsófokú iskolák, és a városi
névsorát 1824-ből egy vaskos kötet őrzi, amelyben Győri meg- vagy normál iskolák. Győri János tankerületében az egyes falvakjegyzi, hogy az evangélikusok a gyűjtéshez nem járultak hozzá. ban 16 alsófokú tanoda volt, amelyben 8 hitoktató-lelkész, 16
Ekkor kapja a szegényház mai kápolnája a tornyát, a Meskó- rendes és 2 segédtanító működött. A tankötelesek száma 1197
féle alapból, amelyet a város kezelt. A szegényház tatarozásának volt, ebből azonban beküldött kimutatás szerint csak 897 gyerek
számadása 2678 forint 27 krajcárt tett ki, a javítást Wernitz kő- járt iskolába. Győri János tankerületében egyedül Kőszegen volt
művesmester, a cserepezést Knarr Ferenc végezte. A Győri-féle a három osztályú alsó tanoda mellett fő, avagy normál tanoda is,
gyűjtés 805 forint 26 krajcárt eredményezett.
amelyet 1845-ben nemzeti főtanodának, avagy rajz- (grafikai) isAz 1828. évi esztendő újabb terhet
kolának is neveztek. Ebben az iskolárótt Győri János vállára. Bőle püsban tanulták a város iparos fiai a nepök március 21-én Győrit tüntette
kik szükséges rajzot és szépírást. Győki a szombathelyi felsőkerület esperi János ennek az iskolának is igazgaresi méltóságával. Az esperesi teentója volt, majd 1826-tól püspöki bizdők eléggé lefoglalták Győrit, hiszen
tosa volt a kőszegi bencés algimnáziő közvetítette az egyházmegye és a
umnak is. Ezzel járt a hittanvizsgákon
Helytartótanács között a sűrűn bevaló elnöklés.
kért kimutatásokat, jövedelmi bevalKöztudomású, hogy 1727-ben
lásokat, számadásokat plébániákról
Kőszegen létesült az ország első árés iskolákról. A közlekedés is nehézvaháza, amely a nagynevű adomákes volt a hegyi utakon pedig Győrinyozók után 1743-ban Kelcz-Adelffy
nek, mint esperesnek sokszor kellett
nevet kapott. Győri János tagja volt
kiszállnia az egyes községekbe. Nem
az árvaház felügyelőbizottságának,
sokkal később Győri Jánost püspöamely részben a növendékek felvéteke szentszéki ülnöknek is kinevezte.
léről, részben a nevelés kérdéseiben
Ez az állás az akkori házassági ügyek,
döntött. Győri János fogalmazványai
vegyesházasságok, felmentések, kaközött az 1828-as évből találunk egy
tonaházasságok, szentszéki perek
terjedelmes szervezeti szabálytervetárgyalásával eléggé lekötötte az elzetet, vagy amint a régiek mondták,
foglalt esperes idejét. Érdekes kulplániumot. Győri János, mint a nemtúrtörténeti adat, hogy a szentszézeti tanoda igazgatója érdekelve volt
Gyõri János sírja a Kõszegi temetõben
ki pereknek jó százalékát a szegény
az árvaház növendékeinek tanügyi
megesett leányok házassági keresete tette ki, akik a szentszék előmenetelében, hasonlóképpen az iparos ifjaknál is, mert abelőtt keresték jogaik védelmét, a házasságot ígérő, becstelen le- ban az időben az árvaházba iparostanoncok is jártak.
génnyel szemben. Sokszor szerepel a vegyesházassággal kapcsoFolytatjuk a következõ számban.
latban a gyermekek vallási hovatartozása is. A Helytartótanács
Németh Tamás
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Náraiért Egyesület hírei
Zsugorítás
Közöljük a kedves lakossággal, hogy egyesületünk egy időre
befejezte a műanyag flakonok zsugorítását. Azért kényszerültünk erre, mert a zsugorító készülékeket biztosító cég országosan változtatott a feltételeken. Ezentúl új, gazdaságosabban
működtethető gépeket forgalmaz, melyeket meg kell vásárolni. A régi, ingyenesen használt gépeket vissza kellett küldeni.
Egyesületünk tagsága úgy döntött, hogy ezekkel a feltételekkel nem tudja vállalni a hulladékhasznosítást. Reméljük, hogy
a jövőben találunk kedvezőbb lehetőségeket erre a problémára! Sajnálattal üzenjük minden gyűjtögető partnerünknek,
hogy vigyék el flakonjaikat a szelektív gyűjtőbe.(N. E.)
Delikát 8
A tasakgyűjtögetés a játszótérért augusztus 15-ig tart az
idén. Mi, Náraiak 24 kilogrammot küldtünk be eddig. Jó lenne, ha mindenki, aki félretette kiürült zacskóját, még a játék
lezárása előtt eljuttatná hozzánk. A nagy boltban Ilike szívesen átveszi és odaadja nekünk. De személyesen is odaadhatják bármelyikünknek! Hajrá Nárai! (N. E.)

Kérjük kedves olvasóinkat,
hogy osszák meg gondolataikat, véleményüket a falu többi
lakójával is! Írjanak nekünk,
keressenek bennünket, jelenjen meg minél több vélemény.
Mi szívesen fogadjuk az építő
kritikát is. Azonban azt tudni kell,
hogy mi mindannyian saját szabadidőnkben, ellenszolgáltatás nélkül készítjük ezt a kiadványt. Egyikünk sem újságíró.
Nem is ez a cél, sokkal inkább az, hogy legyen egy rendszeresen megjelenő helyi újság, ami rólunk és nekünk, Náraiaknak
szól. Természetesen nem jelentetünk meg bármit, nem közlünk nagy politikai utalásokat, személyeskedő írásokat. Minden szám megjelenése előtt összeül a szerkesztőség és dönt a
cikkek megjelentethetősége felől. Mindenkinek egy szavazata van, így szoktunk állást foglalni. Aki érez magában hajlandóságot, bátran keressen bennünket. A fent vázolt feltételek
mindenkire, ránk is vonatkoznak.
Náraiért Egyesület

Gyermek- és családi nap krónikája (2009. 05. 30.)
Az eső miatt a Művelődési Házban került sor a rendezvényünkre. Délután kettőkor kezdődött a programfolyam. A népes
közönség először a felsőcsatári iskola néptánc szakkörének előadását tekinthette meg, felkészítő tanáruk, Pezenhófer Veronika is elkísérte őket. Utánuk ugyancsak a felsőcsatári Nemzetiségi Nyelvet Oktató Általános Iskola tanulói szerepeltek. Színjátszó
szakkörük a Rátóti csikótojás című színdarabot adta elő, Szegleti Veronika tanárnő vezetésével. Örömmel vettük, hogy Németh
Sándorné igazgatónő is elfogadta meghívásunkat!
Három órától a nárai ovisok évzáró műsorában gyönyörködhettek a szülők, testvérek, nagyszülők. A gyermekmesékből jól
ismert Kisvakond is ellátogatott a Nárai gyerekekhez. A győri Holleanyó színház varázsolta ide a kis mesehőst és barátait, a
„Kisvakond világkörüli útja” című mesejáték előadásával.
A kötött programok mellett csapatvetélkedőkön és kézműves
foglalkozásokon próbálhatták ki magukat a gyerekek. A kisebbek körében nagyon népszerű volt a Pálos Károly Családsegítő
és Gyermekjóléti szolgálat munkatársai által készített arcfestés.
A felnőttek megmérethették vérnyomásukat és vércukor szintjüket. Mindenki jóízűen fogyasztotta el a finom vacsorát, amit
Lóránth József és Nagy Zoltán készített el. A házi sütemények
mind elfogytak! A tombolasorsoláson sok-sok ajándék talált gazdára. A fődíj, egy finom csokitorta is elkelt.
Külön szeretném kiemelni a programok közül a gyermekrajz-kiállítást. Ez alkalommal a nárai óvodásokon és iskolásokon kívül a felsőcsatári iskolába járó gyermekek körében is meghirdettük a versenyt.
Így lehetett, hogy az idén 42 gyermek rajzai kerültek a zsűri elé. Ez a
magas részvételi szám annak köszönhető, hogy Náraiból, Nardáról,

Vaskeresztesről, Felsőcsatárról, Pornóapátiból és Szombathelyről is
voltak pályázók. Mindenkitől nagyon igényes munka érkezett. A zsűrizés nehéz feladatát Szeleczkyné Grámán Éva tanítónő és Nagy Tamás tanár úr vállalta. Szeretném névszerint megemlíteni a kiemelkedő munkával pályázókat. 8. o.: Karasová Erika (Nárai), Leibinger
Lilla (Pornóapáti). 6. o.: Antal Kristóf (Narda). 5. o.: Rosta Dóra
(Narda), Viszked Georgina (Nárai). 4. o.: Nagy Fanni (Vaskeresztes), Simon Krisztina (Horvátlövő). 3. o.: Schrődl Enikő (Nárai), Simon Boglárka (Felsőcsatár). 2. o.: Kiss Martin (Vaskeresztes). 1. o.:
Nádor Áron (Nárai), Németh Bálint (Nárai), Süle Veronika (Nárai).
Óvoda: Kovács Melitta, Lóránth Áron, Moór Erik, Moór Mirtill. (A
kiállítás megtekinthető a Művelődési Házban)
Minden benevező gyermeket jutalmaztunk. A legjobbak külön ajándékot is kaptak. Ezeken felül pedig, mindenki kapott egy
Nagy Tamás által tervezett gyönyörű emléklapot vagy oklevelet.
Az idei gyermeknapi rendezvény volt az első igazi nagyszabású
programunk. Nagyon jó érzés tudni, hogy egyesületünk minden tagja önzetlenül, teljes erőbedobással fáradozott a sikerért. Tagságunkon kívül önkéntes civilek is csatlakoztak hozzánk és segítettek. Külön ki kell emelnem Lóránth József képviselő nevét, aki kétévi tiszteletdíját ajánlotta fel egyesületünknek. Ez 140 ezer forintot jelentett nekünk, s ennek nagy részét a gyermeknapi programra fordítottuk. Köszönjük a segítséget a Dunex team-nek is, a hangosításért!
Továbbra is kövessék figyelemmel munkánkat, s ha érdemesnek tartanak rá, kérjük, támogassanak, hogy minél szélesebb körben tudjunk programokat szervezni!
Marton Melinda
Náraiért Egyesület szervezőtitkára
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Sportélet

Kistelepülések Vas megyei sportversenyei
A 2008. évi Vas Megyei Kistelepülések Sportversenyein Nárai igencsak kiemelkedő helyezést ért el. A sportesemény immár több mint 20
éves hagyománnyal rendelkezik és évenként 10 sportágban mérik ös�sze tudásukat a sportolók. A múlt évben több mint 70 település, több
mint 2000 résztvevővel zajlott, amelyen a Nárai sportolók az előkelő
negyedik helyezést érték el! 2009. május 13-án a Megyeházán került
sor az ünnepélyes eredményhirdetésre, melyre az első hat helyezést
elért település polgármestere és a település sportrendezője (Náraiból
Stieber Tibor), szervezője kapott meghívást. A negyedik díjjal együtt

80.000 Ft jutalom is járt az oklevél mellé, mely összeg természetesen
sportcélokat fog szolgálni. A jutalmakat Kovács Ferenc, Megyei Közgyűlés elnöke és Varga Zoltán Megyei Sportigazgató adta át. A verseny első és meghívott hat helyezettje: 1. Táplánszentkereszt, 2. Vép,
3. Vasszécseny, 4. Nárai, 5. Zsira, 6. Csákánydoroszló.
Azt hiszem, az elért eredményért kijár a jutalom és a dicséret az
egész falu nevében a versenyzők részére! Hajrá Nárai!
Németh Tamás
polgármester

Női foci

a Falunapon, a délelőtt folyamán a mi szervezésünkben női focitorna lesz, reményeink szerint hét csapat részvételével. Bízunk benne,
hogy sokan eljönnek a nárai csapatnak szurkolni!
Jelenleg tizenhárman vagyunk, hárman vidékiek közülünk. Edzőnk
Stieber László, kapus Stieber Lászlóné. Játékosok: Horváthné Kajcsos Gabriella, Stieber Noémi, Szabó Alexandra, Huszár Bernadett,
Koltay Zsófia, Németh Vivien, Horváth Zsófia, Tancsics Attiláné,
Cetter Andrea, Némethné Novák Renáta, Horváth Anita, Moórné
Szíjártó Gyöngyi.
Továbbra is szeretettel hívunk a csapatba minden lányt és as�szonyt, aki kedvet érez a focihoz! Hétfőn és csütörtökön tartunk
edzést a sportpályán, 18 órakor. Köszönjük szépen a bíztatást eddigi
szurkolóinknak, reméljük, ezután még többen drukkolnak nekünk!
Várunk szponzorokat, akiket szívesen reklámoznánk mezünkön!
Moórné Szíjártó Gyöngyi

A tavalyi, faluk közötti szpartakiádon való sikeres szereplésünk
után nem hagytuk abba az edzéseket, azóta is heti két alkalommal járunk le a pályára. Most már a Nárai Sportkör szakágaként szerepel a
Nárai Női Kispályás Focicsapat.
Tavaly június óta több focitornán vettünk részt, kisebb-nagyobb sikerrel. Voltunk teremtornákon, füves pályán, többek között Rábapatonán, Celldömölkön, Kónyban. Május 30-án Pecölben
játszottunk a Pünkösd kupán, ahol két győzelem és egy döntetlen
meccs után csak a gólarány miatt csúsztunk le a második helyre. Az
idei szpartakiád női foci versenyszáma mára már lezajlott. Itt is nagyon jól szerepelt a csapat: négy győzelemmel, egy döntetlennel a
harmadik helyezett lett. Július 11-én Ausztriában vendégszerepelhetünk egy nemzetközi tornán a Rauchwart meghívására. Július 26-án,

Labdarúgás
A csapat sajnos az utolsó helyen végzett
a bajnokságban és így kiesett a megyei III.
osztályba. Az átigazolási szezonban igazolt
hét játékosból csak három játékos volt aki
végig játszott. A többiek sérülés és egyéb
okból nem álltak mindig rendelkezésre,
így volt úgy hogy ifjúsági játékossal kellett
pótolni hiányukat. Sajnos egy-két játékos
hozzáállásával is volt gond. A megyei III. osztályban a felnőtt és
az ifjúsági csapatból alkotva kell egy jó csapatott kialakítani. Legfeljebb két-három játékos leigazolásával megerősítve a meglévő
keretet. A felnőtt csapat 21 pontot szerzett és utolsó lett.

A góllövőlista: Draskovics Dániel 9 gól, Schnalzer László 7 gól,
Szakács Norbert pedig 6 gólt lőtt. Az ifjúsági csapat 21 pontot
szerzett és a 14 helyen végzett. A góllövőlista Tóth Bálint 8 gól,
Bendik Balázs 6 gól, Koltay Gábor pedig 5 gólt lőtt.
A pálya körüli munkálatokat tovább szeretnénk folytatni, így a
csatornarákötést, wc-k előtti lépcsők és járda újra betonozását, a
tároló helyiség deszkázása és bitumenzsidely fedéses tető elkészítése fog megvalósulni.
Az ARANY OROSZLÁN kispályás foci tornát július 25-én 8
órakor rendezzük meg, majd másnap 26-án a Női csapatokkal
szintén lesz egy foci torna, a FALUNAP keretein belül. Mindenkit szeretettel várunk mind két napon a sportpályán. Jó szórakozást és jó szurkolást. Tisztelettel:
Koltay István, sportkör elnök

Humor
Mi a legjobb védelem az
oroszlántámadás ellen?
– Egy almát kell vinni a
kezünkben. ... de azt nagyon gyorsan.

Szőke nőnek mondják:
– Képzeld, a Lajos bácsit
nem kedden temetik, hanem
pénteken!
– Miért, jobban van?

Villanykörte
– Hány arisztokratára van szükség egy
villanykörte becsavarozásához?
– Kettőre: az egyik elkészíti az italokat, a másik pedig kihívja a szerelőket.

Anyós
– Mi az anyós
mértéke?
– Megazanyád.

Közéleti Hírmondó
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Nárai Falunapi vidámságok
Nárai Község Önkormányzata és a Náraiért Egyesület tisztelettel meghívja Önt és kedves családtagjait, rokonait, ismerőseit a 2009. évi Falunapi programjára július 25-26-ára. Jöjjön el, jöjjön ki,
válasszon kedvére a programok közül, töltsünk el egy napot közösen!
Július 25., szombat:
8:00 Arany Oroszlán Kupa – Sportpálya
17:00 Ünnepi Szentmise a Hősi halottakért a templomban, majd gyertyás körmenet után Nárai község önkormányzati képviselő-testülete elhelyezi a megemlékezés koszorúját a világháborús emlékműnél. Közreműködik Németh Tamás tárogatóművész.
Július 26., vasárnap:
7:30 Fanfár - Zenés ébresztő a Millenniumi parkból
8:00 Arany Oroszlán női labdarúgó torna – Sportpálya
8:00 Szentmise a templomban
12:30 Faluvacsora, Főzőverseny előkészületei
14:00 Családi délután a Pálos Károly Családsegítő Központ és a Náraiért Egyesület munkatársaival
(zene, főzés, arcfestés, kézműves foglalkozások, gyermekrajz, stb.)
15:00 Nárai Falunapi Lövész Kupa (15-17 óráig) a Vas Megyei Polgári Lőegylet
légpuska lövészete – lövedéket, lőlapot biztosítunk, a legjobbakat díjazzuk
16:00 Néptánc bemutató
16:30 Faluvacsora, köszöntő.
16:35 Gyermekdalok, élőzenés gyermekműsor
17:30 Nárai Aranykapu Óvoda műsora
18:30 Győri Nemzeti Színház művészei előadásában Grimm: Csipkerózsika
19:30 Tábortűzgyújtás, szalonnasütés
19:30 Dáridózzunk! Legismertebb mulatósnóták élő előadásban bemelegítésül
20:45 Rock and Dili Show – fergeteges Rock and Roll parti látványos pirotechnikai elemekkel,
táncosokkal, egyedi koreográfiával, korhű ruhákkal
22:00 Bódi Csabi és táncos lányai – sztárvendégünk mulatós műsora
22:45 Élőzenés buli hajnalig
Hősi megemlékezés Ünnepi szentmise Fanfár – zenés ébresztő
Arany Oroszlán Kupa Családi délután Esti műsor
Zene Tánc Büfé Faluvacsora Szarvaspörkölt
Légvár Pop-corn Céllövölde Arcfestés Műsorok Árusok
Nárai Község Önkormányzata

Sok szeretettel várjuk!

Tekesiker – irány az NB III.
Az elmúlt bajnokságban a Megyei I. osztályban szereplő Néró TC
férfi tekecsapata kivívta a felsőbb osztályban való szereplés jogát,
így ősztől a fiúk az NB III-ban folytatják. Az első évben a tisztességes helytállást és a biztos bennmaradást tűztük ki célul. A nagyszerű eredményt elérő csapat tagjai: Góber Tamás, Horváth
János, Huszár Bernadett, Magyar Attila, Majsa Károly,
Rába György, Stieber Tibor, Vincze József, Vincze Zsolt. A
szezon során összességében Vincze József nyújtotta a legjobb teljesítményt, mellyel nagyban hozzájárult csapatunk sikeréhez. Külön
köszönöm Huszár Bernadett, Bettike jó szereplését, nélküle nem
sikerült volna! Sajnos az NB III-ban nincs lehetőség női versenyző szerepeltetésére, ezért kettő új versenyzőt igazoltunk. Egyik új
szerzemény a korábban már a Néró TC-ben is versenyző ifjú Né-

Náraiért Egyesület

meth Béla és a szuperligában szereplő Gravitáció TK-tól kölcsönjátékosként leigazolt ifjú Stieber Tibor. Bízunk a fiatal játékosokban, reméljük, hogy jó eredményeikkel segítik a csapatot. Köszönöm a Néró TC támogatóinak az önzetlen segítséget, szurkolóinknak köszönöm a bíztatást, köszönöm nekik, hogy a nehéz helyzetekben is mellénk álltak! Jó szereplést az NB III-ban.
A 2008. évi Kistelepülések Vas Megyei Sportversenyein Nárai csapata az előkelő 4. helyezést szerezte meg! Köszönöm minden versenyzőnek, szervezőnek az odaadó munkát, gratulálok a jó szerepléshez,
csak így tovább! Természetesen a 2009. évi versenyekre is neveztünk.
Eddigi eredményeink: Férfi asztalitenisz csapat 3. helyezés, Női lövész
csapat 3. helyezés, Női labdarúgó csapat 3. helyezés. Szeptemberben
az atlétikával folytatódnak a versenyek, melyre várom a jelentkezőket.
Stieber Tibor
Néró TC szakosztály vezető

