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Országos népszavazás Nárai eredménye
A SZAVAZATOK SZÁMA VÁLASZONKÉNT

Október 2-án országos népszavazás volt az Európát ért migrációs problémával összefüggésben. A kérdés így szólt: „Akarjae, hogy az Európai Unio az Országgyűlés hozzájárulása nélkül
is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő
kötelező betelepítését?” Vas megyeiek voltak a legaktívabbak, a
választásra jogosultak 52,01 százaléka voksolt. Náraiban egy szavazókör került kijelölésre, a művelődési házban. A választás folyamán rendkívüli esemény nem történt, a népszavazás eredménye
pedig a következő:

Németh Tamás
polgármester

Munkában a Szavazat Számláló Bizottság:
Skultéti László, Kovács Istvánné elnökhelyettes,
Tóth László elnök, Szakály Tamás, Molnárné Góber Ingrid és
Pfliegler Bálint a Fidesz delegáltja

Tájékoztatás
2016. évi
eboltás időpontjairól

Meghívó 1956-os
emléktábla avatásra
Nárai Község Önkormányzata ezúton hívja Önt október 22-én, szombaton 10 órára nagyon sok szeretettel az
1956-os események 60. évfordulója alkalmából a Nárai
művelődési ház külső homlokzatán történő 1956-os emléktábla avatásra, amelyet az 1956-os események során
külföldre távozott 17 nárai személy emlékére emelünk.
Az emléktáblát felavatja Dr. Hende Csaba országgyűlési
képviselő, volt honvédelmi miniszter.
Németh Tamás
polgármester
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Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Náraiban a következő időpontokban lesz eboltás: október 12 (kedd):
15-17 óra, október 13 (csütörtök): 10-12 óra.
A 164/2002 (XII.20.) FVM rendelet értelmében minden 3 hónaposnál idősebb eb oltása kötelező. Az oltás és
chipezés alól szándékosan elvont ebek tulajdonosai ellen
szabálysértési eljárás indul.
Németh Tamás
polgármester
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Önkormányzati hírek
Az idei esztendő a pályázatok összeállításáról szólt. Az elbírálásokban van
jókora csúszás, így támogató döntés
esetén is ezek már jellemzően csak jövő
évi munkák lesznek. Befejeződött a temetőravatalozó bővítése, egységes piros
színűvé vált a tető. Ugyanide kültéri
konnektort szereltünk, ez lakossági kérés volt, többen elektromos fűnyíróval
szeretnék megoldani szeretteik sírjának gondozását. Három
nagy teljesítményű reflektort szereltettünk fel a temetőkápolnára. Két 30 W teljesítményű oldalirányba, míg egy 50 W
teljesítményű a hátsóirányba. Ezek mindenszentek, a halottak napjának éjszakáján fognak világítani hasonlóan a tavalyi
évben a ravatalozóra szerelt reflektorokkal együtt. Elektromos probléma lépett fel falunapon a parkban, ezért a színpad
mögötti elosztószekrényhez egy új nagy teljesítményű földelő
szondát telepítettünk, biztos, ami biztos alapon. Az idei évben többször kellett javíttatnunk a község fűnyíró traktorait,
hiába már nem újak. Az egyik motoros fűkasza is javíthatatlanná vált, helyette is egy újat kellett vásárolni. Az új Stihl
fűkasza 199 ezer forintba került. Nyáron megújítottuk az
óvoda kerítésének a festését, illetve a közterületek fa elemeinek lazúrfestését a szükséges helyeken. Szeptember hónapban
pedig a Kossuth Lajos utcában a Bolygó-patak feletti három
híd korlátját újítottuk fel, amely az elmúlt évtizedek óta eddig
váratott magára. De nem csak hidak, hanem a mellettük lévő
erősen korrodált védőkorlátokat is felújítottuk. A rozsda lemarása és csiszolása után szürke alapozóra kent kétszeri zöld
zománcfestést kapott. A szakszerű munkát Pető Gábor falugondnok végezte el. Az óvoda és iskolaudvaron évek óta ott
lévő bontott téglát értékesítettük, így már nyugodtan játszhatnak hátul az udvaron is a gyermekek. Idén is megrendeztük
év elején a rönkhúzást, nyáron falunapot tartottunk ismert
mulatós-énekessel, nemrégen pedig a szüreti felvonulást tartottuk meg. Mindhárom rendezvény jól sikerült úgy érezzük.
Nagyobb beruházások az idén pályázatok hiányában elmaradtak. Önerős beruházásban két utca járdája és egy utca aszfaltozását fogjuk elvégezni. A költségvetési kiadások az idén is alulmaradnak a tervezettnél. Így megtakarításunkhoz továbbra sem
kellett hozzányúlni, sőt azt tovább tudtuk növelni. Ebből kerül
kifizetésre a közel 10 millió forint értékű út- és járda felújítás,
de még így sincsenek veszélyben az esetleges későbbi pályázatok
megfinanszírozásai.
Nárai igazgatási, oktatási és egyéb intézményi ellátottsága
Többen jelezték, nem látják át milyen felállásban működik településünkön a közigazgatás, oktatás, nekik készítettem az alábbi összeállítást. Nárai közigazgatásilag továbbra is a Jáki Közös
Önkormányzati Hivatalhoz tartozik. Munkatársaink, akik hivatali
időben várják az ügyfeleket:
Németh Tamás polgármester (nem főállású, társadalmi megbízatásban)
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Némethné Kardos Eszter jegyző
Márkus Klára vezető tanácsos, pénzügyes
Kónyáné Schlaffer Mónika igazgatási előadó (négyórás alkalmazásban)
Skultéti Lászlóné, Bea hivatalsegéd
A Nárai Sportkör nyolcórás alkalmazásában áll:
Horváth Zoltán falugondnok
aki feladatát az időszakosan alkalmazott közcélú dolgozókkal együtt látja el. Jelenleg Pető Gábor aktív, míg Albert Gyula
betegség miatt van távol. A művelődésszervező a Nárai Önkormányzatnál áll alkalmazásban, feladatát nem alkalmazottként,
hanem megbízásos jogviszonyban látja el, melynek kiadásait már
évek óta a központilag igényelt és juttatott forrásból fedezzük:
Nádas Nikoletta művelődésszervező
Az Aranykapu Óvodába jelenleg 51 gyermek jár, dolgozóink
pedig a következő személyek:
Fábsics Ildikó óvodapedagógus, óvodavezető
Nagyné Tanay Katalin óvodapedagógus
Nádas Nikoletta óvodapedagógus
Koroknai Edit óvodapedagógus
Zelles Imréné élelmezésvezető
Kovács Istvánné dajka
Királyné Farkas Erika dajka
Andorné Szalai Mária kisegítő (négyórás alkalmazásban)
A Nárai iskolának jelenleg 21 tanulója van, dolgozók a következők:
Marton Melinda osztályfőnök, pedagógus
Gadavicsné Szabó Tünde tanító
Szeleczkyné Grámán Éva német nyelvtanár
Várnagy Enikő napközis tanító
Andorné Szalai Mária kisegítő (négyórás alkalmazásban)
Fejlesztési pályázataink jelen állásáról
Az Új Élet és a Gagarin utca vonatkozásában benyújtott pályázatunk nem járt sikerrel. Vas megyében egyébként tíz település
kapott százmillió forintot el nem érő támogatást, tehát jellemzően ismét nagyon kevés volt a szétosztható forrás.
A templom és tájház felújítását célzó két – településképet javító középületek felújítására kiírt – pályázatunk elbírálása központilag már tavasz óta csúszik, reméljük mihamarabb végez a
munkával az irányító hatóság. A települési vízelvezetési 95 millió forint összértékű és az óvodabővítést célzó 50 millió forint
összértékű pályázatok elbírálásai sem történtek meg a nyáron.
Legfrissebb információim szerint ősszel történik a kiértékelés. A
Béke utca és a József Attila utcák járdáinak és útjainak komplett
felújítását célzó 20 millió forint összértékű pályázatunk elbírálása
novemberben várható. Ezért elképzelhető, amennyiben elfogadják pályázatunkat, az őszi, téli időjárási viszonyokat figyelembe
véve a kivitelezést csak tavasszal kezdjük meg. Kora nyáron felnőtt fitneszparkok létesítésére került pályázat kiírásra. A képviselő-testület két pályázati anyagot állított össze, így pozitív elbírálás
esetén két fitneszpark létesülne Náraiban. Egyiket stílszerűen a
sportpályán, a másikat pedig a településközpontban lévő Millenniumi-parkban építenénk fel. A pályázat elbírálása az év hátralévő részében történik.
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Nárai fejlesztési irányvonaláról, a folyamatban lévő pályázataink állásáról néhány hete személyesen folytattam egyeztetést az Agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes
államtitkár képviselőjével. A tavalyi évben megvalósult falubusz pályázatok – melyen Nárai is sikerrel szerepelt – okozzák az idei évi pályázatok elbírálásának csúszását. Ezekre az
EU ciklus maradványpénze képezte a fedezetet, azonban
Brüsszel ezt a több milliárdos kiadást már az új szakaszra számolta el, így a mostani szakasz mozgástere jelentősen szűkül.
Ezért nem került kiírásra a már korábban beharangozott idei
évi falubusz pályázat sem, pedig a Nárai Sportkör és a Nárai
Templomért Alapítvány is a pályázók között lett volna. Másfelől a településképi pályázaton háromszoros a túligénylés, így
a ki nem írt falubusz pályázat fedezetéül szolgáló maradvány
összeget is a Miniszterelnökség a településképi pályázathoz
kívánja átcsoportosítani, hogy minél több projekt részesülhessen támogatásban. Mint ismert, a templom és a tájház
(volt tanító lakás) felújításait szeretnénk megvalósítani ezen
pályázat keretén belül.
Új kandeláberek a faluközpontban
Sajnos a kora nyári jégeső ezúttal sem kímélte meg a központban lévő 12 kandelábert. A jég ismét szétverte mindegyik búráját.
Legnagyobb sajnálatunkra azonban ezt a típust már nem gyártják,
így nem tudtuk azokat pótolni, ezért újakra kellett cserélni. A
csere költségeit a biztosítótársaság fedezte.
Új utca névtáblák Nárai közterületein

Utcanévtábla csere
Szakály Tamás, Horváth Zoltán és Pető Gábor
Ahogy ígértük, a tavalyi évben kihelyezett két utcanévtáblához
hasonlókra cseréltük a korábban készült fa tartókon lévő utcanévtáblákat. Most összesen 26 névtáblát helyeztünk ki, még a
Szombathely–Nárai között lévő Zelles Miklós és Resetár József
emlékhelyhez is került egy. A névtáblákat Budapesten készítettük, kovácsoltvas fém tartóra szerelt kétoldali zománcozott, a település címerével ellátott névtáblák. A kihelyezést Szakály Tamás
helyi vállalkozó segítségével a falugondnoki szolgálat állította fel.
Ezt követően került sor a régiek elbontására.

A tél beállta előtt elvégeztük a hibás útszakaszok kátyúzásait
Szeptember közepén a hibás útszakaszok kátyúzásait végeztük el. A szilárd burkolatú utak esetében kilenc tonna aszfalttal
tüntettük el a lyukakat, míg a gyengébb utak esetén uzsai zúzott
bazaltkövet dolgoztak be a munkások. Az aszfaltozást a Németh
Útépítő Kft., míg a bazalt bedolgozását a nárai illetőségű Stieber
László vállalkozó végezte. A legrosszabb állapotban a Gagarin utca
van, egyes helyeken 31 cm-re gyűrődött fel az aszfalt, így azokon
a helyeken a lakóingatlanok megközelítése is lehetetlenné vált.
Ezeket a felgyűrődéseket eltávolítottuk, helyüket ideiglenesen
aszfalttal javítottuk ki. Egyébként az elmúlt egy év óta a legnagyobb mértékű állapotromlás ebben az utcában következett be.
Önerős út- és járdafejlesztés
Örülhetnek az Ady Endre, Gagarin és Árpád utcák lakói. Ugyanis döntött a testület az Ady Endre és az Árpád utcák járdáinak és
a Gagarin utca útfelújításáról, amelyek még az idei évben megvalósulnak. A Gagarin utcai út jelenleg a legrosszabb állapotban lévő
nárai út. Ugyanis az út teljes hosszában középre lejt mintegy 20
cm-t, kvázi teknőt képez, a csapadékvizet nem képes levezetni. Az
út gyenge alapjára húzott aszfalt az elmúlt évtizedek forgalmától
megsüllyedt, kvázi „beült”, az aszfaltburkolat pedig tenyérnyi darabokra tört, ami a vizet átereszti. Az ilyenformán útalapba kerülő víz
pedig tovább gyengíti az amúgy sem erős útalapot. A felújítás során
a már beállt és megtömörödött meglévő útra vastag zúzott bazalt
teherátadó kőréteg kerül, majd erre kerül az egybefüggő új aszfaltszőnyeg. Amely a korábbi útfelújításokhoz hasonlóan nem meleg
aszfalt, hanem finn aszfalt lesz, amelynek deponálását a kivitelező
az óvodával szemközt már elkezdte. Ennek tulajdonsága, hogy kifejezetten a gyenge útalappal rendelkező utakra javasolt, ugyanis
ez az aszfalt az út későbbi deformálódásait jól leköveti, ezáltal nem
töredezik darabokra, mint a meleg aszfalt. Hasonlóan az Árpád,
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Tópart és Dózsa utcákhoz. De ugyanilyen technológiával fog készülni a Béke és József Attila utca is. Azok felújítása is indokolt,
de mivel még el nem bírált pályázat alatt áll a két utca, ezért nem
kezdhetjük meg a kivitelezésüket.
Az Ady Endre és az Árpád utcák kétoldali járdáinak felújítása
is hasonlóan történik az eddigiekhez. A meglévő betonfelület kap
egybefüggő AC 8 típusú aszfaltszőnyeget, mégpedig oly módon,
hogy a repedt, töredezett, megsemmisült helyeken új beton készül, fagyvédő kavicságyazaton. A közel 10 millió forintba kerülő
fenti út- és járdafejlesztések nem pályázati pénzből, hanem működési megtakarításból finanszírozzuk. Ezzel tovább nő a felújított utak és járdák száma, remélve, hogy a Béke és József Attila
utcák felújítását is mihamarabb megkezdhetjük.
Elkészült a Zelles Miklós és Resetár József emlékhely

Szombathely irányába autózva, a „Téglagyári-dombnál” már
jól láthatóan elkészült a második világháborúban ártatlanul meggyilkolt két nárai személy emlékére létesített emlékpark. A 96
nm-es területet a Szombathely-Újperinti szántóföld tulajdonosa
– az azóta már elhunyt Szabó László – ajándékozta területéből.
Amely a földtörvényt is figyelembe véve nem kerülhetett a Nárai

Otthoni sóterápiák
Lassan ismét itt az ősz, a különböző légúti
hurutok ideje. Egyre inkább előtérbe kerülnek a természetes gyógymódok, így a különféle sóterápiás eljárások lehetőségei… Az
egészséges só aranyat ér és nemcsak azért,
mert a sóbarlang terápia nagyon hatásos segítő lehet a mindennapokban egy asthmás
vagy allergiás gyermek számára, hanem azért
is, mert légúti hurutok esetén remek terápiás eszközként funkcionálhat. Hogyan is lehet segítségünkre a só?
Orrcsepp: Ha orrba szeretnénk sóoldatot juttatni – a váladék
könnyebb eltávolítása érdekében – a gyógyszertári készítmények
közül válogassunk, a tengervizes orrspray-k, a feloldható előre
csomagolt porok is megfelelnek a célnak.
Gargarizálás: Otthon készülhet erre a célra a sóoldat: Egy pohár langyos vízbe tegyünk egy csapott kiskanál (nem jódozott)
tengeri sót. Ezzel végeztessünk öblögetést a nagyobbacska gyerekkel, naponta többször, néhány percen át a torokgyulladás és a
torokfájás csillapítására. Ha a gyerek rossz ízűnek találja, adjunk
a vízbe 1-2 csepp citromlevet.
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Önkormányzat tulajdonába, hanem a Jáki Római Katolikus Egyházé lett adományozással, amelynek része a Nárai Fília. Az emlékparkban egy térkövezett rész mögött egy vastag fekete színű
vaskereszt áll, belevésve a ’45, utal az évszámra. Mellette fa információs tábla tájékoztat az itt történt borzalmakról.
Az emlékpark közös összefogással létesült a Nárai önkormányzat kezdeményezésére. A területhez ajándékozás útján jutottunk.
A térkövet Bene Imre, a Bit-Ép Bt. ügyvezetője ajándékozta. A
gépi földmunkát Stieber László vállalkozó végezte, a betonozásokat és a térkövezést Kurcz Ernő helyi burkoló végezte, a fa
információs táblát Király Árpád helyi asztalos készítette, míg a
vas- és lakatosmunkákat Szakály Tamás helyi karosszérialakatos
mester végezték, mégpedig díjtalanul. Segítségüket az egész település nevében szeretném megköszönni. Költségeket a fentieken
kívüli kiadások, pl. földhivatali, ügyvédi stb. díjak jelentettek.
Ezúton is megköszönöm mindenki segítségét, aki felajánlásával,
munkájával hozzájárult a két embernek emléket állító emlékpark
létrejöttéhez! Nárai ismét tanúbizonyságát tette a közös összefogásnak. Szívesen vesszük azt is, ha valaki a terület fűnyírásába be
tud segíteni. A terület gondozását és karbantartását egyébként
Nárai Község Önkormányzata végzi.
Változás a háziorvosi ellátásban
Idén december 1-jétől változás áll be a szombathelyi 7. számú
háziorvosi körzetben, amelynek részét képezi a Nárai ellátási terület is. Dr. Hang Dóra a praxisát Dr. Kiss Zsolt szakorvosnak
adja át, akit a Náraiak jól ismerhetnek, lévén a fiatal, háromgyermekes orvos Nárai lakos. Végezetül megköszönöm a képviselőtestületi tagok idei évi munkáját, támogatását. Megköszönve
érdeklődését lakóhelyének közügyei iránt.
Németh Tamás
polgármester
Elektromos inhalátor: Elhúzódó köhögésnél, tartós náthánál,
orron át beszívva hasznos lehet a használata, hiszen a porlasztott
sóoldat a melléküregekbe is eljut. Típustól függ, hogy milyen oldatot kell beletenni.
Sópipa: Ez az eszköz köhögés esetén segíthet a váladék felszakadásában. A készüléket szájba kell venni, és a csutorán keresztül
belélegezni a levegőt, majd orron át kifújni.
Orrkancsó (pl: Sinurinse): Megelőzés céljából és kialakult
hurut esetén is bevethető ez az eszköz. Lényege, hogy egy
orröblítésre alkalmas, erre a célra kialakított műanyag palackba sóoldatot teszünk, és mindkét orrnyílásba bejuttatva
a folyadékot, átmossuk a járatokat. 3-4 éves kortól biztonságosan alkalmazható, fájdalommentes. De ha a gyermek
ellenkezik, ne alkalmazzuk, mivel megsérthetjük az orrnyálkahártyát.
Meleg só: Ha egy kicsi textilzacskóba, zokniba töltjük a sót,
mikróban kissé megmelegítjük, a fülfájás hagyományos, házi
gyógymódja lehet. Vigyázzunk a melegítésnél, mivel nagyon
átforrósodhat a só, használat előtt inkább próbáljuk ki magunkon, hogy milyen meleg, s utána rakjuk a gyerek fülére!
Molnárné Németh Emma
védőnő
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Az iskolánkról
2016. szeptember elsején 21 kisdiák
kezdte meg tanulmányait, itt Náraiban. Évfolyamonkénti bontásban:
9 elsős, 5 másodikos, 6 harmadikos és 1 negyedikes. Mára minden
kis elsős igazi iskolássá vált. Szépen
beilleszkedtek a befogadó kis közösségbe. Jelenleg az 1. és a 2. évfolyam, illetve a 3. és 4.
évfolyam tanul együtt. Új tanító néni is érkezett hozzánk,
Várnagy Enikő személyében, aki a napköziben segíti a munkánkat, hetente három napon és éneket is tanít. Gadavicsné
Szabó Tünde kolléganőm Náraiban maradt. Ő a nagyobbakat tanítja, mellette a testnevelés- és technikaórákat is tartja. Szeleczkyné Grámán Éva sem szakadt el tőlünk, hiszen a
német tanítása az ő feladata maradt. A kisebbeket pedig én
tanítom, rajzórákon pedig az egész osztállyal foglalkozom.
A másik két napközis napon Tündével ketten osztozunk. Már
tapasztalatból tudjuk, hogy az összevont csoportok tanítása nem
könnyű feladat. De talán fáradozásunk eredményének tekinthető a bizalom, mellyel iskolánk tanulóinak szülei megtisztelnek
bennünket, azáltal, hogy hozzánk íratták és nálunk is tartották
gyermekeiket. Munkánkat segíti a félállású kolléganő alkalmazása és az iskola felszereltségének javítása. Kaptunk ugyanis új
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tanulóasztalokat székekkel. Tanári asztalt. Számítógépet mindkét
terembe. A hittanórákra pénteken kiutaznak hozzánk a katolikus
és református hitoktatók. Az evangélikusok hittanóráját is a re-

formátus lelkész végzi. Utazó gyógypedagógus segíti az ilyen szolgáltatást igénylő tanulóinkat. Logopédus is fejleszti a beszédhibás
gyermekeinket. Mostanában sokszor hangzik fel nálunk az ének
és vers: „Hívogat az iskola, kapuját kitárja, kispajtásom gyere hát,
menjünk iskolába!”
Marton Melinda
osztályfőnök

Gondjaink nem kicsik, de örömteliek
Az elmúlt évek során a fenntartó a szülők segítségével, odafigyelésével sokat tettünk óvodánkért. Felújítottunk, szépítgettünk kívül-belül, ami rá is fért az épületre.
Meg tudtuk oldani az iskolások étkeztetését
is, hisz legkézenfekvőbb, hogy a melegítőkonyha melletti helyiségben van ere lehetőség, mert csak itt engedi meg az ÁNTSZ.
Udvarunkat felosztottuk az iskolásokkal, ha mindannyian kint
vagyunk. Minden kisgyermek használhat minden játékot az udvaron. Örömteli, amikor a nárai apróságok együtt kint játszanak az udvaron!
Az örömbe gondok is vegyülnek minden évben, hiszen egyre
többen vagyunk és kinőljük az óvodát. Ebben a nevelési évben
elérjük, hogy az óvodánk több mint 100%-ban lesz kihasználva,
51 gyermekünk lesz. A kormány családsegítő programja során
egyre több kisgyermekes család fog, vagy már építkezik Nárai-

ban. Az is örömteli, hogy a mi óvodánkat választják. Egyre jobban
felismerik a szülők a családias óvoda és iskola előnyeit, a benne
rejlő lehetőségeket. A fenntartó és Drácz Zoltán közreműködésével (ő írta) – beadott óvodabővítésre egy pályázatot. A legeslegszükségesebbekre pályáztunk. Egy csoportszobára, hozzátartozó
öltöző- és mosdóhelyiségre, fejlesztőszobára és irodahelyiségre.
Jövő tanévben az iskolások már 32-en lesznek (minden évben a
13 tanköteles óvodásból 8 gyermek a nárai iskolát választja).
Azt gondolom, az iskola ügye megoldódott, most már az óvoda
jövőjén kell gondolkodnunk. Fontos, hogy minden nárai gyermeket fel tudjunk venni az óvodába, és ne kelljen senkit se elutasítanunk.
Kérem a nárai gyermekeket, hogy az óvoda-iskola udvarára a
kerítésen ne másszanak át, ott ne focizzanak! Köszönöm megértéseteket.
Fábsics Ildikó
óvodavezető

Szent István király és az új kenyér ünnepén
Augusztus 20. Magyarország nemzeti és állami ünnepe, I.
István király temetésének és szentté avatásának évfordulója.
Szent István király, és az Új Kenyér ünnepe. A Művelődési Ház
nagytermében több mint 60 ember! Ünnepel, megemlékezik.
Közösen felelevenítik a kenyérsütés elfeledett hagyományát. A
ráhangolódásra segítenek a versek, a történelmi események felelevenítése és az ünnepi dalok, melyeket az Örökzöld Nyugdí-

jas Klub és a Sárgaliliom Énekkar előadásában hallhattunk. Jó
szívvel emlékezem erre a napra, s jó érzéssel tölt el az is, hogy
egyre többen vagyunk a faluban, akik ilyenformán is megtisztelik nemzeti ünnepeinket, és közösen tekintenek vissza a régmúlt
eseményeire.
Nádas Nikoletta
művelődésszervező
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Szeptember 11-én vasárnap tartottuk a Mária-búcsút
A nap reggel nyolc órakor az ünnepi szentmisével indult, melyet Dr. Rátkai László celebrált. A mise után az asszonyok által
sütött és hozott süteményeket kínáltuk a templomtéren ásványvízzel és több fajta borral, melyet Tóth Antal és Tieber Károly
ajánlottak fel. Nekik és a templomtakarítók fáradozásait is kö-

szönet illeti! A sportpályán labdarúgó mérkőzés vette kezdetét,
míg a parkban beindult vidámpark. Volt céllövölde, játékárusok,
vattacukrosok, nagykörhinta, kettő kis körhinta, dodzsem, ami
szemlátomást a legnagyobb tetszést aratta.
Németh Tamás
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Az Örökzöld Nyugdíjas Klub hírmondója
Mint tudjátok, az idei évben a nyugdíjasklub az Országos
Nyugdíjas Ki- Mit- Tud? döntőjében ezüstminősítést ért el. A
jutalom a jó eredményért négynapos magyarországi kirándulás
volt. Mi a Szilvásvárad–Nagyvisnyó lehetőséggel éltünk. Kicsi falunk buszával mentünk, így a csoportból csak kilenc fő jöhetett.
Egy csodálatos úton vettünk részt, végigutazva szinte egész Magyarország területén. Egert elhagyva végig a hegyoldal gyönyörű
szépségeiben gyönyörködhettünk. A nagyvisnyói Boróka tábor a
hegyoldalban, erdők közt egy csodálatos helyen van. A szállásfoglalás után este műsorral, majd ismerkedési esttel telt. Az általunk
előadott műsor volt az első, mely vastapsot kapott. A műsorunk
verssel indult, amit Annus néni adott elő, majd folytatódott Rózsi
néni Nárai dalaival. Aztán a nyugdíjasklub elénekelte Vas megyei,
és Nárai nótáit, s Annus néni versével fejeztük be előadásunkat.
Ráadásként Rózsi néni nótájára mindenki felállva tapsolt. Másnap Magyarország egyik legszebb városába, Egerbe vitték a 120
főnyi társaságot. Voltunk az egerszalóki Sófürdőben is fürödni.
Szombaton Szilvásvárad, Szalajka-völgy. Egy csodálatos vidék,
öröm volt a kisvasúttal felmenni a vízeséshez, és onnan lesétálni

a völgybe. Láttuk a Kárpátok Katonájának szobrát, és azt a szép
műsort, ami ott adtak. Csak megköszönni tudjuk a Hontravel
Kft.-nek, és vezetőjüknek, Vadaszán Auréliának ezt a csodálatos
négy napot. Ha a Jó Isten erőt és egészséget ad mindnyájunknak, talán jövőre is sikerül és szerencsénk lesz, hogy ugyanilyen
jól érezzük magunkat. Tisztelettel: az Örökzöld Nyugdíjas Klub.

A nyugdíjasklub tagjai Nagyvisnyón

Miért járunk/nem járunk könyvtárba?
Könyvtár? Milyen csoda hely az? És ki jár
oda? Minek? A mai felgyorsult világban, ahol
egyre inkább teret hódítanak az infokommunikációs eszközök, szükség van-e egyáltalán könyvekre, folyóiratokra, lexikonokra.
Akkor, amikor két kattintással megtaláljuk
a neten azt, amit keresünk, miért menjünk
könyvtárba? Az idő hiánya a probléma? Lehetséges. Azt mondják, a könyvtár a csend szigete. A csendre viszont
ebben a rohanó világban szükségünk van. Csendben keresgélni a
könyvek között, lapozgatni, bele-beleolvasni egy-egy regénybe. Átlapozni a folyóiratot, kutatni a lexikonban, hogy nagyobb rálátásunk legyen a világra, hogy választ kaphassunk a kérdéseinkre. Jó
a könyvtárban leülni, megpihenni, feltöltődni, kikapcsolódni. Manapság kijelenthetjük, hogy a könyvek vásárlása igencsak drága mulatság, nem engedheti meg magának mindenki. Itt egy újabb érv,
ami a könyvtár mellett szól. Ingyenes. Még beiratkozási díj sincs. A

kölcsönzési idő 4 hét, ami természetesen meghosszabbítható. Mit
adhat még a könyvtár? A kicsiket szabálytudatra neveli. Ne rajzoljon
bele, ne gyűrje össze, vigyázzon rá, mert csak kölcsönbe kapta. Vis�sza kell adni! Ha letelik a kölcsönzési idő, vissza kell vinni. A Nárai
Könyvtárba egyre több könyvet küld a Berzsenyi Dániel Könyvtár.
Folyamatosan, két-három havonta több doboz új könyv érkezik.
Frissítik a meglévő állományt. Jórészt mesekönyveket, regényeket,
szépirodalmi könyveket hoznak. Akad közötte verseskötet, receptkönyv, szakkönyv. Folyamatosan bővül a dvd kínálat. Több heti-,
illetve havilap jár a könyvtárba. Megtalálható a Képes Sport, Praktika, Csodakert, Buci Maci, Nők Lapja, Best. Igény szerint bármely
könyv meghozatható a Berzsenyi Könyvtárból három hét kölcsönzési ideig, ami a Nárai Könyvtárban nincs meg.
A végére már csak egy kérdésem maradt: Miért nem járunk
könyvtárba?
Nádas Nikoletta
művelődésszervező

Térítésmentes lett a lakossági kéményseprés
Vas megye teljes területén a kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátása vonatkozásában változás nem történt. Szombathely
Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a szolgáltatásért felelős önkormányzat úgy döntött, hogy a hatályban lévő közszolgáltatási szerződések lejártáig, 2024. június 30. napjáig
biztosítja Vas megye területén a kéményseprő-ipari szolgáltatást. A lakossági szektorban a kötelező sormunkát a kéményseprő-ipari szolgáltató előzetes írásbeli értesítése szerinti első
és második időpontban térítésmentesen végzi. Amennyiben
a szolgáltató az első két időpontban a sormunkát nem tudja

elvégezni, és arra harmadik időpontban kerül sor, részükre kiszállási díjat kell fizetni. A szolgáltató továbbra is a Vas Megyei
Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. maradt.
Az ingatlan használója, tulajdonosa köteles a kéményseprő-ipari szolgáltató jogszabályban meghatározott ellenőrzését,
vizsgálatát lehetővé tenni, az elvégzéshez szükséges feltételeket
biztosítani. Köteles továbbá a szolgáltató által feltárt szabálytalanságokat legkésőbb a következő ellenőrzésig megszüntetni.
Németh Tamás
polgármester
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Szüreti felvonulást tartottunk
két járőrautó biztosította. Ezúton is megköszönöm mindazoknak
akik bármilyen módon csatlakoztak hozzánk, biztosították traktorukat. A felvonulást vidám műsor követte, melyen fellépett a
Sárgaliliom Énekkar, Örökzöld Nyugdíjasklub és Nárai Galaxy
Rock and Roll tánccsoport is. A vacsora a falunapon első helyezet
elért káposztás babos húsos egytálétel volt. A estet bál és tombolasorsolás zárta.
N.T.

Fotók: Kovács Ramóna, Németh Bálint, Internet

Jókedv, móka, vidámság no és bor. Ez jellemezte idei évi szüreti felvonulásunkat melyet szeptember 24-én tartottunk. Több
traktoros, kvados, terepjárós, hintós és lovas és más egyéb járgányok alkotta menettel tartottak az óvodások, iskolások, Sárgaliliom Énekkar és az Örökzöld Nyugdíjasklub. A felvonulók között
voltak jágerfiúk és lányok, favágók, kéményseprő, hegybíró, stb.
A felvonulók között láthattuk Zelles Sándor országos rally bajnokot is felturbózott versenyautójával is. A vidám menetet idén is
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Fotók: Kovács Ramóna, Németh Bálint, Internet
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Az életem és Nárai
Király Géza Nárai Község Díszpolgára kitüntető címben részesült
„1958. december 21-én születtem Szombathelyen. Családom
mindkét ága tősgyökeres Nárai família, egyszerű, dolgos és tisztességes parasztemberek.
Apám egy munkahelyen a 17. Volán vállalatnál dolgozott
nyugdíjazásáig, édesanyámat 1960-ban „meggyőzték”, hogy
lépjen be a Nárai TSZ-be, ahol sorstársaival együtt, egészségüket nem kímélve, mai szóval élve „éhbérért”, kemény fizikai
munkával végigdolgozták az életüket, aztán a TSZ eltűnt a történelem süllyesztőjében.
A Nárai általános iskola utolsó nagy létszámú osztályában (27en voltunk!) egy nagyon jó csapatban kezdtem a tanulmányaimat
hatodikos koromig. 1971-ben megszűnt Náraiban a felső tagozat, így a 7-8. osztályt a szombathelyi Dózsa utcai iskolában (ma
Nagy Lajos gimnázium) jártuk ki. A mi évfolyamunknak külön
osztálya volt, csak nárai gyerekek, ami eddig csak egyszer fordult
elő egy szombathelyi iskolában.
Középiskolának az akkori gondolkodásnak megfelelően – tanulj fiam, de egy jó szakma is legyen a kezedben – a nagyon népszerű Savaria Közlekedésgépészeti Szakközépiskolát választottuk.
Itt érettségiztem 1977-ben gépjármű-technikai szakon, ami autószerelő végzettséget is adott.
„Munkás” éveimet az AFIT személygépkocsi szervizében kezdtem, mint autószerelő. Innen hívott a haza sorkatonai szolgálatra. Leszerelésem után 1982-ben kerültem az Agroker Vállalat alkatrész raktárába, ami meghatározta további sorsomat. A
rendszerváltás után 1992-ben Hernáth Attilával, akinek a szülei
szintén Náraiból származtak, saját vállalkozásba kezdtünk és megalapítottuk
az Agro-Alfa Kft.-t, amelynek ma is az
egyik ügyvezetője vagyok. Az Agro-Alfa
mezőgazdasági gép és alkatrész kereskedelemmel, valamint szervizzel foglalkozó cég, Nyugat-Dunántúlon hat,
Szlovákiában egy telephelyen. Ez teszi
lehetővé, hogy lehetőségemhez mérten,
támogassam a nárai labdarúgócsapatot.
Visszatérve a 70-es évekre, akkoriban Náraiban nagyon mozgalmas
és színvonalas klubélet folyt a KISZ
égisze alatt. Ebbe kapcsolódtam be én
is, mint szinte minden fiatal a faluban.
Horváth József tanár úr vezetésével
színdarabokat játszottunk, szellemi és
ügyességi vetélkedőket, ifjúsági találkozókat, magyar–lengyel és magyar–
szovjet, úgynevezett „drúzsba” találkozókat, kirándulásokat,
bálokat szerveztünk. Bevonulásomig KISZ titkár is voltam pár
évig. Ma ezt sokan „eredendő bűnnek” tartják, pedig bár felülről próbálták, mi nem politizáltunk, nem ideológiai alapon
szerveződtünk, csak jól akartuk érezni magunkat, amennyire az
akkori lehetőségek engedték. Aki akkor volt fiatal tudja, miről
beszélek.

1983-ban megnősültem és Szombathelyre költöztem. Házasságunkból egy fiunk született, Nándor. Ő miután elvégezte a
Műszaki Egyetemet, okleveles villamosmérnökként dolgozik Budapesten és ott is él.

1998-ban válásom után építkezni kezdtem Szombathelyen,
amiben rengeteget segítettek a rokonaim és a barátaim. Ma is
hálával gondolok rájuk és soha nem tudom eléggé megköszönni
nekik, mert akkor nélkülük nem sikerült volna.
1999-ben megtaláltam páromat Évát, aki mindenben támaszom és igazi társam. Ő okleveles egészségfejlesztés- és andragógus tanár, aki 6 éve vezeti a Sensolite Egészségcentrumot. Éva
két fiút hozott a házasságunkba. Gergely
színművész a Soproni Petőfi Színházban,
Dani pedig Szombathelyen optikus. Neki
nárai volt a menyasszonya, akivel júliusban
összeházasodtak és reményeink szerint a
faluban fognak majd lakni a szüleim most
felújítás alatt lévő házában. Egy elköltözött
nárai lakos helyett, aki szívében mindig
nárai marad, egy másik, és talán még újabbak költöznek a régi házba.” – így vallott
életútjáról Király Géza.
Nárai község Önkormányzati Képviselőtestülete „Nárai Község Díszpolgára” megtisztelő címet adományozott – a település
életében kifejtett kimagasló kulturális és
sportélet támogatásáért elismerésként –
Király Géza részére. Különösen Nárai helytörténeti monográfiájának, valamint Dr.
Guttmann Miklós: Nárai nyelvi múltjából
című könyvének megjelentetését célzó anyagi támogatásokért,
valamint a többéves Nárai sportpálya sportfejlesztését célzó önzetlen támogatásokért cserébe. Király Géza részére a díszpolgári oklevelet az idei falunapunk során ünnepélyes keretek között
adtuk át.
Németh Tamás
polgármester
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Náraiért Egyesület hírei
Erdélyi kirándulás 1. rész
2016. augusztus 8. és 13-a között Erdélyben kirándultunk. 47
Náraihoz valahogyan kötődő, illetve nagyobb részt Náraiban élő
utas, 2 sofőr és egy idegenvezető vett részt túránkon.
Hétfőn reggel 5 órakor indultunk. Első megállónk Győrben
volt, ahol felvettük idegenvezetőnket, Hujber Tamást. Ártánd-

nál hagytuk el Magyarországot, óráinkat pedig 1 órával előbbre
kellett állítanunk. A Királyhágón, Erdély kapujánál hosszabban
pihentünk. Megtudtuk, hogy korábban csak itt lehetett a ma-

gas hegyek között Erdély távolabbi részei,
Székelyföld, az ezeréves határ felé átkelni. Erdély Kalotaszegnek nevezett tájegységének „fővárosában”, Bánffyhunyadon
megtekintettük a református templomot.
Gyönyörű kazettás mennyezete alatt

megéreztük a magyar történelmet. Kossuth Lajoshoz és Petőfi
Sándorhoz fűződő történeteket is hallottunk a templomban.
A kalotaszegi hímzés csodálatosan volt jelen oltárterítők, falvédők, konfirmálkozási emlékek formájában. Első napi szállásunk Kalotaszentkirályon, családoknál volt. Gyönyörű magyar
falucskát kell elképzelni, ahol magyar óvoda, iskola is van. Az
emberek házaik előtt padon üldögélnek esténként és mindan�nyian magyarul beszélnek.
Kedden elindultunk Székelyföld felé. A tordai hasadék mellett,
magas hegyek gyönyörű látványa kísérte utunkat. A tordai sóbányába csoportosan mentünk. Még óriáskerék is volt a föld alatt.
Két órát töltöttünk el itt. Ezt követően Szovátára buszoztunk, a
Medvetóhoz. Ez a sós vizű tó az alakjáról, egy kiterített medvebőrhöz hasonló formájáról kapta a nevét. Annyira sós a vize, hogy
fenntartja a felületén a fürdőzőket. Ezt mi is tanúsíthatjuk, hiszen
kellemes strandidőben többször is megmártóztunk benne. Aki
nem fürdött, a szép városkában sétálgatott, vásárolgatott. Este
már Székelyföldön, „Csíkországban”, nevezetesen Csíkszenttamáson aludtunk. De erről majd a következő számban mesélek.
Színházlátogatás
Egyesületünk színházjegyeket foglalt le a Madách Színház előadásaira. 20 jegyet igényeltünk. Szeptember 30-án a Nyomorultak című új musicalre megyünk néhányan. November 12-én
a Mamma Miát tekintjük meg már sokkal többen. December
10-én a Polygami, január 7-én a Mary Poppins, január 28-án
Az operaház fantomja lesz. Utóbbi három előadásra még lehet
jegyeket igényelni 5800 forint körüli áron. Az útiköltséget utólag
fizetjük. Jelentkezéseket várjuk!
Marton Melinda
szervező titkár
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Király Gábor élménybeszámolója a KSZE sportolóinak
a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokságról
Az idei foci EB lázba hozta az egész magyar népet. Náraiban illetően. Ő dönthesse el, hogy focista, ügyvéd vagy bármi más
is szurkolt a falu apraja-nagyja, még kivetítőn is néztük a ma- szeretne lenni. Az Európa Bajnokságra áttérve elmesélte, hogy
gyar meccseket a Millenniumi-parkban. Csapatunk sikereit látva nagyon erős biztonsági intézkedésekkel vigyáztak a focistákra
elhatároztam, hogy alkalom adtán megFranciaországban. Szinte túl is biztosítotköszönöm Király Gábornak, hogy újra jó
ták azokat a helyszíneket, ahol ők megvolt magyar szurkolónak lenni. Felemelő
fordultak. A gyermekek kérdéseire adott
érzés volt lengetni a magyar zászlót, felválaszokból kiderült, hogy a szürke melevenni a magyar címeres mezt, melegítőt,
gítőnadrágból csak egy volt az Eb-n, amit
együtt énekelni a magyar Himnuszt.
senkinek sem ad oda. Emlékként őrzi,
Augusztus 16-án, este 6 órakor a Kimert még a Herthából hozta magával, ez
rály Szabadidősport Egyesület lelátóján
speciális, vékony anyagból készült. Amtartott élménybeszámolót a szombathelyi
úgy évente 10-15 szürke mackónadrágot
Király Gábor, az Európa-bajnokságon rekoptat el. Egyébként a mérkőzéseken
mekül szereplő magyar válogatott kapucsak engedéllyel viselheti a már védjegyésa. Sok nárai gyermek és ifjú focista rúgja
vé vált ruhadarabot. A magyar bajnoksága labdát az újperinti egyesületben, melyet
ban és az Eb meccseken is a játékvezető
Király Gábor álmodott meg és működtet
végső engedélye kell hozzá. A négy, Eb-n
már hosszú évek óta. A mi három fiunk
vívott meccs után emlékbe eltette a névközül kettő is ott focizik. Nagyon kedre szóló mezeit, hogy bekereteztesse régi
vünkre való a kellemes, gyermekközponszokásához híven. A másik, váltás mezetú légkör, a jó csapatszellem. Gyermekeket pedig mindegyik meccs után sikerült
imet elkísértem a beszámolóra, melyet
elcserélnie az ellenfél egy-egy játékosával.
én is nagyon kíváncsian vártam. Király
Az osztrák csapatból Garics Györggyel, az
Tóth László Király Gáborral
Gábor a tőle megszokott közvetlen és
izlandi csapat kimondhatatlan nevű jobb
nyugodt stílusban beszélt a következőkről: Ő maga 5 éves korától hátvédjével, a portugáloktól Ronaldóval, a belgák csatárával, Lufocizik. Szerinte az eredmények eléréséhez kevés a tehetség, ren- kakuval.
geteg munka kell mellé, mint az életben minden más dologhoz
A beszámoló után az érdeklődő gyerekek fényképezkedtek Kiis. Úgy fogalmazott „kell, hogy néha fájjon”. Igaz ez a tanulás- rály Gáborral és autogramot is kaphattak tőle. Ezúton szeretném
ra is, például egy nehezebb dolgozat előtt. Fontosnak tartotta megköszönni az Eb meccsek alatti remek munkáját, az élményelmondani, hogy a tanulás mindenki számára elengedhetetlen. beszámoló lehetőségét, a közvetlen emberi és sportemberi kapHiszen az élsportot 35-40 éves korig lehet csak űzni, utána kell csolatot a gyermekekkel és a szüleikkel! Kívánok még sok erőt,
lennie más megélhetési forrásnak. Ő is leérettségizett és dísznö- egészséget a további labdarúgó pályájához és a foci népszerűsívénykertész szakmát is szerzett. A szülőkhöz fordulva mondta el, téséhez!
hogy szerinte hagyni kell a gyermeket választani a saját jövőjét
Marton Melinda

Zöldhulladék díjmentes elhelyezése

Termények megáldása

Tájékoztatom, hogy a Szomhull Nonprofit Kft. Nárai településen is biztosítani kívánja a zöldhulladék átvételét. Ennek érdekében a Náraiban élő természetes személyek számára minden páros
hét szerdáján biztosítja a zöldhulladék ingyenes átvételét a Szombathely, Körmendi úti hulladékudvaron nyitvatartási időben.
március 16-tól november 14-ig: 6-18 óra között
november 15-től március 15-ig: 7-17 óra között
A megjelölt időpontokban a közszolgáltatási (kommunális hulladékszállítási) szerződéssel rendelkező ingatlanhasználók naponta
1 alkalommal, 1 m3 zöldhulladékot helyezhetnek el díjmentesen a
hulladékudvarban. Felhívják ugyanakkor a figyelmet, hogy zöldhulladékot csak a hulladékgazdálkodási engedélyben megadott men�nyiségig, illetve szabad gyűjtési kapacitás erejéig tudják átvenni.
Németh Tamás
polgármester

Október 3-án a vasárnapi Szentmise után a templomban került
sor a termények megáldására.
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Meghívó

Kovács Ramóna: Szüreti üdvözlet

Zelles Miklós és
Resetár József emlékhely avatásra
Nárai Község Önkormányzata ezúton hívja Önt október
22-én, szombaton 9 órára nagyon sok szeretettel a Szombathely–Nárai között létesített
Zelles Miklós és Resetár József
emlékhely átadására és felszentelésére, amelyet a II. világháborúban ezen a helyen ártatla-

nul kivégzett két nárai személy
emlékére emeltünk. Az emlékhelyet felavatja Dr. Hende
Csaba országgyűlési képviselő,
volt honvédelmi miniszter. A
felszentelést Dr. Rátkai László
esperes-plébános végzi.
Németh Tamás
polgármester

Sporthírek – Labdarúgás
A csapat a
bajnokságot
a Megyei
III. osztály
szombathelyi csoportjában
kezdte el, mely során az első öt
fordulóban négy győzelem és egy
vereség született. A csapat Hegedüs József és ifj. Rozmán Pál
vezetésével végzi a felkészüléseket. A 2016–2017-es szezont
23 fő igazolt játékossal kezdtük
el. Három főt igazoltunk: Pornóapátiból érkezett Kopácsi
Balázs, a Király SZE-ből Pegán

Dániel és Horváth Attila Toronyból. A célunk a bajnokságban a dobogón végezni, valamint
minél jobb játékkal szórakoztatni a közönségünket. A Puskásstadionból ingyen kapott 160
db műanyag széket Király Géza
által biztosított AGRO-ALFA
Kft. gépkocsijával hoztuk el Budapestről Náraiba. Eddig mára
már 78 db széket felszereltünk a
sportpálya körül. Ezúton is köszönjük Király Géza segítségét!
Továbbra is várjuk szurkolóinkat
mérkőzéseinken! Tisztelettel:
Koltay István
sportkörelnök

Végkopogtak velünk az utakon a lovak.
A traktorok sem robogtak most a kertek alatt,
hanem falunk utcáin, néptől éljenezve,
szüreti ünnepre tarkán feldíszítve.
Igaz, hogy hegyünk nincs, borunk sem volt soha,
így lesz élő varázslat e szüreti csoda,
mely idén már hatodszor fertőzi a népet.
Bornak betegsége senkit sem kímélt meg.
Menet élén, menet mögött, néha eltévedve
rendőri kíséret volt mellénk rendelve.
Sajnos a mentő valahol elmaradt,
hogy kísérgethesse két szép rokkantunkat.
Volt viszont, mint mindig a tűzoltó csapat
s a falubusz is végigjárt minden utcát, s utat.
Volt még vagy fél tucat traktor a menetben.
Nótaszó szállt róluk őszi napsütésben.
Annyi volt a jármű s hozzá gyerekkocsi,
alig maradt ember mellé gyalogolni.
De köszönjük annak is, aki otthon maradt,
s étlen-szomjan nem hagyta a felvonulókat!
Külön öröm volt a költő szívének
látni a sok ifjút, kik bringán kísértek
végig az utcákon, majd a kultúrházig,
hogy induljon a nóta késő éjszakáig.
Ittunk is jó kedvvel, bár néhol az ész elmaradt,
viszont hallgattunk gyönyörű dalokat
Sárgaliliomnak sárgarigó ajkán
s nyugdíjasaink csengő-bongó hangján.
S miután a rockisok a színpadot megjárták,
felszolgálták (végre) a díjnyertes vacsorát.
A tombola idejét is bizony sokan várták,
sok szűrő s fakanál lelte meg ott párját.
Végül a kéményseprőnek több korma nem maradt
s Lúdas Matyi is letett botos s ludat
és megindult az éjszakai hosszú dínom-dánom,
melyen az anyukám volt a legszebb párom.
Ím hát figyeljetek fiatalok, vének!
Közhírré tétetik Nárai népének:
Kívánok nektek bort, búzát, békességet,
és minden jót szívem kedvenc községének!

