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Feleló´s kiadó: Náraiért Egyesület  megjelenik 500 példányban

Szerkesztették: Marton Melinda, Molnárné Németh Emma, Horváth Szabolcs, Németh Tamás
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Szenzációs botanikai felfedezés Náraiban
Különös felfedezésben volt részem 2016 nyarán, amely csak
keveseknek adatik meg. Az egyik magas beosztású erdészeti
vezető jelentette, miszerint a nárai Zsidu-réten réti kardvirágot vélne felfedezni. Ezt követően július 5-én Náraiban találkoztunk, és gyalogosan indult a neves botanikusokból álló
expedíció a vélt virágot „felfedezni”. A hír igaznak bizonyult,
gyors áttekintéssel 16 virágzó tövet sikerült dokumentálnunk,
amely ismerve a növény flóráját jelentősnek számít.
A réti kardvirág
(Gladiolus imbricatus) a nősziromfélék (Iridaceae)
családjába tartozó
kardvirág (Gladiolus) növénynemzetség egyik,
Magyarországon
védett faja. A réti

hosszabbik buroklevél rendesen rövidebb a lepel felénél. Toktermései tojásdadok és hegyes csúcsúak, hosszúságuk körülbelül
másfélszerese szélességüknek.

Botanikusok felfedezőúton
A réti kardvirág Magyarországon legnagyobb példányszámban
a Zempléni-hegységben található. De hegyi lápréteken, szőrfűgyepekben, gyertyános tölgyesekben, magassásosokban előfordul
a következő tájegységeken is: Bükk-vidék, Mátra, Bakony, Nyírség, Szatmár–Beregi-síkság. 
Folytatás a 8. oldalon

Réti kardvirág
kardvirág jellegzetes megjelenésű évelő növény. A rostos hártyákba burkolózó hagymagumóból növő szára 30–90 cm magas.
1–2 cm széles, tőállású levelei szálasak, ép szélűek. Az alsó levél
tompa csúcsú. A június–júliusban nyíló, bíborvörös, 2,5–3,5 cm
nagyságú virágai a szár csúcsán egy oldalra nézve, fürtben állnak:
számuk ötnél, sokszor azonban tíznél is több. A virág mellett álló
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Önkormányzati hírek – 75 millió forinttal kezdjük az évet
Köszöntöm a kedves olvasót! 75 millió
forint tartalékkal kezdjük a 2017-es esztendőt. Míg a 2016-os évnek 25 millió
forinttal indultunk neki, több kisebb-nagyobb felújítás, karbantartás ellenére is –
részben sikeres pályázatainknak köszönhetően is – a tavalyi évben, azaz egyetlen
év alatt 50 millió forinttal tudtuk növelni
a falu pénzállományát. Ez országosan is
kiemelkedő teljesítmény egy valamivel több, mint ezerfős település esetében. Ezt pedig csak felelős munkával tudtuk véghezvinni.
Külön is megköszönöm a hivatal dolgozói és a képviselőtársaim
közreműködését, segítségét!
Rövid összefoglaló az elmúlt esztendőről
A 2016-os esztendő a pályázatok éve volt. Négy utcára sikerrel pályáztunk. 24 magyarországi település nyert családi nap
rendezvényt, köztük Nárai is. Ez már idei évi rendezvény lesz.
A Nárai Sportkör háromsoros lelátó megépítését célzó TAO
pályázata is sikeres lett. Mintegy 2,5 millió forintból műanyag
székekkel szerelt lelátó fog készülni remélhetőleg az idei évben.
Miközben a Népstadion bontásából is sikerült száz széket igényelnünk, ezek kihelyezése is folyamatban van. A tavalyi esztendőben újakra cseréltük a meglévő fa utcanévtáblákat is. Helyettük ízléses kovácsoltvas tartókra szerelt, a település címerével
ellátott zománcozott névtáblák kerültek, melyeket Budapesten
gyártattunk le. Megtörtént a temetőravatalozó felújításának
befejezése is. A Gagarin utca megerősítése is megtörtént. A
közmunkaprogram keretében a meglévő játszóterek fa részeit
újrafestettük. Ugyancsak újrafestettük a meglévő fém korlátokat, a Bolygó-patak három hídját a Kossuth Lajos utcában.
Újakra cseréltük a köztéri díszkandelábereket, mivel a régiek
nem bizonyultak eléggé ellenállónak az időjárás viszontagságainak, különösen az UV sugárzásnak és a jégverésnek. Félmillió
forint értékű ipari mosogatógépet vásároltunk az óvodába céltámogatásból. Előnyét a dolgozók fogják élvezni, amit a növekvő
gyermekek létszáma is indokolt. 199 ezer forintért új motoros
fűkaszát vásároltunk. Ez évtől változik a szemétszállítás településünkön, a részletekről külön cikkben olvashat. Szombathely
és Nárai között a Magyar Közút szakemberei a közlekedésre veszélyes fákat december–január hónapban kivágták a közlekedők
biztonságának érdekében. A múlt év végén a bizonyos nyugdíjhatár alatti 70 év felettiek 11.000 forint települési támogatásban részesültek. Összesen 105 fő részére történt kifizetés.
A tavalyra tervezett út- és járdafelújítások elvégzése is az idei
évre maradt, mivel a pályázatok elbírálása alapvetően az év utolsó
szakaszában történt meg. Reményeink szerint az első félévben
elkészülünk a munkálatokkal. Megújul a Gagarint utcán túl az
Új Élet utca, Béke utca és a József Attila utcák útjai. Alap megerősítést követően aszfaltburkolatot kap mind a négy utca útburkolata. Járdafelújítás terén pedig a Béke, József Attila, Ady
Endre, Árpád mindkét oldali és a Kossuth Lajos utca páratlan
oldal teljes megújítása fog megtörténni. A tönkrement helyeken új betonalap készül, erre kerül az egybefüggő aszfaltszőnyeg.

Összesen tehát mintegy 2,4 km járda újul meg Náraiban az idei
évben. A Gagarin és Új Élet utcák felújítására 14,6 millió forint
támogatást igényeltünk és kaptunk. Első körben nem jártunk sikerrel, de végül dr. Hende Csaba országgyűlési képviselőnk kitartó lobbimunkájának köszönhetően dr. Pintér Sándor belügyminiszter aláírta a támogatási szerződést. A munka 17,25 millió
forintba fog kerülni, a különbözetet önkormányzatunk önerőből
biztosítja. A Béke és József Attila utcák esetében a felújítások
közel 20 millió forintba fognak kerülni. Ezt 100% támogatásból
tudjuk finanszírozni, az adósságkonszolidáció terhére. Konkrétan, amely települések nem halmoztak fel adósságot, létszámtól
függően külön céltámogatásban részesültek a kormánytól. Így
Nárai 20 millió forint célzott támogatást nyert a korábban Béke
és József Attila utcákra beadott pályázatára. Az Ady Endre, Árpád
és Kossuth Lajos utcai járdák felújítását a működési kiadásokból
megspórolt önerőből finanszírozzuk, ezen munkálatok együttesen mintegy 15 millió forintot tesznek ki.
Egyéb pályázataink állásáról
A templom és a tájház felújítását célzó, a csapadékvíz-elvezetés
kezelésére, az óvodabővítésre, valamint a kettő felnőtt fitneszparkra beadott pályázatok elbírálása idestova lassan egy éve van
folyamatban. A fentiek megvalósítása nagyban függ a pályázatok
eredményétől, így ezekről többet továbbra sem tudok mondani.
De a tájház (volt tanítólakás) felújításának befejezését a pályázat
kimenetelétől függetlenül meg szeretnénk valósítani. Egyrészt a
100 éves épület van olyan állapotban, másrészt pedig településképi
szempontból is indokolt. Illetve hosszú távon itt fog működni a
tájház, a helytörténeti gyűjtemény, ugyanis az iskola lassan belakja
az alkotóházat. Aminek nagyon örülünk, hogy az iskola újraindítása
helyes, a kisgyermekes szülőkkel egyező gondolat volt.
Emlékhely, emléktábla-avatás
A tavalyi évben adtuk át ünnepélyesen dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő jelenlétében és szentelte fel Dr. Rátkai
László a Nárai és Szombathely között létesített Zelles Miklós
és Resetár József emlékhelyet. Mint ismeretes, a II. világháború végnapjaiban ezen helyen orosz katonák gyilkolták meg a két
Nárai személyt.

56-os Emléktábla
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Emléktáblát avattunk az 1956-os események 60. évfordulójának alkalmából rendezett megemlékezést követően a művelődési
ház falán. Az emléktábla annak a 18 Nárai személynek állít emléket, akik az 1956-os forradalom hatására elhagyni kényszerültek
szülőföldjüket, Nárait. Név szerint:
Barasits Lajos (Ausztrália)
Dezse Ferenc (később visszatért)
Dezse Gábor
Galambos Imre (Svájc)
Gergye Gyula
Hodászy Lajos
Horváth Imre
Horváth Mária
Nagy Sándor
Nyul Lajos (Ausztrália)
Péntek László (Németország, Diedorf)
Rozmán Lajos (Németország)
Sebestyén Pál (később visszatért)
Skultéti Antal (Amerika)
Skultéti Imre (Svájc)
Skultéti Miklós (Svájc)
Tóth István
Tóth László (később visszatért)
A helyi közművelődésről

3

Náraiban tartott kihelyezett gyűlést a Nemzeti Művelődési Intézet. Megtiszteltetés Nárai számára, hogy 2016. november 8-án
kora este a Nárai Polgármesteri Hivatal nagytermében gyülekeztek a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársai. A kihelyezett
gyűlésre várták a térség polgármestereit és a vállalkozások képviselőit is.
Az idei évben falunapot
július 15-én, szombaton
tartunk. Sztárvendégül
ezúttal is ismert előadót
kértünk fel. Balázs Pali
kora este lép színpadra két zenésztársával és
kezdi meg fergeteges 70
perces „20 év romantika”
című műsorát.
Családi nap augusztus 19-én szombaton! Sikerrel szerepeltünk
a Széchenyi Terv keretében a Család, Ifjúság és Népesedéspolitikai Intézet által kiírt „Kisgyermekkori nevelés támogatására” kiírt pályázaton. A 100%-os támogatottságú családi nap augusztus
19-én, szombaton kerül megtartásra a Millenniumi-parkban, egy
budapesti rendezvényszervező cég által koordinálva. Lesz zenés
bemelegítő, gyermekzenés előadások, alkotói sátrak, kézműves
foglalkozások, népzenei kuckó, sportversenyek, ugrálóvár stb. Már
most jelzem, tízcsapatos főzőversenyre is sor kerül, csapatonként
maximum nyolc fővel, várjuk az érdeklődőket! Késő este pedig a
felnőtteknek szól majd a zene a parkban hajnalig. E pályázat keretén belül 24 nyertes települést hirdettek, köztük Nárait.
Államkincstári ellenőrzés az önkormányzatnál
Még múlt év október közepén jelentkezett be az Államkincstár
soron kívüli vizsgálat lefolytatásának céljából önkormányzatunknál, amely vizsgálat jelenleg is tart, talán néhány hónapon belül
lezárul. A vizsgálat azzal kezdődött, hogy két könyvvizsgáló szakember napi nyolc órában huzamosabb ideig jelen volt hivatalunkban. Elsőként a 2016. évi teljes pénzügyi forgalmat ellenőrizték.
Ami azt jelentette, hogy az összes kifizetésre került számlát, a
hozzá tartozó szerződéseket, határozatokat, teljes banki tranzakciót vizsgálat alá vonták, akárcsak a hozzárendelt vagyonleltárt. Az
ellenőrzés nem csak önkormányzatunkat, hanem a közös hivatali
és óvodai gazdálkodást, valamint a kapcsolatban álló civil szervezetek, egyesületek, sportkör működését is érinti. Majd ezt követően az elmúlt évek gazdálkodását is vizsgálat alá vonták. Mindezt persze a magunk részéről is támogatjuk, mert ilyenformán
sok tanácsot kaphatunk a szinte folyamatosan változó törvényi
környezet okán. A vizsgálat lezárásáról és annak eredményéről is
természetesen tájékoztatást fogunk adni. Annyit azért előzetesen
elárulhatok, hogy eddig mindent rendben találtak, néhány technikai jellegű tanáccsal segítették további működésünket.
Végezetül pedig eredményekben gazdag, sikeres boldog újesztendőt kívánok minden kedves Nárainak szerkesztő- és képviselőtársaim nevében! Megköszönve érdeklődését lakóhelyének
közügyei iránt.
Németh Tamás
polgármester
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Bemutatkozás
Kedves Náraiak!
Szeretettel köszöntöm Önöket.
Köszönöm a felkérést Polgármester
Úrnak!
Dr. Kis Zsolt háziorvos, foglalkozásorvostan szakorvos, vizsgáló repülőorvos vagyok, 2016. december 1. óta az
Önök háziorvosa.
Egy-két személyes részlettel kezdeném: 1978-ban születtem Kiskunfélegyházán a Kiskunság szívében. Az általános iskolát és a gimnáziumot a helyi intézményekben végeztem, még a mai napig is
ezer szállal kötődök az Alföldhöz. Általános orvosi diplomámat
a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Karán szereztem
2002-ben, ahol megismertem feleségemet, aki jelenleg gyógyszerészként dolgozik. Mivel Ő szombathelyi gyökerekkel rendelkezik,
Vas megyeivé váltam és 2007 óta nárai lakosok vagyunk. Szeretjük
a békés, csendes, biztonságos, de mégis fejlődő falut, ahol élünk és
az itt élő kedves embereket. Három gyermekem van, akik jelenleg
Szombathelyen tanulnak.
Szakmai képzettség:
2002 Általános Orvosi Diploma
2004 Orvos-közgazdász szakoklevél
2006 Háziorvostan szakvizsga

Éjszakai felriadás
Minden gyermek és szülő életében van
olyan nap, vagy időszak, mikor az alvás,
az éjszaka átmenetileg nyugtalanná, nem
pihentetővé válik. Főképp óvodáskorban,
iskoláskor idején kísérhetik „rémálmok”
a gyermekek éjszakáját. Ilyenkor sírva, kiabálva ébrednek, elmondják, hogy rosszat
álmodtak, de megeshet az is, hogy csak
feszülten, izgatottan, akár sírva ébrednek,
de nem tudnak beszámolni, mi is történt. A szülők első reakciója
sok esetben az ijedtség, mi lehet a gyermekükkel, hogyan tudják
megnyugtatni, illetve vajon miért kísérik rémálmok gyermeküket?
A rossz éjszakák, nyugtalan álmok hátterében állhat egy betegség,
egy lázas állapot. Rossz érzést kelthet egy elzsibbadt láb, egy fájó
torok, egy csikaró has, egy telített húgyhólyag. De mi a helyzet a
visszatérő rémálmokkal, a félelemérzettel, amikor a gyermek nem
beteg? Az álom nagyon fontos része az életünknek. Az álmodás
során olyan emlékek, tartalmak, érzések dolgozódnak át, amelyek
aznap, vagy abban az időszakban értek minket. A rossz álmok során
nem kell feltétlenül nagy traumára gondolni. Előfordulhat, hogy
gyermekünk nagyon érzékenyen él meg valamit, ami fokozott szorongással jár számára. Elképzelhető, hogy megijedt valamitől, amit
aznap látott, hogy összeveszett az ovis társával, elvették a kedvenc
játékát, csúfolták. Ilyen szemmel a rémálmok jelenléte teljesen
természetes: A mindennapjainkban megélt élmények akár jó, akár
rossz, hatnak ránk és megmozgatják az érzéseinket. Vannak olyan
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2013 Foglalkozás-orvostan szakvizsga (Üzemorvoslás)
2015 Vizsgáló repülőorvosi szakképesítés
Dr. Hang Dóra kolléganőm megkeresését követően, az Ő
távozása után 2016. december 1-től vettem át a Szombathelyi
10-es felnőtt háziorvosi praxis működtetését, melynek csatolt
települése Nárai. Nagy öröm számomra, hogy itt dolgozhatok,
nyitottan, pozitívan, szép reményekkel ültem a rendelő orvosi
székébe. Szerencsés vagyok, mert összehozott a sors az Önök által már jól ismert Bödő Andrea szakápoló kolléganővel, akivel
közösen szeretnénk szolgálni, gyógyítani Önöket.
2017-ben a rendelési idők változatlanok maradnak, hasonlóan
a vezetékes telefonszámok is. Tisztelettel kérek Mindenkit, hogy
a rendeléseket úgy vegyék igénybe, hogy számoljanak azzal, hogy
az utolsó fél órában érkezőket egyéb teendők miatt (beteghívás,
adminisztráció... stb.) nem garantált, hogy aznap el tudjuk látni.
A szombathelyi rendelésekre időpont is kérhető.
Vérvételi lehetőség továbbra is a Jáki út 35. szám alatti rendelőben van, minden hétköznap 7:00–8:30-ig. Felmerült annak
lehetősége, hogy amennyiben gépkocsivezetőt találunk, akkor a
falubusszal lehetséges lenne havonta kétszer, hogy a nehezen mozgó, idős betegeket elszállítsuk vérvételre a szombathelyi rendelőbe.
Igény esetén erről a témáról tovább egyeztetek Polgármester Úrral.
Bízva hosszú távú gyümölcsöző együttműködésünkben, szeretettel kívánok Önöknek Egészséges, Boldog Új Esztendőt!
Dr. Kis Zsolt háziorvos
+36702838403 • kis.zsolt.narai@gmail.com • www.drzsolti.hu
időszakok, mint például az óvodáskor, amikor fokozottabban vannak jelen a rossz álmok, még ha nem is feltétlenül jár mindegyik
felébredéssel. Ebben az életszakaszban sok változás éri a gyerekek
személyiségét, amely főként az önállóságukról, én erejükről szól.
Amennyiben a rossz álmok csak rövid ideig állnak fenn, nem kell
aggódni, inkább csak biztonságot nyújtani a gyermeknek és bátorítani a félelmek megküzdésére. Ha viszont hosszasan, napi szinten
jelen vannak (akár fél évig is), akkor érdemes bevonni egy külső
szakembert (kineziológust, pszichológust), aki talán könnyebben
rálát, hogy mi okozhat ilyen nehézséget a gyermeknek, mi az, ami
ennyire megterheli. Itt a közös munkának nem az álomfejtés, hanem a gyermek harmóniája, kiegyensúlyozottsága a célja. Mit tehet
a szülő, amikor jönnek a rémálmok? Azontúl, hogy támaszt nyújt,
fontos része a megnyugtatásnak az is, hogy valahol megtanuljon
megküzdeni a gyermek ezekkel az érzésekkel. Pl.: Azzal megnyugtatjuk a gyermeket, ha megsimogatjuk, megöleljük, átmegyünk a
szobájába. Ha fél a sötétben adhatunk neki bátorító kislámpát, éjszakai fényt, vagy egy plüss „társát”, s így nem egyedül néz szembe
a rossz érzésekkel, ijesztő élményekkel. Továbbá nagyon fontos az
álmokról beszélgetni, megismerni a szereplőket, a főhős körüli segítő személyeket, védekező tárgyakat. Így az álom tartalma változni
tud, és a gyermek szorongása is oldódhat. Persze erre inkább csak
másnap, vagy akár pár nappal később van lehetőségünk. Sokszor
nehezen beszél róla a gyermek, de esetleg egy rajzon keresztül, egy
közös játék során, könnyebben ráérzünk gyermekünk félelmeire és
bátorítani tudjuk őket.
Molnárné Németh Emma
védőnő
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Nárai Iskola hírei
A téli szünet beköszöntéig sok érdekes dolog történt velünk is szerepeltünk énekekkel, versekkel, mesékkel. December 10-én
az iskolában. A szüreti felvonuláson iskolások, anyukák (az egyi- példás összefogással papírgyűjtést tartottunk, a bevétel a szülői
kük tanító néni is), apukák együtt töltöttük az időt, mulattunk, munkaközösség kasszájába került. Köszönöm Bakonyi Erik szálbeszélgettünk a Polgár Karcsi bácsi vezette traktor pótkocsiján. lításban, Lóránth Csaba pakolásban és Bauerné Korpics Erika táKöszönjük az óvatos sofőrködést! Stubits
Lászlónak és családjának is szeretném
megköszönni a pótkocsis traktort, mert
évek óta utazhatunk rajta a gyerekekkel!
Október 5-én nyílt napot tartottunk tanulóink szüleinek. Az első két tanórán tekinthette meg a nagyszámú érdeklődő felnőtt, hogy milyen módon folyik nálunk az
összevont tanítás. Tanulóink szülei jóvoltából a Mesebolt Bábszínházba volt bérletünk
az első félévben, négy érdekes előadást tekinthettek meg a gyerekek. Járatos busszal
utaztunk, mindig két tanító néni felügyelete Felső sor: Gadavicsné Szabó Tünde, Bauer Hanna, Drácz Marcell, Vincze Dorina,
Bakonyi Dorián, Kiss Kartal, Lóránth Jácint, Rozmán Bence, Várnagy Enikő.
mellett. Október 27-én „iskolakóstolót”
tartottunk a nagycsoportos óvodásoknak. Középső sor: Pesti Kira, Bauer Dóra, Giczi Csenge, Németh Fanni, Szalai Magyar
Magdaléna, Miltényi Zsófia. Alsó sor: Borosta Milán, Kovács Jázmin, Horváth
Ez egy afféle betekintés az iskolai életbe.
Kedvcsináló az iskolánkhoz. Barkácsolással, Vanessza, Nagy-Vietorisz Benedek, Marton Melinda, Szikora Máté, Gergely Flóra,
Herceg Éva, Pálfi Patrícia
beszélgetéssel, ismerkedéssel. Hét kisgyerek jött el szüleivel hozzánk. Október 25-én
iskolai fényképezésre került sor. Az osztályképet és sok-sok gyö- rolásban nyújtott segítségét! Délután az adventi vásáron két lelkes
nyörű felvételt Lóránth Hegedüs Eszter, Nárai származású fényké- anyuka, Szalai Marianna és Takács Eszter Candy Shopjában sok-sok
pész készítette. Köszönjük az iskolánk javára nyújtott támogatását a finomság lelt gazdára, bevételük is a szülői munkaközösség kasszáfényképek árából! Másnap, október 26-án, szombaton rendeztük jába került. Kaptunk egy szép asztalt Szikora Szabolcs jóvoltából,
meg az óvodás-iskolás szülői munkaközösségi bált a Náraiért Egye- köszönjük szépen! Az iskolai karácsonyt december 20-án rendezsület segítségével. Minden szempontból fergeteges élmény volt! A tük meg. Az ajándékozás titoktartása, az öröm, a meghitt hangulat
szülők támogatókedve, részt vétele, szereplési hajlandósága, bulizós mindenkit megérintett. Köszönöm Bauerné Korpics Erika, Bauer
hangulata, a szereplők felkészültsége mind a jó hangulatot szolgál- Csaba és Molnár Gyuláné ajándékait! December 23-án a Jézuskata. A szülői munkaközösség pedig szép összeggel gazdálkodhatott a váráson készülődtünk együtt az ünnepre. Minden szülőnek és tábevétel jóvoltából. Köszönet a tanulóink szüleinek, akik anyagilag mogatónknak Boldog Új Évet Kívánok!
támogatták; akik a Nárai X Faktorban felléptek; a zsűrinek; a zeMarton
nei szerkesztőnek; a műsorvezetőknek; a szervezőknek a sok-sok
Melinda
ráfordított szabadidőt! Mesemondó versenyt is rendeztünk tanuosztályfőnök
lóinknak. A Paragvári Iskolába és a Váti Iskolába is eljutottak gyermekeink egy-egy szép mesével. November 3-án az idősek napján
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Náraiért Egyesület hírei
Közöljük a támogatóinkkal és az érdeklődőkkel, hogy egyesületünk a 2015.
évi személyi jövedelemadó 1% felajánlásaiból 240. 675 forinttal gyarapodott.
A támogatásokat köszönjük, céljaink elérésére fordítjuk! Kérjük, hogy a 2017.
esztendőben is támogassanak bennünket! Szeretném megnevezni a 2016. évben számunkra anyagi támogatást nyújtó magánszemélyeket és szervezeteket.
2016. január Novus Favonius Kft. 50 ezer forint Közéleti Hírmondó kiadása, Lóránth Zoltán révén.
2016. március Nárai Község Önkormányzata 300 ezer forint
működési támogatás.
2016. április Varga László 50 ezer forint gyermeknapra.
2016. július Pannonpiros Kft. 50 ezer forint Közéleti Hírmondó kiadása, Lóránth Zoltán révén.
2016. július Nárai Község Önkormányzata 115 ezer forint
működési támogatás.
2016. október Novus Favonius Kft. 50 ezer forint Közéleti
Hírmondó kiadása, Lóránth Zoltán révén.
2016. november Varga László 50 ezer forint Alkotóház, 50
ezer forint ünnepi rendezvény javára.
A támogatásokat köszönjük! Egy részét már cél szerint felhasználtuk, másik részét pedig a jövőben költjük a meghatározott

célokra. Nárai Község Önkormányzata segítségével nyújtottunk programszervezéshez, egyéb célok megvalósulásához anyagi
támogatást a Sárgaliliom Énekkarnak, az
Örökzöld Nyugdíjasklubnak, az Alkotóházban megtekinthető gyűjteménynek, az
Óvodának, az Iskolának. Az önkormányzati támogatás által szerveztük meg a gyermeknapot, színházlátogatást és egyéb programjainkat. Minden támogatónknak és tagjainknak is boldog, békés
újesztendőt kívánok!
Marton Melinda
szervező-titkár

Rendhagyó ajándék Nárainak

termében. Mint mondotta, ezek a falvak fegyelmezett költségvetésnek köszönhetően nem adósodtak el, 2013 és 2016 között
pedig jelentős támogatásban részesültek, amire rászolgáltak. A
forrásokat az önkormányzatok az előzetesen benyújtott fejlesztési pályázatokban foglaltakra használhatják fel. Nárai esetében
ebből a 20 millió forintból fognak megújulni a Béke és a József
Attila utcák útjai és járdái.
Németh Tamás
polgármester

Náraiban gratulált dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő
annak a hét falunak a polgármesterének, amelyek jelentős kormányzati támogatásban részesültek 2016-ban is.
Mint ismeretes, Magyarország kormánya még 2013-ban döntött úgy, hogy átvállalja a települések adósságait. Voltak azonban
olyan települések, amelyek jól gazdálkodtak, nem volt adósságuk,
őket sem hagyta cserben a kormány, mert jelentős támogatásban
részesültek. Dr. Hende Csaba választókerületében hét település
érintett: Balogunyom, Bucsu, Horvátlövő, Nárai, Narda, Torony
és Vaskeresztes. Dr. Hende Csaba a kormány támogatásán túl
egy-egy bizonyságlevelet és malacperselyt adott át a jelenlévő hét
település polgármesterének a Nárai polgármesteri hivatal nagy-

Dr. Hende Csaba a polgármesterekkel: Kovács Györggyel
(Torony), Horváth Tímeával (Bucsu), Glavanits Krisztinával
(Narda), Németh Tamással (Nárai), Márfi Ernőnével
(Balogunyom), Bugnits Vilmossal (Horvátlövő) és
Krancz Imrével (Vaskeresztes)
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2016. évi anyakönyvi
események

Pillanatképek az óvodából

Akiket nagyon sok szeretettel köszöntünk:
Mohr Anna Emese és Horváth Bálint fia Botond
Stubics Zsuzsanna és Kuti Balázs lánya Luca
Preutzer Adrienn és Németh András lánya Gréta
Böröndy Andrea és Szabó István, Attila fia Dominik, Máté
Harsányi Adrienn és Feith Gábor lánya Nóra
Hermann Judit és Tóth Roland fia Dominik
Horváth-Vaskó Tímea és Péter Zsolt lánya Júlia
Dancsecs Zsuzsanna és Dr. Szilágyi Zoltán iker fiai András,
Hunor és Barnabás, Huba
Németh Vivien és Hompasz Márton lánya Hédi
Szakály-Benig Ida és Kelbert György fia Bálint, György
Koltay Renáta és Németh Péter lánya Natália
Horváth Erzsébet és Horváth Norbert fia Bence
Kolcsár Kinga és Szikora Szabolcs lánya Lili
Váradi Renáta és Pupp Ákos lánya Polli, Zorka
Szabó Krisztina, Ágnes és Hodvogner József lánya Hédi
Domonkos Ágnes és Pusztay Sebestyén lánya Emília
Bozzay Dzsenifer és Csizma Gábor fia Krisztián
Sümegi Rita és Samu Péter lánya Annamária
Lukács Viktória és Mesics Balázs lánya Zselyke, Rozi
Akiknek szívből gratulálunk:
Molnár Bianka és Savanyu Dániel
Schrődl Beatrix és Balikó Roland
Németh Eszter és Völgyi Ferenc
Győri Nikol és Sáfrányos András
Török Lívia és Zelles Gábor
Kelemen Dalma és Draskovics Péter
Zax Kitti és Kopácsi Gergely
Annie Schluefter és Dudás Zsolt
Balázs Korinna és Zax Alex
Akiktől fájó szívvel búcsúzunk:
id. Schnalzer László Ignác (élt 68 évet)
Hodászi Emília (élt 94 évet)
Guttmann Judit (élt 66 évet)
Pék Antalné, született Bertalanffy Matild (élt 85 évet)
Lóránth Gyuláné, született Andravecz Erika (élt 55 évet)
Tóth Károly (élt 58 évet)
Simon Péter (élt 69 évet)
Németh Lajos (élt 36 évet)
Doma Ilona (élt 65 évet)
Horváth Péterné született Tomasits Ilona (élt 66 évet)
Zelles Imre (élt 59 évet)
id. Takács Istvánné született Vincze Márta (élt 85 évet)
Péntek Lajosné született Sárvári Ilona (élt 69 évet)
Molnárné Németh Emma

Fotó: Nádas Nikoletta
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Szenzációs botanikai felfedezés Náraiban
Folytatás az 1. oldalról
Egyik legjelentősebb hazai állományát a nyíregyházi Sós-tói
erdőben jegyezték fel, 29 virágzó tövet számoltak. Dunántúlon elvétve a Bakony hegységben is előfordul. Néhány évtizeddel ezelőtt Náraitól Ják irányába lévő egyik erdőből jelentett
valaki a réti kardvirág előfordulásáról. A szakma számára ez a
felfedezés szenzációként hatott. Feltételezem, a közeljövőben
alaposabb kutatásnak vetik alá a területet, amely kijelenthető,

a réti kardvirág Dunántúl legjelentősebb állományának ígérkezik. Eleget téve a botanikusok kérésének, a felfedezés hírét ez idáig nem publikáltam. Óvjuk, védjük környezetünket,
Nárai csodálatos flóráját és faunáját. Mert túl azon, hogy a
sárgaliliom egyik legnagyobb hazai állománya is nálunk található, újabb ritka virággal gazdagodott Nárai.
Németh Tamás
polgármester

A szomszédos kis tavat is megtekintettük, ami hivatalosan
kavicsbánya és önkormányzatunk tulajdona

Hazafelé a felfedező túráról. Az aranyló búzamezőn túl már
feltűnik előttünk a templomunk tornya

Betlehemes pásztorjáték a templomban
Szenteste előtti napon a karácsonyi fényekben ragyogó templomban koraeste karácsonyi pásztorjátékot adtak elő a nárai óvodások, míg az iskolások verssel készültek. Werderits Ivett énekelt, a Hajdu testvérek pedig hegedűn és a templomi orgonán

játszottak. A nyugdíjasklub tagjai is előadtak néhány karácsonyi
egyházi éneket. A gyermekek karácsony misztériumával átszőve
és szaloncukorral térhettek haza.
(N. T.)
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December 5-én a
művelődési házba látogatott a nagyszakállú, akit a gyermekek
már izgatottan vártak.
(N. T.)

Zelles Miklós és Resetár József Emlékhely avatással egybekötött
október 23-ai megemlékezés
A térség országgyűlési képviselője
felidézte a faluban történteket, miszerint 1945 márciusában két helybéli lakos orosz katonákba botlott.
Az volt a bűnük, hogy rosszkor rossz
helyen voltak, agyonlőtték őket. Az
önkény áldozatainak öröksége nagy
szerepet játszott abban, hogy a magyar nép 1956-ban nemet mondott a
zsarnokságra – emlékezett dr. Hende
Csaba, hozzátéve, hogy tisztelet jár
mindazoknak, akik mertek abban a
korban bátrak lenni. Nem szabad elfelejtenünk tetteiket, melyekből ma
is erőt meríthetünk. Mint minden
településnek, Nárainak is megvannak
a saját hősei, akiknek emlékét örökké őriznünk kell. Büszke vagyok arra,
hogy Magyarország immáron szabad
ország, mely képes megvédeni polgárait, és ahol lehet, boldogulni. Náraiban ünnepségen elevenítették fel a
hatvan évvel ezelőtt történteket.
Másnap, október 23-án dr. Hende Csaba Budapesten, a Kossuth téren vett részt az állami megemlékezésen, ahol beszédet mondott Orbán
Viktor miniszterelnök és Andrzej
Duda lengyel elnök is.
Németh Tamás
polgármester
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A Művelődési Ház programjaiból
December 3-án Idősek napi rendezvényt tartottunk. Sok meghívott érkezett
a rendezvényre, melyet Németh Tamás
polgármester nyitott meg, s melyen felléptek az Aranykapu Óvoda óvodásai, és
a Nárai iskolások. A gyerekek lelkesen
készülődtek az idősek köszöntésére, műsoruk kedves volt, szívet melengető. Meg-

hívott vendégeinket, a Pedagógus Vegyeskar Egyesület kimagasló előadását is nagy taps követte. A rendezvényről a helyiek
sem hiányozhattak, az Örökzöld Nyugdíjasklub és a Sárgaliliom Énekkar is kitett magáért, fellépésük után bezsebelték a
jól megérdemelt gratulációkat. Az ünnepi műsort falatozás, és
mulatozás követte. Idén hidegtálból válogathatott mindenki
kedvére. És hogy a kicsiket idézzem: „maradjatok még itt velünk, jövőre újra eljövünk!”

December 5-én késő délután ellátogatott Náraiba a jóságos
Mikulás, hogy a gyermekeket megörvendeztesse. Telt ház várta a

hófehér nagyszakállút, aki a jó gyerekeknek ajándékot osztott ki.
Cserébe a bátrabbak dalokkal, versekkel köszöntötték a Mikulást, volt, aki rajzokat is hozott az édességért cserébe.
Már ötödik alkalommal került megrendezésre az
Adventi vásár. Az idei vásárra sajnos nem volt túl
nagy az érdeklődés. Tény, hogy Szombathelyen is sok
program várta az érdeklődőket, talán azért voltunk
kevesebben, mint tavaly. A vásár 15 órakor nyitotta
meg kapuit, ahol a kirakodók mellett kézműveskedés
várta a kicsiket-nagyokat. Külön köszönet Frankné
Tóth Mónikának, aki éppúgy, mint tavaly, idén is
vállalta, hogy segítségével ünnepi tálakat, karácsonyi díszeket készíthettek az érdeklődők. A Mesebolt
Bábszínház egyszemélyes előadásában Vackor az
óvodában című bábjátékát tekinthette meg a nagyérdemű. Kis falunk egyik fiatal hölgye is megcsillogtatta tehetségét, Werderits Ivett tiszta hangjában
gyönyörködhetett a közönség. Szerintem hallunk
még róla… A fellépők között adventi és karácsonyi
dalokkal kedveskedett a Sárgaliliom Énekkar is. Ilyen
szép, új, és sokak számára ismeretlen dalokat régen
hallhattunk. Csodálatos élmény volt, köszönjük! A

2017/1

Közéleti Hírmondó

vásári hangulatot emelte a forralt bor illata, valamint az árusok
portékái. A finom, egészséges és díjnyertes mézfajták, a gyönyörű
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hófehér horgolt karácsonyi díszek, az apróságok. Idén újdonságot jelentett egy édes, rózsaszín, hangulatos asztal. Ott minden
a helyén volt, mind színekben, mind ízben. Két Nárai anyuka –
Szalai Mariann és Takács Eszter – ötlete alapján „Candy Shopot
nyitottak”. Kizárólag házi készítésű édességeket kínáltak. A finom, puha, és olvadós cukorkákból nem sok maradt. A Náraiért
Egyesület segítségét is köszönjük, akik zsíros kenyeret és forró,
ízletes teát készítettek a vendégeknek. Jövőre remélem többen
készülünk, és közösen várjuk a szeretet ünnepét.
Nádas Nikoletta
művelődésszervező

Tájékoztatás a hulladékszállítás változásáról
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2017. január 1-től a
településen a kommunális hulladékszállítás kéthetente, páros hét
hétfői napon történik. A hulladékszállítást a Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. alvállalkozója, a körmendi Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi.
A szelektív hulladék elszállítására négyhetente pénteken kerül
sor. Az I. negyedévben a szállítás időpontjai:

2017. január 20., péntek
2017. február 17., péntek
2017. március 17., péntek
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását
Szabó Norbert (9600 Sárvár, Cukorgyári u. 8.) vállalkozó végzi.
Németh Tamás
polgármester

Autóbusz rohant fékezés nélkül egy kamion pótkocsijába Náraiban
Az eset még november 9-én történt. A Szombathely irányába
tartó 17 óra 30 perces menetrend szerinti távolsági autóbusz a
Petőfi Sándor u. 31. szám előtt elakadási háromszöggel jelölt,
forgalmi okból várakozó kamion pótkocsijába hajtott fékezés
nélkül. A közvilágítás is működött. Mivel a roncsok az egész
útpályát elfoglalták, az érintett útszakaszon teljes útzár volt, így
Jákon keresztül zajlott a közlekedés. Sajnos rendőri irányítás
nélkül! Személyi sérülés szerencsére nem történt, bár az egyik

utas később is erősen fájlalta a lábát, amint az előtte lévő üléshez csapódott. Elmondása szerint a buszsofőr az egész út alatt
meglehetősen tempósan haladt. Az eset érdekessége még, hogy
a helyszínelő rendőrökön kívül más, a forgalmat irányító rendőr
nem volt jelen a helyszínen. Így valóban nagy dugó alakult ki,
hiszen mindkét pályán többórás teljes útzár alakult ki, nagy volt a
zűrzavar. (fotók: nyugat.hu).
Németh Tamás
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Boldog Újesztendőt Nárai!
A 2016-os esztendő sem múlt el óévbúcsúztató nélkül településünkön. Immár hagyománnyá vált, hogy civil kezdeményezés nyomán évbúcsúztató veszi kezdetét a művelődési házban,
ahol mintegy 120-an gyűltünk össze, mely Körhöczné Szabó Zita
szervezésével valósult meg. Persze voltak segítői is: Móni, Edina
és Tündi, valamint párjaik. A zenész ezúttal országos ismertsé-

gű előadó volt, aki évekig a budapesti Gellért Szálló zongoristája volt. Nagyszerű zenéjével és a lézershow-val nagymértékben
hozzájárult az éjszaka sikeréhez. Akik kedvet éreznek a folytatáshoz, már most jelentkezzenek Zitánál: idei év végi búcsúztatón
is Arnold fog nekünk zenélni. Képes összeállításunk a szilveszter
éjszakáján készült. 
(N. T.)

2017/1

13

Közéleti Hírmondó

Köszönettel tartozunk!
Az elmúlt esztendőben is nagyon sokan
kivették részüket és a közösség segítségére voltak. Megköszönjük a közösségi
rendezvényeken nyújtott segítséget az
óvodásoknak, iskolásoknak, Sárgaliliom Énekkarnak, Örökzöld Nyugdíjasklubnak, Nárai Sportkörnek, Náraiért
Egyesületnek, Néró Teke és Szabadidő
Sportclubnak és tagjaiknak! Köszönjük
a templom és plébánia díszítést, karbantartást Marosits Máriának, Kovács
Károlynénak, Tieber Károlynénak, Pulai
Imrénének, Polgár Károlynak és a többi
egyházközségi képviselőknek! Köszönjük a templomi karácsonyfákat Zelles
Sándornak és feleségének, a köztéri fenyőt Hegedüs Lászlónak, a Mini Presszó
tulajdonosának, Frankné Tóth Mónika
virágboltosnak pedig a felajánlott virágkompozíciókat! Varga László díszpolgárunknak az óvodai és közösségi felajánlásokat! Megköszönjük a falunap kapcsán is
mindenkinek a segítséget, külön is Závár
Gyula vadászmesternek és segítőinek a finom szarvaspörkölt elkészítését, tálalását!

Köszönjük a rendezvényekhez felajánlott
borokat is (szüret, rönkhúzás, nyugdíjastalálkozó stb.), különösen Tóth Antalnak,
Borosta Józsefnek és Tieber Károlynak!
Köszönjük Lóránth Zoltánnak a támogatását, amelyet a Hírmondó megjelenéséhez nyújtott és nyújt, támogatásával
juthattak el az elmúlt esztendőben is településünk hírei az Önök háztartásába!
Köszönjük Szakály Tamás lakatosmesternek, Kurcz Ernő burkolónak és Király
Árpád asztalosnak önzetlenségüket, hogy
a Zelles Miklós és Resetár József Emlékhely kialakításában partnerek voltak,
ingyenesen vállalták az emlékhely kivitelezését! Ugyancsak megköszönjük Kovács
Miklós tetőépítő segítségét, a ravatalozón
végzett díjtalan javításokért! Illetve megköszönöm az önkormányzat intézményeinek, óvodai dolgozóinak és mindenkinek
a segítségét, aki bármivel is hozzájárult
közösségünk gyarapodásához az elmúlt
esztendőben!
Németh Tamás
polgármester

Kovács Ramóna: Végtelen
Árpától szőkéllik a mező,
szürke pocsolya rajta az eső.
Kedves kis dombok szegélyezik
a kutat, mi a szívedhez vezet.
2009.11.24.
Kovács Ramóna: Pára eső után
Girbes-görbös
ágán a csöndnek
esőtől szürkült
verebek ülnek.
Ázott rigók
a szederfa ágán
átfüttyögnek
a napfényes párán.
Kovács Ramóna: Várom
Anyám, édesanyám,
elszökött a Babám!
Elszökött az erdőbe,
az lett a szeretője.
Erdőbeli hamvas fák,
terem nektek sok virág,
a Babámat hagyjátok,
nyárra visszaadjátok!
Mert ha jön majd a dús Nyár,
szívem forrón csak rá vár,
hogy jegesesős estéken
nyugodni velem térjen!
2010.04.21.
Kovács Ramóna: A világ olyan…
A világ olyan, mint egy álom,
messze benne jár a párom.
Itthon vár rám a magányom,
nincs is még ily csodás álom.
A világ olyan, mint a harmat,
madárdalra szívem hallgat.
S hogy ha egyszer végre nyílik,
szemem kék tavadban fürdik.
2010.07.24.
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Nárai Advent
Közös ünneplésre, készülődésre gyűltünk össze december
10-én, szombaton a művelődési házba. Frankné Tóth Mónika
vezetésével karácsonyi kézműves foglalkozás volt. Az elkészült
remekműveket mindenki hazavihette. A színpadon folyamatos
műsor volt, többek között a szombathelyi Mesebolt Bábszínház is fellépett, míg az előtérben karácsonyi vásár volt. Werderits Ivett is megmutatta csodálatos énekhangját. Vihettünk
haza termelői mézet, édességet, kézzel horgolt karácsonyfadíszeket. A Náraiért
Egyesület pedig zsíros kenyeret, puncsot és teát kínált.
De volt forralt bor is. (N. T.)

Sporthírek – Labdarúgás
A Nárai Sportkör labdarúgócsapata az őszi szezont a 3. helyen zárta
5 pont hátránnyal a bucsui csapat
mögött 11 győzelemmel
és 4 verességgel. A házi
góllövőlistát és a megyei
III. oszt. szombathelyi góllövőlistát is a mi két játékosunk vezeti. Első lett Draskovics Dániel 25 góllal, második Kopácsi Balázs 24 góllal. A
csapat az ősszel jól teljesített. Tavasszal várjuk a folytatást
és a minél jobb helyezés elérését. Terveink között szerepel
három fő igazolása a tavaszi folytatásra. A tavasz folyamán
szeretnénk a lelátót megépíteni, amely a sikeres TAO pályá-

zat elnyerésével lehetővé vált 2,5 millió forintba fog kerülni. Mely az AGRO-ALFA Kft., Király Géza segítségével és az
önkormányzat támogatásával valósul meg. Köszönjük még a
VÖRÖS DOMINÓ Kft., Vörös Péter anyagi támogatását az egész évi mészhidrát biztosításával a
pályavonalazáshoz. Január 21-én tartjuk az évzáróévnyitó bankettot a művelődési házban, melyre minden tagunkat szeretettel várunk. Tavasszal is várunk
minden kedves szurkolónkat a hazai mérkőzésekre.
Várjuk az adók 1%-át is, a Nárai Sportkör adószáma:
19892557-1-18. Minden kedves szurkolónknak és támogatónknak Boldog Új Évet kívánunk! Tisztelettel:
Koltay István
sportkör elnök

