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Óévet búcsúztattunk
Fergeteges szilveszteri bulival búcsúzott Nárai a 2017-es
esztendőtől. A művelődési házban tartott óévbúcsúztatón
mintegy 120 fő vett részt. A szervezést ismét Körhöczné Szabó Zita vállalta magára segítőtársaival Mónival, Edinával és
Tündivel. A köszöntő után a Nárai Színjátszók előadásában
Kéri Ferenc: A beteg a disznó című vidám színdarabot tekinthették meg. A hatalmas lézer show-ról és zenéről ismét
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Arnold gondoskodott. Éjfélkor a himnusz közös eléneklését
követően az elmaradhatatlan pezsgős koccintást követő virsli-mustár-kenyér és az azt követő tűzijáték sem maradt el. A
résztvevők éjfélkor elhangzott gondolata még most is aktuális:
– Boldog újévet Nárai! 
(N. T.)
Képek az 5. oldalon

Idősek napja
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Sporthír – Labdarúgás
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Önkormányzati hírek
57 millió forintot tett ki az elmúlt évben végzett fejlesztések, Települési Arculati Kézikönyv, 70 év felettiek
karácsonyi támogatása és a rendezvények költségei.
43 millió forinttal kezdi önkormányzatunk a 2018-as
esztendőt.
Sok szeretettel köszöntöm az olvasót
a 2018-as év elején. Az alábbi rövid ös�szefoglalással kívánom a mögöttünk álló
esztendőt összegezni és az idei évi terveinkről rövid összefoglalást adni. Az elmúlt
évben költségvetésünk bevételei valamivel
meghaladták a tervezettet, míg a kiadásaink alulmaradtak a tervezettnél. Valamivel
több, mint 57 millió forintot tett ki az elmúlt évben végzett fejlesztések, a Települési Arculati Kézikönyv
elkészítése, a rendezvények és a nyugdíjasok támogatása. Múlt évi
gazdálkodásunk ismét lehetővé tette, hogy a község 70 év feletti
nyugdíjasai részére karácsony előtt támogatást folyósítsunk. Ennek eredményeképpen 104 fő kapott 11 000 forintot. Támogatásra azok voltak jogosultak, akiknél az egy főre eső nyugdíj
nem haladta meg a 142 500 forintot. Az ilyenformán kifizetésre
kerülő összeg 1 144 000 forint volt, amelyet a központi költségvetés terhére számoltunk el. Az óvodaműködtetés az elmúlt
évben 45 millió forintba került, ehhez 37 millió forint állami
hozzájárulást kaptunk. A hiányzó 8 millió forint különbözetet
akár csak a korábbi években helyi adóbevételekből (kommunális, telekadó, iparűzési adó, gépjárműadó) pótoltuk. Hitelfelvételre az elmúlt évben sem került sor, így továbbra is hitel nélkül
gazdálkodunk. A múlt évben esedékes számlák is kifizetésre kerültek, azaz kifizetetlen számla nincs az önkormányzatnál. Több
pályázatunk kapott zöld utat, ennek eredményeképpen is az idei
évet 43 millió forinttal kezdtük meg.
A 2017-es esztendő az út- és járdafelújítások éve volt. A képviselő-testület által végzett komoly előkészítő munka hozományaként négy utcában aszfaltoztunk utakat és öt utcában összesen
2,7 km aszfaltos járda készült. A Gagarin, Új Élet, Béke és a
József Attila utcai utak kaptak alap megerősítést követően aszfaltszőnyeget. Itt a csatorna fedlapok szintbeemelése és az útpadkaBéke utca aszfaltozása

kialakítás is megtörtént. Az Ady Endre, Árpád, Kossuth Lajos,
Béke és a József Attila utcákban pedig aszfaltos járdák készültek.
A fenti fejlesztések két sikeres pályázat eredményeként, ahhoz
József Attila utca aszfaltozása

A kivitelező felajánlása a plébánia kapubejáró
újraépítése és aszfaltozása volt

rendelt önerőből és önerős fejlesztésekből valósulhattak meg,
több mint 50 millió forintos költségvetéssel.
Az óvoda udvar részleges megújítását is megvalósítottuk mintegy 1,5 millió forintos ráfordítással. Az elkorrodált udvari vár
helyett is újat vásároltunk. Az óvoda épületére redőnyök is kerültek, a központi költségvetés terhére pedig a polgármesteri hivatalban részleges bútorcserét végeztünk. A sportpályán komplett
öntözőberendezés kiépítését kezdtük meg, amelyhez új 50 m
mély kutat is létesítünk. A projekt költségvetése 5,2 millió forint, ezt TAO pályázaton sikerült megszerezni. A kivitelezés már
az ősszel elkezdődött, most a téli időszak miatt áll, a befejezés a
tavaszra maradt.

2017 nyarán a Petőfi Sándor utcai terelővonal
újrafestése is megtörtént
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Elkészült a településképi Arculati Kézikönyv
Határidőre, év végére elkészült Nárai Települési Arculati Kézikönyve, amelyre egymillió forint forrást biztosított a központi
költségvetés. A kézikönyvet erre jogosult szakember készítette, a szakma számára ad útmutatót, elkészítését is törvény írta
elő minden település számára. Ehhez kapcsolódóan a következő időszakban megalkotjuk Nárai Településképi rendeletét.
Részben ehhez kapcsolódóan több apró ponton is pontosítást
igényel a Rendezési Tervünk. Itt szeretnék tájékoztatni mindenkit, akinek változást, változtatást igénylő elképzelése van,
kérjük minél előbb jelezze hivatalunk felé, hogy a szükséges
egyeztetéseket elvégezhessük. A településkép védelem célja
egyébként a települések széles körű társadalmi bevonás és konszenzus által védjük és fejlesszük értékes épített és természeti
értékeinket, meglévő arculatunkat.
Eboltás
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művelődési ház és könyvtár számítógépes infrastruktúrájának
megújulása valósul meg, mindenki által ingyenesen elérhető
nagy teljesítményű internet csatlakozással együtt.
Idei évi évre tervezett fejlesztéseink dióhéjban
Az alábbi fejlesztések megvalósítását tervezzük, amelyek részben már nyertes pályázatokon alapulnak:
– Tulipán utcai út aszfaltozása
– Új Élet utca páratlan oldali járdaaszfaltozás
– Petőfi Sándor utca 98-116 közötti (kastély-temető) 350 m
betonlapos járda átépítése aszfaltosra
– Sportpálya öntözőrendszer kiépítése
– Új Egészségház tervezés, alap lerakás
– „Digitális jólét”, informatikai fejlesztés a művelődési házban
– Az 1848–49-es szabadságharc 170 éves évfordulója alkalmából március 15-én gránit emléktáblát avatunk a Petőfi Sándor–
Kossuth Lajos utcák csomópontjánál lévő művelődési ház falán
az 1848–49-es szabadságharcban részt vett hat Nárai honvéd
tiszteletére.
– 780 éves Nárai (1238-ban említi először írás a település
nevét). Az évfordulóról színvonalas megemlékezéssel kívánunk
megemlékezni.
Új játszóvár került az óvodába

Dr. Sándor Csaba
Vincze József kutyáját oltja
Digitális jólét pályázat
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a művelődési ház és
könyvtár vonatkozásában még az év végén kiírásra került „Digitális jólét” programban meghirdetett pályázatra. Amennyiben
zöld utat nyer pályázatunk, akkor a csomag, amelyet megcéloztunk, a következő hardver és szoftver verziókat fogja tartalmazni, értékük valamivel több mint egymillió forint: 3 db laptop a
szükséges szoftverekkel, 1 db projektor, 2 db okostelefon, 2
db tablet, 1 db multifunkciós eszköz (nyomtató, fax, fénymásoló), 1 db beltéri- és 1 db kültéri Wifi Acces Point a szükséges
power injectorral, illetve 1 db router beszerzésre irányul. A
pályázat önerő nélküli, 100%-ban támogatott. Az elbírálás az
ezt követő időszakban fog megtörténni. A fejlesztés hatására a

A fenti fejlesztések tényleges megvalósításait jól megalapozott
pénzügyi terv és költségvetés birtokában tudjuk végrehajtani. A
költségvetés összeállítást a képviselő-testület a következő időszakban fogja tárgyalni és megalkotni.
Nyugdíjba vonult óvodavezetőnk Fábsics Ildikó, a helyettes óvodavezetői feladatokat Nádas Nikoletta vette át, aki az
új óvodavezető beiktatásáig, február végéig fogja vezetni az
óvodát. Az új óvodavezetői állást egy hónapig hirdettük a kozigallas.gov.hu oldalon. A fenti állami állásportálon Sorokpolány, Acsád, Vép, Vasszécseny, Szentpéterfa hirdetett velünk
párhuzamosan óvodavezetőt keresve. A kiírt intézményvezetői állásra egy pályázat érkezett, annak elbírálása a következő
időszakban történik.
Végezetül az újság szerkesztői, írói nevében kívánok eredményes új esztendőt, a magam nevében pedig a község lakóinak jó egészséget, a testületnek pedig eredményes munkát az
idei esztendőre is. Megköszönve érdeklődését lakóhelyének
közügyei iránt.
Németh Tamás
polgármester
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Ne vigye haza az influenzát! Éljen a lehetőséggel,
védje meg önmagát és környezetét!
Járványügyi statisztikák szerint átlagosan
a magyar lakosság tíz százaléka minden évben megfertőződik az influenza vírusával.
Fokozott kockázatnak vannak kitéve azok,
akik zárt helyen, nagyobb közösségekben
tevékenykednek, illetve azokkal érintkeznek, dolgoznak. Ilyenek például: a nagyobb üzemek, gyártó helyiségek, üzletházak, irodaházak, bármilyen ügyfélszolgálat, tömegközlekedésben
dolgozók, stb. Az influenzával fertőzöttek 75%-a tünetmentesen
hordozza a betegséget, viszont ez idő alatt másokat megfertőzhet.
Ebben az évben is a háziorvosi rendelőben térítésmentesen biztosítjuk Önöknek az alábbi influenza elleni oltóanyagot:
3Fluart szuszpenziós injekció (teljes vírus, inaktivált, adjuvált
1 adag (0,5 ml) vakcina összetétele:
A vakcina formaldehiddel inaktivált, teljes viriont* tartalmaz
az alábbi antigén összetétellel:
{A/(H1N1) WHO által javasolt törzs} 6µg HA**
{A/(H3N2) WHO által javasolt törzs} 6µg HA**
{B/ WHO által javasolt törzs} 6µg HA**
Az influenza vírus
1. nagyon fertőző, súlyos betegséghez vezethet
2. légutakon, cseppfertőzéssel terjed
3. tüsszentéssel 5 méter távolságra is eljuthat
4. bankjegyen akár két hétig is életképes
5. a fertőzöttek nagy része tünetmentes, de fertőzhet.

Hogyan védekezzünk az influenza ellen?
1. az alapvető higiénés szabályok (kézmosás) betartásával
2. a leghatékonyabb védekezés a védőoltás.
Kinek érdemes beoltatni magát?
1. krónikus betegeknek (cukorbeteg, szívbeteg, tüdőbeteg)
2. a 60 éven felülieknek
3. krónikus betegek és a 60 év felettiek családtagjainak
4. egészségügyi dolgozóknak, szociális intézményekben dolgozóknak
5. állattartó telep dolgozóinak
6. terheseknek, terhességet tervezőknek
7. immunhiányos betegeknek.
Miért jó, ha beoltatjuk magunkat?
1. elkerülhető az alapbetegség súlyosbodása
2. nem fertőzzük meg családtagjainkat
3. elkerülhetőek a súlyos szövődmények.
Az alkalmazás módja:
Az oltóanyagot az orvos vagy ápoló injekció formájában izomba (intramuszkulárisan) adja be. Az immunizálás egyszeri oltással
történik. A beadás már 2017 novemberétől ajánlott. Az elmúlt
évek tapasztalatai alapján a területi influenzajárványok december
végétől január végéig csúcsosodnak ki, ezért december közepéig
javasolt a védettség megszerzése, amely a védőoltás beadása után
kb. 14 nappal alakul ki teljesen.
Dr. Kis Zsolt
háziorvos

Gyász a gyermekkorban

sokáig kórházban van”, megrekeszti a gyermek szellemi fejlődését,
megreked a gyászfolyamat. Bűntudat is felléphet a gyermeknél, hogy
ő tett valami rosszat, így a személy elvesztése egy büntetés.
8-10 éves korban érti meg a gyermek, hogy a halál visszafordíthatatlan. Ez erős szorongást vált ki belőle. Ő is elkezd félni a
haláltól: nem mer egyedül lenni, fél aludni a sötétben, vagy többször bebújik a szülők ágyába. Át kell segíteni ezen az időszakon, a
biztonság érzése a legfontosabb.
10-14 éves serdülő a gyermekkort zárja le. A halállal egyenértékű félelmet élnek át azzal, hogy a külvilág sok elvárást zúdít rájuk,
szexuálisan érnek, mindez bizonytalanságot ébreszt bennük.
A szülő feladata a gyászfolyamatban: Az első pillanattól kezdve
beszélnünk kell a halálról. Tudatosítani kell a gyermekben, hogy
a szeretett személyt soha többet nem fogja látni. Ez kegyetlennek
tűnhet, de ez azt szolgálja, hogy a gyermek érzelmileg el tudjon
szakadni a hirtelen eltűnt személytől. Ha a beszélgetés alatt megrendül, sír, ne ijedjünk meg, az érzelmek megélése az ő gyászmunkájuk része. Hagyjuk beszélni a gyermeket, mit gondol a halálról,
a gyászról. A temetőbe a gyermek is elmehet. Nem kell feltétlenül
elmondani, hogy az elhunyt teste ott van, azt viszont igen, hogy itt
emlékezünk a szeretett személyre. Vigyünk együtt virágot, a gyermek vegyen részt a rituáléban. Azt tudnunk kell, hogy a szülő azt a
mintát adja át gyermekének, amit ő maga kapott gyermekkorában.
Molnárné Németh Emma, védőnő

Felnőtteknél a gyász feldolgozása a mai
napig kényes téma. Mindenki vesztett már
el rokont, barátot, mégis a halál gondolata félelmet tud generálni az emberben. A
gyermeknek ugyanúgy gyászolni kell, mint
egy felnőttnek. A legtöbb szülő azt az elvet
vallja, hogy a családban bekövetkezett halálesetet titkolni kell a gyermek elől. Ha nem
beszélnek róla olyan, mintha nem is történt
volna meg. A gyermek lelkét meg szeretnék védeni, bár e mögött
inkább a szülő félelme és tehetetlenség érzése áll. A gyermekeket
érző, gondolkodó lénynek tekintjük, ne becsüljük alá képességeiket.
Már egy kis csecsemő is érzi és monitorozza anyja minden egyes
rezdülését. Ha titkolni akarja a szülő a halál tényét, semmi mást nem
tesz, mint becsapja gyermekét. A hazugság összezavar mindenkit, a
gyermeki gyászfeldolgozás megakad. Egy kisgyermeknek nem kön�nyű, de mégis megmagyarázható a halál fogalma. A szülő igyekezzen
nem ködösíteni, hanem tényszerűen elmagyarázni azt.
6-8 éves korig a gyermek számára a halál nem végleges, ez azt jelenti, hogy visszafordítható, azt gondolja, hogy az ember saját akaratából „ment el”, így vissza is tud jönni. Amennyiben a szülő azt
sugallja, hogy az elhunyt, szeretett személy „messzire utazott, vagy
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Kedves Náraiak, Pácienseink!
Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy 2018. január 1-től
a rendelési idők kis mértékben változnak. A változtatással szeretnénk elkerülni a hétfő délelőtti rendelés zsúfoltságát. Reméljük,
hogy különösebb probléma nélkül tudjuk kivitelezni a rendeléseket. A gyógyszertár dolgozóit is tájékoztattam a változásról és
ígéretet tettek, hogy a fiókgyógyszertár nyitvatartását igazítják a
rendeléshez.
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Rendelési idők 2018. január 1-től:
HÉTFŐ
8:00 - 12:00 Szombathely
KEDD
13:00 - 15:00 Nárai
15:00 - 18:00 Szombathely
SZERDA
13:00 - 17:00 Nárai
CSÜTÖRTÖK
13:00 - 16:00 Szombathely
PÉNTEK
8:00 - 12:00 Nárai
Köszönjük megértésüket és kérem együttműködésüket!
Dr. Kis Zsolt, háziorvos

Nyugdíjba vonult
Fábsics Ildikó óvodavezető
Október 28-án, szombaton búcsúzott Fábsics Ildikó óvodavezető nyugdíjba vonulása alkalmából a művelődési házban az óvoda
dolgozóitól, barátaitól, ismerőseitől. Ildikó 10 évet töltött Náraiban, ami nem csak az ő, de Nárai életében is elég jelentős időszak.
Ildikó a gyermekek, dolgozók, szülők nyelvén egyaránt értő, kiváló
szakember volt, köszönjük az együtt töltött tíz évet. Hosszú, boldog, tartalmas és nyugodt nyugdíjas éveket kívánunk neki!
Németh Tamás
polgármester

Óévet búcsúztattunk
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Paragvári Utcai Általános Iskola Nárai Telephelyének hírei
Szeptembertől novemberig, tíz csütörtökön, úszásoktatáson vettek részt iskolánk 3. és 4. osztályos diákjai. A testnevelés órák átcsoportosításával tudtuk ezt megoldani. Október 4-én nyílt napon

láttuk vendégül a szülőket. Október 9-én a Mesebolt Bábszínházba
látogattunk, az idei első bérletes előadásunkra. Október 14-én iskolakóstolón mutatkoztunk be az érdeklődő nagycsoportosoknak
és szüleiknek. Október 20-án elbúcsúztattuk kedves óvó néninket,
Fábsics Ildikót. 26-án barkács szakkörön gyönyörű lampionokat

ügyesen. December 13-án, a bábszínházi előadás előtt elsétáltunk
a Fő térre. Jó hangulatú volt a szép, ünnepi díszbe öltöztetett város utcáin sétálni. A Drácz család jóvoltából egy nagyon szép ka-

rácsonyfát díszíthettünk fel a folyosón. 20-án az osztálykarácsony
alkalmával megajándékoztuk egymást. A kis csomagocskákon kívül
még más ajándékot is kaptunk! A Szalai családtól egy Gera Zoltán
által tanulóinknak dedikált Fradi labdát, a Bauer családtól két 4-es

méretű kosárlabdát. Köszönjük! 23-án pedig ünnepi betlehemes
műsorral szerepeltünk a templomban.
Marton Melinda
osztályfőnök
készítettek a gyerekek Szalai Marianna segítségével.
Ezekkel vonultunk Márton-napon az ovisokkal együtt.
A második barkács szakkör november 30-án volt, ahol
csodaszép karácsonyi gyertyák készültek. December
másodikán báloztak a szülők. Ovisok és iskolások szülei együtt. Volt színdarab, zene, tánc, tombola és finom
vacsora. A fő szervezést Giczi Gáborné, Saci vállalta
magára. Utoljára, mert átadta a stafétabotot, sok-sok
évi szervezőmunka után. Köszönjük a fáradozását! A
bálozók és a támogató szülők jóvoltából jelentős ös�szeggel gyarapodott a szülői közösség kasszája mind az
iskolában, mind az óvodában. Mi, iskolások digitális
táblára gyűjtünk. December 11-én a Váti Iskola mesemondó versenyén három kislányunk, Bauer Hanna, Kovács Jázmin és Németh Fanni szerepelt nagyon
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Betlehemes pásztorjáték
a templomban
December 23-án 17 órakor karácsony előestéjén a Nárai iskola
tanulói Betlehemes pásztorjátékot mutattak be a már karácsonyi
díszben pompázó templomban. Ezt az Örökzöld Nyugdíjasklub
énekelőadása követte. 
N. T.

Karácsonyi Szentmise
Dr. Rátkai László esperes-plébános karácsony napján este
nyolc órakor celebrálta az ünnepi szentmisét, amelyre idén
sokan látogattak el. 
N. T.

Festménnyel gazdagodott
a templom
Szmolka Viktor festőművész „Madonna kisdeddel” című
alkotásával gazdagodott a templomunk 2017 karácsonyán.
Szmolka Viktor felvidéken, Kassa környékén élő és alkotó
magyar festőművész volt, aki az 1900-as évek első felében,
közepén tevékenykedett. Képei jellemzően egyházi, vallásos
témájúak. Így számos alkotása található templomokban, kastélyokban, egyházi, köz- és magánygyűjteményekben. A felvidéki magyarlakta Buzitai templom keresztút állomásainak 14
képét 1946-ban festette meg, talán ez lehetett utolsó alkotásainak egyike.
A művész nárai templomban lévő „Madonna kisdeddel”
képe 1930-ban készült Kassa mellett. A képet a festőművész
vászonra olajfestékkel festette, kerete aranyozott. A festmény
2017-ben Budapesten aukción került értékesítésre, innét került a Nárai templomba felajánlásként.
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Idősek napja
Ha november, akkor Idősek napja. Várva várt ünnep. Tele tisztelettel, szeretettel, méltósággal, hisz sokkal tartozunk elődeinknek.
Hogy mi mindenre tanítottak meg minket azt felsorolni sem lehet.

Éppen ezért fontos ez a nap, amikor kicsit visszaadhatjuk azt a sok
mindent, amit tőlük kaptunk. Ünnepelhetjük őket, mert megérdemlik. Verset mondhat, énekelhet, mesélhet, és táncolhat örömükre kicsi és nagy. Ezt tették az óvodások és ezt az iskolások is.
Készülődhet nekik énekkar és dalkör, ahogy itt is láthattuk. A Nárai
Dalkör és a Szombathelyi Bélyeggyűjtők Egyesület Énekkara is kitett
magáért. Jó hangulatot teremtve, szívből énekeltek együtt. Az ízletes
hidegtál, amiből kedvükre falatozhattak, és a finom borok, melyek

Kinőttük az óvodát

egy részét köszönjük felajánlónknak Tóth Antalnak, csak emelték az
est hangulatát. A végén kinek kedve volt táncra is perdülhetett. Mindenkinek köszönjük a részvételt, a fellépést, a jelenlétet.
Nádas Nikoletta
művelődésszervező

Karateedzés indul Náraiban
Kitartás, kondíció, fegyelem, önuralom! Karateedzés indul
Náraiban a szombathelyi Maraton Shotokan Karate
Klub vezetésével heti két foglalkozás keretében.
Az első bemutató edzés időpontja, amin bárki részt
vehet: Január 23., kedd 17 óra
Foglalkozások helyszíne: Művelődési Ház
A foglalkozásokat Borbás Tibor feketeöves, 1 danos
mesteredző tartja és vezeti. Szívesen várjuk elsősorban
a 6-15 év közötti fiukat és lányokat, de csatlakozhat bárki.
Bővebb információ: www.maratonkarate.hu

Az elmúlt szürke barátságtalan napok egyikén újra kezembe került a Közéleti Hírmondó legutóbbi száma. A
Polgármester úr beszámolója, az óvodával kapcsolatban, elgondolkodtatott. Párszor megfordultam ott keresztlányom
csemetéje révén. Így kívülállóként, de mégis némi tapasztalat alapján írom le gondolataimat. Az igencsak sajnálatos,
hogy az óvodabővítés kétszeri pályázata is sikertelen maradt.
A faluban történő építkezések növekvő száma a lakosság gyarapodásával, várhatóan az óvodáskorúak száma is nőni fog.
Nárai nyugdíjas polgárjaként megértem, hogy a falu önerőből nem tud finanszírozni egy 70-80 milliós beruházást. Azt
viszont remélem, hogy a meglévő épület minimális átalakítását a falu lakóinak összefogásával meg lehet oldani. A huszonegyedik században a mellékhelyiség (3 db WC 60 gyermekre) illetve az öltözésre jutó hely szűk volta megoldásért kiállt.
Nyilvánvaló, hogy a korai személyiség és szemléletformáló
erők csak a direkt és szándékos nevelői eszközök révén, de
indirekt módon, a környezet által is hatnak a gyermekekre.
Az óvodáskor a személyiség fejlődésének kulcsfontosságú periódusa, az ebben az időszakban kapott impulzusok mélyen
beépülnek a személyiség későbbi struktúrájába. Fontos tehát, hogy a gyermekek kulturált, igényes környezetben nevelkedjenek, hiszen így válhatnak később környezettudatos,
településüket szerető, annak értékeit megbecsülő polgárokká. Ezek figyelembevételével kérem a falu lakóit, vállalkozóit,
hogy anyagi lehetőségük szerint támogassák a Nárai óvodát,
hisz ez mindannyiunk érdeke.
Lukács Zoltán
Nárai, Sólyom u. 7.
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Ildi nénitől búcsúztak az óvodásszülők
Október 20-án, pénteken 17 órakor hatalmas meglepetésműsorral búcsúztak az óvodásszülők Ildikó nénitől a művelődési házban, amely zsúfolásig megtelt erre az alkalomra.
Elsőként Bajzek Domonkos zongorázott, majd Punger-Zay
Lea gordonkázott, Miltényi Zsófia verset szavalt, Kiss Lili fu-

rulyázott, Nagy Hanna oboázott, Bozsodi Dávid hegedült, ezt
követően pedig a Nárai Iskolások műsora következett Marton Melinda pedagógus vezetésével. Majd az ajándék virágok
átadása után az óvodásszülők
kórusa énekelt, gitározott. Az
est szervezője, levezetője és
konferansziéja Bozsodi-Németh Nóra óvodásszülő, zongoratanárnő, kamaraművész
volt, aki több zongoradarabot
is előadott. A műsor végén
Fábsics Ildikó meghatódottan
köszönte meg a megemlékezést, műsort, az ajándékok
sokaságát és a Náraiban töltött tíz évet.
Németh Tamás
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Fokozott rendőri jelenlét
A megszaporodott lakossági bejelentések hatására (is)
megnőtt településünkön a rendőri jelenlét, kvázi kiemelt ellenőrzési célpont lett a község. Az ellenőrzések leginkább a
sebességhatár betartására és az ittas járművezetők kiszűrésére
irányulnak. Kérek mindenkit a közlekedési szabályok fokozott betartására, kiemelve, hogy lakott területen továbbra is

Rendőrségi ellenőrzés három
rendőrautóval január 5-én
50 km/h a megengedett sebesség és ez már a lakott települést
jelző táblánál kezdődik! Balesetmentes közlekedést kívánva:
Németh Tamás
polgármester

Retro Party
Október 21-én, szombaton hatalmas fergeteges, telt házas
Retro Party volt a művelődési házban. A zenéről két kiváló országosan is ismert DJ gondoskodott: DJ Bluff (Palkovics Norbert) és DJ Szunyog. Az est szervezője Kovács Gábor és felesége Eszter voltak. Lesz még folytatás, február 24-én gyertek!

Munkagép égett Nárai
határában
December 18-án a déli órákban Nárai külterületén dolgozó
földmunkagép fülkéje munkavégzés közben kigyulladt. A gép
kezelője megpróbálta a lángokat poroltókészülékkel eloltani, de
nem járt sikerrel, így értesítette a tűzoltóságot. Mire a szombathelyi hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek, addigra már a gép
teljes terjedelmében égett. Utána eloltották a lángokat. Személyi
sérülésről nincs információ.
N. T.

Játéközön karácsonyra
Hatalmas meglepetésben volt részünk karácsony előtt. Hegedüs
András lakótársunk jóvoltából osztrák kapcsolatai által több százezer forint értékű játékcsomagot kapott ajándékba a falu. Ezeket
három részre csoportosítottuk. Egy részét az óvodások, második
részét az iskolások tudják hasznosítani, a harmadik részét pedig a
Náraiért Egyesület fogja idei évi gyermeknapi programsorozatban
eredményhirdetések utáni jutalmak céljából a gyermekek között
szétosztani. Hegedüs Andrásnak ezúton is megköszönöm felajánlását, nagylelkűségét településünk minden lakója nevében!
Németh Tamás
polgármester

A képen DJ Szunyog és
DJ Bluff (Palkovics Norbert)

Október 23-ra emlékeztünk
Október 23-án kilenc órakor a hűvös, szeles, esős idő ellenére is sokan eljöttek az állami ünnep helyi megemlékezésére.
Az ünnepségen Nádas Nikoletta szavalt, majd Németh Tamás
polgármester betegsége miatt az ünnepi beszédet is ugyanő
mondta el. Az Örökzöld Nyugdíjasklub és a Sárgaliliom Énekkar ünnepi énekei tették emelkedetté az ünnepi pillanatokat.
Németh Tamás

Hegedüs András
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Köszönettel tartozunk!
Együtt könnyebb! Az elmúlt esztendőben is nagyon sokan
a közösség segítségére voltak. Nekik ezúton is megköszönöm
a település nevében a közösségi rendezvényeken, egyéb alkalmakkor nyújtott segítséget az óvodásoknak, iskolásoknak,
felkészítő pedagógusoknak! A Sárgaliliom Énekkarnak, Örökzöld Nyugdíjasklubnak, Nárai Dalkörnek, Nárai Sportkörnek,
Nárai Rock and Roll táncos gyermekeknek, Náraiért Egyesületnek, Néró Teke és Szabadidő Sportclubnak és tagjaiknak!
Köszönjük a templom egész éves díszítését, karbantartását
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 Domonkos Miklósnak, Frankné Tóth Mónika virágboltosnak pedig a felajánlott
virágkompozíciókat! Varga László díszpolgárunknak az óvodai

Mikulás-várás és
Advent a „várakozás” időszaka
A nagyszakállú ősz Mikulás jöttét több
mint 100 gyermek várta a Művelődési Házban. Mielőtt megérkezett, a Szamóca Színház
Mikulásváró előadását láthatta a közönség.
A produkciót hangos nevetés, és tapsolás
követte. Majd egy kis énekelgetés után megérkezett a jóságos Mikulás, akinek minden
kisgyermekhez volt egy-két jó szava, mosolya.
Közös fotózkodásra is volt lehetőség, és a csomagok kiosztása után
örömmel térhettek haza a gyermekek. 2018-ban is ellátogat hozzánk
a Mikulás, persze, ha lesznek Náraiban JÓ gyermekek!
Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini”
kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”. A
karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben éri el jutalmát.

Idén december 9-én, a második adventi vasárnapot megelőző
szombaton tartottuk a hagyományos adventi vásárunkat. Sokan
eljöttek, de többen is lehettünk volna. Hisz az ilyen rendezvények a falu teljes lakosságának szólnak, értük van... Pedig idén is
nagyon hangulatosra sikerült. Ínycsiklandó puncs és forralt bor
illata lengte körül a Művelődési Házat. A Náraiért Egyesület idén
is ott volt, így senki nem maradt éhesen. A kirakodó vásárban
mindenki megtalálhatta a magának tetszőt. Szépségekből nem
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és közösségi felajánlásokat! Hegedüs Andrásnak a felajánlott
rengeteg gyermekjátékot! 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, nyugdíjas-találkozó stb.), különösen Tóth Antalnak, Borosta Józsefnek és Tieber Károlynak! Megköszönjük
Kovács Miklós tetőépítő segítségét, a ravatalozón végzett díjtalan javításokért és Szakály Tamásnak az egész éves díjtalan
segítségét! Illetve megköszönöm az önkormányzat intézményeinek, óvodai dolgozóinak és mindenkinek a segítségét, aki
bármivel is hozzájárult közösségünk gyarapodásához az elmúlt
esztendőben! Végül, de nem utolsósorban köszönjük Lóránth
Zoltánnak a támogatását, amelyet a Hírmondó megjelenéséhez nyújtott és nyújt, támogatásával juthattak el elmúlt esztendőben is településünk hírei az Önök háztartásába!
Németh Tamás, polgármester
volt hiány. A kézműveskedni vágyók kedvükre barkácsolhattak,
készülhettek a szebbnél szebb karácsonyi asztaldíszek. 16 órától
egy interaktív zenés programban lehetett részük az érdeklődőknek. A Tarisznyások Együttes által megszólaltatott hangszerek
csengve-bongva szóltak, kedvére dúdolhatott velük kicsi és nagy.

Majd a Nárai Dalkör, az Örökzöld Nyugdíjasklub és a Sárgaliliom
Énekkar is kitett magáért. Gyönyörű adventi dalokat énekeltek,
volt köztük olyan, amit többen sosem hallottunk még. A Sárgaliliom Énekkar frissítő megújulását sokan könnyes szemmel nézték, amikor karácsonyi zenére készült gyertyafényes táncjátékkal
örvendeztették közönségüket. Köszönöm a résztvevőknek, az érdeklődőknek, a fellépőknek.
Nádas Nikoletta
művelődésszervező
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2017. évi anyakönyvi események
Akiket nagyon sok szeretettel köszöntünk:
Paksa Beatrix és Németh Miklós fia Miklós
Rüsics Vivien és Bajzek Ferenc lánya Szidónia
Gecse Alexandra és Horváth Péter fia Zénó
Kovács Adrienn és Bódi Szabolcs lánya Anna
Kiricsi Éva és Petkovits Csaba fia Gergő
Horváth Zsuzsanna és Bulicsek Zoltán lánya Eliza
Czeglédy Henrietta és Őri Csaba fia Kelvin
Mogyoróssy Bianka és Komondi Ákos lánya Sára
Preutzer Adrienn és Németh András fia Marcell
Bokor Henriett és Simon Csaba fia Bence
Zax Kitti és Kopácsi Gergely lánya Janka
Hajdár Kinga és Klesch Máté lánya Janka
Doma Viktória és Bársony Zoltán iker lányai Réka és Laura
Feréncz Krisztina és Vajda Gábor fia Zente
Ruisz Mária és Kurcz Norbert lánya Maja
Tóth Szabina és Mátyás Dávid lánya Janka
Dóra Judit és Hegedűs András fia Dániel
Lóránth Anikó és Závár Jácint lánya Anna
Balogh Ramóna és Fölnagy Gábor fia Gábor
Akiknek szívből gratulálunk:
Meláth Virág és Draskovics Dániel
Vincze Tímea Judit és Holbok Tamás
Molnár Ingrid és Hullár Zsolt
Akiktől fájó szívvel búcsúzunk:
Vincze Istvánné (szül. Devecseri Katalin) élt 83 évet
özv. Doma Antalné (szül. Kovács Rozália) élt 90 évet
Horváth Zoltán (élt 48 évet)
Szalay Lászlóné (szül. Horváth Teréz) élt 86 évet
Skultéti Ferencné (szül. Tóth Irén) élt 83 évet
Simon József (élt 70 évet)
özv. Völgyi Gyuláné (szül. Tóth Anna) élt 81 évet
Hernáth József (élt 76 évet)
Gábriel Ferenc (élt 73 évet)
Zernovácz Józsefné (szül. Kondics Erzsébet) élt 83 évet
Molnárné Németh Emma

Sporthír – Labdarúgás
A csapat a megyei III.
osztály,
szombathelyi
csoportjában az első helyen zárta az őszi szezont 4
pont előnnyel a Torony csapata előtt. A mérkőzéseken 11
győzelem, 2 döntetlen és vereség
nélkül zártunk, 35 pontot szerezve
ezzel. Házi gólkirályunk Takács Jácint lett 12 góllal. A bajnokságot 21 fős kerettel kezdtük el és
ez az ősz végéig kitartott. A csapat célja továbbra is a bajnokság
megnyerése. Ha minden feltételt sikerül elérni, akkor lehetséges

Kovács Ramóna:
Mikor temető mellett
Mikor temető mellett halad el a vonat,
fentről hallani a hűvös angyalokat.
A kék égen átlátszik hófehér ruhájuk.
Minden élő egyszer hűen vár majd rájuk.
Vaníliaszagú felhők bordos csücskén
megcsillan a napfény nyugovást keresvén.
Estefelé akkor, ha meglátod a fákat,
messziről is érző hűvös árnyat ádnak.
A vonat elsuhan minden harang mellett,
néha megáll régi rozsdás sínek mellett,
de a temetőkben mindig nyílik virág,
hirdetvén idelent az örökélet szavát.
S az angyalok az égben csengő dalra kélnek,
nyugodalmat hozva az élők lelkének.

Vicc
Figyelem! Az időutazók idei évi világtalálkozója, múlt héten
szerdán lesz megtartva!

Megjött a Mikulás!
December 4-én telt ház fogadta a Mikulást a művelődési
házban, aki idén sem érkezett üres kézzel, minden gyermeket
megjutalmazott. Előtte a Szamóca Színház meseelőadása tette
teljessé a napot, a várakozást.
Németh Tamás
elgondolkodni a megyei II. osztályban való induláson. Ezért már
most kérjük a nárai fiatalokat, hogy a tavasz folyamán jelezzék azt
a szándékukat, hogy az ifjúsági csapatban szeretnének
szerepelni. A pályán nagyszabású beruházás kezdődött
november közepén. Ötmillió forintos beruházásból
valósul meg a pálya öntözőrendszere. A befejezés már a
tavaszra maradt. Fő támogatóink továbbra is a Nárai Köz
ség Önkormányzat, az Agro-Alfa Kft., a Greencom Kft. és
a Vörös Dominó Kft. Ezúton is köszönjük a támogatásukat!
A tavasz folyamán ismét várjuk kedves szurkolóinkat. Várjuk a
magánszemélyek 1% személyi jövedelemadó felajánlásokat is. A
Nárai Sportkör adószáma: 19892557-1-18. Tisztelettel:
Koltay István
sportkörelnök

