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Falunap – 780 éves Nárai
Július 14-én szombaton tartottuk idei évi falunapunkat,
amely 780 éves Nárai szlogent kapta, tekintettel, hogy településünk nevét 1238-ban említi írás először annak ellenére,
hogy már kétezer évvel ezelőtt is lakott volt e tájék. A napot
a sportpályán az Arany Oroszlán Kupával kezdtük. Dél körül
zeneszó mellett kezdték el a csapatok a főzőversenyt, illetve a
vadászok a faluvacsora elkészítését. Megnyílt Nárai múltjából
nyílt kiállítás a Művelődési Házban. Kora délután a Skót Rock
Band, aztán a Káosz Rock Band zenéltek rockot. Érkezett a
Győri Nemzeti Színház művészeiből álló meseelőadás, fellépett az Örökzöld Nyugdíjasklub, a Nárai Dalkör, az Őszirózsa

Nyugdíjasklub Türjéről, a Nárai Rock and Roll Tánccsoport
pedig táncolt. A polgármesteri köszöntőt követően Nárai Polgárrá fogadtuk a tavalyi évben született gyermekeket, köszöntöttük a Nárai Sportkört és az énekkarokat. Érkezett Márió,
R-Stone és az éjszakát DJ Bluff (Palkovics Norbert) zenélte
végig. Másnap vasárnap reggeli szentmisét követően a közadakozásból felújított Hősi Emlékmű ünnepélyes megkoszorúzása következett az I. világháború 100 éves évfordulójának
alkalmából.
Németh Tamás
polgármester

Képes összefoglaló a 8-9. oldalon
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Önkormányzati hírek
Kedves Náraiak, sok szeretettel köszöntöm az olvasót! A képviselő-testület az év elején megalkotta az idei évi
költségvetést határidőben, így a korábban megfogalmazott célok megvalósítása biztosítottnak látszik, legfőképpen
a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal
működése és az Aranykapu Óvoda fenntartása. Fábsics Ildikó óvodavezető
nyugdíjba vonulása okán pályázatot írtunk ki az óvodavezetői
állásra, melyre egyetlen pályázó volt. Mint már közismert, Nádas Nikoletta óvónő pályázott. Pályázata mind alaki, tartalmi
és törvényi feltételeknek megfelelt. A hiánytalanul benyújtott
pályázatot elsőként az óvodai szülői munkaközösség, majd az
óvoda kollektívája, továbbá a képviselő-testület által létrehozott bizottság véleményezte. Ezt követően került a testület elé,
akik döntésükkel öt évre bízták meg a Nárai Aranykapu Óvoda
vezetésével.
Megújult a Hősi emlékmű
1918-ban, azaz éppen száz esztendővel ezelőtt ért véget az I.
világháború, a „Nagy háború”. Ebben a háborúban 47 Nárai
ember lelte halálát, haltak hősi halált. Közülük három fő alus�sza örök álmát a Nárai temetőben. A száz éves évforduló adott
alkalmat arra, hogy a hősi halált halt személyek leszármazottai,
rokonai és minden jóérzésű ember megszólításra kerüljön. A
Hősi emlékmű felújítására adománygyűjtésbe kezdtünk. 35 fő
ajánlott fel kisebb-nagyobb összegeket nagy örömünkre. Közülük az egyik adományozó – Király Géza, volt Nárai lakos, az
Agro-Alfa Kft. tulajdonosa – azzal keresett meg bennünk, hogy
a felújítás költségének felét ő szeretné állni. Nagyon meglepődtünk, és megörültünk, mert így pont összejött a felújítás költsége. Király Géza, aki egyébként a Nárai Sportkört is támogatja,
a korábbi években már kiérdemelte Nárai Község Díszpolgára
kitüntető címet, ismét nemes tettet hajtott végre. Így Kovács
Zsolt körmendi kőfaragótól a munka megrendelésre került és a
kivitelezés is időre elkészült. Ezúton is szeretném megköszönni
mindenkinek a segítségét, aki anyagi hozzájárulásával segített!
A felújított hősi emlékművet július 15-én falunapunk keretében koszorúztuk meg és emlékeztünk meg a két világháború
nárai áldozatairól.
I. Világháborús Hadisírok megújításának pályázata
A Honvédelmi Minisztérium Országos Hadtörténeti Intézet
és Múzeum írt ki a Magyarországon található I. világháborús
hadisírok rendbetételére pályázatot. A Nárai temetőben pedig
található három I. világháborús hadisír, így adva volt, hogy ezen
a pályázaton Nárai Község Önkormányzata is részt vesz. A három Nárai hősi halott nevei és parcellái a következők: Kovács
Gyula (1895–1915. július 24.) jobb oldal, 2. sor, 11. sírhely;
Lóránth Károly (1894–1915) jobb oldal, 2. sor, 13. sírhely
és Horváth János (1892–1917) bal oldal, 2. sor, 3. sírhely).
A pályázatot benyújtottuk, várjuk az elbírálást.

Emléktáblát avattunk
Nárai Község Önkormányzata az 1848–49-es szabadságharc és forradalom 170. évfordulójának tiszteletére emléktáblát állított a Művelődési Ház falán annak a hat egykori
nárai honvédnek, akik Kossuth Lajos hívó szavára csatlakoztak
és részt vettek a szabadságharcban. Az emléktáblát Horváth
Zsolt körmendi sírköves készítette felajánlásként. Munkáját
az egész település nevében köszönöm! Az emléktáblát március
15-ei ünnepség keretében adtuk át. Dr. Hende Csaba Nárai
országgyűlési képviselője, volt honvédelmi miniszter tartott
avatóbeszédet, Dr. Rátkai László esperes-plébános felszentelte, míg a megemlékezés koszorúját a község nevében Koltay
István alpolgármester helyezte el. Műsort adtak az óvodások,
iskolások és a két énekkar, az Örökzöld Nyugdíjasklub és a
Nárai Dalkör énekelt.
Felnőtt fitneszpark létesül Náraiban
A korábbiakban kiírt felnőtt fitneszpark pályázaton Nárai település is részt vett. Három megadott nagyságú parkot kínált
fel a kiíró. Nárai esetében a legnagyobb méretűre pályáztunk,
azonban az elbíráló hatóság a közepes nagyságú méretűt támogatta. Ennek is nagyon örülünk! A fitneszpark gyakorlatilag egy
7 x 7 méteres gumitalappal borított területet takar, amin többfajta fixre telepített kültéri izomerősítő berendezés kap helyet.
A fitneszpark a település központjában elhelyezkedő Millenniumi-parkban kap helyet, mégpedig a járda vonalában található
faszerkezetű kiülők mellett. Így az odalátogató gyermekes családok felnőtt tagjai is aktív kikapcsolódásban részesülhetnek.
De használhatja bárki, használjuk egészséggel! Az ügy jelen fázisában támogatási szerződés mindkét félről aláírásra került, a
kivitelezés az idei évben megvalósul.
Sikeres a Digitális Jólét Program pályázat
Pozitív elbírálásban részesült a Művelődési Ház digitális fejlesztését célzó pályázatunk. Ennek keretén belül jómagamnak
70 órás képzésen kell részt vennem, mint Vas megye egyik Digitális Jólét Program mentora. Ehhez kapcsolódik egy másik
képzés is, amin szintén részt kell vennem, ez pedig a Közművelődési és közönségkapcsolati szakember felsőfokú szakképesítés is, amely néhány héttel ezelőtt elindult. A képzés kétéves,
heti két nap elfoglaltsággal jár.
Közösségi Közművelődési Színtér törvény változásáról
Részben a fenti pályázathoz is kapcsolódik. Folyamatban
van a Közösségi közművelődési színterek szabályozását tartalmazó törvény módosítása. Ennek leglényegibb változása azt
fogja tartalmazni, hogy ilyen színtér (településünkön a művelődési ház és könyvtár) működését az állam csak akkor fogja
megfinanszírozni, illetve akkor működhet jövőben a településen, ha megfelelő végzettségű embert foglalkoztat. Ennek
előkészületeként a Nemzeti Művelődési Intézet felsőfokú
oklevelet adó Közművelődési és közönségkapcsolati szakem-
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ber képzést indított, melyre a helyi képviselő-testület engem
delegált. A képzés már hetekkel ezelőtt elindult. A leendő
törvény szerint, amely település nem rendelkezik közművelődési végzettségű dolgozóval, ez esetben nem, vagy csak úgy
működtethet közösségi közművelődési színteret (művelődési
ház, könyvtár), ha a szomszédos településhez betársul, kvázi
máshonnét látják el a feladatot. Egy településhez maximum
három másik település tartozhat. Nárai esetében vállaltam a
képzést, remélhetőleg a vizsgák is sikerülnek, így nem kényszerülünk a művelődési ház bezárására, nem szorulunk rá más
település segítségére társulási tagként.
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Falunapra elkészült a Tulipán utca burkolat megerősítése és
a teljes útpálya aszfaltozása. Ehhez kapcsolódóan az új útpadka
kialakítása is megtörtént. A munkálatokkal a szilárd burkolatú

Elkészült az öntözőrendszer a sportpályán
Kora nyárra elkészült a sportpálya öntözőberendezése, mintegy ötmillió forintból, amely TAO pályázatból valósult meg.
A berendezés programozható, teljesen automata. Több sávban
kapcsol be, sávonként tíz percig tart az öntözés. Jelen időjárás
mellett hajnali négy órakor és este tíz órakor öntözi végig a
sportpályát. Nemcsak a csőrendszert, az elektromos vezérlést
is ki kellett építeni. A vizet egy új, újonnan fúrt 70 méter mély
kútból két szivattyú szolgáltatja.
Pannon Élmény Program – megújulhat a „Tanítólakás”
A fenti címen nyújtott be konzorciumban pályázatot Nárai,
Sé és Torony település. A pályázaton való részvétel feltétele
minimum három településből álló konzorcium létrehozása és
közös pályázat benyújtása volt. Mindhárom település infrastrukturális fejlesztésre pályázik, illetve a három település hármas határánál jelző kő kerülne elhelyezésre. Nárai esetében a
volt Tanítólakás, jelen jogi státusza szerint „Tájház” felújításának befejezése valósulhatna meg, mintegy hétmillió forintból.
Ha sikerrel járunk, az utolsó, még fel nem újított középület
felújítását is magunk mögött tudhatjuk. Ahogy a pályázat címe
is sugallja: Pannon Élmény Program, azaz az épület későbbi
funkciója a helyi élmények, Nárai történelmi múltjának, jelenének bemutatását szolgálja. A pályázat elbírálása az ezt követő
időszakban történik.
Út- és járdafelújításokról

utakon keletkezett gödrök is beaszfaltozásra kerültek. Az Új
Élet utca és a Petőfi Sándor utcai járdák rekonstrukciója az év
második felében történik. A kormány az idén is lehetőséget
biztosított belterületi útfelújításra való pályázatok benyújtásá-
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ra. Esetünkben a Sólyom utca teljes szakaszára, illetve a Dózsa
György utca és a Béke utca folytatásaira, egészen pontosan a
Tulipán utca és a Liliom utca összekötő szakaszaira nyújtottuk be pályázati anyagunkat. Egy másik Belügyminisztériumi
vis maior alaphoz pedig az Új Élet utca folytatására, szintén
a Tulipán és Liliom utcák közti szakasz felújítására pályázunk.
Elbírálásuk az év második felére várható.
A gyalogosan közlekedők részéről jogos az észrevétel: sok
autó orral parkol a kapubejárókon és ez akadályozza a gyalogos közlekedést, sok esetben a babakocsit sem lehet eltolni. Ez
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leginkább a falu fő útjára, a Petőfi Sándor utcára jellemző, azon
belül is a Szombathely felőli és a falu központi szakaszra. Így az
ott közlekedők kénytelenek az úttesten kerülni, ami egyrészt
kényelmetlen, másrészről balesetveszélyt is jelent. Szeretném
felhívni a hídon parkoló gépjármű-tulajdonosok figyelmét,
hogy autójukkal szabályosan parkoljanak, úgy álljanak meg,
hogy a járdán egymás mellett két gyalogos is elférjen. Megköszönve, hogy időt szakított lakóhelyének közügyeire:
Németh Tamás
polgármester

Nyári jótanácsok
Igen, tudjuk, mindenki karcsúbbnak és
egészségesebbnek néz ki szép barnán,
ezért törekszünk a „nyári szín” minél hamarabbi elérésére. A napozásnak vannak
egészségügyileg pozitív hatásai, például
kiválóan feltölti a D-vitamin raktárakat,
mely hatással van a csontok egészséges
fejlődésére, működésére. A túlzásba vitt
napfürdő káros hatásait azonban nem tudjuk elégszer hangsúlyozni. Bőre minden egyes leégést keserűen megszenved.
A házi praktikák, mint például a tejföllel való kenegetés és a
vizes borogatás csak bizonyos esetekben segítenek, ráadásul a
gyakori leégés növeli a bőrrák kialakulásának a kockázatát is.
Használjunk megfelelő napvédő krémet! Fontos a rendszeres
éves anyajegyszűrésen való részvétel, mert ennek segítségével
az anyajegyek változása (növekedése, felülete, színe) pontosan
követhetővé válik, és ennek segítségével történik az esetleges melanóma kiszűrése. Bármilyen elváltozást észlel a bőrén mielőbb keressen fel bőrgyógyász szakembert, mert ezek
megvizsgálásával megelőzhetők, illetve időben felismerhetők
a bőr rosszindulatú daganatai is. Különösen fontos, és rendszeres szűrést igényel, a gyakran igen korai stádiumban áttétet
adó rosszindulatú bőrdaganat, a melanóma korai felismerése.
Hogyan védekezzünk a napszúrás ellen? Napszúrás esetén a
magas hőmérséklet és a sugárzás hatására az agyhártyák úgynevezett steril gyulladása alakul ki. Steril gyulladásnak nevezzük
azokat az állapotokat, melyekben kórokozó (baktérium, vírus
stb.) jelenléte nélkül, fizikai (pl. ütés, nyomás, sugárzás, hő)
vagy kémiai hatások (pl. savas, lúgos anyagok, allergia) következtében alakulnak ki gyulladás tünetei. A duzzadt agyhártyák
nyomják az agy különböző területeit, aminek következtében
kialakulnak a jellegzetes tünetek: szédülés, fejfájás, hányinger, hányás, súlyosabb esetben ájulás. Mint minden betegség esetében, a napszúrást tekintve is a legjobb a megelőzés.
Egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi haj fedi a fejünket,
ugyanis az védi a fej bőrét a felmelegedéstől. A nagyon rövidre
vágott haj kevésbé véd, mint a sűrűbb, így például a férfiaknál
általában jobban kell ügyelni a védekezésre, mint a hölgyeknél. Sokan ódzkodnak nyáron fejfedőt hordani. Ennek egyik
oka, hogy az amúgy is füllesztő melegben, amikor próbálunk
minél kevesebb ruhadarabot magunkra húzni, a kalap vagy a

sapka csak koloncnak tűnik. Napszúrás ellen az egyik legjobb
megelőzési módszer a kalap. Ha lehet, olyat kell választani,
ami a nyakat is védi és szellős. A fejen és a nyakon az erek
nagyon közel vannak a bőr felszínéhez, ezért ezen a területen
gyors a hőfelvétel és a hőleadás. Pedig, ha sikerül megfelelő
szellőzésű darabot találnunk, még véd is az olykor elviselhetetlenül forró napsugarak melege ellen. Mindenképp a világos
színek ajánlottak, mivel a sötétebbek nagyon felmelegednek a
napon. Bár kevésbé, de azok is védenek a napszúrás ellen, egy
világos fejfedő viselése mégis sokkal kellemesebb élmény a
kánikulában. És most lássuk, hogy mit tegyünk, ha a sok óvintézkedés ellenére mégis napszúrást kaptunk! A legfontosabb,
hogy pótoljuk az elvesztett folyadékot. Ezt legegyszerűbben
csapvízzel tehetjük meg. Ha azonban a szénsavmentes ásványvizet választjuk, a párologtatással elveszített nátriumot és káliumot is pótolhatjuk. Akkor is szükséges a folyadékpótlás,
ha úgy érezzük, hogy nem kívánjuk a vizet. Sokan gondolják,
hogy napszúrás esetén a legjobb, amit tehetnek, hogy elmerülnek egy kád hideg vízben, pedig sokkal hatásosabb, ha a
hideg vízzel inkább locsoljuk magunkat. Ilyenkor ugyanis a
víz gyorsan elpárolog a bőrről – ez pedig hűtő hatású. Emellett természetesen a hideg vizes borogatás is hasznos lehet.
Használjuk ki a technika nyújtotta előnyöket! Ha lehetséges,
menjünk légkondicionált helyiségbe a napszúrást követően.
Bár sok panaszt hallhatunk napjainkban a mesterséges hűtőberendezések okozta betegségekről, ilyen esetekben biztosan
hasznunkra válhat a klíma. Hiába esik jól egy pohár hideg
sör a harminc fokos nyári melegben, ha napszúrást kaptunk,
le kell mondanunk az alkoholról egy-két napig. A szeszesitalok ugyanis fokozzák a folyadékvesztést, így lelassítják a gyógyulás folyamatát. A napszúrást követően 24-48 órán belül
tilos napfényre menni. Ha nyaralunk, sajnos muszáj lesz a
következő egy vagy két napot az árnyékban vagy hűvös, sötét
szobában tölteni, bármennyire is bosszantó, hogy távol kell
maradnunk a vízpart okozta örömöktől. Mindenképpen érdemes mellőzni a koffeint. Néhány napig ne fogyasszunk kávét,
teát, illetve kólát. Akárcsak az alkohol, a koffein is felgyorsítja
a folyadékvesztést, fokozhatja a verejtékezést, így ronthat az
általános állapoton. Nem csak abban az esetben fontos a folyadékpótlás, ha már megtörtént a baj, akkor se feledkezzünk
meg a napi minimum két liter vízről, ha irodában dolgozunk.
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Gyermekek és idős emberek esetében pedig még fokozottabb
jelentősége van a kellő mennyiségű folyadékbevitelnek.
Strandolás női szemmel. A nyári vizes élmények sok nő
számára nem olyan kellemesen végződnek, mint ahogyan azt
elképzelte. Még a legnagyobb melegben is gyakoriak a vizes
fürdőruha okozta felfázások és a mesterséges strandokon ös�szeszedett fertőzések. Sokan azt a megoldást választják, hogy
inkább a parton izzadnak és nem merészkednek be a vízbe,
pedig egy kis odafigyeléssel megelőzhetők ezek a problémák.
A felfázás elkerülhető, ha viszünk magunkkal váltás fürdőruhát
és azonnal lecseréljük a nedveset. A fertőzések ellen azonban
már sokkal nehezebb védekezni, a medencéből kijőve egy gyors
zuhanyzás sokszor segít, de nem garancia semmire. Ha megtörtént a baj, ne halogassuk sokáig a nőgyógyász felkeresését. Sokszor a könnyen, pár nap alatt megoldódó gondok egész komoly
problémákká nőnek, ha nem kezeljük őket időben.
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Nyári strandolások gyakori velejárója a begyulladt fül.
Gyermekeket és felnőtteket egyaránt érint ez a kellemetlen
probléma. Könnyen elronthatja a nyaralást, ha strandolás
közben víz kerül a fülbe, ami a külső hallójáratok gyulladását okozhatja. Érdemes szinte azonnal fül-orr-gégészhez fordulni, mert a házi módszerek, az alapos fültisztítás sokszor
még tovább rontják a helyzetet, mintsem segítenének. A fület szakszerűen kell megtisztítani, sose próbáljuk meg otthon
„kimosni”! A fültisztító pálca használata pedig egyáltalán nem
ajánlott. A fülgyulladás tünetei: erős fájdalom – már a fül és
környékének az érintése is fájdalmas lehet, nyomásérzet, fülfolyás és viszketés, hallójárat bedagadása, füldugulás.
Kellemes és egészségben gazdag, felejthetetlenül szép nyarat kívánva:
Dr. Kis Zsolt
háziorvos

Főzzünk a babánknak!
A csecsemők tökéletes tápláléka az
anyatej, de normális esetben a 6. hónap után már el lehet kezdeni a hozzátáplálást a gyümölcsökkel és a zöldségekkel. Leveles zöldségek: a saláta,
sóska, spenót. Tele vannak vitaminokkal, ásványi anyagokkal. 7-8 hónapos
korban kínálhatjuk a babáknak. Leveleik nagy mennyiségű ártalmas ólmot
és nitrátot képesek megkötni (a levegő
szennyezettsége, a műtrágyázás és a permetezés miatt). Ezért
alaposan mossuk le a leveleket, majd 1-2 percig vízben főzzük át, majd öblítsük le. A spenót sok vasat tartalmaz, ami jól
hasznosul a hús, a tojás, sajt vagy a túró jelenlétében. Sűríteni
burgonyával szokás. Az első főzelékkészítések alkalmával csak
3-4 salátalevelet, illetve 8-10 sóska-, vagy spenótlevelet teszünk a krumplihoz, majd anyatej vagy tápszer hozzáadásával
pépesítjük. A brokkoli, karfiol, kelbimbó értékes rákellenes
anyagokat tartalmaz. 8 hónapos kortól adhatók. Vajban párolva, petrezselyemmel fűszerezve a legízletesebbek.
A brokkoli kitűnő vas- és C-vitamin tartalmú zöldség.
Rózsáit szedjük szét, a szárakat vágjuk le, azoknak hosszabb
főzési időre van szükségük. A kicsik nagyon szeretik a karfiolt, melynek folsavtartalma kiemelkedő. Akkor jó minőségű,
ha teljesen fehér, a fej teljesen zárt, leveleik frissek, zöldek.
Vásárláskor vigyázni kell arra, hogy a rózsák ne legyenek zöldek, s ne legyen rajtuk feketedés. Tisztítása a brokkolihoz
hasonlóan történik. A kelbimbó télen és kora tavasszal áll
rendelkezésünkre. Tisztítása abból áll, hogy a külső leveleket
lefejtjük, a nagyobb bimbókat száruk felől éles késsel keresztbe bemetsszük. Vajjal párolva, tejszínnel meglocsolva
szeretik a babák.
A karalábénak a gumóját fogyasztjuk. Kalcium, magnézium
és C-vitamin tartalmú zöldség. Színe a fehértől a zöldön át a
liláig terjed, de íze a színétől függetlenül egyforma, a káposz-

táéra emlékeztető, kissé édeskés. 8-10 cm átmérőjű zsenge,
sértetlen gumót kell vásárolnunk, hisz a nagyobb gyakran fás.
A fiatal gumókból levest, főzeléket, töltött ételeket készíthetünk. Fűszere a petrezselyem, kapor, szerecsendió. Vajban
párolva, rizspehellyel sűrítve, petrezselyemmel ízesítve kedvelt babaétel lehet 8 hónapos kortól. 10 hónaposan nyersen
lereszelve is felkínálható.
A hagymafélék B- és C-vitamint, kalciumot, vasat ás káliumot tartalmaznak. A hagyma csípősségét illóolaja adja. Veszít
csípősségéből, ha megpucolva 1-2 órán át hideg vízben áztatjuk. A hagymafélék főve már nem csípősek, de megőrzik
jótékony hatásukat. Üvegesre párolva lágyabb ízhatást kapunk, míg aranysárgára pirítva jellegzetes, egyszerre édes és
erőteljes ízű lesz. A hagymaféléket 8 hónapos korban csak
belefőzzük az ételbe, de 9 hónapos kor után párolva vagy főve
és összenyomva benne is hagyjuk. 11 hónapos kortól a nyers
újhagymával, snidlinggel is próbálkozhatunk.
A paprikának magas a C-, A- és B-vitamin tartalma. Gyermekélelmezésre az édes ízű, sárga, piros és zöld húsos (paradicsompaprika) fajtákat használjuk. 11-12 hónapos kortól
sütve és hámozva, vagy főve és pépesítve készítjük.
A paradicsomnak C-vitamin és béta-karotin tartalma változó. Nyersen fogyasztva serkenti a bélmozgásokat és gátolja
a gázképződést. 7 hónap és 1 éves kor között főzve kínáljuk
a babánknak.
A retek főve, sütve elveszti csípősségét, ropogósságát, lágyabb ízűvé és szaftossá válik. Jól harmonizál a húsokkal, a
hagymafélékkel és a sajtokkal. Édeskés ízű, nem csípős változatát lereszelve 10 hónapos kortól a kisbabák is kaphatják.
Itt a nyár telis-tele friss zöldségekkel, gyümölcsökkel.
Használjuk ki, adjunk gyermekünknek a friss alapanyagokból
általunk készített ételeket! A bébiételeket hagyjuk az alapanyagínséges őszi és téli időszakra.
Molnárné Németh Emma
védőnő
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Paragvári Utcai Általános Iskola Nárai Telephelyének hírei
A 2018-as esztendő is sok színes programmal kecsegtette tanulóinkat. Sok tanítványunk jelentkezett a karateedzésre. Akik
kitartóan edzettek, május végén vizsgát is tehettek. Nagyon jó,
hogy itt a kultúrházban van erre lehetőségük a gyerekeknek.
Február 15-én farsangi mulatság volt
nálunk. Sok szép, igényes jelmezt viseltek
a gyerekek. Az eddigi évekhez hasonlóan
remek hangulatban telt ez a délután. Ez
az egyik kedvenc program az év során.
Másnap Bükre utaztunk a Felsőbüki Nagy
Pál Alsós Tanulmányi Versenyre. Ezen
a versenyen 10 tanulóval vettünk részt.
Március 26-án a Zrínyi Ilona Matematika Verseny következett, ahova szintén
sok tanulónk nevezett. Drácz Marcell 4.
osztályos tanulónk a megyei 19. helyet
szerezte meg. Eredményének elismeréseként ünnepélyes keretek között kapott
dicséretet. Március 28-án pályaorientációs napot tartottunk. Köszönjük Horváth Ildikó és Bognár Géza segítségét.

Június elsején csodálatos kirándulóidőben Sárvárra utaztunk.
Ahol a Kalandparkban és a strandon töltöttünk egy szép, közös
napot. Június 8-án papírgyűjtésen 45.500 forintot gyűjtöttünk a
szülői munkaközösségnek. Köszönjük
mindenkinek a papírt. Bakonyi Eriknek a szállítást. Szikora Szabolcsnak
a sok kartont. Bauer Csabának, Gergely Andrásnak és Lóránth Csabának
a pakolást. A gyerekeknek és tanító
néniknek, Vincze Istvánnénak, Bauer
Csabának a kötözésben, gyűjtésben
nyújtott fáradságos munkáját. Június
14-én délután közös mozinézésen jártunk a Savaria Plazában. Június 16-án,
szombaton az ünnepélyes tanévzárón
és ballagáson elbúcsúztattuk a hat negyedikes diákunkat, akik az újonnan
induló Nárai Iskolában befejezték a
negyedik évüket. 25 kisdiák kapott az
idén bizonyítványt nálunk.
Marton Melinda
osztályfőnök
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10 éves a Náraiért Egyesület
A Nárai Hírmondó 2. évfolyamának 3. számában, a 2007-es
év nyáriban a következő felütéssel jelent meg egy írásom: „2007.
május 8-án megalakult a Náraiért Egyesület. Alapító tagok: Andorné Szalai Mária, Bakonyiné Gábor Vivien, Borosné Pásztor
Andrea, Horváth Szabolcs, Királyné Ásó Tünde, Marton Melinda, Molnárné Németh Emma, Nagy Tamás, Némethné Szibler
Szilvia, Skultétiné Stubits Zsuzsanna, Szeleczkyné Grámán Éva,

Vass Erzsébet, Vietorisz Györgyi. Elnök: Horváth
Szabolcs.” Őszintén megmondom, hogy csak most,
az új cikk írása előtt jutott eszembe, hogy megkeressem a régi írások között az egyesület alakulásával
kapcsolatos emlékeket. Hát, már az alapító tagok
neveinél elcsodálkoztam. Tényleg! De, jó. Igen,
így volt. Emlékeztek? Kitaláltam, ti pedig mellém
álltatok. Hiszen csak együtt tudtuk megcsinálni.
Köszönöm! Azóta eltelt több mint 10 év. Hiszen a
nyilvántartásba vétel hosszú ideig tartott. Valójában
2008. november 3-án lépett jogerőre. Tehát csak
novemberben leszünk 10 évesek, de….
A 10 év alatt sok mindent csináltunk együtt:
újságírás, -kiadás, gyereknapok szervezése színházi előadással, rajzpályázatok, adventi vásárok.

Helyi közösségek segítése: óvoda, iskola, nyugdíjasklub, helytörténeti múzeum, énekkar. Eredményes pályázatok:
játszótér, falubusz. Budapesti színházlátogatás szervezése. Bálok társszervezése. Külföldi kirándulások szervezése: Ausztria, Lengyelország, Erdély
és Csehország. Színdarabok előadása. Jelenlegi tagjaink:
Andorné Szalai Mária, Bakonyiné Gábor Vivien, Horváth
Szabolcs, Marton Melinda, Molnárné Németh Emma, Nagy
Tamás, Némethné Szibler Szilvia, Skultétiné Stubits Zsuzsanna, Giczi Gáborné, Fábsics Ildikó, Szilágyiné Pompor
Vilma, Roósz Orsolya. Aki szeretne csatlakozni, szeretettel
várjuk! A Náraiért Egyesület segítői, támogatói: Nárai Köz
ség Önkormányzata, Varga László, Lóránth Zoltán, az adó
1%-ot felajánló magánszemélyek. Az idei gyermeknap vetélkedőjének díjazásában köszönjük Hegedűs András felajánlását! Köszönjük szépen Varga László anyagi és jutalmazáshoz
adott segítségét! Általa tudtuk meghívni a győri színház színészeit és az ugrálóvár bérlését is ő finanszírozta.
Marton Melinda
szervező-titkár
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Az 1848–49-es szabadságharc nárai honvédei
Az 1848. március 15-ei események felpörgése után a bécsi udvart a kialakult nemzetközi helyzet az erőszak politikától egy ideig
visszatartotta. Sőt, látszólagos engedményeket tett, hogy megfelelő erő gyűjtése után annál keményebben csaphasson le. A király
1848. szeptember 4-én Jellasics horvát bánt visszahelyezte tiszt-

zászlóalj szétszóródott), Tápióbicske, Isaszeg, Buda. Itt a várban
a Fehérvári kapunál rohamozók közül 25-en estek el és 46-an
sebesültek meg. Ezt követően vesztes csaták, visszavonulások
következtek. Debrecennél az orosz főerők ellen 139 főt veszítettek. 1849. augusztus 13-án Görgey Artúr serege, soraiban a
44. zászlóaljjal, Világosnál letenni kényszerült a fegyvert. A nárai
honvédek további sorsáról információk nem állnak rendelkezésre a levéltárakban. Így nem tudhatjuk, hogy ők is letették-e a
fegyvert Világosnál és később hazatértek, vagy áldozatul esett-e
közülük valaki és Petőfihez hasonlóan eltűnt a Szabadságharcban. A folytatás ismert. 12 magyar tábornokot és egy ezredest a
szabadságharcban játszott szerepük miatt – a tizenhárom aradi
vértanút – 1849. október 6-án Aradon kivégezték. Nárai Köz
ség Önkormányzata az 1848–49-es szabadságharc 170 éves évfordulója alkalmából a hat nárai honvéd tiszteletére emléktáblát
állított a Művelődési Ház falán. Amely épület a Petőfi Sándor és
Kossuth Lajos utcák találkozásánál áll. Ők megtették, amit a haza
megkövetelt! Tisztelet az 1848–49-es szabadságharcban részt
vett Nárai honvédeknek! Emlékük legyen áldott!
Németh Tamás
polgármester

Új gyertyatartók a templomban

ségébe és kiadta a parancsot Magyarország megtámadására. Ennek ellensúlyozására 1848. október 21-től december 4-ig 3000
újoncot soroztak be Vas vármegyében Kossuth Lajos felhívására.
Ők alkották a 44., 45. honvédzászlóaljat. Náraiból a következő
személyek álltak be a huszárok közé, éreztek felelősséget és szeretetet a haza iránt:
Kenyeri László
Skultéti István
Németh János
Pajor József
Reczetár Imre
Török Gábor

1848. november 16-án
1848. november 16-án
1848. november 16-án
1848. november 29-én
1848. november 16-án
1848. november 30-án

A Vas megyeiekből felállított egységet december végén a Dráva
mellől visszavonuló Perczel Mór parancsnoksága alá rendelték és
november 19-én indították útnak az első két századot. Fegyverzetük 297 kovás puska, 245 kasza volt. Ruházatuk előírás szerint
köpönyeg, dolmány, nadrág, bakancs, két pár fehérruha (alsónemű) és csákó. A zászlóalj mozgásának mozzanatait felsorolni
szinte lehetetlen, a főbb állomások: Tapolca, Pest, Szolnok, Tornalja (itt került először sor ütközetre), Kápolna (itt a csatában a

Egy nagyon kedves magánszemély felajánlása volt az
a 12 db sárgaréz gyertyatartó, amit felajánlásként a helyi
templom kapott ajándékba. Ezzel a komoly ajándékkal tovább gyarapodott közösségünk, a templomunk, összértékük
közel egymillió forint. Az adományozó kedvességét, szíves
segítségét az Egyházközség és a település nevében köszönöm! Még hosszú és tartalmas egészségben töltött éveket
kívánva:
Németh Tamás
polgármester
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Március idusán
Az egyik legnagyobb nemzeti ünnepünk időpontja minden év
március 15-e. Sok embert mozgat meg, sokan készülnek erre
a megemlékezésre. Idén sem volt ez másképp. Kezdés előtt 10
perccel már minden ülőhelyet elfoglaltak, és az állóhelyek is szinte elfogytak. Türelmetlenül toporogtak az ovisok, ők voltak, akik
először a színpadra léptek. Összeszedett műsorukban – melyben
a tavasz köszöntése után felsorakoztak a katonák, a huszárok, s az
őket búcsúztató menyecskék – fegyelmezetten viselkedve méltó
hangot adtak a megemlékezésnek. Az alpolgármester Koltay István megnyitó beszéde után Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő köszöntötte az egybegyűlteket. Beszélt a szabadságharcról,
annak áldozatairól, majd egy kicsit a jövőről. Az iskolások, Marton
Melinda vezetésével felsorakoztak, és versekkel, dalokkal köszöntötték az ünnepet. Szép kis csokrot hallhattunk a gyermekektől.
Köszönjük a felkészítést a tanárnőnek! A színpadi programot az
Örökzöld Nyugdíjasklub zárta, tőlük hazafias dalokat, indulókat
és toborzó nótákat hallhattunk, a tőlük megszokott szép előadásban. Az emléktábla avatása tette fel a koronát a megemlékezésre.
A Művelődési Ház Kossuth L. utcai oldalára került fel a tábla,

melynek megmunkálását ezúton is köszönjük Horváth Zsoltnak.
Stieber Tibor méltató szavai után Dr. Hende Csaba és Koltay István leleplezték az emléktáblát, melyet az 1848–49-es szabadságharcban elesett Nárai Honvédek tiszteletére emelt Nárai Község
Önkormányzata. Név szerint: Kenyeri László, Németh János, Pajor József, Reczetár Imre, Skultéti István és Török Gábor emlékére. Dr. Rátkai László esperesplébános felszentelte az emléktáblát,
majd végül a koszorúzásra került sor.
Nádas Nikoletta
művelődésszervező
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Óvodai hírek
A Nárai Aranykapu Óvoda mozgalmas
évet zárt idén. Személyi változások, és 57
kisgyermek tette mozgalmassá óvodánk
mindennapjait. Év végére a kiscsoportos
létszám 29-re emelkedett, a nagyok 28-an
voltak. A júniusi évzáró nagyon jól sikerült, majd az azt követő óvodai ballagáson
8 nagycsoportost búcsúztattunk el, akik
szeptemberben már az iskolapadban kezdik életük új szakaszát. Az
óvodai élet nem unalmas. A kicsiknél a folyamatos beszoktatások,
a szülőtől való elszakadás cseppet sem könnyű dolog. Elfogadni
az óvó néniket és a dajka nénit. Elengedni anyát, akivel az első
három évet szinte szimbiózisban töltötték. Sírás, kesergés, szomorú reggelek, „nem akarok óvodába menni!” Az oviban: „Anyát
akarom!” Látni a könnyes szemű anyukákat, nagymamikat, akik
mosolyt erőltetve arcukra búcsúznak féltve óvott csemetéjüktől.
De ennek két- három héten belül vége szakad. Elfogadják, megszeretik az óvó néniket, dadusokat, beszoknak. Nincs sírás, csak
egy- két, sok, száz puszi, aztán ölelés, és: „Siess értem!” Elkezdődik
a közös játék, a társas kapcsolatok kialakítása, szabályok betartása. Kiscsoportban még csak foglalkozások kezdeményezése van,
csak annyi, amennyit a kisgyermek igényel. Aztán négy, négy és fél
évesen átkerülnek a nagycsoportba, középsősként. Itt már vannak
foglalkozások, irányított ténykedések. Mindennap másféle terület
kap hangsúlyt. Környezeti, anyanyelvi nevelés, ének stb. Mindkét
csoportban fontos a mese, annak varázsa. Amíg az időjárás engedi
sokat tartózkodunk a szabadban, a friss levegőn. Színesek a hétköznapok, de az ünnepek, a közös hagyományok még tarkábbá teszik
a hétköznapokat. A nagyok szeptember végén szüretelni mennek
a vaskeresztesi szőlőhegyre. Szerepelnek Idősek napján, a Művelődési Házban. Megtartjuk mindenki szülinapját, apró ajándékkal
kedveskedünk az ünnepeltnek. Ellátogat hozzánk a Mikulás, két-

évente a templomban is együtt várjuk a Jézuskát, ahol karácsonyi
műsort adunk elő. Farsangolunk, márciusban kokárdát tűzünk és
verset mondunk, majd húsvétolunk. Az anyák napja megünneplése
nagy hangsúlyt kap, majd május végén jöhet a gyermeknap. Kettőt
pislogunk és máris itt az év vége, évzáróval és a nagyok ovis ballagásával. A nagycsoport évente 6 alkalommal ellátogat a Mesebolt
Bábszínházba, Szombathelyre. Az egész ovi minden hónapban egyszer a Happy Landbe is jár – kedvezményes belépővel, – hogy ott
le lehessen vezetni a fölösleges energiákat. Ezt a gyermekek nagyon
szeretik, várják a játszóházas napot. Idén a nagyok úszótanfolyamon is részt vettek. Húsz ovis 10 alkalmas intenzív úszótanfolyamon vett részt a Fedett Uszodában. Nagy sikere volt. Szeretnénk a
jövőben többször is „kimozdulni itthonról”, csak a megemelkedett
buszárak ezt nem mindig teszik lehetővé. Az óvoda közös kirándulást is szervez, amelyen a szülők is részt vesznek. Idén júniusban a
veszprémi Állatkertben jártunk. A jövő nevelési évben a gyermeklétszám maximálisra emelkedik, telt házas lesz az óvodánk. Hogy
bővítés lesz-e? Reméljük és bízunk benne! Ígéret, terv van, egyelőre várakozunk. Nagyon kellene…! Végezetül szeretném megköszönni minden kedves Szülőnek, hogy hozzánk íratta gyermekét,
ránk bízta kicsi kincsét. Mi a legjobb tudásunk, szakértelmünk és
szívünk összes szeretetével várjuk és fogadjuk, gondozzuk és neveljük, tanítgatjuk Őket. Köszönjük a sok segítséget, az óvodára
fordított időt. Külön köszönet illeti az SZM szülőket a fáradságos
munkájukért, a sok szervezésért, utánajárásért és köszönjük a küzdelmet, hogy bővülhessen az ovi. Köszönjük az Önkormányzatnak,
hogy fenntartja és működteti óvodánkat. És végül, de nem utolsósorban KÖSZÖNET illeti AZ ÓVODA ÖSSZES DOLGOZÓJÁT
egész éves türelmükért, empátiájukért, hozzáértésükért és munkájukért! Mindenkinek jó pihenést és szép nyarat kívánok!
Nádas Nikoletta
óvodavezető

Ballagás az óvodában

Húsvétváró

Június 8-án bensőséges ünnepi keretek között ballagott el nyolc
nagycsoportos gyermek az óvodából. A képen balról jobbra: Kiss Gergő Balázs, Orosz Richárd, Punger-Zay Marcell, Boros Noémi, Cséve
Dávid, Nagy Dominik, Kovács Gergő és Fodor Anna.
Németh Tamás

Hagyomány Náraiban, hogy nagyszombaton nyusziváró kézműves foglalkozásra hívjuk a gyermekeket. Készíthettek sok mindent papírból, műanyag
pohárból, tollakból. Készültek a remekművek, igazán kreatívok voltak a gyermekek és a szüleik. A kisebbeket meseszőnyeg és kifestő várta. Majd megérkezett a húsvéti nyuszi is, aminek mindig nagy
sikere van, bár ez érthető. Simogatják, kényeztetik
a nyuszit, idén volt, aki sárgarépát is hozott a nyulacskának. A tojásvadászat az, amire mindenki vár,
és amire mindenki készül. A húsvéti nyuszi ajándék
csoki tojásokat potyogtat a fűbe, amit a lelkes gyermekek örömmel keresgélnek. Jövőre is találkozunk
nagyszombaton, mi ott leszünk.
Nádas Nikoletta
művelődésszervező
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Fák közé repült az autó
Június 21-én, csütörtök délután Nárai és Pornóapáti között közlekedő kék színű Renault személygépkocsi letért
az útról, majd kisebb fákat kidöntve a tetején állt meg egy
vastagabb fa tövében, aminek következtében az autó totálkárosra tört. A biztonsági övét használó férfi csak könnyebben sérült, mobiltelefonján tudott segítséget hívni. Ez volt a
szerencséje, mert a ronccsá tört autó az útról nem látszott.

A kiérkező családtagok sem vették elsőre észre, tovább haladtak a baleset mellett. A helyszínre érkező mentőautó a 68
éves férfit könnyebb sérülésekkel a kórházba szállította. A
forgalmat és a műszaki mentést két rendőrautó biztosította.
A műszaki mentés idején egy sávon haladt a forgalom. (képek: nyugat.hu)
Németh Tamás

Májusfaállítás és -döntés
A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma. Az ifjúság tavaszi szokásainak Európa-szerte ismert szimbolikus kelléke.
Élő hagyomány a faluban. Április 30-án kora reggel a település
legényei összefognak és a közeli erdőbe mennek fenyőfáért, majd
kivágják, traktorra emelik, és behozzák a falu központjába. Ott
leveszik, majd kérgétől megszabadítják a sudár fenyőt, melynek
hossza eléri a 15 m-t. Ezekre a mozzanatokra idén úgy kellett
(bocsánat a szóért) „összevadászni” pár lelkes fiatalt. Nagyon
köszönjük nekik a segítséget! Megérdemlik, hogy név szerint is
említsem Őket: Fodor Tamás, Koltay István, Kovács István, Kovács Róbert, Kurcz Attila, Németh Bence, Takács Péter és aki a
szállításban is segített Hompasz Béla. Viszont amilyen nehezen
indult, olyan jól sikerült maga az esti program, a májusfa felállítása. Nagyon sokan voltunk, többen, mint tavaly, és sok új arcot

is láttam, ami külön öröm számomra. Sokan, a nemrég Náraiba
költözött lakók közül is kíváncsiak voltak a májusfaállításra. Reméljük az összes többi rendezvényünket is látogatják majd, és
részt vesznek benne. A sütögetés is jól sikerült, bár ezzel sosem
volt probléma. Gyorsan fogyott a szalonna, a kolbász, no meg
a szomjoltó is. Sötétedésig töltötte együtt az időt a falu népe, s
attól a naptól egy hónapig vidáman szállt a szélben a májusfára
felkötött szalagok sokasága. Idén először egy kisleány a cumijától
is ekkor szabadult meg, saját kezűleg kötötte a fa ágára a cumit.
Neki ezzel egy új korszak kezdődött…
Május 31-én búcsút vettünk a májusfától, körbetáncoltuk,
majd egynéhány férfi kihúzta és elfektette Nárai fáját.
Nádas Nikoletta
művelődésszervező
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A Nárai mozi 30 éves története
Technikai fejlődés Náraiban, avagy Rákóczi hadnagyától a Fehér Ninjáig
Az 1940-es évek végéig a nárai fiatalok esti közösségi kapcsolata
kizárólag a toll- és kukoricafosztás volt, itt tudtak találkozni a fiúk
és lányok. Lényegében ekkor még villany sem volt a településen,
kizárólag petróleumlámpa fényénél ment a munka és egymás ugratása, az ismerkedés.
Náraiban az első filmvetítésre a második világháború befejezését
követően került sor, a volt Eörssy-kastélyban, miután azt államosították és az orosz katonák ideiglenesen ott állomásoztak. Orosz
nyelvű filmet vetítettek falra. Mivel idővel enyhült az oroszok és
a náraiak kapcsolata, egyre többen jártak a vetítésekre fiúk és lányok egyaránt, mivel ilyent eddig még nem láttak. De ezek persze
nem rendszeres, hanem alkalmankénti, néhány előadást jelentettek csupán. Náraiban 1955-ben lett a villamoshálózat kiépítve –
Vas megyében a települések közül századikként, amelynek tényét a
Kossuth rádió is többször említette hírműsoraiban –, ezért ezek a
vetítőgépek még akkumulátorról, aggregátorról működtek.
Náraiban az első közösségi célú, előre meghirdetett mozielőadásra 1957 nyarán került sor. Az első mozifilm, ami a községben
levetítésre került „A Rákóczi hadnagya” című magyar nyelvű film
volt. A film 1953-ban készült, 1954-ben bemutatott színes magyar kalandfilm, Bán Frigyes rendezésében, Badal János operatőri
munkájával. Az első mozigépész Herczeg György (Gyuri bácsi),
nárai lakos volt, a Kossuth Lajos utcában lakott, munkaviszonyban
az Állami Gazdaság alkalmazásában állt, mint gépszerelő. Az első
mozi után rendszeressé váltak vetítések. Gyakorlatilag 1957 nyarát
tekinthetjük a Nárai mozi kezdetének. A mozielőadások vasárnapi
napokon voltak megtartva 15 és 18 órai kezdettel, tehát napi két
vetítés volt. A belépődíj kezdetben 4 forint volt. Később a hétköznapi, jobbára csütörtöki matiné előadások is rendszeressé váltak.
A vetítések, a mozi helyszíne az idők során többször változott. Elsőként a település közepén álló kastély cserépkályhás előterében,
a nagyteremben került megtartásra. A nézők székeken ültek, az
utolsó sorban ugyancsak székre helyezték a vetítőgépet. Volt, hogy
a vetítőgép alatt is ült valaki, mert annyian jöttek össze. Mint pl.
Dezse Károly az első előadáson. Ezzel kezdetét vette a nárai mozi
története. A vetítéseknek hatalmas sikere lett, rendszeresen látogatták a nárai fiatalok. Egy-egy vetítésre akár 30-40-50 ember is
összejött. A helyiséget és a technikai hátteret (villany, székek stb.)
az Állami Gazdaság biztosította. 1959-ben azonban költözött a
mozi a Petőfi Sándor utcából a Kossuth Lajos utcába. Ekkortól a
volt Szakály vendéglő nagyterme lett a mozifilmvetítések helyszíne.
Ugyanis ez is államosításra került és annak nagyterme lett kijelölve
kulturális célokra. A mostani kultúrház elődjének is tekinthetjük.
Itt tovább folyt a már nagy sikerrel futó filmvetítés. Egy rövid ideig a mai óvoda keleti termében (akkor még iskola volt) is folytak
filmvetítések. Ilyen alkalmakkor nemcsak a vetítőgépet, a vásznat
is vitték magukkal. A mozi sikeres volt a fiatalok közt, a vetítések
alkalmával ember-ember hátán volt. Mondhatjuk, hogy a mozi az
akkori fiatalok rendszeres találkozóhelyévé vált.
A mozi népszerűvé vált, de ekkor még nem volt állandó helye. A könyvtár is hasonló cipőben járt. A Petőfi Sándor utcá-

ban a temetőtől keletre lévő Suborics-ház udvarán állt egy 4 x
4 méteres cserépborítású sátortetős téglaépület, amelyen egy
felül üveges ajtó volt. Ez az épület volt Nárai népkönyvtára
1951-től, Gyergyák Jenő és felesége kezelésében. Állaga és mérete miatt is indokolt volt a könyvtár új helyszínének kijelölése. A
könyvtár mindennap nyitva volt, várta az olvasókat. Például nyáron délutánonként minden pad foglalt volt, még kívül is. Ez a kis
épület ekkorra amúgy is elavult állapotba került, kívül már vakolata sem volt, a cserepezése is hiányos volt, esőcsatorna sohasem
volt rajta. Az épület a könyvtár előtt dohányáruda volt, annak készült. Szükségszerű volt tehát a településen egy olyan új kulturális
célokat szolgáló középület, ami egyesítette a színdarab előadások,
könyvtár és a mozi helyiségeit. Illetve a Kisdobos, Úttörő, KISZ és
a Hazafias Népfront mozgalmak helyszínéül is szolgál. Bár ezekben
az egyházellenes években olyan vélemények is elhangzottak, hogy
a templomból lenne legcélszerűbb a mozit kialakítani. Ez persze
megmaradt utcai beszéd szintjén, hivatalosan ilyen kezdeményezések sohasem történtek, de hűen példázza az akkori egyházellenes megnyilvánulásokat. Az új kulturális célú épület iránti igény
1958-ban fogalmazódott meg és Hatos Ferenc tanító karolta fel a
legjobban. A tanácstagokkal, tanácselnökkel közösen kijárta, hogy
Nárai is kapjon méltó kultúrházat. Az elhatározást tettek követték, 1960-ban megindult az építkezés és két év alatt el is készült az
új középület 1,3 millió forintos költséggel, melyet a Kossuth Lajos
és a Petőfi Sándor utcák kereszteződésénél lévő egykori szedres
helyére építettek fel. A kultúrház helyén, a régi iskolával szemben
volt egy kisebb trafiképület, melyet az építkezés megkezdése előtt
el kellett bontani, természetesen a tulajdonos kártalanítása után.
Dohányárut, borítékot stb. árusítottak benne. Állt továbbá egy turulmadár emlékmű is az 1920-as évektől, melyre ünnepnapokon
a magyar zászlót szokták felhúzni. Ennek az emlékműnek a talapzata a magyar címert ábrázolta. A Nárai művelődési ház ünnepélyes átadására 1962. november 7-én került sor (a nagy októberi
szocialista forradalom évfordulójára időzítették), ekkor Berzsenyi
Dániel Kultúrházra nevezték. Az ünnepi beszédet Sermann János, a járási tanács vb-titkára tartotta. Ezután a helyi KISZ-esek
és az úttörők adtak műsort az új kulturális létesítményben. Felléptek vendégszereplőként a pornóapáti tánccsoport tagjai is.
A műsoros estet bál követte, amelyen a tánczenét a Szombathelyi Járműjavító Vállalat KISZ-zenekara szolgáltatta. A legtöbb és
legjobb munkát végzőket – mintegy 50 főt – a Hazafias Népfront
helyi bizottsága látta vendégül az ünnepség után. Említésre méltó,
hogy a nőtanács és a szülői munkaközösség tagjai végezték el az új
létesítmény takarítását, ezzel 10 000 Ft-ot megspóroltak. A 250
férőhelyes nagyterem filmvetítésre is alkalmassá volt. Az újonnan
kialakított moziban heti két új filmet vetítettek, amit később matiné előadásokkal bővítettek. Méltó helyet kapott az épületben a
könyvtár is. A kultúrház első könyvtárosa Gyergyák Jenő lett, a
könyvtár ekkor 1067 kötetet számolt és 167 beiratkozott olvasót
tartottak nyilván. A felsoroltak mellett pártiroda, KISZ-helyiség
(Kommunista Ifjúsági Szövetség), valamint néhány társadalmi
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szervezet kapott egy-egy helyiséget az épületben: a Nőtanács, a
Hazafias Népfront és az MHSZ (Magyar Honvédelmi Szövetség). A Nőtanács kézimunka szakkört indított be, a Vöröskereszt
„Anyák iskolája” címmel szervezett előadást. A további tervekben pedig Sakkör, modellezőkör, MHSZ lövészkör is szerepelt.
A kultúrházban italkimérésre alkalmas helyiséget a hosszas viták
előzményeképpen végül is a fiatalokra való tekintetre nem alakítottak ki. A korábbi mozielőadások sikerét látva már eleve úgy
tervezték a kultúrházat, hogy abban a színháztermen kívül külön
emeleti szinten elhelyezkedő három ablakos mozigépész helyiség,
jegypénztárhelyiség és ruhatár is helyet kapott. Ez a fajta elrendezés mód egyáltalán nem volt akkoriban elterjedt. Országosan is
nagyon kevés vidéki művelődési ház tartalmaz ilyen helyiségcsoportokat. De ezenkívül itt kapott helyet az új modern könyvtár is.
A Nárai művelődési ház ebben is egyedinek számít, hiszen a kor
igényét szem előtt tartva, akkor valóban modernnek számított. E
helyiségek napjainkban is állnak, igaz más funkciót betöltve, de
hűen tükrözik az adott kor lenyomatát. A filmet a színpad elé a
behúzott függöny elé kihelyezett fehér vetítővászonra vetítették.
A nézőtéren vagy száz darab sötétbarna thonet szék volt, középen
hosszában a színpad irányába a közlekedésnek hely volt kihagyva.
WC ekkor még nem volt az épületben, az különálló épületben az
udvaron volt. A mozigépész helyiség a nagyterem mögött emeleti
szinten volt, volt mikor csak az ajtó mellől vetítettek háromlábú állványon álló vetítőgépről. Gyakran előfordult, hogy vetítés
közben elszakadt a film. Ilyenkor egy speciális eszközbe tette az
elszakadt filmet a gépész és néhány kockát kivágott belőlük. Utána acetonnal összeragasztotta, fél perc száradás után újrafűzte a
filmet és ahol megszakadt az előadás, onnantól vetítette tovább.
Egy-egy ilyen kényszerszünet percekig is eltartott. Ha eléggé vásott volt már a film, egy előadás alatt akár ötször, hatszor elszakadt a film, nem kis bosszúságot kiváltva a nézőkből. De nemcsak
a filmek szakadtak el, a vetítőgépek is időnként karbantartásra,
javításra szorultak. Ezek javítását az erre szakosodott mozigépész
műszerészek végezték. Egy Nárai személy, Kovács László is űzte
ezt a mesterséget az 1980-as években, azonban Náraiban nem
javított, az ő körzete Celldömölk környéke volt, nagymotorral
járt. A vidéki mozik elhalásával már nem volt szükség a munkájukra, később televíziókészülék javítására szakosodott. A mozielőadás bevétele a Moziüzemi Vállalaté volt. Ebből fizetett bérleti díjat a falunak, fizetett fűtési hozzájárulást és fizette a mozi
vetítés során felmerült személyi kiadásokat is. De például 1974
nyarán külön támogatást is biztosított a művelődési ház felújításhoz. Nem sokkal később a helyi mozi helyzetét foglalta össze
és vázolta fel Lóránth Sándor mozi vezető 1977. március 14-én,
mivel a látogatók száma csökkenő tendenciát mutatott. De ez
nem helyi vonatkozású, hanem országos probléma volt. Mint azt
a szórakozási lehetőséget választja, amely házhoz jön. Ez pedig a
TV volt. Ahogy a TV készülékek terjedni kezdtek, úgy csökkent a
mozilátogatottság. Az idősebb korosztály ekkor már nagyon ritkán látogatott el az előadásokra. Csak az ifjúsági filmeknek volt
sikere, melyet délutánonként mutattak be. A helyi filmszínháznak előre meghatározott (havi) programja volt De a közelmúltban már hetente két előadást tartottak csütörtökön és vasárnap.
A látogatottság számai sok mindent elárultak.
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1973 1974 1975 1976
Előadások száma:
133
150
150
131
Látogatók száma:
2052 2605 2488 2334
Egy előadásra jutó nézők:
15
17
16
18
Egy lakosra jutó átlag:
1,9
2,4
2,3
2,1
A mozilátogatók a fiatalok köréből kerültek ki. A Moziüzemi
Vállalat több mindennel segített, például biztosította a propagandaanyagot. De ugyanakkor sok probléma volt a filmek minőségével, különösen a hanggal. Ez néha a teljes élvezhetetlenségig is
eljutott. A fentiekből Lóránth Sándor azt a következtetést vonta le,
hogy ezek együttesen a teljes érdektelenséghez is vezethetnek és a
mozielőadások végleges megszűnéséhez vezethetnek akár.
A mozigépészek ekkor már Szombathelyről jártak ki Náraiba.
Filmeket az itteni mozigépekkel vetítették, a hangosítás is megoldott volt. Idővel újak váltották fel, de ezeket már a gépész hozta
magával Szombathelyről és vitte tovább. Volt, hogy egy nap három
előadást is tartott: pl. Jákon, Náraiban és Horvátlövőn. Később
Nárai személyek is ellátták a mozigépészi feladatokat. Mozigépész
volt ekkoriban a nárai Takács András is, aki a sorkatonai szolgálat
alatt tanulta ki a mozigépész mesterséget és folytatta utána lakóhelyén Náraiban. Őt egy szombathelyi Emil nevű személy váltotta. 1976-ban Lóránth Sándor volt a mozi vezetője. A helyi iskola
tanulói is rendszeres látogatói voltak a kultúrházban hetente zajló mozielőadásoknak. A Savaria mozi rendezőbizottsága minden
évben megküldte az iskola részére a filmismertetőket, filmajánlatokat, így a gyermekeket már előre tudták tájékoztatni a várható
előadásokról, tudtak előre javaslatot tenni egy-egy film megtekintésére. Az 1980-as években a Mozifilm Vállalat postán is küldött
filmeket vidékre. Így azok faluról falura jártak fém kazetta tokban
és a helyi postán várták további sorsukat. A műsor is így volt kialakítva: falunként eltolva játszották őket. Az 1980-as évek elején
a művelődési házzal szemben lakó Vincze Jánosné, Ági néni volt a
mozigépész. Tőle a feladatot Miháczi Sándor vette át az 1980-as
évek közepén. Ő volt az utolsó, aki filmet vetített Náraiban, erre
1987-ben került sor. A legutolsó vetített mozifilm a „Fehér Ninja”
volt. 1988 decemberében Miháczi Sándort, a művelődési ház vezetőjét érdemei elismeréséül megyei szintű jutalomban részesítették. Az általa vezetett művelődési házban működött akkor ifjúsági
klub, KISZ, alkoholmentes ifjúsági klub, fotószakkör, színjátszó
kör, asztalitenisz csapat, nyugdíjasklub és a könyvtár. Hétvégeken
DISCO is szokott lenni, néha pedig egy-egy zenekar költözött a
pincébe és tartott próbát heti néhány alkalommal. Ekkor már volt
TV, videó és számítógép is. A videóhoz újabb és újabb filmeket
tudtak beszerezni, ami a kultúrházban működő mozi életében ma
már tudjuk, nem csak időszakos szünetet, hanem a mozi tényleges végét jelentette. Az utolsó előadás végén Náraiban – a Fehér
Ninja-val – nem csak a film gördült le a vászonról, hanem egy három évtizedes korszak is, amelyre számos egykori nárai fiatal még
ma is jóérzéssel és kellemes emlékekkel emlékszik és tekint vissza.
A mozinak köszönhetően számos szerelem szövődött és házasság
kötődött. A mozielőadások ritkulásához, érdektelenségéhez és befejezéséhez hozzájárult, majd később pedig teljesen felváltotta az
egyre inkább terjedő televízió, amely már házhoz vitte a filmeket
előbb fekete-fehér, majd színes képpel. Ekkorira tehető a videó
lejátszó VHS készülékek elterjedése. Ekkor már egy film elfért egy

16

Nárai Hírmondó

kazettán, elég volt lejátszani és televíziókészüléken nézni és hallgatni. Sorra nyíltak Szombathelyen a video kölcsönzők. Családok,
kisebb társaságok kölcsönöztek, másoltak filmeket és már otthoni
körülmények között is nézték őket, nem mentek már moziba, hiszen ott adott időpontban egy előre bejelentett filmet lehetett csak
megnézni. Az otthoni körülmények között pedig szinte bármelyiket, akár többször is.
Érdekességként említem, hogy Solymosi Tibor tanácselnök javaslatára 1989. augusztus 20-án a tanácsülés a művelődési házat a
korábbi Berzsenyi Dániel Kultúrházról a nárai születésű Csermely
(Zernovácz) Gyulára átnevezte. A névváltozás 8 igen és 6 nem szavazat mellett ment át, tehát nem volt nagyon meggyőző az előterjesztés. Csermely Gyula (1906–1945) egyébként Zernovácz Gyula
néven született Náraiban. Előbb Szombathely városi, majd megyei
hivatalnok volt. 1945-ben május–szeptember között volt Szombathely polgármestere. A 39 éves korában elhunyt polgármester
sírja Szombathelyen a Szent Márton temető A/2 parcellában található. Csermely Gyula egyébként a hivatalban töltött 3 hónap 4 nap
idővel a legrövidebb ideig regnáló szombathelyi polgármester volt.
A művelődési ház harmadik elnevezésére 2017-ben került sor,
ekkortól Nárai Művelődési Ház a hivatalos elnevezése. Ezzel nem
kisebbítve sem Berzsenyi Dániel és sem Csermely Gyula érdemeit,
mivel a hétköznapi nyelvben egyik sem terjedt el.
Az 1980-as időszak közepe tájékán jelentek meg az elektronikus
zeneelőadások is (disco) a művelődési házban, amely ugyancsak
jobban kezdte vonzani a fiatalokat. Az otthoni filmnézés kényelme,
az újdonság varázsa és zenés, színes, később forgó fényeffektes disco és élőzenés táncos szórakozás hosszabb és más jellegű kikapcsolódást biztosított a fiatalok számára, amelyet alkoholfogyasztással is
tudtak párosítani.
A mozi kihívója végül is a televízió és a videomagnó lett. De
mikor kapcsolták be az első televíziót Náraiban? Emlékszik még
rá valaki? Náraiban az első kísérleti TV-adásra 1961-ben került
sor, a helyszín pedig az Állami Gazdaság étkezője volt. A televíziókészülék az Állami Gazdaság tulajdonában volt és az akkor 20
éves Hernáth József kezelte. Miután bekapcsolta a készüléket, a
képernyőn népi tánc volt műsoron. Ez volt az első televízióadás,
ami megjelent képernyőn Náraiban. Az esemény előre meg volt
hirdetve, szájról szájra járt a hír, hogy kísérleti adásra kerül sor,
amelyre nagyon sokan, gyakorlatilag a teljes falu elment. Mert
mind mondták, ilyet eddig még nem láttak, el sem tudják képzelni, hogy az milyen lehet. A készülék fekete-fehér képet sugárzott
és a kor kezdetleges technikájának köszönhetően a kép nem volt
egyenletes, folyton becsíkozódott, ilyenkor Hernáth József kézzel
utána igazított, hogy a kép éles legyen. De egy idő után minden
kezdődött elölről. Akkoriban hétfői napokon még nem volt adás,
este is csak 2-4 óra adásidő volt. Aztán fokozatosan kezdtek terjedni az egyre jobb minőségű televíziókészülékek, mára szinte minden
házban van, esetenként több készülék is. Adás már hétfőn is van,
színes a kép és számtalan csatornán jön a műsor.
A televíziókészüléket megelőző rádiókészülékek elterjedéséről
néhány helyi vonatkozású adat. Az orosz hatóság megbízásából
Náraiban 1945. május 21-én bizonyos Lékai nevű rendőr 8 rádiókészüléket gyűjtött össze és szállított el. 1953. november 25-én
a magyar labdarúgó-válogatott Londonban, a Wembley Stadion-
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ban 6:3-ra nyert az angolok ellen. Szepesi György rádióriporter
közvetítését majdnem az egész falu élőben hallgatta. Ekkor három
helyen volt rádió a településen, ott gyülekeztek a Náraiak. Nyitott
ablaknál hallgatták az adásokat, az utcákon is rengetegen voltak. A
Kossuth Lajos utca 10. alatti Markócs-házban posta működött, a
Hősök terén lévő tanítólakásnál és a Petőfi Sándor utcában lévő
egykori Eörssy-kastély területén működő Állami Gazdaságban
lévő étkezőben voltak ekkor rádiók, ott lehetett az adásokat fogni.
Ezeken a helyeken hallgatták a híres 6:3-as győzelemmel végződő
mérkőzést is Náraiban, az ablakokba kitett készülékeken. „Olyan
boldogok voltunk, amikor gólt lőttünk az angoloknak, hogy azt el
sem lehet mondani, és ezt mi élőben hallgathattuk itt Náraiban!” –
említette Simon Jánosné, aki az Állami Gazdaság étkezőjében volt
akkor. Ezek a rádiókészülékek savas akkumulátorral működtek,
lévén villany még nem volt a településen. 1955-ben, mikor a község villamosításra került, a mai iskolával szemben lévő Medgyessy-házban vegyeskereskedés működött. „Oda, már jó előre száz db
rádiókészüléket lerendeltek, amit a Náraiak vittek, mint a cukrot.
Pedig akkor még villany sem volt, de már előre bevásárolta magának mindenki a rádiót” – említi Resetár László. Simon Jánosné is
akkor vett magának egyet. Aztán más zeneeszközök is megjelentek
Náraiban. Az első lemezjátszó például 1956-ban szólalt meg Náraiban, amin gyémánttű volt. Ezt Vincze József hozta haza Szovjetunióból, aki 1945-től egészen addig volt ott hadifogságban Kamcsatka-félszigeten. A lemezjátszót is ott vásárolta, onnan hozta.
Míg ma szinte minden házban található vezetékes telefon és háztartásonként több mobiltelefon, lássuk hogyan jutottunk el idáig.
A Kossuth Lajos utcában lévő Markócs-házban működő postán
volt elsőként telefon már az 1940-es években. Az első nyilvános
telefonállomás üzembe helyezése is itt történt, 1951-ben. A későbbiekben (1970-es évek) már hét telefonvonal volt már kiépítve Náraiban. Hívószám szerint: 1-es Állami Gazdaság, 2-es Jáplán-puszta, 3-as ÁFÉSZ (vegyesbolt), 4-es Községi Tanács, 5-ös
Rendőrség (ma Park-ház), 6-os Nyilvános telefon a postán és 7-es
volt a Termelő Szövetkezet. Később a vezető beosztásúak juthattak
hozzá telefonvonalhoz. 1987-ben kibocsátott telefonkötvény és az
azzal elérhető tárcsás telefonkészülékek bekötése jelentett nagyobb
hullámot. Ekkor cserélték a meglévő kurblis telefonokat is tárcsásra, minekután az első digitális telefonközpontot is ekkor helyezték
üzembe Szombathelyen, Magyarországon elsőként. Innentől lassú,
de egyenletes ütemben nőtt a háztartások telefonellátottsága. A
mobiltelefonok a 2000-es évek elején jelentek meg, havi díjuk kb.
egy hónapi fizetéssel ért fel és a készülék ára egy autóéval vetekedett. Hogy ki volt az első mobiltelefon tulajdonos a községben, azt
már nehéz megállapítani, úgy tűnik, hogy talán Tóth Antal, aki üzletkötőként dolgozott akkor és munkájának elengedhetetlen része
volt a mobiltelefon. Internet előfizetéssel ma a háztartások több
fele rendelkezik. 2004-ben, az Európai Unihóz való csatlakozáskor
a községi internet előfizetések száma még csak húsz alatti volt.
A technikai fejlődés töretlen volt, a megjelenő újdonságok
előbb-utóbb Nárait is elérték, mint ahogy elérik ma is. Az első
nagymotor tulajdonos a községben Doma József vegyeskereskedő
volt. 1955 tájékán vásárolt egy kézi váltós PUCH motorkerékpárt.
Aztán őt követte Péntek László, Dezse Gábor, Tóth László (DKW
175) és így tovább. Péntek László és Dezse Gábor 1956-ban a mo-
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torkerékpárral disszidáltak az országból. Tóth László is, de ő még
ekkor motor nélkül. Ő később visszatért Németországból, de már
az említett motorral, ezzel lett a negyedik motortulajdonos a településen. Míg ma a háztartások többsége rendelkezik autóval, de ki
emlékszik már arra, hogy a községben ki volt az első autótulajdonos? Az első gépkocsit Nárai térségében a Jáplán-pusztai Jancsó
nevű földbirtokos vásárolta az 1930-as években. A kimondottan
Nárai községben elsőként megjelenő személygépkocsi nem magántulajdonban volt, hanem a háború után megalakult Állami Gazdaság tulajdonát képezte, sofőrje pedig Török József bognár volt. A
sors iróniája, hogy ő nem sokkal ezután motorbaleset következtében életét vesztette Körmend térségében. Náraiban az első kimondottan magántulajdonban lévő autót 1963–64 környékén Molnár
Gyula műszerész vásárolta, amely Skoda típusú autó volt. Igaz ez
már nem mozi történet, de adatközlőim szívesen és örömmel meséltek a községben 1940–1990 közötti időszakban végbemenő
„helyi ipari forradalom” alakulásáról, technikai fejlődésekről is.
A Nárai mozi történetével, a helyben megvalósuló mozgófilm
vetítés kialakulásával és befejezésével kapcsolatosan napjainkig
összefoglaló kutatómunka nem jelent meg, irattári anyag sem áll
rendelkezésre. A fentiek a Nárai monográfián kívül személyes adtaközlők által elmondottak összességét tartalmazzák.
Adatközlők voltak: Simon Jánosné (1933), Németh István
(1934), Lóránth József (1938), Dezse Károly (1941), Pulay Imre
(1943), Resetár László (1944), (Kovács László 1947), Tóth Antal
(1949), Stieber Tiborné (1960), Vincze József (1964), Vincze Fe-
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renc (1966), Lóránth Csaba (1971), Góber Tamás (1972), Moór
Attila (1974), Takács Péter (1980). Lejegyezte:
Németh Tamás
Digitális Jólét Program Mentor
Vas megye

Elsőáldozás
A tavasz folyamán hat kisgyermek lett a templomban elsőáldozó. Közülük ketten a képről hiányoznak (ők más alkalommal voltak jelen). A képen balról jobbra Kovács Patrik,
Németh Fanni Daniella, Miltényi Zsófia és Kovács Jázmin.
(N. T.)

Nőnap a Nárai hölgyeknek
Vidámra sikeredett az idei nőnap. Köszönhető ez a fellépőknek. Kéri Ferenc: Beteg disznó című népi komédiával nyitott a
Nárai Színjátszó Kör. A házsártos gazdaasszony (Gicziné Saci),
a csalfa pizsamás gazda (Marton Melinda), a formás kis szolgáló
(Takács Eszter), a böllér (Roósz Orsi), és a csontkovács (Horváth Szabolcs) fergeteges előadásától csak úgy gurultak a nézők.
Hangos nevetés kísérte az előadást, és vastapssal jutalmazták a
kis társulatot a lányok, asszonyok. Egyik év sem múlhat el az
Örökzöld Nyugdíjasklub férfi tagjainak előadása nélkül. Titok-

ban készülnek, és mindig sikerük van. Ők sosem feledkeznek el
megtisztelni a település hölgyeit ezen a napon. A nőnapi megemlékezést a Kőszegszerdahelyi Férfikar nagy sikerű műsora
zárta, akik csupa olyan dalt énekeltek, amely a szebbik nemről,
a szebbik nemnek szól. Az elmaradhatatlan virággal a kezükben
térhettek haza a lányok, asszonyok, akik egy jókedvű, tréfás estén ünnepelhettek.
Nádas Nikoletta
művelődésszervező
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Köszöntöttél?
Náraiba sokan költöznek az ország minden szegletéből, de
újabban a környező országokból is. Vas megye számos részéről,
környező megyékből, a fővárosból, de az ország keleti tájékáról
is. Vagy éppen Romániából, Erdélyből, Ausztriából és újabban
Ukrajnából is. Van közöttük pedagógus, orvos, művész, illetve
egy sor más foglalkozást űző is. Velük való beszélgetéskor szóba
kerülnek a különböző tájegységek tájszólásai is és ebből Nárai
sem marad ki. A Náraiba költözőknek egy szó különösen megüti
a fülüket falunkban, amit eddig nem hallottak, ez pedig a – köszöntöttél? Ahogy a szülő kérdezi a gyermekétől: - köszöntöttél a
néninek? – köszöntöttél a bácsinak? A nárai gyermekek ilyenkor
rávágják – igen, köszöntöttem! Valljuk be, nyelvtanilag helyesen
ez úgy szólna: – köszöntél a néninek? – köszöntél a bácsinak?
A gyermek szájából pedig így hangzana helyesen: – igen, kö-

szöntem! Mert a jelen idő a köszön szó helyesen. Tehát van egy
Náraira jellemző tájszólási szavunk, ami nem baj, ez is megkülönböztet bennünk más tájegységektől. A szó a következőkben állja
meg a helyét. Például „Köszönöm, hogy névnapom alkalmával
köszöntöttél”, vagy „90 éves születésnapja alkalmából köszöntöttem XY-t”. Erről jut eszembe a következő, erről a vidékről
származó locsolóvers is:
Köszönöm, hogy köszöntöttél,
Rózsavízzel megöntöztél.
Én is köszöntelek Téged,
Tojás lesz a fizetséged.
Aki adta, ne feledd,
És a tojást el ne ejtsd!
Németh Tamás

Gólya Road Show Náraiban
Június 24-én, vasárnap 15:30 órakor a Kossuth
Lajos u 63. előtt (Szent János-szobornál lévő játszótéren, a gólyafészeknél) a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület és az Őrségi Nemzeti
Park Igazgatósága közös szervezésben várta a látogatókat az ott lévő gólyafészek lakóinak gyűrűzésére. Az esemény a Vasi Gólya Road Show egyik
állomása volt. Érdemes volt elmenni, gólyafiókákat nézegetni, fényképezni kisebbeknek, nagyobbaknak. A résztvevők testközelről figyelhették meg
a gólyafiókák gyűrűzését.
Németh Tamás
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Énekkaraink sikerei
Nagy örömünkre az Örökzöld Nyugdíjasklub tagjai idén is
indultak a Hontravel Kft. által szervezett Országos Ki-MitTud versenyén. Nyugdíjasaink a hévízi elődöntőn sikerrel
szerepeltek, továbbjutottak az országos döntőbe, amelynek
idén Keszthely adott otthont. Nagy örömünkre – akárcsak a
tavalyi esztendőben – idén is arany minősítést értek el!
Másik énekkarunk a Nárai Dalkör is nevezett a Vas Megyei
SZMJV. Nyugdíjas Szövetség által rendezett Regionális KIMIT-TUD-on, Dalos Találkozón. A szombathelyi elődöntőn
a Nárai Dalkör továbbjutott az országos döntőbe, amely au-

gusztus 23–24-én Győrben kerül megtartásra. Így Vas megyét
és Nárait is képviseli a Nárai Dalkör. Népdal kategóriában
Doma Péterné, Hertelendy Miklósné és Ásó Jánosné. Magyar
nóta kategóriában Ódor Ferenc.
Külön köszönet a két énekkarnak a felkészülésért, a versenyeken elért eredményekért, a lelkesedésért, hogy Nárai
nevét öregbítik!

Hótolóval koccant az autóbusz Náraiban
A Pornóapátiból Szombathelyre tartó távolsági autóbusz
hátulja ütközött február 21-én, szerdán a késő délutáni
órákban a Szombathely irányából érkező hótoló lapátjának
szélével Náraiban a Petőfi Sándor utcában, a temető előtti
éles kanyarban. A helyszínelés idején egy sávon haladt a forgalom, emiatt időnként kisebb torlódás alakult ki. Az utasokért mentesítő járat érkezett. A nyomok alapján az látszott,
hogy a hótoló jobb oldali kerekei az útpadkán haladtak, a lapát túlsó széle pedig a terelővonalon volt. A koccanás során
kisebb anyagi kár keletkezett, személyi sérülés nem történt.
(nyugat.hu).
Németh Tamás

Németh Tamás
polgármester
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Kovács Ramóna:
Nyugati szél
Kósza vándorló
Nyugati szél,
hosszú utad
itt véget ér.
A Dunánál már
más a világ,
át nem jutsz rajta,
hűs habot ád.
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Devecseri Szilárd a ZTE FC csapatához igazolt
Hosszas tárgyalássorozat után pont került
a Szombathelyi Haladástól érkező Devecseri Szilárd átigazolásának végére. A válogatott
védőt a ZTE FC kivásárolta a Haladásnál élő
szerződéséből, a tranzakcióra Végh Gábor
többségi tulajdonos jelentős plusz forrást biztosított a klub költségvetéséhez, ez tette lehetővé a játékos megszerezését. A játékos tavaly
alapembere volt a Mezőkövesdnek és a Ha-

ladásnak is, a 2017/2018-as szezonban kevesebb játéklehetőséghez jutott Szombathelyen.
A 28 éves válogatott védő már az első naptól
bekapcsolódott a munkába, reméljük a csapat
stabilitását jelentősen növeli rutinjával és tapasztalatával. Szerződése 2020. június 30-ig
szól. Sok sikert kívánunk kék-fehérben! Hajrá
Szilárd, hajrá ZTE! 
(N.T.)

Kósza vándorló
Nyugati szél,
hosszú utad
itt véget ér.
Hozza a Nyugati szél
a tejföllel kent kék felleget
s az eső lepereg.
Elhoztad Vándor nekem
az otthoni fellegeket.

Sporthírek
A Nárai Sportkör labdarúgócsapata
a 2017–2018-as Megyei III. osztály
szombathelyi csoportját 7 pont előn�nyel nyerte meg és BAJNOK lett, így
a 2018–2019-es szezont a Megyei II.
osztályban kezdheti meg. A gólkirályi
címet Draskovics Dániel nyerte el 34
gólt szerezve. A csapat 19 győzelem,
5 döntetlen és 2 verességgel szerezte
meg a bajnoki címet, 107 gólt lőve és 37 gólt kapva. A csapat
20 fővel szerepelt végig a tavaszi szezonban. Sajnos egy komolyabb sérülés is történt, Takács Jácint hónapokra kidőlt térdsérülése miatt. Mielőbbi gyógyulást kívánunk! A tavasz folyamán

elkészült az öntözőrendszer, amely kiváló pályaminőséget biztosít. Amihez persze nagyon kell a fűnyírás szakszerű végzése
is, hetente legalább két alkalommal. A csapat vezetősége és a
játékosok többsége szeretné, ha a csapat a megyei II. osztályban indulna. Aminek feltétele az U-19 csapat megszervezése. A
játékosok megkeresése folyamatban van, eddig 20 fő szeretne
Náraiban futballozni. A bajnokság augusztus 12-én kezdődik,
előtte 5-én kupamérkőzés lesz. Várjuk szurkolóinkat a következő szezonban is. Bérletek
5000 forintért vásárolhatók a 2018–2019-es
bajnoki szezonra.
Tisztelettel:
Koltay István
sportkör elnök

