Nárai

2019/2 félév
14. évfolyam
52. szám

Hírmondó

Felelős kiadó: Nárai Község Önkormányzata és Náraiért Egyesület • www.kozeletihirmondo.gpinet.hu
Szerkesztették: Marton Melinda, Molnárné Németh Emma, Horváth Szabolcs, Németh Tamás • Megjelenik 500 példányban

Falunapot tartottunk
Jó idő, nagyszerű közönség: vidám Falunapot tartottunk Náraiban! Előbb a sportpályán zajlott az Arany Oroszlán Labdarúgókupa. A Millenniumi parkban folytatódott a programsorozat:
egészséges ételkóstoló, főzőverseny, faluvacsora elkészítése történt, majd a Mesebolt Bábszínház, Nagy Angyalka írónő bemutatkozása, Ungaresca Senior néptáncegyüttes, Nárai Rock and
Roll tánccsoport, Nárai Örökzöld Nyugdíjasklub énekkara,
Nárai Dalkör, Káosz Rock Band adott ízelítőt. Volt ugrálóvár,
óriáscsúszda, kürtőskalács, fagyi, egészségi állapotfelmérés, körhinta, céllövölde, légpuska céllövészet. A polgármesteri köszöntő
után Hende Csaba az országgyűlés alelnöke, Nárai országgyűlési képviselője tartott rövid köszöntőt. Ezt követően ünnepélyen
Nárai polgárrá fogadtuk a tavalyi esztendőben született gyermekeket, majd oklevelet adtunk át a közösség önkéntes segítőinek.
Évről évre nagy sikernek örvend a légpuska céllövészet, így volt
az idén is. Az est hátralévő részében pedig a Skót Rock Band
és Rony lépett fel. Majd érkezett Gáspár Győző – Győzike –,
aki a nárai gyermekekből verbuvált alkalmi táncosaival hatalmas
showt adott a Vas Népe újságírója tájékoztatása szerint az ös�szegyűlt kettőezer fős közönségnek. Nézték kicsik és nagyok,
náraiak, szombathelyiek, de a környező településekről is sokan
voltak kíváncsiak rá. Ugyancsak több környékbeli polgármester
is tiszteletét tette rendezvényünkön. Érdekessége, hogy az ismert
médiaszemélyiség – Győzike – egyébként ritkán vállal fellépést
fesztiválokon, falunapokon, ezúttal Náraival kivételt tett.
Levezetésként hajnalig tartó zenés party vette kezdetét, a zenét
Dj Szunyog szolgáltatta. Aki részt vett, jól szórakozott. Másnap,
vasárnap a két világháborúban elesett nárai hősökről emlékeztünk
meg, melynek zárásaként a hősi emlékművet is megkoszorúztuk.
Képes összefoglaló a 16-18. oldalon
Németh Tamás
polgármester

Közmeghallgatásra várunk mindenkit
augusztus 16-án, pénteken 17.30 órától
Nárai Község Önkormányzata nyilvános közmeghallgatást
tart a művelődési házban. A fő téma a kutak kötelező bejelentéséről való tájékoztatás és segítségnyújtás a lakosság részére.
Jelen lesz Rózsavölgyi Viktor mérnök is, aki minden kérdésre válaszol. A szervezett keretek között megvalósuló települési
kutak felmérése, dokumentálása és bejelentése iránt érdeklő-

dőknek lehetőségük lesz feliratkozni, majd ezt követő időpontokban történik a kutak felmérése, dokumentálása. A szervezett
program keretében megvalósuló ügyintézés díja 15 ezer forint
kutanként, ehhez jön még a háromezer forint illeték. Mindenkit várunk sok szeretettel!
Németh Tamás
polgármester
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Túl vagyunk az év közepén, lassan elmúlik a nyár. Egy éven át tartó, heti két
teljes nap oktatás és sikeres vizsgák után
Majthényi Lászlótól, a Vas Megye Közgyűlésének elnökétől a Megyeházán átvettem
a Közművelődési és közönségkapcsolati
szakember oklevelet. Ennek jelentősége
2021-től lesz. Míg a jelenben közművelődésre 1,8 millió forint éves normatív
támogatást biztosít a kormány az 5 ezer fő alatti településeknek.
Ebből fizetjük a művelődési ház rezsiköltségeit, tartjuk fent a
könyvtárat, fizetjük a művelődésszervezőt, szervezzük rendezvényeinket (falunap, gyermeknap, advent, mikulásváró, nyugdíjastalálkozó költségei stb.). 2021-től, amely önkormányzat „nem
alkalmaz” közművelődési végzettségű szakembert, nem lesz jogosult az éves közművelődési normatívára. Ezzel együtt változik
az elszámolás, beszámolók tematikája is. Ahol viszont rendelkezésre áll a közművelődési szakember, ott a jelenleginél jóval magasabb normatíva jár majd. Könnyítés, hogy egy közművelődési
szakember maximum három falu felett diszponálhat.
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A téli hírmondó óta rendkívüli esemény nem történt önkormányzatunk életében, lezárult, folyamatban lévő és a tervezett
fejlesztéseinkről részletesebben.
Adománygyűjtés Horváth Zénó gyógykezelésére
Falunapkor nem csak a sporté, a szórakozásé volt a főszerep,
hanem a jótékonyságról is szólt a nap. A büfében adománygyűjtés folyt a kisfiú gyógykezelésének elősegítésére. Nagyon sokan
adakoztak, de a kezdeményezést tovább folytatjuk. Horváth Zénó
kétéves kisfiú, községünk lakója nagyon ritka betegségben szenved, Langerhans-sejtes Hisztiocitózis és az Erdheim-Chester
szindrómában. Ő a világon a 2. regisztrált eset. A kezelései előbb
Szombathelyen, majd Budapesten zajlanak. A jelenlegi gyógyszer
hatására a betegségeit sikerült blokkolni, azonban a legnehezebb
még hátra van, a csontvelő őssejt transzplantáció, aminek donora
testvére, Marcell lesz. Szükség lesz otthoni steril szoba kialakítására is. A rendszeres kezelések, a munkából való részleges kiesés,
a hitel mára felemésztette a család és a hozzátartozók tartalékait. Zénó esélye a teljes gyógyulásra nagyon jó, az oda vezető út
azonban rögös. Akinek lehetősége van, kérjük támogassa Zénó
gyógyulását, a Coop élelmiszerüzletben lévő adománygyűjtő doboznál megteheti. Köszönettel: Szülők és Nárai Község Önkormányzata.
Nárai község óvodájának korszerűsítése és bővítése

Náraiban szép napsütéses időre ébredtünk március 15-én, sokan jöttek el a reggeli megemlékező műsorunkra. Az ünnepség
elején nyugdíjba vonulása alkalmával Hompasz Béla alpolgármesterrel elbúcsúztattuk Zelles Imréné Mártit, aki 23 évig volt
óvodánk élelmezésvezetője. Ez úton is hosszú, egészségben gazdag, tartalmas aktív nyugdíjas éveket kívánunk számára!
A fenti címen, a Nárai óvoda korszerűsítését és bővítését célzó
pályázatunk benyújtása és elektronikus felületen történő feltöltése ma, az utolsó beadási napon megtörtént! A beruházás elvégzésére százszázalékos intenzitású (önerő nélküli), 100 millió
forint vissza nem térítendő támogatási igényt nyújtottunk be „A
foglalkoztatás és életminőség javítása, családbarát munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati felhívásra. Időközben a szombathelyi Gáspár Mérnöki Iroda
Kft. a tervrajzokat elkészítette, beadta engedélyezésre és már a
jogerős építési engedéllyel is rendelkezünk. A tervező feladata
az volt, hogy a meglévő XIX. század végi épületet bővítse a XXI.
századi építészeti stílusával úgy, hogy az összhangban legyen egymással. A képen a látványterv. A pályázat elbírálása idén ősszel
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történik, utána tudjuk a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési
eljárást megindítani. Önkormányzatunk harmadszor fut neki az
óvodabővítésnek, két sikertelen pályázat után. Ismét reménykedhetünk, hogy ezúttal sikerrel járunk a Nárai gyermekek és a szülők nagy-nagy örömére.
Az év elejéhez képest komoly változás állt be az óvodáskorú gyermekek statisztikai adataiban és ez nagyrészt az évközben Náraiba
költözött családok gyermekei és az óvodáskorúak iskolába íratástól
visszatartottak létszámából adódott. Komoly fejtörés elé állította önkormányzatunkat. Ahhoz, hogy a gyermekek ne kerüljenek
elutasításra és ne kényszerüljenek arra, hogy a szomszédos települések óvodáit válasszák (Szombathely, Ják, Pornóapáti), ezért
szeptember 1-től be kell indítanunk a harmadik csoportot is.
De minekután az óvodaépület erre már nem alkalmas – ezért is
tervezzük a bővítését –, ezért külső helyszín, kvázi telephely után
kellett nézni. Mára már közismert tény, hogy a Kossuth Lajos u.
1. alatti plébániaépületben indul a harmadik csoport. Itt is köszönetet szeretnék mondani Dr. Rátkai Lászlónak, aki az egyházi
tulajdonban lévő épületet ideiglenesen rendelkezésünkre bocsátotta. Az épület jó karban van, 1982-ben épült, a kétezres évek
elején a teljes tetőcsere és födémhőszigetelés megvalósult, majd
ezt követően Európai Uniós támogatásból a Nárai Templomért
Alapítvány korszerűsítette, melynek szintén vezetőségi tagja vagyok. Ekkor megvalósult a nyílászárók cseréje, a külső hőszigetelés,
színezés, belső hidegburkolatok cseréje, fürdőszobák felújítása, fűtéskorszerűsítés. A melegvizet napkollektorok állítják elő. A Nárai
gyermekek tehát kapnak egy jó karban lévő épületben kialakított
óvodai lehetőséget, ráadásul a település központjában, az óvoda
hátsó bejáratától 20 m-re, így a plébánián lévő gyermekek a többi
óvodással együtt játszhatnak az óvodaudvaron. Ezzel együtt további
kettő óvónőt, egy dajkát és minekután három csoportnál kötelező
további egy fő pedagógiai asszisztenst kell felvennünk szeptembertől, tehát további négy fő dolgozót. A munkabért és járulékot
– mivel év elején nem láttuk a harmadik csoport létjogosultságát
– csak a jövő év elején utólagosan téríti meg a kincstár. Kvázi a
megnövekedett költségek négy fő bére, plébánia rezsije, egyéb dologi kiadások jelentős, előre nem látható komoly kiadást fognak
jelenti önkormányzatunknak.
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– komplex tematikus turisztikai fejlesztések kiírásán belül. Nárai
esetében a Hősök terén lévő helyi védelem alatt álló több mint
százéves volt tanítólakás felújítására pályáztunk, melyet az Irányító Hatóság Támogatói Okiratban részesített, így az épület felújítása hamarosan megkezdődhet. A felújítás során külső hőszigetelés, színezés, födémhőszigetelés, parkettázás, hidegburkolás, víz-,
villany- és fűtésszerelés valósul meg, a belső festéssel és a külső
térbetonozással. A végeredményben ezáltal tovább szépül a település központja, egy újabb középületünket tudjuk megújítani.
Út- és járdaépítésről, felnőtt fitneszparkról
Négy utcát és egy járdát újítottunk meg az idei esztendőben. A
zúzottkő alapmegerősítés után új aszfaltszőnyeget kaptak az utak,
míg a járda esetében beton alapra került aszfaltszőnyeg. Megújult
a Sólyom utcai út, a Szépvölgy lakóparkban az Új Élet, a Dózsa
és a Béke utcák folytatásainak útjai.

Értékek az Aranypatak mentén – a Tanítólakás felújításának pályázata

Megújul a tanítólakás
A fenti címen Sé és Torony községekkel közös pályázatot nyújtottunk be még a tavalyi esztendőben a Pannon Élmény Program

A Petőfi Sándor utcában pedig 500 m járdaszakaszt bontottunk el és építettünk újjá. Az utak esetében megtörtént a csator-
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nafedlapok szintbe emelése is, valamint zúzottkőből új útpadka
is készült. A munkálatokkal egy időben a többi szilárd burkolatú
út hibáinak kijavítása is megtörtént. Egy másik pályázat segítségével pedig felnőtt fitneszpark létesült a közelmúltban a település
központjában a Millenniumi parkban. A fitneszparkot azóta már
birtokba vették, és nagy örömmel használják kicsik és a felnőttek
is. A beruházások összértéke 45 millió forint volt. A költségeket
egyrészt hazai pályázati forrásból, másrészt önerőből finanszíroztuk. A fejlesztések hatására több mint nyolcvan család élete vált
jóval komfortosabbá Náraiban.
Újabb útpályázat
Kora tavasszal jelent meg kis összegű pályázati kiírás belterületi
utak felújítására és önkormányzatunk határidőben benyújtotta
pályázatát. Az elbírálás és az eredményhirdetés őszre várható.
Pozitív elbírálás esetén a jövő esztendőben újabb útszakasz újulhat meg.

Megújultak az I. világháborús hadisírok
Nárai Község Önkormányzata a Honvédelmi Minisztérium,
Országos Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Centenáriumi Pályázati Igazgatóság által az I. világháborús hadisírok felújítására
kiírt pályázaton sikerrel szerepelt! A sikeres pályázat következtében a Nárai temetőben található három I. világháborús hősi
halottunk síremléke újulhatott meg 100% állami támogatás mellett. A felújításokat Horváth Zsolt Nárai kötődésű, körmendi sírköves készítette. Az I. világháború Náraitól 45 áldozatot követelt,
közülük mindössze háromnak adatott meg, hogy szülőfalujában,
Náraiban nyugodhat:
Horváth János (élt 25 évet)
Kovács Gyula (élt 20 évet)
Lóránth Károly (élt 21 évet)
Tisztelet a hősöknek! Ők megtették, amit a haza megkövetelt!
Elkészült a Nárai templom energetikai megújítása
Május elejétől már energiahatékony LED fényforrások biztosítják a fényt a Nárai templomban. Az összes világítótest megújult, minden lámpatest LED fényforrást kapott a templomtértől
a kiszolgáló helyiségekig, a szentélybe pedig LED panelok kerültek felszerelésre. Ezzel együtt a vezérlés cseréje is megvalósult. A
fejlesztés hatására nő az energiahatékonyság, ezt követően jóval
kedvezőbb villanyszámlára számíthat az Egyház.

Egészségház építés és az orvosi rendelő berendezésének
sikertelen pályázatáról

Ami előny, néha hátrányt is okozhat. A Modern Falu pályázaton az ötezer fő alatti települések számára nyílt lehetőség orvosi
rendelő építésére és külön berendezésekre pályázatokat benyújtani. Sajnos pályázatunk az első körben nem nyert, tartaléklistára kerültünk, így még bizakodunk a következő körös ismételt
eredményhirdetéskor. Illetve tovább keressük a megoldást az új
egészségház építésének folytatásához. Jól látható módon az alap,
lábazat, fogadószint, falak és a födém már önerőből elkészült.
Kutak kötelező bejelentéséről
2020 év végéig minden engedély nélkül létesült kutat engedélyeztetni kell. Önkormányzatunk segítséget kínál a lakosságnak, melynek célja, hogy szervezetten, zökkenőmentesen és
kedvező anyagi feltételek mellett tudjuk megvalósítani a kutak
kötelező bejelentését. Egy helyi vállalkozás 15 ezer forint/kút
egységáron vállalja a lakossági tulajdonban lévő kutak felmérését, dokumentálását, bejelentését. Ehhez jön még a 3 ezer forint illeték díja. Önkormányzatunk augusztus 16-án, pénteken
17.30 órára a művelődési házban ez ügyből kifolyólag általános
lakossági közmeghallgatásra várja az érdeklődőket, ahol lehetőség nyílik további információhoz jutni és kérdéseket feltenni a
felmérést végző mérnöknek. Megköszönve érdeklődését településének közügyei iránt.
Németh Tamás
polgármester
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ideig tartó kompressziós terápia, egészséges életmód, szükség
A mélyvénás thrombozis
esetén fogyás, valamint személyre szabott véralvadásgátló ke-
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A mélyvénás trombózis legtöbbször az
alsó lábszárban alakul ki, és számos súlyos
szövődménye lehet. Lábdagadással, lilás,
nyomásra halványuló, elszíneződéssel, fájdalommal járhat. Az állapot akut ellátása
kórházi beavatkozást igényel, majd utána
fontos, hogy a beteg szorosan kövesse az
orvos utasításait, hogy elkerülhetők legyenek az esetleges szövődmények. Ha a vérrög egésze vagy egy
része leszakad, úgy a tüdőbe kerülve tüdőembóliát okoz. Ez a
DVT, azaz mélyvénás trombózis rövid távú legsúlyosabb szövődménye, és attól függően, hogy a tüdő mely artériáját milyen
mértékben zárta el a vérrög, életveszélyes is lehet. Megelőzése
a trombózis akut terápiájához tartozik, a végtagot nem szabad
mozgatni, vérrög oldása, műtét, valamint, ha valakinél nem áll
fenn DVT, ám fokozott a rizikó, úgy véralvadásgátló terápia
szükséges prevenció gyanánt. A mélyvénás trombózis hosszú
távú szövődményei közé tartozik a poszttrombotikus szindróma vagy PTS. Ez akkor alakul ki, ha a beteg nem kapja meg a
megfelelő terápiát. Ekkor nagy eséllyel öt-nyolc éven belül a
trombózis után fellép a PTS, mely ödémával, visszerekkel, fájdalommal, érzészavarral jár, megnő egy újabb trombózis kockázata, ráadásul a rossz vénás keringés miatt akár fekély is képződhet. Hogy ez elkerülhető legyen, nagyon fontos a trombózis
okának megszüntetése, a keringés helyreállítása, meghatározott

zelés – mondja Blaskó György, a Trombózis- és Hematológiai
Központ véralvadási specialistája. Míg a PTS gyakori szövődménye a mélyvénás végtagi, agyi és más egyéb trombózisnak,
addig a krónikus pulmonalis hypertensio már jóval ritkább, ám
annál veszélyesebb. Ez viszont elsősorban a tüdőembóliának a
késői szövődménye. A pulmonalis hypertensio lényegében a kis
vérkör magas vérnyomása, így a tüdő artériái fokozott igénybevételnek vannak kitéve, melyek egy idő után megvastagszanak
és beszűkülnek – előbb a kisebbek, később már a nagyobbak
is. Ennek veszélye, hogy kompenzálásként a szívre nagyobb teher nehezedik, mivel fokozott munkára kényszerül, így előbbutóbb a szív károsodása is fellép. Jellemző tünetei a nehézlégzés, szédülés, fáradékonyság, ájulás, elkékült ajkak, boka körüli
ödéma, hasban felszaporodó víz. Sajnos a tünetek fokozatosan
romlanak, és általában halállal végződik az állapot.
Előzze meg a betegséget és a súlyos szövődményeket! Ha a
családban történt már mélyvénás trombózis vagy tüdőembólia,
különösen 50 éves kor előtt, érdemes elmenni trombózishajlam
szűrésre. Mélyvénás trombózisnál nem ritka, amikor sorozatos
vetélés, esetleg meddőség esetén derül fény a problémára. A
mélyvénás trombózis kialakulásának számos kockázati tényezője
ismert, ám felismerését nehezíti, hogy gyakran nem jár fájdalommal, a betegek mintegy felének egyáltalán nincsenek tünetei.
Dr. Kis Zsolt
háziorvos

Egészséges féltékenység?

ezért nagyon fontos, hogy tudatos szembenézéssel, felismeréssel, akár szakember segítségével tegyük le azokat a lelki terheket,
amelyek visszahúznak a gyermekkori sérülésekhez. A féltékenység
mögött a szülő-gyermek viszony korai sérüléséből fakadó önértékelési zavar áll. A féltékenységnek van normális elfogadható szintje:
a féltékeny ember közelebb húzódik, jobban szeretget, jobban kimutatja érzelmeit, így kapcsolatai megerősödnek. Ez azonban nem
magyarázza a bénító féltékenységet, amelyet – ha egyénileg nem
sikerül – szakember segítségével kell feltárni és túllépni rajta. A
gyermek szeretete nem fogy el, egy anya nem csereszavatos: ha
kialakult a megfelelő kötődés a szülőkkel, az új szereplők megjelenése nem jelent veszélyt. Sőt, a kicsik számára lényeges, hogy
minél több szeretet és gondoskodás, szeretetteljes kapcsolat vegye körül. Nagyon hasznos, ha a gyermek több felnőtt iránt érez
szeretetet, ezek a biztonságos kapcsolatok értékes tapasztalatokhoz
segítik, megerősítik stabilitásérzésüket. Ezek a kapcsolatok képezik
alapját, a később érzelmi intelligenciának nevezett képességnek. Az
apró napi érintkezésekben megtanulja saját és mások érzelmeinek
felismerését, azok kezelését, az empátiát.
Mielőtt a szülők családi vagy bölcsődei keretek között másra
bízzák gyermeküket, érdemes megfogalmazni, hogy a gondoskodásnak mi az a mértéke és formája, ami számukra kényelmes. A
tudatosság sokat segít: a család nem sodródik, hanem tudatosan
készül az új korszakra, nem a körülmények áldozataként éli meg
a változást, hanem természetes, jól megoldott eseményeket él át.
Molnárné Németh Emma
védőnő

Szülés után a babával töltött hónapok,
évek után minden édesanya megérzi az elválást, még akkor is, ha korábban sok jó
segítséget kapott. Napjaikat kitölti a gyermek, akivel először jelekkel, érintésekkel,
pillantásokkal, majd szavakkal alakítják ki
az élet legszorosabb kötelékét. Évek telnek el ebben a szeretetburokban. Aztán
megváltozik a család élete: anya visszamegy
dolgozni, a gyereket másra kell bízni, pl. bölcsődei gondozó, bébiszitter, óvónő, nagymama stb. Egy ilyen helyzetet minden anyuka
megérez, de vannak, akik komolyabb frusztrációt, féltékenységet
élnek át. Az ilyen elválás mindenképpen krízishelyzet, minden
egy kicsit másképp lesz. Sok esetben ez a „köldökzsinór elvágás”
inkább a szülőt viseli meg, a gyerek ügyesen feltalálja magát, új
tapasztalatokat szerez. A szülő megbántva, félreállítva érzi magát,
mert gyermeke szeretettel, ragaszkodással viszonyul élete új szereplőihez, ez nem tekinthető normális, hasznos, minimális féltésnek. A féltékenység a gyermekkorra jellemző, természetes állapot,
hiszen egy gyermek akarja azt, hogy a gondozó mindig vele legyen,
a lehető legnagyobb mértékben védelmezze. Ebbe a gyermekkori
állapotba csúszik vissza a féltékeny ember. A szülő helyzetében ez
azt jelenti, hogy nem érzi magát elég jónak, szeretetreméltónak
ahhoz, hogy elhiggye, hogy gyermeke nem hagyja el, nem fog mást
jobban szeretni. Egy gyermek jó szülője csak egy felnőtt lehet,
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In memoriam Dr Halász Ernő (1946–2019)
Mély fájdalommal tölt el mindenkit,
2012-ben nyugdíjba vonult gyermekorvosunk halálhíre. 1967–1973-ig a Pécsi
Orvostudományi Egyetemen végezte tanulmányait. 1973–1977 között a Markusovszky Kórház gyermekosztályán dolgozott osztályos orvosként. 1977-ben
csecsemő- és gyermekgyógyászatból tett
szakvizsgát. 1977 decemberétől gyermekgyógyász körzeti orvosként tevékenykedett
Szombathelyen a Juhász Gyula utcai rendelőben, majd pedig a Szent Márton úti
rendelőben.1986-ban Lakner László váro-

Óvodai hírek

si főorvos kérésére vállalta el Nárai község
gyermekorvosi ellátását, s így került a Jáki
úti gyermekrendelőbe.
Negyedszázados lelkiismeretes, kiemelkedő gyógyító munka után 2012-ben vonult „nyugdíjba”, hisz még 4 évig folyamatos helyettesítő orvosként segítette utódja
munkáját. A preventív és gyógyító tevékenység, halálával, egy igazi doktor bácsit
veszített el. Nyugodjon békében Doktor
Úr!
Molnárné Németh Emma védőnő
Nárai Község Önkormányzata

A Nárai Aranykapu Óvoda 2018/19-es nevelési évét személyi
változások, és 58 kisgyermek tette mozgalmassá. Elköszöntünk,
búcsút vettünk a mi Márti néninktől, Zelles Imrénétől. Hos�szú éveken keresztül dolgozott óvodánkban, munkáját, türelmét,
szeretetét csak megköszönni tudjuk, és nyugodt, boldog nyugdíjas éveket kívánunk neki! Helyére élelmezésvezetőként Lukács

Kedves Szülők! Szeretném itt is megköszönni, hogy hozzánk
íratta, ránk bízta gyermekét. Mi a legjobb tudásunk, 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. Köszönjük mindazon családnak
a segítségét, akik részt vettek társadalmi munkánkon, és együtt
szépítettük az óvoda- iskola udvarát. Köszönet Szabó Zitának, aki

Viktória érkezett, aki tudásával, hozzáállásával új lendületet hozott az oviba. Év végére mindkét csoport létszáma 29-re emelkedett. A júniusi évzáró nagyon jól sikerült, majd az azt követő óvodai ballagáson 18 nagycsoportost búcsúztattunk el, akik
szeptemberben már az iskolapadban kezdik életük új szakaszát.
Hiányozni fognak!
A jövő nevelési évben a gyermeklétszám 67-re emelkedik, így
új telephellyel bővül az óvodánk. Ahhoz, hogy minden gyermeket
fel tudjunk venni az óvodába, kellett a fenntartó közben járása,
segítsége. Szeptembertől a plébánia épülete ad helyet 13 kisgyermeknek. A pályázat, reméljük és bízunk benne, hogy nyerni fog,
s akkor kezdődhet a bővítés! Egyelőre várakozunk.

az ovisoknak ajánlott fel egy bizonyos összeget. Köszönjük Szabó
Gyulának, aki minden karácsonykor meglepi a gyermekeket egy
kis üveg finom és egészséges mézzel. És akinek óvodánk örökké
hálás lesz, az nem más, mint szponzorunk, Varga László, akinek
a sok- sok ajándékot, játékot köszönjük.
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
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A Nárai Iskola történései a 2018/2019-es tanév második félévében
A 2019-es évet január
3-án, csütörtökön kezdtük a
gyerekekkel. Az első félév január 25-én ért véget, a tanulók február 1-jén kapták meg
az értesítőjüket. Másnap,
február 2-án, a Nárai Esték
címet viselő, hagyományőrző
műsorban szerepelt néhány tanulónk. Verset mondtak, régi szokásokat elevenítettek fel.
Február 7-én farsangi mulatságot tartottunk délután. Mindenki ott tudott lenni. Most nem volt beteg senki.

Május 17-én az óvodával együtt szerveztük
a társadalmi munkát.
Kosárlabdapalánkot betonoztunk. Festettünk,
gereblyéztünk. Közösen
munkálkodott kicsi és
nagy. Az osztálykirándulásunkra május 30-án
került sor. A büki Napsugárparkba mentünk.
Együtt töltöttünk egy vidám napot.
Június 7-én a Madarak
és fák napján papírgyűjtést
szerveztünk a faluban.

Február 28-án nyílt napot tartottunk az érdeklődő leendő első
osztályosoknak. Nagyon sokan eljöttek.
Március 4-én két új tanuló érkezett hozzánk: Derdák Gergő az
első osztályba és Kerpics Melánia a harmadikba. Így 21 főre nőtt
az osztálylétszám. A gyerekek családjukkal Náraiba költöztek.
Március 15-én szerepeltünk a nemzeti ünnepen a
Kultúrházban.
Kőváriné Fekete Marietta
igazgatónőtől a március 15-i
ünnepség keretében vehette
át igazgatói dicséretét Szikora
Máté 3. osztályos tanulónk. Máté sportban elért sikereiért és a
Zrínyi matematika versenyen elért kiváló 17. helyezéséért kapta
az elismerést.
Március 22-én részt vettünk a
Te szedd! nevű környezetvédelmi
megmozdulásban. Remélem, jövőre sokkal többen csatlakoznak
hozzánk a faluból!
Március 25-én rendezték a Felsőbüki Nagy Pál alsós tanulmányi
versenyt Bükön. A nárai kisbusszal vittük tanulóinkat. Köszönjük
az Önkormányzat segítségét!
Április 5-én nyílt napot tartottunk.
Április 17-én, a Pályaorientációs napon Vaskeresztesre látogattunk a MAM gyárba. Köszönjük
szépen Kolmanné Békési Viktória
segítségét! Egy izgalmas, profin
kivitelezett, vidám hangulatú látogatást szervezett nekünk és Ő
volt az „idegenvezetőnk” is.

Június 13-án a Tófürdőre vittük
a gyerekeket a szülői munkaközösség támogatásával.
Június 15-én volt az évzáró ünnepély és a ballagás. Négy negyedikes tanuló ballagott tőlünk.
Mindannyian itt kezdték
Náraiban az iskolát: Horváth Vanessza Terézia, Giczi Csenge, Nagy Vietorisz
Benedek és Kovács Jázmin.
Csenge az Oladi Iskolában, Beni a Zrínyiben, Vani
és Jázmin a Paragváriban tanul tovább szeptembertől.
Szikora Máté is a Paragváriban folytatja jövőre tanulmányait,
ő ott lesz negyedik osztályos. Horváth Ágnes és Várnagy Enikő
tanító nénik is elbúcsúztak tőlünk, ők is a Paragváriban fognak
jövőre tanítani. Mindannyiuknak sok sikert kívánunk!
Cikkem végén szeretnék köszönetet mondani a szülők támogató
segítségéért! A szülői munkaközösség vezetősége nagyon jól bevonta az összes szülőt az éves munkába. Engedjék meg, hogy közülük
külön megemlítsem Bauer Csaba nevét. Ő az, aki minden adódó
feladatnál a rendelkezésünkre állt. Legutóbb, már nyári szünetben
az étkezőbe kerülő székeket festette le nekünk. Németh Tamás polgármester pedig a
falfestést csinálta meg saját kezűleg az iskolában. Köszönjük szépen a munkáját! Minden
diáknak, szülőnek és pedagógusnak jó pihenést kívánok a szünet hátralevő napjaira!
Marton Melinda
iskolavezető
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A Náraiért Egyesület hírei
Egyesületünk megállapodást kötött
Nárai Község Önkormányzatával, hogy
a 2019. évre 400.000 forint működési
támogatást kapunk, melyről
2020. január 31-ig kell
elszámolnunk. A támogatáson kívül
egyéb támogatásokból, bevételekből és
megtakarításokból gazdálkodhatunk az
idén. Március 27-én tartottuk rendes
évi közgyűlésünket, ahol megalkottuk
költségvetésünket. A költségvetésnek
megfelelően megvásároltuk a kis buszra
az autópálya matricát egész évre. Kiadtuk a Nárai Hírmondót. Lebonyolítottuk a Nárai Esték című hagyományőrző
műsort. A jótékonysági farsangi mulatságban is jelen voltunk. Három figyelemfelhívó közlekedési tábla
anyagi fedezetét is biztosítottuk az óvoda és iskola előtt.

Elsőáldozásról
Elsőáldozást tartottak a nárai templomban június 16-án,
vasárnap a Nárai Szent Tamás apostolról nevezett templomban. Nyolcan járultak először az Oltáriszentség elé az ünnepi

2018/2

Mindig a legnagyobb szabású programunk a Gyermeknap. Az idén június elsején került rá sor. 300 ezer forintot terveztünk rá, amit el is költöttünk. Így tudtuk
a színes programokkal gazdagon tűzdelt
napot felejthetetlenné tenni a gyermekek
számára. Volt csillám- és hennatetoválás,
zsákbamacska, légvár, Tarisznyások zenekar műsora, íjászbemutató, gulyás, hot dog, lovasbemutató, vetélkedő, rajzverseny. A
Gyermeknap lebonyolításához használtuk fel Varga László gyermekek számára nyújtott támogatását is.
Az idén a Dalkör, az Örökzöld Nyugdíjasklub, az Óvoda, az
Iskola, a Violetták programjainak lebonyolítását fogjuk még segíteni és az adventi vásáron is szeretnénk megjelenni. Reméljük,
hogy a Helytörténeti Kiállítás is hamarosan állandó helyre kerülhet. Természetesen a kiállításra is terveztünk költségvetésünkben
és Varga László is támogatta.
A programokon kapott adományokat az iskola és az Óvoda
javára fordítjuk.
Illetve időszerű
gyűjtésre is sor
kerülhet, mindig
a cél megjelölésével.
Mindenkinek köszönjük a támogatást! Aki megteheti a jövőben is gondoljon ránk!
Adószámunk: 18899049-1-18, számlaszám: 1174700620231547
Kedves Náraiak! Mit szólnátok hozzá? Csatlakozzunk!
Marton Melinda
Náraiért Egyesület szervező-titkár
szentmise keretében, melyet Dr. Rátkai László esperes-plébános celebrált. Név szerint: Bauer Dóra, Bauer Hanna, Borosta
Milán, Bozsodi Máté, Kis Ágoston, Kovács Janka, Stifter Iván
és Szaller Roxána.
Németh Tamás
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A 10 millió Fa napja – november 9.
Elhatároztuk, az Élet akarását kifejezendő kijelöljük a Halottak Napja utáni szombatot, november 9-ét, a 10 millió Fa
napjának, amikor szándékaink szerint ültetni fog az egész ország.
Addig persze sok mindent tisztázni kell. Három nap után becsatlakozott oldalunkra a 10.000. követő (azóta közel 13 ezren
vagyunk), aki egyetért a célunkkal. Reméljük, ezek a bekövetések
nem pusztán szimbolikus jelzések, rokonszenv kinyilvánítások,
de a tényleges elszántság jelei is. Eltökéltségek annak érdekében,
hogy aki itt van, idén tényleg ásót ragad, és elültet minimum egy,
de inkább több fát. Ki a kertjében, a háza udvarán, ki a hétvégi
telken, vagy a 10 millió Fa közösség szervezésében erre megszerzett földterületen, felajánlott önkormányzati földeken, falusi vagy
földutak mentén most kialakítandó fasorokban. Hogy meglegyen
a 10 millió, ahhoz az egyszerűség kedvéért 10 ezer követőnek
fejenként 1000 fát kellene elültetnie. Nyilván mindenki érzi, ez
elsőre túl sok. Jól mutatja viszont, hogy nem fog ártani minél
több fát bevállalnunk. Sem idén az őszi ültetési szezonban, sem
jövő év elején, februárban, amikor megint csak megszervezünk
egy országos ültetési akciót. Fél éven belül sokmillióval több fa
indul majd el az életbe, annyival közelítjük meg a tervezett men�nyiséget. Jövő ősszel pedig szintén.
Honnan lesznek a fák? Részben felajánlásokból vásárolunk,
részben pedig gyűjtünk. Kis edényekbe, jó minőségű földbe erdő
aljáról, rétekről, kaszálókról szedhetjük össze a növekedésben
meginduló magoncokat. Hatalmas értéket képviselnek. Mégis,
sok magonc a kötelező fűnyírás, árokpartpucolás, kaszáltatás áldozatává válik.

Dr. Rátkai László esperes
75. születésnapját ünnepeltük
Május 10-én töltötte be 75. életévét Dr. Rátkai László esperes. A jeles ünnepet ma közös ebéddel ünnepeltük meg Náraiban. Az eseményen az ünnepelten és Rátkai Ferencen kívül
harminc fő, az Egyházközségi- és Önkormányzati képviselőkön
kívül néhány önkéntes segítő is jelen volt. Ajándéka több ajándékcsomag, értékes éremkollekció, valamint egy erre az alkalomra gravírozott üvegplakett volt. További jó egészséget és
Isten áldását kértük áldozatos tevékenységére.
Németh Tamás
polgármester

Kár úgy elképzelni a faültetést, hogy megragadunk egy ásót,
megfogjuk a faiskolában megvett kifejlett facsemetét és a gyökérzetére finoman ráhúzzuk a morzsalékosra aprított földet, amit
belocsolunk és a tövét meg is taposunk kissé. Mert a faültetés
nem itt kezdődik és nem is itt ér véget. Például a magoncok
begyűjtésénél is kezdődik, azok egyéves dédelgetésével folytatódik, majd a tényleges ültetés eseményében folytatódik, végül
megszervezzük, bebiztosítjuk a fácska utógondozását, locsolását.
Ennek a legjobb módja, ha a fáknak, miután a földbe kerültek,
megmaradnak a gazdái. Most képződő falusi fasorok esetén jó, ha
az egyes fák egy-egy falubeli család vagy lakos „nevére kerülnek”,
akár kis táblácskával jelezve, hogy a konkrét egyed kihez tartozik.
Az ilyen rendszernek az a következménye is meglehet, hogy a családok évtizedeken és nemzedékek sorozatán át tudnak a fájukra
a sajátjukként tekinteni. Minden leszármazott emlékezhet majd
rá, hogy az ősök, 2019-2020 itt élő faültetői hagyták azt hátra az
utódok javára. A 10 millió Fa alakuló honlapján a helyszín és a
fafajta megjelölésével rögzítjük majd az ültető nevét is.
1 fő – 1 fa. A 10 millió Fa oldalán találtam ezt a lényegre törő
megfogalmazást. Ha november 9-én minden hazánkfia csak egy
csemetét ültet el, meg is leszünk a feladattal.
Ültessünk!
Bojár Iván András
Marton Melinda
10 millió Fa Környezetvédelmi szervezet
szervező titkár
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Náraiban élt legtovább a hírek kidobolása Magyarországon?
Május 17.-én volt a Távközlés világnapja. Náraiban egy évtizede a lakosság
még az autóbuszváró helyiségre kihelyezett plakátokon, házhoz kézbesített
szórólapokon keresztül jutott helyi közérdekű információkhoz. Azt megelőző
évszázadokban pedig a kisbíró által kidobolva. Náraiban az utolsó kisbíró Góber Istvánné hivatali munkatárs volt, aki
egészen a 2000-es évek közepéig járta a
falut dobjával és a hírekkel. A falusi közigazgatás vezető testülete dobolás útján
adta tudtul a lakosságot érintő hatósági
rendeleteket, határozatokat. A dobolás
a község alkalmazásában álló kisbíró feladata volt, aki a település meghatározott
pontjait felkereste és pergő dobját verve
hívta fel magára, illetve a közleményre az emberek figyelmét.
Góber Istvánné általában hetente kétszer dobolt, 33 helyen
állt meg, majd rövid, pár perces dobolás után: Közhírré tétetik!
– felkiáltás után hangosan felolvasta az előre leírt közleményt.
A dobolásra kinyíltak az ablakok, vagy utcára özönlöttek az emberek és körbeállták. Így hallgatták a közérdekű közleményeket,
amit rövid dobolással fejezett be, majd tovább állt. A hallgatóság
azonnal megvitatta a közlemény tartalmát; kérdéseket tett fel a
kisbírónak, akit bennfentesnek tartott.
A kidobolás már az 1980-as évek elején is ritkaságszámba
ment Vas megyében, ezért is jött Náraiba a Vas Népe egy interjú készítésére. A mellékelt fotó is ebből, az 1981. augusztus
1-én megjelent számból származik. A fényképen Góber Istvánné
az egykori Tanácsháza (ma Polgármesteri Hivatal) előtt éppen
dobolja a híreket. Háttérben Lóránth József (Postás) szolgálati
nagymotorja, a művelődési ház és a mai óvoda. Kedves színfoltja
Nárainak! – fogalmaz az újság.

Siker Harkányban
Rengeteg közösen eltöltött pénteki nap, sok próba, sok dal,
sok idő. A Nárai Örökzöld Nyugdíjasklub tagjairól beszélek.
Azokról az emberekről, barátokról, akik viszik a hírét, nevét

Náraiban a kidobolás egészen 2005-ig
működött, majd fokozatosan felváltotta
azt a szórólap, plakát, Nárai Hírmondó és
újabb időnkben a Facebook. 2005 tájékán
már csak a templom előtt, a mise után történt kidobolás. Ma már nem tudhatjuk, de
meglehet – nincs rá adat –, hogy a több
évszázados hírek kidobolásának hagyománya megyei, sőt országos viszonylatban is
hazánkban talán Náraiban élhetett a legtovább. Hogy ezt igazoljuk, kérjük osszák meg
minél többen, kíváncsian várjuk a véleményeket, információkat, hogy hol, meddig
működött a kisbíró intézménye.
A képen Góber Istvánné híreket dobol
a hivatal (Tanácsháza) előtt 1981. augusztus 1-én. A másik képen Góber Ist-

vánné napjainkban ugyanott, a Polgármesteri Hivatal előtt áll,
de már dob nélkül.
Németh Tamás
polgármester
kis falunknak. Eldöntötték, s újra nekivágtak a kalandnak, a
nyugdíjas Ki- Mit- Tud?-nak. Kezdődött ez egy szombathelyi
selejtezővel, amin sikeresen tovább jutottak, majd folytatódott egy középdöntővel Harkányban, ahol a megszerezhető
50 pontból 48-at értek el. Ezután jött az értesítés, hogy bejutottak a legjobbak közé, s jöhet a döntő. Lázas készülődés,
még több próba. Aztán eljött a megmérettetés napja. Harkányban, ahol az országos nyugdíjas Ki- Mit- Tud? döntőjét
szervezték és bonyolították le, a mi nyugdíjasaink ismét arany
minősítést szereztek, immár harmadik alkalommal. Simon
Jánosné, Annus néni első alkalommal külön számban is nevezett, s versmondás kategóriában ezüst minősítést szerzett.
Sok felkészülés, kemény munka volt, de megérte. Szívből gratulálunk teljesítményükhöz, és köszönjük mindenkinek, aki
valamilyen módon segítette őket abban, hogy ilyen szép eredményt érhessenek el!
Nádas Nikoletta
művelődésszervező
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Tavaszi ünnepek a Művelődési Házban
Az első tavaszi ünnepünk a Nemzetközi
Nőnap. A polgármester úr köszöntése után,
hazai fellépők műsorát láthattuk, az Örökzöld Nyugdíjasklub férfi tagjait, és a Nárai
Dalkört. Tóth Antal, Resetár László és Domonkos Miklós nőknek nőkről énekeltek,
majd a dalkör tagjai is hasonló mondanivalójú, derűs, komplex műsorral rukkoltak elő. Köszönjük!
A második tavaszi ünnepünk, Magyarország nemzeti ünnepe, mely mindig megtölti a Művelődési Ház nagytermét. Az
1848–49-es szabadságharc tiszteletére március 15-én tartottunk megemlékezést. Izgatottan érkeztek az ovisok a szereplés-

nagyközönség előtt ismeretlen dalokkal való szereplése friss és
üde színfolt. Köszönjük!
Áprilisban már hagyomány, hogy húsvét előtt Nyusziváró
foglalkozást tartunk. Nagyon sokan eljöttek gyermekeikkel, s
ilyenkor jó látni, hogy együtt munkálkodik szülő-gyermek. Készültek a remekművek, folyt a ragasztó, csattogott az olló. A
Húsvéti nyuszi is megérkezett, a kicsik legnagyobb örömére,
majd a szokásos tojásvadászatot is megtartottuk. Május elsejére
májusfát is állítottunk!

re, hatalmas mosollyal és még hatalmasabb kokárdával. Szépen,
fegyelmezetten várták meg a polgármester úr megnyitó beszédét, majd bemutatták műsorukat. Tavaszköszöntővel indult
a megemlékezés, majd eljátszották a színpadon, hogy „mit is
üzent Kossuth Lajos”. Megvolt a toborzó, elmentek a katonák,
előkerültek a kardok, szomorkodtak a lányok… Az iskolások
színvonalas előadásukért Őket
is és Marton Melinda felkészítő
pedagógust is dicséret illeti.
Majd az Örökzöld Nyugdíjasklub és a Nárai Dalkör is méltó
módon, csengő énekkel, toborzó dalokkal tisztelgett az ünnep
előtt. A Nárai Dalkör új és a

Nádas Nikoletta
művelődésszervező
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A Nárai Dalkör sikerei

A Nyugdíjas Dalosok és Nótakedvelők Országos Találkozóján
ez év áprilisában a Nárai Dalkör megmérettette magát. Népdal,
magyarnóta és könnyűzene kategóriában indultak. Az elődöntő
a Zarkaházi kastélyban volt, ahol a szép eredmény elérése után
máris a középdöntőben találták magukat, melyet Szombathelyen
tartottak a Városházán. Itt 3 megye legjobbjai vettek részt, s a
továbbjutás volt a cél. Ezt az akadályt is gond nélkül vették, így
már csak az országos megmérettetés van hátra. Ezt augusztusban
rendezik majd meg Győrben. A Dalkör tagjai tavaly is részt vet-
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tek ezen a versenyen, ahol mind csapatban – Ásó Jánosné, Doma
Péterné és Hertelendy Miklósné – mind egyéniben – Ódor Ferenc – is arany minősítést szereztek. Idén nyáron Salgótarjánban
Ódor Ferenc könnyűzene kategóriában különdíjat kapott!
Tevékeny munkájukat mi sem bizonyítja jobban, minthogy
sok helyen megfordulnak megye szinten és távolabb is. Legyen az
falunap, kistérségi forgatag, májusfa kitáncolás, Herényi virágút
és még sorolhatnám. Gratulálunk a Dalkörnek, és további szép
sikereket kívánunk nekik!
Nádas Nikoletta
művelődésszervező

A Magyar Kultúra Napján Náraiban
A Nárai Téli esték programsorozat első állomásán január 23-án,
szerdán kora este a Magyar Kultúra Napja alkalmából a művelő-

dési házban Joós Tamás énekmondó, előadóművész tartott zenés
előadást a kisebbeknek és nagyobbaknak.
Németh Tamás

Nárai mezőgazdászok és
vadászok közös vadkármegelőző egyeztetése
A Nárai Művelődési Ház adott otthont március 29-én 18 órakor
a Nárai Agrárbizottság és az Aranypatak Vadásztársaság közös vadkárelhárító, vadkármegelőző egyeztetésének. A fórum után fehérasztal mellett folyt a további beszélgetés. A gazdálkodók és vadászok a továbbiakban sör és bor mellett vitatták meg egymást érintő,
ám végső soron közös problémáikat, amely mellé illett Závár Gyula
és Nagy László vadászok által frissen készített vaddisznópörkölt is.
A képen jobbról: Turay András tájegységi fővadász, Öhm László
Aranypatak Vadásztársaság elnöke, Magolcsi-Nagy Miklós vezetőségi tag, Horváth Péter hivatásos vadász. A megjelenteket köszönti
Stubits László Nárai Agrárbizottság elnöke.
Németh Tamás

Nárai Hírmondó
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Kosarat fontak, csuhészatyor készült, babérkoszorút kötöttek
a kosárfonás, Völgyi Imréné és Pulai Imréné a csuhészatyor-készítés, Herczeg Józsefné a koszorúkötés fogásait mutatta be a
közönségnek. Aki akarta, kipróbálhatta az egyes mesterségeket
a helyszínen. Kiállítás is nyílt a kétezer éves múltú falu történetéből korabeli épületeket, utcarészleteket, a paraszti mindennapokat és régi korok pénzeit bemutatva. A nárai iskolások verseket
mondtak, a Nárai Örökzöld Nyugdíjasklub és a Nárai Dalkör
népdalokat énekelt, a közönség ízelítőt kapott a különleges népszokásból, a korbácsolásból.
Az önkormányzat és a Náraiért Egyesület Honismereti és Hagyományőrző Köre szervezte a programot. Zsámboki Árpád, a Vas
Megyei Honismereti Egyesület elnöke köszöntőjében arra hívta fel
a figyelmet, a jelenkor kötelessége eleink hagyományainak tovább
örökítése az újabb generációknak.
Németh Tamás
A Nárai Téli Esték programsorozat második részeként február 2-án, szombaton
a művelődési házban a paraszti gazdaságban használt eszközök a kosarak, a csuhéból font dolgok, a lábtörlő vagy éppen a
koszorúkötés fortélyai elevenedtek meg.
A kort a falu népi kézműves hagyományainak művelői idézték fel interaktív bemutatójukkal. Völgyi Gábor és Molnár Gábor

Hastánc indul a művelődési házban!
Az orientális tánc, ismertebb nevén „hastánc” egy igazán különleges mozgásforma. Nők tánca egymás között, mely megszépíti a testet és a lelket,
önbizalmat ad, örömmel tölt el. Az órákon
mozdulatokat, kombinációkat, koreográfiákat tanulunk, melyeket
bárki elsajátíthat kortól
függetlenül, és ami feltétlenül szükséges ehhez,
az egy nagy adag jókedv
és kitartás.
Szeptembertől heti
egy alkalmas hastánc
foglalkozás indul a művelődési házban! Bátran
lehet jelentkezni!

Első alkalom: szeptember 5.,
csütörtök 18 óra.
Várjuk kicsik és nagyok
jelentkezését! A foglalkozásokat Császár Katalin
(Nárai) vezetésével indítjuk. Bővebb felvilágosítás:
Kata 20/490-6219.
„Tánc közben varázslat
vesz körül. Minden ös�szeáll. A világot pedig harmónia uralja. És egyetlen
tökéletes pillanatig minden porcikáddal azt érzed,
hogy élsz.” Step Up – All
I. című film
Császár Katalin
hastánc oktató

Nárai Hírmondó

14

Rally
– Zelles Sándor
ismét dobogós!

Augusztus 20-ai
megemlékezés
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit augusztus 20-án 9 órára a művelődési házban tartandó ünnepi megemlékezésre.
Nárai Község Önkormányzata
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A Kalocsán július 28-án, vasárnap állhatott fel ismét a dobogó
legtetejére. A hagyományosan
megrendezett OB T1 kategória
2 Old Boy 1 helyezését érte el
a speciálisan rallyra átalakított
Polski Fiat 126 típusú autójával.
Gratulálunk!
Németh Tamás

Kutya hívónevek Náraiban
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 42/B. (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási
helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak

elvégzése érdekében ebösszeírást végzett, amely során az ebtulajdonosok az alábbi kutyaneveket tüntették fel az ebösszeíró
adatlapon.

Szuka:
Alea
Alíz
Alizka
Bandi
Barni
Bella
Benőke
Bigi
Blacky
Bonita
Bonnie
Borka
Börni
Cuddy
Csipesz
Csipke
Dimitrina (Dina)
Dorisz
Dödi
Drazsé
Enji
Fahéj
Fifi
Fojo
Folti
Fradika
Füge
Gigi
Hekla
Idi
Jenny
Kajla

Beni
Benito
Berci (3 db)
Berry
Beszt
Bigi
Black
Bleki
Bobi (2 db)
Bogyó (2 db)
Borisz
Bosco
Brendon
Brumi
Brúnó
Bukfenc (2 db)
Buksi
Bundás (2 db)
Byrau
Caruos
Cézár
Clyde (Klájd)
Cuki
Csöpi
Dagi
Dante
Dió
Dödi
Enzó
Fleki
Forest Gump
Franky
Gömböc

Keti
Lara
Leila
Léna (4 db)
Lili (2 db)
Lisa
Liza
Lola
Luca
Lucy
Lujzi
Luna
Madzag
Maja (2 db)
Málna
Mangó
Maszat (2 db)
Maya (4 db)
Mazsi
Mazsola
Mia (2 db)
Mimi
Mini
Mira
Mogyi
Molli
Molly
Morzsi
Nina
Nóci
Nokka
Onix
Pajti

Pamacs
Panda
Panna
Panni
Picúr
Pigi
Pihe
Piszke
Pixi
Rita
Riváj
Smiley
Splash
Sugi
Suzy
Süti
Szellő
Sziszi
Szofi (2 db)
Szöszi
Tapi
Thomas
Yenny
Zsófi
Hím:
Akira
Alex
Archie
Artúr (3 db)
Bajnok
Baldó
Béla

Happy (2 db)
Haru
Huba
Jágo
János - Jancsika
Jim Beam
Johnny
Kende
Kókusz
Kormi (3 db)
Kormos
Kömény (Satu)
Lefti
Lucky (3 db)
Maci (2 db)
Mackó (2 db)
Májki
Májló
Mancs
Manfred
Marci
Mardel
Maszat
Matula
Max
Maxi (2 db)
Mazsola
Mex
Mikey
Mogyi
Negro
Negró
Nico

Nikolaj (Nikó)
Ottó
Őrni
Pamacs
Pami
Pici
Pörc
Pumukli
Rini (2 db)
Rocky
Rómeó
Ropi (2 db)
Skubidu
Spirit
Sunny
Szipdi
Szotyi
Szottyos
Tallér
Tancsi
Tappancs (2 db)
Tódi (Adolf)
Törpe
Tücsök
Vacak
Vitéz
Yoda
Nemét
nem tűntették
fel:
Ursu

Nárai Hírmondó
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Rönkhúzás
Két év kihagyás után ismét húztuk a rönköt Náraiban. Banga
Béla (Elek Soma) ült a rönkön, s az ő élete párja, Bögyös Bella (Nádas Petra). A vőlegényes háznál már kisebb tömeg várta,
hogy a kisbíró (Németh Tamás) kidobolja, majd a vőfély (Ruzsás Richárd) kikérje a vőlegényt szüleitől. A menet innen a koszorúslányos házhoz indult, ahol szebbnél szebb illatos violetták
várták párjaikat (Bakonyiné Gábor Vivien, Hegedüs- Dóra Judit,
Hoósné Kovács Veronika, Huszár Bernadett és Takács Eszter).
A menyasszonyos háznál átadták egymásnak a fiatalokat, akik fenyőrönkön ülve tették meg az utat a menyegző helyszínére. Itt
megtörtént az esketés a püspök (Tóth Antal) és a marhalevél-kiadó (Horváthné Kajcsos Gabriella) jóvoltából. A gerlepár igenlő
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választ adott a feltett kérdésekre és örök hűséget
fogadtak egymásnak egészen... egy napig. A bálban
mindenki jól mulatott és
megtömhette bendőjét az
ízletes üstben főtt étekkel. Köszönet illeti mind
a résztvevőket, segítőket!!!
Jövő februárban találkozunk, kicsit más szereposztásban.
Nádas Nikoletta
művelődésszervező

Motoros futott árokba Nárai és Ják között
Március 3-án vasárnap késő délután eddig ismeretlen okból
szenvedett balesetet egy motoros Ják és Nárai között. A motoros Nárai irányába tartott, amikor egy bukkanó után elvesztette
uralmát a motor felett és mintegy 200-250 méter után az árokba hajtott. A motoros súlyosan megsérült, segítséget sem tudott

hívni. Egy kerékpáros talált rá, ő értesítette a mentőket, akik a
motorost kórházba szállították, ahol műtétet hajtottak végre rajta. A mentés és a helyszínelés idején félpályás útlezárás volt érvényben. (további info: vaol.hu).
Németh Tamás

16

Nárai Hírmondó

Falunapot tartottunk
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Megpördült és árokba csapódott egy VW
Egy Volkswagen tartott február 8-án, péntek este Nárai irányából Szombathelyre, amikor az autó egy egyenes útszakaszon valami miatt megcsúszott, irányíthatatlanná vált, majd az árokba csa-

pódott és megpördült. Az autóban ketten utaztak, de szerencsére
nem sérültek meg. A rendőrségi helyszínelés idején az egyik sávot
lezárták. (további info: nyugat.hu, vaol.hu) Németh Tamás

Kovács Ramóna: Hű emlék
Meseszép vizeken
evezek végtelen –
álmodtam
álmomban.

Kieső szép mellék
te utad kísérném.
Átveszel,
átviszel.

Valahol odafenn
csacsogón énekel
madárraj –
madárdal.

Kedvesem ölelem –
enyém most, mi pihen:
hű emlék –
élő vendég.
(2019.04.11.)
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Sporthírek – Asztalitenisz
A pingpongot, sportot kedvelő baráti társaság keltette életre
ismét az asztaliteniszt a faluban. Csapatunk tagjainak jelentős
része már a 80-as években űzte ezt a játékot. Kultúrház biztosította a lehetőséget a játékra sokkal szerényebb lehetőségekkel,
mint a mostani években. Versenyzési lehetőséget keveset találtunk a mi amatőr szintünk számára. Falusi spartakiád volt az év
legnagyobb eseménye. Nagyon sok szép sikert ért el Nárai csapata. Fejlődést jelentett az Ifjúsági Klub szerveződése, sokkal több
fiatal járt pingpongozni. Megyében élő falusi pingpongosokkal
megszerveztük a Megyei Bajnokságot, ahol felnőtt és ifjúsági
csapat is indult Nárai színeiben. A 90-es évek végére elfogyott
a támogatás és a lelkesesdés, Nárai néven nem szerepeltünk a
bajnokságban, csak évközi versenyeken indultunk. Csapatunk
ezen időszak alatt sok fiatalt bevont a sportba, nevelte őket barátságra, kitartásra. Társaságunk törzstagjai továbbra is lelkesen
űzték ezt a játékot a szombathelyi egyesületeknél. 2018-tól nyílt
lehetőség ismét arra, hogy Nárai néven szerepeljünk a megyei
versenyeken, segítséget kaptunk a polgármestertől és sportkör
elnökétől. Biztosították a termet, felszerelést és az anyagiakat.
Köszönjük a támogatásukat, mi igyekszünk jó eredményekkel
hírét vinni sportszerető falunknak. Eredményesen szerepeltünk
a 2018–19 évi bajnoki szezonban, első helyezést értünk el. Sikeresen vettünk részt számos helyszínen rendezett versenyen:
Ausztriában, Szentgotthárdon, Szombathelyen. Feladatunknak érezzük az utánpótlás nevelését, hiszen az átlagéletkorunk
a 60 év körül van. Várunk minden asztaliteniszt szerető fiatalt
és felnőttet kortól függetlenül az edzéseinkre, mérkőzéseinkre.
Időpontok: szerda 18-20, péntek 19-20 és vasárnap 14 órától.

Felszerelést tudunk biztosítani, csak az akarat legyen megfelelő.
Biztatjuk a falu lakóit a szabadidő hasznos eltöltésére, egészségük megőrzésére, a sportbarátságra. Sporttársi üdvözlettel:
Kovács Miklós
szakosztályvezető

Sporthírek – Labdarúgás
A Nárai Sportkör a 2018–19-es bajnoki szezont a Megyei II. osztály Déli
csoportban kezd el. A bajnokságot a 9.
helyen fejeztük be. Házi gólkirály Draskovics Dániel lett 33 góllal. A bajnokságban 26 fő játszott a csapatban. A tavaszi
szezont viszont végig létszámgondokkal
küszködtük végig 11-12 fővel. Az ifi csapatnál szintén 20 fő szerepelt a csapatban, ennek ellenére a tavaszt szinte csere nélkül vittük végig. Ezek után a következő szezonra legalább mindkét csapatba 8-8 főt kellett volna igazolni,
ami lássuk be szinte lehetetlen feladat. Ifj. Rozmán Pál a csapat
edzője mindent megtett, de csak ígéreteket kapott, akik jöttek

volna azok 50 és 100 ezer közti összeget kértek volna havonta,
ezért lemondott. Mindezek után a megyei II. osztályba való szereplés lehetősége elúszott. Ez után Hegedűs László ügyvezető is
lemondott, mivel a megyei III. osztályt nem vállalja. Ezek után
több megbeszélésen túl a maradó felnőtt és ifi csapat játékosaival
a megyei III. osztályba neveztünk. Még keressük a lehetőségét
erősíteni a csapatot főleg kapus poszton. Egy-két régebbi játékos
is jelezte, hogy segít a csapatnak. Nagyon nehéz időszak vár ránk
a bajnokság kezdéséig. Az asztalitenisz csapat is megyei II. osztályban indult és az első helyen végeztek a bajnokságban. Kovács
Miklós vezetésével. Tisztelettel:
Koltay István
sportkörelnök
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74 év után megszűnt Náraiban a labdarúgás!
A Nárai Sportkör 1945-ben alakult, az 1970-es években újra
szervezték és most a következő 2019/20-as bajnokságon nem
lesz ott Nárai. Ezzel megszakad a 74 év folytonosság. A körülmények kiválóak, a sportlétesítmény a Megyei I. szintet is túlteljesíti és van 15-25 játékos, akik játszani szeretnének. Adva van
az infrastrukturális háttér, a labdarúgók, de az elnökség mégis
arról tájékoztatta az MLSZ-t, hogy Nárai nem nevez a következő
bajnoki idényre. Mi lehet ennek hátterében?

ton. Vezetőség: Koltay István sk. elnök, Kurcz Ernő ügyvezető
elnök, Balikó Csaba technikai vezető és a tagok: Kovács Miklós
szakosztályvezető, Koltay Gábor E. ügyintéző. Az alapszabálynak
megfelelően vannak megbízva feladatukkal. Mindezek alapján a
tagság labdarúgókból, asztaliteniszezőkből és tagokból áll, akik a
tagdíjat befizették.
A kialakult helyzetben a sportkör vezetőségének feladata a
sportkör további működtetése az asztalitenisz szakosztállyal és a

Már biztos. Az egykor szebb napokat látott sportpálya a következő egy évben biztosan Csipkerózsika álmát alussza
A labdarúgók egymásnak adják a kilincset a hivatalban, sorra jönnek mondani sérelmeiket. Fő okként az jön át leginkább,
hogy a sportkör vezetősége nem találja a közös hangot a labdarúgókkal. Ez odáig fajult, hogy a Nárai Sportkör tagsága – az elmondottak alapján – a vezetőség rokoni és baráti köréből áll, míg
a ténylegesen játszani kívánó labdarúgók nem nyernek felvételt a
tagság közé. Így értelemszerűen a közgyűlésen sem szólalhatnak
fel, szavazati joguk nincs, nem szólhatnak bele saját sorsukba,
hanem mások döntenek róluk. Kérték, az elnökség rendezze a
sorokat, illetve azt is megmondták, kit nem látnak szívesen a vezetőségben. Ennek következménye lett az, hogy az elnökség nem
tudott kellő számú játékost igazolni a következő bajnokságra,
miközben adva vannak a játékosok. Az ügyben írásban tettem fel
kérdéseimet Koltay István sportkörelnöknek, fejtse ki álláspontját, miként látja a kialakult helyzetet, mit kíván tenni a megoldás
érdekében, mi lesz a sportkör és a Nárai labdarúgás jövője, aki az
alábbi nyilatkozatot küldte.
„A bajnokságból való visszalépés oka a létszámhiány volt, mivel
nem sikerült a csapatot megerősíteni. Ezért az indulás felelőtlenség lett volna. A döntést a vezetőség egyhangú határozata alapján
hoztuk meg. Koltay István, Kurcz Ernő és Balikó Csaba.
A tagság névsora: Koltay István, Kurcz Ernő, Balikó Csaba,
Závár Gyula, Nádas Nikoletta, Palkovics Imréné, Kurcz Ernőné, Koltay Istvánné, Skriba Péter, Skriba Péterné, Koltai Ernő,
Kurcz Attila, Surányi Pál, Surányi Pálné, Kovács Miklós, Lóránth
Sándor, Schmalzl Imre, Mészáros Ferenc, Varga Zoltán, Bődi
Lajos, Chihán Sándor, Rozmán Pál, Németh Roland, Tímár
Balázs, Horváth Attila, Koltay Gábor, Takács Péter, Sáfrányos
András, Kovács István, Králler Róbert, Kiss Miklós, Tóth Bálint, Szabó Zoltán, Bárdics Ádám, Takács Jácint, Hompasz Már-

megszűnés elkerülése. Mivel a jövőben újra szerveződő labdarúgó szakosztály feltételei meglegyenek. A sportpálya és a létesítmény gondozása úgy mind eddig a pálya fűnyírása a falugondnok
végezné. A létesítmény gondozását a sportkör rendezné. Koltay
István sportkör elnök.”
Egy év kihagyás tehát már mindenképpen lesz. Úgy tudom
februárban újabb közgyűlés várható a sportkörnél. Mint fenttartó és a sportlétesítmény tulajdonosa az Önkormányzat elvárása,
hogy addig, de legkésőbb a közgyűlésen hosszú távú és megnyugtató megoldás szülessen, valamint normalizálódjon a kialakult
helyzet. A Nárai pályára pedig ismét visszatérjenek a labdarúgók
és a szurkolók.
Németh Tamás
polgármester

Kovács Ramóna: Összetartozunk
Van egy út, amelyen elindulok,
van egy út, amin haladni akarok,
van egy út, ami nem tudom hova vezet,
de azt tudom, hogy fogni akarom a kezed.
Van egy perc, amelyben elszomorodok,
van egy perc, amelyben sírva is fakadok,
de van egy szó, ami a szívemig elér
s amitől a szívem új életre kél.
(2019.02.02.)

