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Ismeretlen repülő tárgy Náraiban
„Emberemlékezet óta nem történt olyan csoda, mint szombaton délelőtt.”
Miről szóltak a hírek száz éve? – Repülő landolt Nárai
határában (1908). Fantáziánknak köszönhetően nem ne
héz elképzelni, hogy egy reggel a rohanó XXI. század
helyett az 1900-as évek elején ébredünk. Az ábrándozást
megkönnyíti, ha kezünkbe vesszük a korabeli sajtó egyegy példányát. A Szombathelyi Friss Ujság egyike volt
azoknak a lapoknak, amelyek az országos hírek mellett
napról napra beszámoltak a megyeszékhely dolgairól.
Íme:
„Ismeretlen repülő tárgy Náraiban. Emberemlékezet óta nem
történt olyan csoda, mint szombat délelőtt. A rendkívüli események főszereplője, a falu határában landolt ismeretlen repülő
tárgy első felfedezője a falu kanásza volt, aki a község bírójához
rohant lélekszakadva, hogy elmondja mit hallott és látott a község
határában.
– Bíró Uram! Egy füstölgő istennyilát láttam a falu rétjén;
aztán nem maradt egy helyben, mindig felém hömpölygött. Az
égből pottyant le. Azt hiszem valami ördögi masina lesz, mert
mikor leesett, egy nagyot durrant, aztán füstölögni kezdett. Jó
lesz vasvillákkal, kapákkal, kaszákkal kimenni, mert bizony veszedelmes jószág. Hiába kiáltottam rá, nem maradt egy helyben,
mindig közelebb jött hozzám. A bíró uram fejébe nagy szöget
ütöttek a kanász mondásai. Töprengett, rágta a bajszát, hogy
most mitevő legyen. Végre kimondta a szentenciát.
– Jöjjön össze a falu bölcs tanácsa, deputációba menjünk ki a
rétre. Kasza, kapa nem köll, de bicska jó lesz. Úgy történt. Kimentek a rétre. A füstölgő „masina” ott volt; de már nem hömpölygött. Bátorságot vettek hát a falu bölcsei és megközelítették
a „masinát”. A falu bírája szólalt meg először:
– Nem ördög ez, hanem „luffballom”. Bizony léghajó volt az,
melyet a katonai reáliskolában eresztettek föl, hogy megfigyeléseket eszközöljenek. A léghajót reggel 8 órakor bocsátották útjára
és 11 óra tájban szállott le Nárai határában. A kanász, aki a léghajót először megtalálta és jelentést tett, 20 korona jutalmat kap.”
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Az LZ1 léghajó első felbocsátása a Bodeni tó felett 1900. július 2-án. Nem tartom valószínűnek, hogy a nárai kanász ilyen léghajót fedezett volna fel, inkább hőlégballont tudnék elképzelni.

Azonban a legenda léghajót említ. S vitathatatlan, hogy 1908-ban
már létezett léghajó. Ekkoriban erről egy dal is járt szájról szájra,
amelyet Péntek László adatközlése alapján ismertetünk:
„Három paraszt kiment a libalegelőre,
Meglátott egy repülőt fent a levegőben.
Hej, koma micsoda eketaliga,
Hogy az isten csodájába került az oda.”
Marton Melinda

Lendületes férfiak és Tüzes Amazonok
Az önkormányzati testület támogatásával Léber Balázs
és Stieber Tibor képviselők kezdeményezésére Nárai község
benevezett a 2008. évi Kistelepülések Vas Megyei Sportversenyeire. A Falusi Spartakiád sportversenyek folytatásaként
az országban egyedüliként már csak a Vas Megyei Sportigazgatóság rendezi meg évente 10 sportágban ezt a községek
számára kiírt versenysorozatot. Havonta – július és augusztus hónap kivételével – rendeznek egy-egy versenyszámot
különböző helyszíneken.
Írásunk a 11. oldalon.
Mesélő
krónikák
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Dr. Nedeczky Éva újabb előadásai
2008. 04. 23. Cukorbetegség / Diabetes
Éva doktornő erre a találkozóra is édesapjával érkezett, aki
vércukor szintet mért az előadás alatt. Öt mérésből négynél normális értéket (3.9-5.5) mutatott a műszer. Egy estben 8.9 lett a
mérési eredmény. Igaz egy kiadós ebéd, egy kávé elfogyasztása
és cukorka szopogatása után. Orvosaink kontrollvizsgálatot ajánlottak a hölgynek. Felhívták a figyelmét, hogy vércukor szintet
mindig éhgyomorra kell méretni.
Az előadás összefoglalója: A cukorbetegségnek két fajtája létezik. Az 1-es típusú, fiatalkori cukorbaj, amely viszonylag ritkább
és egyfajta autoimmun betegség. Illetve a 2-es típusú, időskori
cukorbetegség, amely Magyarországon népbetegség. Az előadás
célja e betegségfajta megismertetése volt. A veszélyeztetett beteg
általában: 40 év feletti, elhízott testalkatú, magas a vérzsír-értéke,
magas a vérnyomása. A betegség kialakulásának okai: mozgás-

sárlása.) Súlyosabb esetben napi többszöri inzulin beadásra van
szükség. Diéta: Nem koplalás! 50% szénhidrát, 30% zsír, 20%
fehérje. Normális étkezés kalóriában megszorítva, sok gyümölcs

csel. Öröklődés: Sajnos egyes családokban halmozottan fordul
elő. De sok mozgással, a testsúly normális szinten tartásával,
egészséges táplálkozással mindenki tehet az egészsége megőrzése
érdekében!
2008. 05. 21. Magas vérnyomás / Hipertonia
Magyarországon népbetegség, hazánkban a vezető halálok valamilyen szív- és érrendszeri betegség. A veszélyeztetett betegek:
halmozottan hátrányos helyzetűek, mert gyakran elhízottak, cukorbetegek, magas a koleszterin szintjük. A betegség tünetei:

szegény életmód, elhízás, magas vérnyomás. Panaszok: Nagyon
veszélyes betegség, mert nagyon tünetszegény. Néha semmit
sem vesz észre a beteg. Esetleg azt észleli, hogy romlott a látása.
Vagy, hogy szomjasabb az utóbbi időben. Illetve gyakrabban kell
vizelnie. Veszélyei: Szövődményeket okozhat, akár észrevétlenül
is! Szövődmények: Szembetegségek, akár vakság is. Vesebetegségek, akár dialízis, transzplantáció is. Ideggyógyászati problémák.
Érbetegségek, korai érelmeszesedés. Akár ujjak, láb amputációja
is. Éppen ezért nagyon FONTOS A SZŰRÉS ÉS A GONDOZÁS! Szűrés: A háziorvosok ellenőrzik a veszélyeztetett lakosság
vércukor szintjét. De az emberek maguk is gondoljanak erre a
betegségre és méressék meg, akár az orvosnál, akár a patikákban!
Gondozás: A háziorvosok évente kétszer laboratóriumi vizsgálatot, szemfenék-vizsgálatot végeztetnek el a cukorbetegeknél. De
a kórházban, a diabetes gondozóban is történik a betegek ellátása. Kezelés: Ha elhízott a beteg, sokat kell mozognia, és fogynia kell. Diétát kell tartania. Esetleg gyógyszereket kell szednie.
Van, akinek a gyógyszerekkel együtt inzulinra is szüksége van.
(Ebben az esetben már kedvezményes a vércukorszint-mérő vá-

szédülékenység, látásromlás, feledékenység. Veszélyei: agyvérzés;
szívinfarktus; fő verőér falainak károsodása, szétrepedése; vesekárosodás; szemkárosodás. Normál érték: 140/80, ahol az alsó
és a felső érték is fontos. Kezelés: Akinek magas a vérnyomása,
a normál érték beállítása a terápia célja. A csökkentésnél sok tényezőt figyelembe kell venni. Ha hirtelen ugrik ki a vérnyomás,
súlyos állapot, azonnal mentőt kell hívni! Ha lassan, fokozatosan
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lesz magas: a szervezet is megszokhatja, a csökkentésnek is fokozatosnak kell lennie. Fontos azt is figyelembe venni, hogy milyen
értékről kezdjük a normalizálást. Az emelkedés üteme is számít,
ha lassú az emelkedés, a csökkentés is lehet lassúbb. Ilyenkor 1-2
hetente kell a beteget visszarendelni. A célérték mindig azonos:
140/80, terheseknél még komolyabban kell venni ezt. Cukorbetegeknél is, náluk a 130/80-as érték a megfelelő. Mit tesz az
orvos? Ha magas vérnyomást mér, elküld szemfenék-vizsgálatra;
általános laboratóriumi vizsgálatra: ahol megnézik a vese, a koleszterin, a vérkép, a vérsüllyedés, a pajzsmirigy értékeket; hasi
ultrahangra: a vesék állapotának ellenőrzésére (egyoldali zsugor-

Vén Árpád: A ház dicsérete
A következő verset az ismert, kortárs székelyföldi, Torján élő költő, Vén Árpád küldi a Nárai Hírmondó Tisztelt Olvasóinak, remélve, hogy egyszer
személyesen is fogadhatja őket torjai portáján,
amelyen a keresztülfolyó patakban még pisztrángok is ugrándoznak:
Hogy élteden át ki voltál, senki se kell kérdezze,
Elég, ha egyszer nálad volt és portádat megnézte.
Mert itt benn van a jónak és a szépnek a képe,
Amit örömmel vett tudomásul e ház népe.
Tudom, hogy az élet göröngyös útján oly sokat
harcoltál,
Mindazért, mit e kapun belül oly ragyogóan alkottál.
Két munkás kezed eredménye e háznak minden
kis része,
Boldoggá van varázsolva a családodnak fészke.
A sok munkát az ember elfelejti, de a szép ház
megmarad,
Amit mindenik dicsér, ki házad előtt elhalad.
Betelt szívvel csodálod, hogy mire voltál képes,
Az utcátok legszebb háza, ami nagyon ékes.
Én, mint ismeretlen személy, azt kívánom tisztelettel Önnek,
Egészségben munkálkodjék mik ezután jönnek,
A szerencse és boldogság legyen állandó vendég
szép háza táján,
Teremjen sok gyümölcse az alkotás és a szeretetnek fáján.
(N.T.)
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vese okozhat magas vérnyomást); nyaki érvizsgálatra (röntgen):
ez az ér felvilágosítást ad az érrendszer állapotáról. Az eredmények alapján és az egyéni jellemzőket figyelembe véve megkezdi
a kezelést. A gyógyszeres kezeléshez sokféle gyógyszer-kombináció áll rendelkezésre, különböző hatóanyagok felhasználásával.
A gondozás része a rendszeres vérnyomásmérés. Akinek magas,
havonta kétszer méresse meg az orvossal! A gyógyszer felírható
három hónapra is, a doktornő azonban nem szereti ilyen hosszú
időre felírni, pontosan a gyakoribb ellenőrzés fontossága miatt.
Ezt az előadást is kötetlen beszélgetés zárta.
Marton Melinda

Kovács Ramóna:
Május 27 emlékére

Kovács Ramóna:
Hogyha kék…

Sötét van és minden csupa fény,
csend van és minden csupa hang.

Hogyha végre kék az ég
fenn, nagyváros közepén,
hogyha végre jó a szó,
bent, a szívek rejtekén,

Álmodozva ábrándozom
bús nagyszemű kisleány:
ültem lovon, szép nagy lovon
nagy létemre, kisleány.
Szellemzene, „idegentánc”
helyébe lép a haza,
magyar a tánc, magyar zene;
zsengő, bongó vidám szava
mit az napon hallgatám.
S a nagy bússzemű kisleány
szemébe tűz szökik:
magyar a szó, magyar a tánc;
eltart holnap reggelig.
Olyan, mint a méregmámor
szőlő-gyümölcs nektárjától.
Érzi – mint a fát gyökere
úgy köti őt ez a zene.
Mert a fa az élet
és fény és gyökér.
Az életet messzire
elsodorja a szél.
S ha folyton egymással harcolunk
pusztulás a vég,
de ha összefogni tanulunk
lehet még szép a jövőkép.
2007. 06. 24.-07. 26.

hogyha végre napsugár van
kint, a tágas udvaron,
hogyha éled a remény is
bús-keserű hajnalon,
hogyha hiszed még a jövőd;
zöld fűben piros virág;
hogyha kéred boldogságod;
sárga napon lila világ,
hogyha képes vagy nyugodni
bánat-rontott kedvedben,
hogyha képes lennél bízni
magadban s az emberben,
hogyha vágyna már a szíved
messze futni végtelen,
hogyha tudna futni lábad,
hogy most messze elvigyen,
hogyha égetőn sírnál
mikor legboldogabb vagy,
akkor lenne ily kék az ég,
mint ahogy most ragyognak
suhogó, kék angyalszárnyai.
2007. 10. 17.
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Pikkelyek a testen
A psoriasis, azaz pikkelysömör az egyik
leggyakoribb bőrbetegség, a lakosság két
százalékát érinti. Bármely életkorban
megjelenhet, férfiakon, nőkön egyaránt.
Gyógyítani ma még nem lehet, de a különféle kezelések, a napfény és a tengervíz
hatékonyan enyhíti a panaszokat. A pikkelysömör feltűnő bőrelváltozás, amelyet
a bőrgyógyász általában már ránézéssel
könnyen diagnosztizál. A vöröslő, esetenként viszkető foltok
területén a bőr megvastagszik, a felszínt hámló, ezüstös pikkelyecskék borítják. Ha a felső réteget levakarjuk, apró pontszerű
vérzések alakulnak ki. Az érintett felület jellemzően a fejbőr, a
hajvonal határán, a könyök-, illetve a térdhajlat. A betegség kiterjedhet a körmökre is, amelyeken jellegzetes kis horpadások,
enyhe pontozottság látható. A psoriasis gyakori kísérője az ízületi
gyulladás, amely főleg a kisízületeket érinti. A mozgástér beszűkül, a gyulladás miatt a betegnek nagy fájdalmai vannak. Az esetek
jelentős részében először a mozgásszervi panaszok jelentkeznek,
majd később válnak láthatóvá a tipikus bőrtünetek.
A pikkelysömör leggyakrabban kora felnőttkorban jelentkezik,
időnként fellángol, majd enyhül. Amelyik családban már előfordult, ott általában több rokon is küzd ezzel a betegséggel. A

Tisztelt Olvasó!
Szándékom szerint cikkemet nem a
védőoltási témában szándékozom megjelentetni. A közelmúlt történései miatt
mégis vaccinációs témát választok. Írásom
aktualitását alátámasztja a közelmúlt tragikus eseménye: egy fővárosi kórházban
nem vették fel a „bolhacsípéssel” beküldött gyermeket, aki otthonában meghalt.
Másrészt a fenti betegség elleni védőoltás
a tervek szerint bekerül az oltási naptárba. Ez év szeptemberétől
a két év alatti gyermekek ingyen kapják az oltást. A vaccina ára
ampullánként 17.000 forint lenne.
A betegség jellemzői: kórokozó a Nesseria meningitidis,
másképp meningococcus nevű baktérium. Légúti fertőzéssel
terjed. Fokozottan veszélyeztetettek a két év alatti gyermekek,
különösen a csecsemők. Véleményem szerint a két év alatti gyermekeket nem célszerű gyermekközösségekbe (bölcsődébe) vinni. A kórokozó bizonyos körülmények között nem
okoz megbetegedést az emberi szervezetben. Az ilyen egyént
kórokozó-hordozónak nevezzük. A kórokozó-hordozó és a beteg ember egyaránt fertőzhet. A betegség jelentkezhet sepsis
(vérmérgezés), meningitis purulenta (gennyes agyhártyagyulladás), pneumonia (tüdőgyulladás), akut otitis media (középfülgyulladás formájában. Különösen súlyos megjelenési mód
a Waterhouse-Friderichsen syndroma: bőrvérzések, gennyes
agyhártyagyulladás, mellékvese vérzése, keringési elégtelenség,
vérmérgezés együttes előfordulása. Kórházi munkám során há-
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genetikai hajlam önmagában még nem elégséges a psoriasis megjelenéséhez, a kialakuláshoz külső környezeti, provokáló faktorok
hatása is szükséges. Gyakran alkoholfogyasztás, stressz, fertőzés
hatására jelennek meg a bőrtünetek. Tavasszal és ősszel rosszabb
a betegek állapota. Bár a foltok nem fájdalmasak, az érintetteket
általában nagyon zavarják a feltűnő foltok. A kívülállók gyakran
fertőző betegségnek gondolják a bőrelváltozást, tévesen. A psoriasisokat gyakran érik megalázó megjegyzések az uszodákban, és
a strandokon, tévedésből gyakran parancsolják ki őket a medencéből. Intenzív bőrgyógyászati kutatások ellenére eddig még nem
fedezték fel a psoriasis ellenszerét. A tünetek azonban kezelhetők,
a betegség jól karbantartható. Nagyon fontos a tisztítás és a bőrlágyítás. A ma alkalmazott terápiák jelentős hányada a pikkelyek
eltávolításával és a gyulladás enyhítésével csökkenti a panaszokat. A
leggyakrabban használt szerek a különféle A-vitamin származékok
és a gyulladáscsökkentő steroidos kenőcsök, valamint a kátránytartalmú és a ditranolkészítmények. Az ízületi gyulladás kezelésében
ezek mellett különböző gyulladáscsökkentő, valamint immunrendszert elnyomó készítményeket is alkalmaznak.
A napfény kedvezően befolyásolja a kórképet, sokan egész nyáron tünetmentesek. A tengervíz is jó hatással bír a pikkelysömör
tüneti kezelésében, az izraeli Holt-tengernél gyógy centrumok
egész sora fogadja a psoriasisban szenvedőket.
Dr. Nedeczky Éva
háziorvos
rom ilyen beteget kezeltem. Mindhárom meggyógyult. Ehhez
azonban nagyon precíz és komoly munkára (az egészségügy részéről) és jó adag szerencsére a beteg oldaláról (korai kórházba
érkezés, jó immunológiai és általános állapot a megbetegedést
megelőző időszakban) volt szükség. A megbetegedés a mai korszerű diagnosztikus és therápiás körülmények között is gyakran végződik halállal. Ötéves kor felett ritkábban fordul elő, 65
éves kor felett ismét gyakoribbá válik!
Az oltás kétféle oltóanyaggal történhet: 1 Konjugált oltóanyaggal, pl. PREVENAR. Előnyei: emlékeztető oltást lehet adni (így
hosszú távon véd a megbetegedés ellen), sok Nesseria törzs ellen
hatásos. Hátránya: drága. 2. Polysaccharid vaccina: pl. PNEUMOVAX 23. Előnye: olcsó. Hátránya: csupán 23 törzs ellen véd,
nem lehet emlékeztető oltást adni (Booster), csupán befejező
vaccinaként lehet alkalmazni. Korcsoportok oltási sémái a következők:
2-6 jó: alapimmunizálás: 3 oltás min. 1 hó időközönként, emlékeztetés a 2. életévben, összesen 4 oltás, emlékeztető vaccina
típus: konjugált.
7-11 hó: alapimmunizálás: 2 oltás min. 1 hó időközönként,
emlékeztetés a 2. életévben, összesen 3 oltás, emlékeztető vaccina típus: konjugált.
12-23 hó: alapimmunizálás: 2 oltás min. 1 hó időközzel, emlékeztető oltás nem szükséges, összesen 2 oltás, vaccina típusa
konjugált.
2-5 év: alapimmunizálás 1 oltás, emlékeztető oltás nem szükséges, vaccina típusa konjugált, 5 éves kor felett csupán a veszélyeztetett korosztályt érdemes oltani. Veszélyeztetettek az
immunhiányos, diabeteses, vérképzőszervi, daganatos és egyes
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anyagcsere-betegségben szenvedők. A veszélyeztetettek oltási sémája:
2-5 éves kor: alapimmunizálás: 2 oltás 2 hónapos időközzel,
összesen 2 oltás, vaccina konjugált, befejező oltás polysaccharid
vaccina 3-5 év múlva.
A PREVENAR oltás bevezetése tehát 2008 szeptemberétől
várható a 2 éves korosztály alatti gyermekeknél. A veszélyezte-

tett pácienseknél jelenleg is módunkban áll 70%-os támogatással
felírni az oltóanyagot. Ennek a térítési díja azonban támogatás
mellett is 5000 forint/ampulla. Az oltás bevezetését rendeletileg
fogják szabályozni. Köszönöm figyelmüket:
Dr. Halász Ernő
csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos
gyermekgyógyász háziorvos

Szoptatás az anyaság csodája

A szoptatás nem csak táplálás, hanem egy különleges, bensőséges kapcsolat az anya és gyermeke között. Nélkülözhetetlen a harmonikus, kiegyensúlyozott fejlődés szempontjából.
Hisz ki ne emlékezne arra a fontos, mindet- elsöprő pillanatra:
„Még emlékszem az első tétova mozdulatokra… Fáradtak voltunk mindketten, mert hiszen megszülni és megszületni egyar
ánt nehéz. De te nem engedted, hogy elszakadjak testedtől, magadhoz öleltél, hogy érezzelek. Mohón kerestem az éltető erőt,
melyet nekem tartogattál, hiszen már 9 hónapon keresztül erre
készültünk. Jó volt hallani szíved dobogását és oly jó volt a nagy
munka után csendesen elpihenni ölelő karodban. Tudom sokszor Te is fáradt voltál, néha majdnem feladtad, de az én mosolyom erőt adott. Akkor is a legszebb voltál, ha Te nem így érezted, mert olyat adtál nekem, amit soha senkitől nem kaphattam
volna: TESTEDBŐL TÁPLÁLTÁL SZÍVED MINDEN MELEGÉVEL.”
Legyen ez a pár sor nyílt köszöntő minden édesanyának, akik
ugyanígy tudják mint e rövid idézet szereplői: SZOPTATNI JÓ!
Molnárné Németh Emma
védőnő

A szoptatás a világ legtermészetesebb
dolgai közé tartozik. A kicsi az anyatejjel
kapja a létező legnagyszerűbb táplálékot,
pontosan olyat, amilyenre ott és akkor
éppen szüksége van. Az anyatejet összetevői miatt folyamatos védőoltásként is
felfoghatjuk. Immár hagyománnyá válik,
hogy augusztus 1-jét az „Anyatej Világnapjaként” említjük. A WHO (Egészségügyi Világszervezet) is a csecsemő 6 hónapos koráig kizárólagos
szoptatást javasol. Miért is jó szoptatni?
– Az anyatej élő immunanyagokat tartalmaz, melyek segítik a
babák fejletlen immunrendszerét
– Az allergiás megbetegedések kockázatát csökkenti
– Gyulladáscsökkentő hatású
– Összetétele még 1-1 szoptatáson belül is, a gyermek igényeihez alkalmazkodik
– S talán a legcsodálatosabb: az anya legnagyszerűbb képessége, hogy gyermekét szoptathatja

Ölelve táplálni
Arra ébredtem, hogy hirtelen nagyon szűk hely lett. Valami
összenyomta, mintha prés alá tették volna a kis testet. Több volt,
mint kényelmetlen. Aztán megszűnt, de néhány perc múlva újra
kezdődött, aztán újra és megint újra. A hónapok óta meleget,
biztonságot jelentő kis barlang egyre fullasztóbb lett. A szorítások
alkalmával valami láthatatlan erő egy bizonyos irányba nyomta, és
ő megérezte, hogyha van menekülés innen, az csak arrafelé vezethet. Ha már tudott volna sírni, biztos rákezdett volna.
Nemsokára sor kerül rá. Újra jött a semmihez sem hasonlítható borzalom, amikor a fejét mintha vaspánttal szorították volna
össze. Aztán hirtelen minden megváltozott. Megszűnt a nyomás,
rengeteg hely lett teste körül, hűvös levegő, vakít a sok fény, szinte szúrja a szemét.
Az orvos és a szülésznő egyszerre szólalt fel: Kisfiú!
Arra ébredtem, hogy sokan sírnak mellette. Kezdte megszokni,
a szoba „csendjéhez” gyakran ez is hozzátartozik.
Érezte, hogy belül egyre üresebbé válik. Lassan újra jött az idő,
amikor a folyosón végiggurítják anyuhoz.
Anyu! Ismerős illat, ismerős hang! Ha Valaki ebben a nagy
fénylő csörömpölő, ijesztő új világban, akihez tartozik, akire számíthat, aki megnyugvást ad. És tejet!

TEJ!
A barlangban is kapott finomságokat, de valahogy más módon. Nem is tudta először, hogy mit kell csinálnia. Az első
szopás alkalmával Anyu megkínálta és a tej illata kellemesen
ingerelte az orrocskáját, ám a szája még üres volt. Aztán valami megérintette az arcát. Valami puha meleg, anyuszagú
– tejszagú – csoda és neki MUSZÁJ volt hirtelen odafordítani
a fejecskéjét és nagyra nyitnia száját. És abban a pillanatban
ömlött a finomság! Azonnal tudott nyelni, a meleg tej már
belül csurgott valahová és ez nagyon kellemes érzést okozott.
Édes volt és zamatos, folyékony és mégis sűrű. Anyu pont
a megfelelő hőmérsékletűre melegítette, csak szívni kellett.
Olyan gyönyörűséggel és olyan hévvel evett, hogy beleizzadt.
Gyöngyözött a homloka. Inkább hallgatta egy kicsit anyu szívverését. Ez ismerős zene volt már, hónapok óta hallotta, és
úgy hozzászokott a füle, mint másnak az óra ketyegéséhez.
A pihenés után újult erővel szopott. Most már lassabban, de
arcának minden izmával. Érezte, hogy a tej szétárad a testé
ben és erős lesz tőle. Ösztönösen tudta, hogy ez kell, mert ez
jelenti az életet.
Remélte, hogy anyu mindig gondoskodni fog az utánpótlásról,
és soha nem fogy el ez a finom, folyékony csoda.
Leviczky Gézáné
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Az Úr napját szenteld meg!
Az Isteni parancsok között ez a harmadik, életünket meghatározó kérés.
A zsidó nép félve tisztelte Isten nevét,
ezért helyette az Urat, a Mindenhatót, az
Örökkévalót használta.
Tehát az Úr napja az Isten napja, a
hetedik nap. A Szentírás, amikor erről beszél, akkor magát az Istent is úgy
jellemzi, mint aki hat napon keresztül
dolgozik, teremt és a hetediken megpihen. A választott nép igen komolyan vette ezt, olyannyira,
hogy magával Jézussal is vitatkoztak a korabeli törvénytudók,
írástudók, amikor a hetedik napon a bénát meggyógyította.
Jézus helyre teszi az eltorzult vélekedéseket, amikor kijelenti,
hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az
emberért.

Püspöki vizitáció Náraiban
2008. július 2-án tartotta soron következő gyűlését a nárai
Egyházközségi képviselő-testülete, amelyen részt
vett Dr. Rátkai László kerületi esperes, plébános mellett Dr. Veres András megyés püspök is,
eleget téve a testület meghívásának. A püspök úr
megtekintette a község templomát és a plébánia
épületét is, majd elismerően nyilatkozott a látottakról, emellett tájékozódott a plébánia és a Nárai
Templomért Alapítvány ügymenetéről és gazdálkodásáról is. A testület kérésére kifejtette, hogy a
jelenlegi helyzetet tekintve, sajnos nem tud önálló papot biztosítani Nárai részére, ugyanis egyre
csökken az utánpótlás, így várhatóan a következő
20-30 évben is Jákról fogja biztosítani Nárai hitéletét, amelyet a jelenlévők tudomásul vettek.

Jézus vasárnap támadott fel és így a keresztények az Úr napját
vasárnap kezdték megünnepelni. A feltámadással Jézus legyőzte
a bűnt és következményeit; a szenvedést és a halált. Miként a
zsidó nép egykor Egyiptomból, a halál, az elnyomatás országából
megszabadult és ezt Húsvétkor mindig megünnepelte, úgy a keresztények Jézus feltámadását ünneplik Húsvétkor és ezt teszik
minden vasárnap azzal, hogy megpihennek, szépen felöltöznek
és Szent Misére, Isten tiszteletre mennek.
A vasárnap tehát értünk van, a családért, a közösségért, testünk
és lelkünk egészségéért. Úgy látjuk, jelen korunkban igen sokan a
hétköznappal teszik egyenlővé ezt a szép napot. Nyilván nem lesz
következmények nélkül. Sok helyen a munkaadók is visszaélnek
ezzel. A harácsolás, az Isten törvényeinek megvetése az egyén és
a család kárához vezet.
Jézus Egyháza kéri a híveket, e Szent az értünk való törvény
megtartására, mert amilyen a vasárnapod, olyan a halálod.
Dr. Rátkai László
esperes, plébános
A gyűlés után a megjelenteket Tóth Antal borosgazda látta vendégül vaskeresztesi birtokán. Megérkezéskor – hűen a hagyományokhoz – a házigazda dobzópálinkával kínálta és köszöntötte a

A jelenlévők egy csoportja

Balról Dr. Veres András megyés püspök,
mellette Dr. Rátkai László esperes

püspököt és az egybegyűlteket. Itt már oldottabb légkörben folyt tovább a korábbi beszélgetés a szarvaspörkölt és
keresztesi vörösbor mellett.
A jelenlévők egyöntetűen egyetértettek abban, hogy a
megváltozott körülményekre való tekintettel meg kell találni az üresen maradt plébániaépület új funkcióját. Nagy
örömünkre szolgál, hogy ezen az estén erre is megszületett a megoldás! Most már ennek reményében szeretné a
testület – igazodva új funkciójához – felújítani az épületet.
Ennek keretében a készülő szakértői véleményt figyelembe
véve talán sor kerülhet az épület tetőcseréjére, nyílászárók
cseréjére, külső hőszigetelésére, és a villamos- és vízhálózat
rekonstrukciójára is. A püspök úr is mindezekről támoga-
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tólag nyilatkozott. Funkcionálisan szeretné a testület a plébániához
tartozó udvart is hasznosítani. Mivel a terület elég nagy, hozzávetőleg 5000 m2, három ásott kúttal, infrastrukúrákkal rendelkezik, jól
körülzárt, ezért a terület ideálisan alkalmas kertészeti célokra, pl.:
tuják, dísznövények termesztésére, vagy akár karácsonyfának való
fenyőfák termesztéséhez is. Ha erre akadna vállalkozó, aki jelképes
összegért hosszú távra bérbe venné a területet, a testület vélhetően



biztosan nem zárkózna el az együttműködéstől. Ha valaki ebben
segítséget tud nyújtani, szívesen vesszük.
Az ülés és a vacsora végülis eredményes volt. A püspök úr is
odaadón nyilatkozott a vendéglátásról, és a magunk részéről biztosra vesszük, hogy a Náraiak a jövőben sűrűn fognak vele találkozni itt Náraiban.
Németh Tamás

Hírek
Elsőáldozás
2008. május 18-án, Szentháromság vasárnapján elsőáldozást
tartott egyházközségünk a Szent Tamás-templomban. A nárai
elsőáldozók: Gombos Viktória, Nagy Dávid, Horváth Dávid, Békési Lilla. Fotók: Békési Zsolt

zőny igen erős volt, Árminnak az országos második helyet sikerült megszereznie. Megtudtuk továbbá, hogy az első helytől
is mindössze csak néhány pont választotta el, illetve, hogy a
verseny végén konkrét megkeresést is kapott, hogy bár most
műszaki vonalon folytatja tanulmányait, gondolja át, hogy a középiskola után lenne-e kedve tanulmányait egyetemen folytatni
történész szakon. A Nárai Hírmondó mindenesetre sok sikert
kíván, és gratulál!
Köszönetnyilvánítás
Az Egyházközség képviselő-testülete ezúton is megköszöni Kovács Miklósnak, hogy vállalta a négy Úrnapi sátor elkészítését.
Úrnapi körmenet

Történelemverseny
2008. április 11–12-én Kaposvár adott otthont a középiskolások országos történelmi versenyének, melynek döntőjébe korábbi eredményei alapján a községünkben lakó Pfliegler Ármin
is akkreditációt kapott. Ármintól megtudtuk, hogy a döntőben
az 1848-tól napjainkig terjedő időszakból kellett helytállni, ami
nem is bizonyult nagy falatnak, bizonyítja ezt, hogy bár a me-
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Hírek
Köszönetnyilvánítás
Örömmel közölhetjük, hogy a régi, hűséges „palackzsugorítók” és flakongyűjtögetők mellett új önkénteseink is
vannak. Név szerint: Balikó Lászlóné, Kovács Bertold, Marosits Mária, Németh Rita, Németh Imréné, Szabó Sándorné.
KÖSZÖNJÜK!
Ballagó ovisok

A következő ovisoktól búcsúztunk, akik ősztől már iskolába
járnak: balról jobbra: Süle Veronika (Paragvári),
Németh Bálint (Zrínyi), Elek Soma (Püspöki),
Nagy Kármen (Felsőcsatár), Nagy Dorina (Paragvári),
Horváth Ákos (Felsőcsatár)
Cirkusz
2008. május 11–12-én Náraiban a Millenniumi parkban az
érdeklődők cirkuszi előadást tekinthettek meg. Felléptek bohócok, bűvészek, akrobaták, de volt illúzió show is. A helyszínen
volt állatismertető, kisállat fesztivál és hüllőterrárium is. Többek
között láthattak az érdeklődők csincsillákat, leguánokat, siklókat,
kígyókat, óriáskígyókat, madárpókokat, törpenyuszikat, ugrómókusokat, gekkókat, albínókat, himalájai fehér tengeriket, aranyhörcsögöket, ugróegereket, kínai csíkos hörcsögöket, valamint
törpe mini víziló mását, hogy csak néhányat említsünk.
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Mesélő krónikák – Náray Péter Testamentuma
Én alább is megh irt Náraj Péter, testemben Istentül
sulos nyavalával meg látogattatott, de lelkemben Is
ten irgalmasságábul az Szent Gyónás és áldozat után
ép, és egészséges, Istentül adatott értekeimrűl Sutra
pro cantela tésem ezen következendő rendelést, és
ugyan:
1. Mostan földben lévő búza és rozsbul álló vetésimet hagyom Náraj Szent Templomra, vagyon pedig mindenestül
őszi vetésem huszonegy hold.
2. Két ökrejmet pajtában lévő szénával együtt, tehenemet,
ekémet, boronámat, ezekhez artozandó vasszerszámokkal
együtt nem különben hagyom ugyan Náraj Szent Templomra,
ugy mind az által, hogy azok árabul takartatásomkor leendő költségek ugymint gyertyák, szövétnegek, és szolgalandó
Szent Misék kifüzettettessenek.
3. Mentémen és dolmanyomon lévő ezüst gombokat hagyom ugyan Náraj Templomra, hogy érdemes árron eladattatván egy kelhet ezüstbül csináltassanak, kinek talpára nevem
metszessék.
4. Hamuszínű mentémet hagyom Talabér Ferencz körmendi mesternek, testem fölött leendő szolgálatjáért.
5. Sárga övemet hagyom Sos Mihály Náraj mesternek hasonló szolgálattyáért.
6. Ágyi ruhájmat lepödeimet, vánkossaimat, Párnaimat,
Dunyhámat, paplanyomat, az ujj fa ágyammal együtt hagyom
Hertelendi Erika hugomnak.
7. Minden fegyveremet hagyom Lóránt Sándor, és Pál
öcsém uraimék egyaránt osztozzanak.
8. Vörös selem övemet ujjabb nadrágomat, zöld mentémet
Hertelendi Istok öcsémnek.
9. Hat kas méheimet hagyom lelkemért szolgálandó Szent
Misékre.
10. Borjas tehenemet hagyom Hertelendi Erika hugomnak, borjával együtt, az másik kis borjus hat pedig néhaj Kis
Józsefné tehénétül valót, Lóránt Katika Hugomnak. Vagyon
három sertvélyem kettejét hagyom Náraj Kristina néném aszszonynak, az harmadikat, kinek krajcáros neve Lóránt Sándor
öcsémre hagyom.
11. Utollán hagyok két hold földet summában, nevezet szerént Tó helen alul egy holdat Balla földére járót nap keletrül,
másik holdat pedig a Ják uttyában az képnél, alszélrül Tallián
Ignácz úr, föl szélrül pedig Bölcsföldi János szomszédságokban lévőt. Hagyom pedig ezen két hold földemet az meg irt
Summában Náraj Iskola mesterek számára illy terh alatt, hogy
örökössen minden szombaton szent mise alatt lelkemért, és
szüleimnek ugy egyéb megh holt Atyámfiainak lelkeiért az
Boldog Asszony litaniajat énekellye, bé fejezvén egy halottas
zsolozsmával.
Activa és Passiva adósságaim pedig igy következnek.
Fercsák Magses uramnál vagyon negyven négy foréntom
Én pedig adós vagyok:

1. Ökrös Ignácz Notarius Uramnak 55 forint
2. Babócsaj Imre Uramnak
31 forint
3. Kocsmáros Sándor Úr
9 forint
20
4. Laki Krisztina néném Asszonynak
6 forint
5. Mészárosnak hit árában
4 forint
75
6. Tarczi Marinka tavali szolgálómnak 4 forint
7. Pongrácz Miska tavali béresemnek egypár csizmával
És készpénzzel
3 forint
65 ½
8. Az mostani béresemnek számvetés szerint
9. Zelles Boldizsárnak
2 forint
90
10. Orosztonyi Pál kocsmárosnak
15 forint
13 ½
11. Kiskós János urnak két hordó bor árával
14 forint
5
Ugyan oda rováson lévő bor árával
3 forint
96 ½
12. Hegedüs Mihálynak bor árával
5 forint
80
13. Náraj Kristina nénémnek adós vagyok két köböl rozs és
1 köböl búza ezen adósságokk ki fizetésére ionszignálom az
föllyebb emlitett, Fercsák Uramnál lévő 44. szerént summát
á mennyivel pedig föllül halladja, azon teher hagyom örök
ingatlan, erdőn, mezőn, és bent lévő javaimra, ugy hogy á ki
ezeket birgya, amaz tartozzék depuralni.
Mely utóbbi akaratomnak szentül és meg másolhatatlanul
leendő meg állásán erősítésére subsenptiomal megerősíttem
ezen Testamentalis emberek előtt.
Sig Náraj 9 mar 1756		

Naraj Péter

Ezen Testamentom Executorává pedig rendelem T. Náraj Plebanus Uramat mint Egyház Curaturát.			
		
Náraj Péter
Coramme Joanne Gusálly Parveho Náraj
Coramme Francisco Zellyes Naraiensi Vajda
Coramme Georgio Laki
Én elöttem Kis Kos János
Én elöttem Zellyes Boldizsár előtt
Coramme Soós Zsigmond Náren
Németh Tamás

Falunap
2008. július 19-én lesz a Falunap,
amelyen idén is lesz főzőverseny.
A szervezők a szokott módon várják
a csapatok jelentkezését.
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Nárai futballpálya születése...
Az mindenkinek természetes manapság, hogy
van a településeken focipálya. A labdarúgást kedvelő lakosság azzal is tisztában van, hogy a nárai
focicsapat most a megyei másodosztályban játszik. De mi volt régen? Kik, és mikor építették
a pályát? Volt-e korábban is jó csapata Nárainak?
Ezekre a kérdésekre válaszol az alábbi visszaemlékezés. Örömömre
szolgál, hogy én jegyezhettem le, és oszthatom meg Önökkel, kedves
olvasóink.
„1945 előtt Nárai ifjúságának nagy része az akkor működő Levente szervezetén belül tudott egy kicsit sportolni. Ez az alakulat félkatonai szervezetként, felülről kötelező módon, hetente egy délután
működött. Első sorban katonajellegű tevékenység zajlott. Menetelés,
jobbraát – balraát, fapuskás gyakorlat, stb. volt. De teret adott bizonyos sportolási lehetőségnek is. Egymásközti atlétikai tréningek,
versenyek, és egy kis futballozás zajlott. Közben faluk közti atlétikai
versenyek, bár ritkán, de voltak. Például 1943-ban Jákkal, 1944-ben
Újperinttel volt atlétikai verseny, de futballmérkőzés nem. Több díjat is nyertünk, például súlylökésben Papits Lajos, magasugrásban,
távolugrásban Kovács Miklós (Baka Miki) nyert díjat.
1945 után a fenti sportolási lehetőség megszűnt, hiszen a Levente
szervezetét feloszlatták, más szervezet még nem jött létre. De 1946ban már éledezett az ifjúság jelentős része. Más lehetőség nem adódott, mint esetleg a labdarúgás. Igen ám, de nem volt alkalmas terület az érdemleges futballozáshoz. A régi Levente-placc nem volt jó.
Egyrészt távol esett a falutól (kb. 1 km), másrészt rossz,
lejtős és kicsi volt a területe. Számításba jöhetett a falu
közepén elterülő Nagykert. Ezt hamar ki is sajátították,
és az ifjúság rendelkezésére bocsátották. Ezek után itt
rendeztük az első meccsünket a Hadik és a KALOT között 1946-ban. Kiderült, hogy a kert sem alkalmas rendes meccsek lebonyolítására. Mivel pénzünk nem volt,
társadalmi munkában kellett dolgozni, kialakítani.
1946 tavaszán elkezdődött a nagy munka. Kik vettek
bent aktívan részt? A fő irányítók, szervezők: Skultéti
József (szabó), Sárfy Gábor, Kiss Ferenc (Kiskovács, kovács), s később Kiss István tanító, Papits Lajos voltak. A
kubikus földmunkát többek között: Kovács Jenő, Molnár
Ferenc (Laci Feri), Papits József, Völgyi István, Draskovits
Árpád, Nagy János, Szekeres József, Vincze István, Ásó
Lajos és még mások is végezték. Hogy történtek a munkálatok? Megkértük Guttmann Antalt, hogy traktorral
szántsa fel a kert felső részét. Ez meg is történt. Közben
szekeret kértünk Hernáth Imre gazdától, a szomszédtól. A felszántott
földet szekérre raktuk és toltuk felülről lefelé, hogy egyenletes, egyenes legyen a talaj. A traktoron kívül mindent emberi tevékenységgel,
társadalmi munkában végeztünk. Ezután pedig kialakítottuk, kimértük
a pálya nagyságát, szélességét, kirajzoltuk annak közepét. Kimértük a
kapuk helyét, szélességét, magasságát. Igen ám, de a meccsekhez futball, felszerelés és sok más is kellett. A régi labda, ami ránk maradt
a Leventéktől, elhasználódott. Új futballt kellett szerezni, pénz nincs,
mit lehet tenni? Egy lelkes kis csapat kiment a pornói erdőbe, egy fél
öl fát kivágott, azt eladtuk és azon vettünk egy szép fehér futballt. Sok-
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szor még éjjel is kergettük a labdát, olyan volt a foci szeretete. Munka után, aratás, kapálás közben is fociztunk. A meccsekhez kellettek
felszerelések, szabályos kapuk, öltözők is. A kapukhoz a fákat szintén
az erdőkből szereztük be. A szép magas fenyőfákat kivágtuk, hazaszállítottuk. Itthon egy kiváló ácsmester, Lóránth Miklós (Kapui) fúrta,
faragta, alakította ki a kapufákat, Kovács Jenő segítségével. Mi pedig,
mikor elkészült, leástuk, és felállítottuk őket. Később ki kellett cserélni, mert nem feleltek meg a szabványoknak. Új, szélesebb kapukat
kellett csinálni. Persze hálónk az nem volt, azt nem tudtunk szerezni.
Lényegében 1947-re elkészült, kialakult a Nárai futballpálya, most már
lehetett rajta focizni.
A szép és jó mérkőzésekhez persze megfelelő felszerelések kellettek, ami az első időszakban nem volt. Glottgatyában, felső ingben,
bakancsban játszottunk. De azért fokozatosan kialakult a csapat. Fordulatot jelentett az, hogy Budapestről egy dohánygyári futballcsapat
jött le, és ajándékban hoztak egy csapatnyi felszerelést. Ettől kezdve
lettünk „zöld-fehér ifjak”. 1947-1950-ig sok mérkőzést játszottunk.
Jó csapatunk volt. Játszottunk például: Jákon, Szentpéterfán, Újperinten, Oladon, Szombathelyen, Pornón stb. Legtöbbször győztünk.
A budapesti dohánygyári csapatot 4:1-re vertük, pedig kicsit le is
becsültek bennünket. Nagyon jó Nárai drukker közönségünk volt.
Egy-egy meccsen 150-200-an is voltak. Belépődíj 1 forint volt. A
játékosok anyagi juttatásban nem részesültek, saját maguk is nagyon
élvezték a futballt. Pedig sok vidéki játékosunk is volt. Jöttek biciklivel Séből, Oladból, Pornóból, Szombathelyről. Mi is, ha mentünk
vidékre a járművünk kerékpár és lovas kocsi volt. Hát így született,
alakult a Nárai futballcsapat az 1950-es évekig.

A képen az 1947–48-as nárai focicsapat látható
Náraiak, Toronyiak, Séiek, Dozmatiak és Szombathelyiek játszottak akkoriban a csapatban. A Náraiak közül sajnos már csak ketten
élnek: Draskovits Öcsi, alsó sorban balról az első és Nagy János, legalul csíkosban, ő volt a kapus. Náraiak voltak még: Moór Sándor, a
kapus mellett jobbról. Kiss István, tanító, álló sorban balról az első.
Sárfy Antal az álló sorban jobbról az első, mellette Kiss Ferenc, kovács. Papits József is Nárai volt. Idegenlégiósok, ahogyan még az emlékekben él a nevük: Katona Ferenc, Szakály Buksza, Palasos, Pulai
Laci, Csiszke, Hányi Nándor.”
Marton Melinda
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Lendületes férfiak és Tüzes Amazonok
Az önkormányzati testület támogatásával Léber Balázs és Stieber Tibor képviselők kezdeményezésére Nárai község benevezett
a 2008. évi Kistelepülések Vas Megyei Sportversenyeire. A Falusi
Spartakiád sportversenyek folytatásaként az országban egyedüliként már csak a Vas Megyei Sportigazgatóság rendezi meg évente
10 sportágban ezt a községek számára kiírt versenysorozatot. Havonta – július és augusztus hónap kivételével – rendeznek egyegy versenyszámot különböző helyszíneken.
Januárban került sor az asztalitenisz küzdelmeire, ahol a Lóránth Sándor, Kovács Miklós és Schmalzl Imre összetételű csapat
a 2. helyet szerezte meg. Februárban a sakk, márciusban a kosárlabda, májusban a tenisz versenyeket rendezték meg, de sajnos
ezeken nem vettünk részt. Áprilisban a lövészet került megrendezésre, melyen a Kovács Ferencné, Stieber Lászlóné és Stieber
Mária összetételű női csapatunk az első helyezést szerezte meg,
egyéniben pedig Kovács Ferencné bizonyult a legjobbnak. Sajnos
a Benkő Lajos, Kiss Ottó, Németh Béla és Stieber László összetételű férfi csapat nem került a legjobb 8 csapat közé.
A júniusban megrendezett labdarúgásban női és férfi csapataink egyaránt nagyszerűen szerepeltek. A férfi csapat a selejtezőből továbbjutva a döntőben a rendkívül erős mezőnyben 6.
helyezést ért el. A csapat tagjai: Francsics Balázs, Németh András,
Németh Bence, Palkovics Norbert, ifj. Rozmán Pál, Sáfrányos
András, Sásdi Dávid, Szakmári Gyula és Takács Péter.

végrehajtandó feladatokat, a tréner véleménye szerint ügyesek a
lányok, ha a lendület nem lanyhul, akkor pár éven belül ütőképes
csapattá fejlődhetnek.
2008. augusztus 23-án 3-4 csapat részvételével női labdarúgótornát rendezünk a Nárai Sportpályán, melyre szeretettel meghívunk minden sportrajongót, hogy buzdítsák csapatunkat.
A Kistelepülések Vas Megyei Sportversenyein kb. 30 település csapata vesz részt, Nárai összesítésben jelenleg az előkelő 4.
helyen áll! Szeptemberben az atlétika, októberben a röplabda,
novemberben a teke, decemberben pedig a kézilabda kerül megrendezésre. Fenti sportágakban – mindkét nem képviselői közül
– versenyezni kívánó minden sportbarátot várunk csapatunkba.
Az érdeklődők a Nárai Sportkörnél vagy a Néró Tekepályán jelezhetik részvételi szándékukat. Gratulálunk az eddig elért eredményekhez!
További képek a női labdarúgótornáról:

Ha kell, mi is beállunk!

Női csapatunk, amely a verseny előtt egy héttel alakult, a jóval
összeszokottabb, évek óta együtt játszó ellenfelek elismerését kivívva a 4. helyet szerezte meg. A csapat tagjai: Horváth Lívia, Huszár Bernadett, Koltay Zsófia, Marton Melinda, Moórné Szíjártó
Gyöngyi, Nagy Anita, Németh Emőke, Németh Vivien, Stieber
Lászlóné, Stieber Noémi és Szabó Alexandra.
A TÜZES AMAZONOK (képünkön edzőjükkel, Stieber Lászlóval) azóta is együtt edzenek, elhatározták, hogy a későbbiek
folyamán szervezett keretek között szeretnék űzni e „nőies”
sportot. Szívesen várnak soraikba – minden pénteken 18 órakor a Nárai Sportpályán kezdődő edzéseiken – a község lakói
közül minden labdarúgás iránt érdeklődő hölgyet. Edzőjük, Laci
elmondása szerint a lányok nagyon komolyan veszik az edzésen

Kicsit elfáradtunk, jólesik egy kis pihenő.
Stieber Tibor
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Egy kis szórakozni való
A bajorországi Amberg közelé
ben, Burg Kastl-ban, a háború
után és még a rendszerváltás
utáni években is, több évtize
den át működött egy magyar
gimnázium, amelyben egész Né
metországban elismert érettsé
gi bizonyítványt szerezhettek
a világ minden részéről érkező
magyar származású tanulók.
Az ott tanító pedagógusok kö
zül valaki, vagy valakik a dol
gozatokból összegyűjtötték a
fura fogalmazásokat. Ezekből
valahogy kezembe került egy kis gyűjtemény, melyet
derülésre az olvasóknak közreadok.
– A tehén háziállat, elöl van a feje, hátul a farka, a farka
végén van a bojt, ezzel kergeti a legyeket, hogy a tejbe ne essenek. A fején van a szarva, ezt döfésre használja. A tehénnek
alul csüng a tej, ha meghúzzák mindig jön a tej, de, hogy ezt
hogyan csinálják, még nem tanultuk. A tehén férje az ökör, ez
éppen olyan, mint a tehén, csak hátul nincs neki teje. Ezért
az ökör nem emlős állat.
– A macska farka egyre vékonyodik, végül elfogy.
– A gesztenyesütő néni kiül a sarokra és az embereket csalogatja a szagával.
– A képen látható a szüret ahol a gazda préseli a szőlőt, és
közben csurog a sárga lé.
– A petróleum a régen elhullt növények hulladékából táplálkozik.
– Szent Istvánt Asztrik apát kente fel a trónra.
– IV. Béla kihalt népe pótlásáról személyesen akart gondoskodni.
– Zrínyi halálát a bécsi kamarilla által felbőszített vadkan
okozta.

Labdarúgás
Befejeződött a 2007–2008-as megyei II. osztályú labdarúgóbajnokság. A Nárai csapat az őszi 10. hely után a bajnokság végére három helyet javítva a hetedik helyen végzett.
13 győzelemmel, 5 döntetlennel és 12 vereséggel összesen 41
pontot gyűjtött a gárda. Az 58 rúgott gólból a legtöbbet, 13-at
Draskovics Gábor szerezte. Őt követi Hende László 8, Schnalzer
László 7 találattal. A tavaszi szezonra egy játékos érkezett: Kiss
Miklós a Király Autó együtteséből. Távozó játékos nem volt. Az
ifjúsági csapat az utolsó előtti 16. helyet szerezte meg. 19 pontot
gyűjtöttek össze 5 győzelemmel és 4 döntetlennel. Vereséget 21
alkalommal szenvedtek. De remélhetőleg a következő bajnokságban amikor már összeszokottabb lesz a csapat, a győzelmek

– Afrikában a vizet cisztercitákban gyűjtik.
– Sok régi kőzetben még
ma is megtalálhatók az ókori
halak lábnyomai.
– Arany János a Toldi megírásakor sok kútfőből merített, de leginkább saját kútfejéből.
– A hátgerinc csontokból
áll, a bordákat tartja össze, az
egyik végén ül a fej, a másik
végén ülök én.
– A janicsárok felmentek
Budára, ott gyorsan elszaporodtak és meghódították a várost.
– V. László egy ballada, melyben V. Lászlót feldolgozták.
– Dugovics Titusz a hátsóját a falnak támasztotta és azon
felmászott.
– Zrínyi Ilonának az volt a vigasztalása, hogy özvegységében
két gyermeket szült.
– Mikor Toldi Miklós a nádasba ment, megfogadta, hogy
addig nem jön elő, míg azt a bizonyos dolgot el nem intézi.
– 1848-ban megtartották a szabadságharcot, és Petőfit vállukon vitték a sajtóba.
– A vezérkar kebelében lábrakapott a fejetlenség.
– Magyarországon olyan fejlett az építőipar, hogy minden
főre egy egész tégla esik.
– A föld epileptikus pályán halad.
– A lustaság az a szokás, hogy az ember kipiheni magát mielőtt elfáradna.
– Ha a tévedés emberi dolog, akkor a metereológusok a
legemberibb emberek.
– Az okos ember olyan mint a gombostű, a feje megakadályozza, hogy túl messze menjen.
Közre adja: Péntek László
száma lesz sokkal több. Sokan kaptak
lehetőséget arra, hogy tehetségüket és
góllövő képességeiket megmutassák.
A legtöbb gólt Draskovics Dániel
szerezte (17). Mögötte Németh Bence
végzett 7 találattal, valamint Magyaros
Gergő 6 góllal.
Piros lapokban is bővelkedett mindkét együttes. A felnőttek 6 kiállítást
kaptak, őket megelőzve az ifi csapat 7-el „büszkélkedhet”.
A következő bajnokságban is legalább ilyen helyezést remélünk
a felnőtt csapattól. Sportbaráti üdvözlettel:
Rozmán Pál
sportkör elnök

