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Anyák
napja

Ballagás az oviban

Lakodalmas fesztivál

„Köszönöm Istenem
az édesanyámat!“
„Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.“

Sport

Dsida Jenő e gyönyörű versével köszöntötte
Csóka Szilvia május 17-én a nagymagyari
kultúrházban az édesanyákat, nagymamákat.
(folytatás a 3. oldalon)

Szent Rita nap ünnepe

Hírösszefoglaló képekben
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Gulyásfőző verseny

Majális

Lakodalmas zenekarok fesztiválja

Nyugdíjasaink kirándulása Párkányba

Sport, szórakozás
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Anyák napja
(folytatás az első oldalról)

A kultúrterem ez alkalommal
is zsúfolásig megtelt, ahogy
az már lenni szokott az előző
években is. A Nagymagyari
Magyar Tannyelvű Alapiskola kis- és nagydiákjai 1990től minden év májusában
színes műsorral kedveskednek az anyukáknak, nagymamáknak, nem feledkezve
meg a kedves keresztanyákról és nagynénikről sem.
Az anyáknapi készülődés
már áprílis elején elkezdődik, és ahogy egyre közelebb kerülűnk a virágillatos
májushoz, úgy fokozódik az
izgalom a tanulók és pedagógusok körében egyaránt.
Milyen lesz a műsor, hogy
fog sikerülni, anyunak tetszeni fog? – fordul meg a
kérdés a kis fejekben. Természetesen tetszeni fog, anyu,
nagyi boldog lesz, hogy kicsi
vagy nagyobb csemetéje a
színpadra lép és neki énekel,
táncol, verset mond.
Így volt ez idén is, immár 19.
alkalommal. Az ügyes tanító
nénik, tanító bácsik valóban
szép, színes csokrot állítottak össze a különböző műsorszámokból, és a tanulók
igazán kitettek magukért.

Öröm volt nézni, ahogy a kis
elsősök előadták A kevély
kiskakas című mesejátékot,
a 2. és a 3. osztály tanulói pedig az Aranyszőrű bárányt.
Szívhez szólóak voltak az
anyáknapi köszöntők, verses
összeállítások és énekek. A
humor sem maradhatott ki.
Erről a 7.A-sok gondoskodtak ECETKLUB-RECEPTKLUB
című jelenetükkel.
Természetesen nem hiányoztak a táncosok sem. Színre
léptek a tánckörösök, a MINI
JUNIOR, a MINI MAZSORETTEK és a MINI
TINI. Összesen
hét táncot mutattak be. Megemlíteném az
érdekes japán
táncot, a csipetnyi erotikával
fűszerezett török hastáncot,
a
fergeteges
rock and roll-t,
a bolondos polkát, vagy a bájos charlestont.
Mészáros Marianna, kedves
kolléganőm, valóságos csodát

művel a táncosaival. Egyre-másra nyerik a díjakat a
rangosabbnál-rangosabb táncversenyeken.
Majdnem megfeledkeztem
a bemondókról, akik igazán
szépen, végzős diákhoz méltón konferálták be az egyes
műsorszámokat. Hogy kik
is ők? A bájos, mosolygós
Szandi (Kiss Alexandra) és az
elegáns, komoly Dávid (Horváth Dávid).
Ahogy fogytak a műsorszámok, úgy fokozódott a hangulat is. Az édesanyák csendesen hallgattak, önfeledten
nevettek, elégedetten bólogattak és többször könny szökött a figyelő szemekbe, mint

például amikor Mórocz Szilvia
tanító néni előadta Kibédi
Ervin: Ahogy a napok rövidülnek... című versét, vagy amikor az ötödikesek énekelték
Ratkó József megzenésített
költeményét, a Zsoltárt. És mikor felcsendültek a zárókép ismert dallamai, a szereplők virágot lengetve bevonultak a
színpadra, csaknem az egész
nézőtér könnyezett.
Könnyezett
és
tapsolt,
hosszan és kitartóan.
Kedves édesanyák, nagymamák, szeretteink! Köszönjük
a tapsot, a megtisztelő figyelmet. Műsorunkkal örömet akartunk szerezni, reméljük sikerült.
N.M.

Fejezetek Nagymagyar község krónikájából
A villanyvilágítás bevezetése
Mindennapi életünket
már nem tudnánk elképzelni villany és géz nélkül.
Ezek hiánya megbénítaná életünket. Nézzük, mit
ír a község krónikája a villany bevezetéséről:
„A villamosítást 1930
májusában vezette be

a nyugatszlovákiai villamosművek RT. A villamosítás bevezetése 1
100 000 Kč – ba került
a községnek. Közvilágításra a község utcáin 20
lámpa volt elhelyezve.
Egyidejűleg lett bevezetve a villany a templomokba, iskolákba, a
jegyzőhöz, a postahivatalba és a magánlaká-
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sok közül kb. 50 házba.
A transzformátor a római katolikus templom
mellett bal oldalon volt
felépítve. A községnek
a közvilágítás évente 5
500 koronájába került. A
villany bevezetése előtt
a közvilágításra az utcákon 15 darab petróleum
lámpa volt felállítva.”
(hus)
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Mozgalmas iskolaév vége....
Az év vége közeledtével az élet
a művészeti alapiskolában egyre jobban felgyorsul. Egyik esemény a másikat éri: fellépések,
kiállítások, vizsgák.
2009. május 6-án keyboardosaink, Köles József és Csivre
Krisztián
Dunaszerdahelyen
jártak. Részt vettek a Csallóközi Népművelési Központ által
meghirdetett versenyen, amely
a Divertimento musicale elne-

vezést viselte. PaedDr. Bartalos Imre vezetésével érdekes
versenyprogramot tanultak be
és a lelkes közönség tapssal jutalmazta őket. A szakmai zsüri
nagyra értékelte a keyboard
duó előadását, egyben felhívta
a figyelmet arra a tényre, hogy
kevés eredeti darab születik erre
az egyre népszerűbb hangszerre. A közönség soraiban a dunaszerdahelyi alapiskolák tanulói
foglaltak helyet. Az intézet igazgatóasszonyának bevezető szavai szerint, céljuk népszerűsíteni

a művészeti iskolákat, a bennük
folyó oktatást és felkelteni a
zene iránti szeretetet. Diákjaink
oklevéllel és szép kerámia plakettel tértek haza.
Iskolánkon az oktató-nevelő
munka szerves részévé váltak a
nevelőhangversenyek Ezért május végén Félben (Tomášov) jártunk. Az ottani, szépen felújított
kultúrházban az óvodások és
alapiskolások előtt léptünk fel.
A nevelőhangversenyt
Emília Taláková és
Lunczer Gabriella
tanárnők vezették szlovák ill.
magyar nyelven.
Diákjaink – Ürge
Tamás, Repáňová Martinka, Danis Ľudko, Rigó
Jožko, Hurtony
Enikő, Haramia
Anett, Somogyiová Dianka, Šipoš Karol, Makó József, Lipka
Marika pedig szebbnél-szebb
zeneszámokkal örvendeztették meg a gyerekeket, miközben megismerkedtek az egyes
hangszerek eredetével. Képzőművészeink munkáiból pedig
válogatást nézhettek meg. A
gyerekek nagyon jól szórakoztak.
Minden év májusában kerül
sor a 7. évfolyam diákjainak
abszolvens vizsgájára. Így volt
ez az idén is. Számot adtak az
elmúlt 7 év alatt elsajátított tudásról zeneelméletből, zenetörténetből, valamint a hangszeren
megszerzett ügyességükről. Hat
diákunk végezte el az I. fokot
– Stipula Bianka (furulya), Duducz Anita, Füsi Mátyás, Szegedi
Klaudia és Bittera Gabriella (zongora), Kovár Matej (akordeón),
Köles József (kyeboard) pedig
már a 2. fokot abszolválta. Büszkék vagyunk rájuk, mert kitartó
munkával bebizonyították rátermettségüket. Mindezt be is mutatták az abszolvens koncerten,

amely szintén
jól sikerült. A
gratulációk
után hatalmas
virágcsokrokkal távoztak
végzőseink.
Június elején
megismételtük a nevelőhangversenyt
Nagymagyaron, az itteni
óvodásoknak és alapiskolásoknak is. Ezúttal Bartalos Imre és
Baráth Andrea tanárok meséltek
az egyes hangszerekről, kialakulások történetéről. A gyerekek
figyelmesen hallgatták a zeneszámokat és élénken reagáltak
a zongorán, furulyán, akordeónon, hegedűn, keyboardon,
gitáron előadott zeneszámokra. Lelkes tapssal jutalmazták a
résztvevő muzsikusokat.
Június11-én került sor iskolánk
záró hangversenyére. A termet
képzőművészeink munkái díszítették. A kiállítás két hétig volt
látogatható, így megtekinthették a környező iskolák diákjai is.
Festményeken kívül rajzokkal,
szobrokkal, dísztárgyakkal valamint
textilből, papírgalacsinból készült művészi alkotásokkal
találkozhattak az
érdeklődők.
Mivel egyre több
gyermeket szeretnénk megismertetni a művészetek
csodás világával,
június15-től toborozni jártunk az
iskolákba. 2009.
június 24-én tartottuk a beiratkozást
iskolánkba,
de még ezután is
jelentkezhetnek az
érdeklődők.
Az iskola igazgatósága nevében

köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik valamilyen formában támogatták iskolánkat és így
hozzájárultak ahhoz, hogy munkánk még gördülékenyebben,
folyékonyabban és hatékonyabban folytatódhatott az egész
évben!
Az eseménydús, mozgalmas iskolai év után már nagyon várjuk a
megérdemelt pihenést. Bizonyítványosztáskor mindenki megkapja az általa megérdemelt értékelést, és kezdődhet a VAKÁCIÓ!
Minden diáknak, tanárnak, kollégának jó pihenést, nagyon kellemes, napfényes és élményekben
gazdag szünidőt kívánunk!
Dolán Éva
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Ballagás az óvodában
Óvodánkban a nagyok
ballagására június 24én 9 órakor került sor.
Izgalmakkal teli hosszas
készülődés előzte meg
a ballagás napját, egész
héten szorgalmasan gyakoroltak a nagyok.
A magyar nagycsoportból 11 ballagó Németh
Gabriella, Horváth Eszter,
Kovács Viktória, Czíferi
Bianka, Hegyi Zsanettka,
Nagy Gábor, Sebestyén
Sebastian, Tomanovics
Márió, Paksy Márk, Rajcsányi Dávid és Tóth
Tamás vett búcsút az
óvodai élet megszokott
légkörétől, ahol 3-4 évet
töltöttek. Az iskolába készülődőket a kis- és középsőcsoportos óvodá-

sok egy-egy szál virággal
és verssel búcsúztatták.
A nagyok elköszöntek
az óvónéniktől, a szakácsoktól és az óvodát
körbejárva énekszóval
az egész óvodától. Ajándékba egy-egy hasznos
útravalókkal teli batyut
kaptak, ami segíthet az
iskolában megtett első
lépéseknél. Szeptembertől egy számukra még
ismeretlen, de kíváncsian
várt világ, az iskola nyitja
meg kapuit. A gyerekek
dalos verses műsorösszeállítással adtak számot
mindarról, hogy hogyan
fejlődött személyiségük
és tudásuk az elmúlt egy
év alatt. Táncukat, éneküket, szerepjátékukat, kör-

játékaikat és a szlováknyelv tudásukat a szülők
megelégedett öröme, a
mosolygó arcok és tapsok fogadták. Nem is kell
ennél nagyobb öröm. Az
osztály díszítéséért külön
köszönet a szülőknek.
Elballagott 11 óvodásunk, akik az elmúlt 3-4
évben hozzánk nőttek és
b á r m i l ye n
hihetetlen
is, magukkal visznek
a szívünkből
egyegy darabkát. Mi még
több
év
távlatából
is emlékezni fogunk
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rájuk, felidézve egy-egy
szép emléket, s reméljük
ők sem felejtenek el bennünket, boldog iskolások
lesznek és néha visszalátogatnak régi óvodájukba. Végezetül had kívánjak mindenki számára a
magam és az egész pedagógiai kar nevében élményekkel gazdag nyári
vakációt, kellemes pihenést.
Mózes Iveta

Anyák napja
az óvodában
Minden évben van egy
nap, amiről nem szabad
megfeledkeznünk, ez pedig az Anyák napja, amikor az édesanyákat és a
nagymamákat köszöntjük.
Anyának lenni öröm.
Anya az a személy, akihez örömünkkel, bánatunkkal egyaránt fordulhatunk.
Ő az egyetlen, aki mindig
feltétel nélkül szeret egész
életünkben, és aki számára mindig a gyerekei a
legfontosabbak. Ő az, aki
összetartja a családot, aki
meghallgat, aggódik miattunk, aki mindent megbocsát, és akihez mindig

visszatérhetünk. Az Anyák
napi ünnepséget május
14-én tartottuk az óvodában. A nagycsoportosaink
dallal, tánccal, verssel köszöntötték az anyukákat
és a nagymamákat. A nézők körében nagy elismerést váltott ki a kis szakácsaink mestertudománya,
valamint a lakodalmas
műsorszámuk. A nagyok
két mesedramatizációt is
bemutattak „Az eltévedt
kiscica”, valamint „A kiscsibe és a kisréce” címmel.
A gyerekek igyekezetét
az anyukák tapssal és puszival jutalmazták.
Mózes Iveta
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Szent Rita nap

nagymagyari templomban található Szlovákia legismertebb
Szent Rita kegyhelye.
Szent Rita, akit a lehetetlen ügyek
szentjének neveznek 1381 körül született Rocca Porenaban, Olaszországban. Szülei már idősek voltak, amikor
állhatatos imával kiesdették gyermeküket Istentől. A kicsi leány mindenkit elbűvölt jóságával és szeretetével. A hegyek közötti kis birtokukon
vallásosan nevelték. Amikor felnőtt,
apáca szeretett volna lenni, de szülei,
valószínűleg kényszerhelyzetükben,
odaigérték kezét egy helybeli fiúnak,

aki vad és erőszakos ember volt. Nagyon fiatalon kellett férjhez mennie.
Rita elhatározta, hogy igyekszik jó
útra téríteni férjét. Eltűrte Istenért
férje durvaságait. Soha nem panaszkodott. Engedelmes volt, de azt kikötötte, hogy templomba járhasson.
Bár durvalelkű férje még bántalmazta is, az ifjú asszonynak sok imádsággal, szelíd és engedelmes lényével
sikerült férjét megváltoztatnia. Tizennyolc éven át élt férjével és két fiával
boldog családi életet. Először szülei,
majd a férje halt meg, akit egy régi
ellensége ölt meg személyes bosszúból. Egy év múlva meghalt két fia is.
Amikor az élet feloldotta a földi kötelékeket, teljesülhetett régi vágya.
Casciában az Ágostonrend kolostorába jelentkezett, de háromszor is
visszautasították, özvegységére való
utalással. 1407-ben csodálatos módon jutott be mégis: Keresztelő Szent
János, Szent Ágoston és Tolentinói
Szent Miklós vitték be éjnek idején a
kolostorba.
Különös szeretettel elmélkedett Jézus kínszenvedéséről és arra kérte őt,
hogy ossza meg vele is szenvedéseit. Egy napon, amikor a feszület előtt
térdelt, érezte, hogy egy tövis Jézus

koronájából a homlokába fúródik.
A tövis mély sebet ütött. Az elfertőződött homlokseb kellemetlen szaga
miatt a többi nővértől elkülönítették.
Csak egy római zarándoklat idejére
mehetett az emberek közé, amikor az
Úr a sebet eltüntette, de a fájdalmat
meghagyta.
Betegségei, a böjtök és a munka felemésztették erejét. Utolsó éveit ágyban töltötte. 1457. május 22-én halt
meg. Különleges kiváltságként testét
nem érte romlás.
Rita nővért VIII. Orbán pápa avatja
boldoggá Casciában 1626-ban majd
1900-ban Rómában a Szent Péter
– bazilikában XIII. Leo pápa szentté
avatja. Ettől kezdve május 22.-e a reménytelen ügyek szentjének, Ritának
az ünnepe. Testét Casciában a Szent
Rita – templomban őrzik.
Szent Ritától főként alázatos és áldozatos életének példáját tanulhatjuk
meg és követhetjük lehetőségeink
és körülményeik szerint. Valóban
rendkívüli módon képviseli a nőiség
eszményét és megélte azt bensőségesen a fizikai és a lelki anyaságban
egyaránt. Bajainkban, bánatunkban,
megpróbáltatásainkban és szenvedéseinkben egyaránt bizalommal

Szent Vendel, a jópásztor szobra

Fájdalmas Anya oltár

Szent Erzsébet oltár

Szent Rita
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ünnepéről...
fordulhatunk hozzá. Minden bizonnyal tapasztaljuk majd segítségét és
vigasztalását, szent élete pedig követésre késztet. Iránta való tiszteletet
a rózsa jelképezi.
A községben Szent Rita eredete arra
az időre nyúlik vissza, amikor Lelovics Endre esperes - plébános úr három apácának talált itt helyet. A nővérek tették nálunk ismertté Szent
Ritát. 1970-ben a róla készült kép,
a neves festőművész Feszty Masa
munkája. Tehát eredeti festményről
van szó, amelyet akkor a templom
egy oszlopára akasztottak föl, s alatta található a segítséget kérő ima,
amelyet a kedvesnővérek helyeztek
el oda. A képen kívül egy ereklyét is
őrzünk, Szent Rita tunikájának egy
részét, ami ünnepén tiszteletre ki
van téve.
Amikor 1994-ben jelenlegi lelkiatyánk Naszvadi Sándor esperes
- plébános falunkba került, ő kezdte terjeszteni Szent Rita tiszteletét.
Megszerezte a szertartás szövegét
Budapestről a Kun utcai Szent Ritaplébániáról. Egyre szélesebb körben
terjedt az ünnep híre.
Alig telik el az Új év és január ünnepei,
még jégvirágok díszítik templomunk
évszázados mozaik ablakait, csütörtöki napokon már Szent Ritához
kezdünk folyamodni, minden héten
más-más lelkiatya értékes szentbeszédével, szent mise celebrálásával.
Azonban előtte lelkiatyánkkal imádkozzuk a Szent Rita rózsafüzért és
litániát. Halála előtt Szent Rita tizenöt éven át viselte homlokán Krisztus
töviskoronájának egyik sebét. Erre
emlékezve, megdicsőülésének ünnepe (május 22.) előtt tizenöt csütörtökön át elmélkedünk életének
egy-egy kiemelkedő eseményéről.
Először magunk elé állítjuk erényeit,
majd példáját követve igyekszünk
azokat a magunk mindennapi
életében megvalósítani. Az elmélkedést ájtatosságok és imák fejezik be.
A legtöbb magyar lelkiatya már részt
vett itt a szentmisén, prédikált vagy
vezette a 15 csütörtök valamelyikén
a szertartást.

Május 22-én a tizenöt
Szent Rita csütörtök
után Szent Rita ünnepe nemcsak számunkra, de a közeli és távolabbi helyekről érkező
zarándokoknak is óriási kegyelmek kiáradásának lehetőségét jelenti. Helyszíne a falu
főtere és plébániája. A főoltáron elhelyezett Szent Rita képét
vörös rózsák csokrai díszítik, amely
már belépéskor lelki megnyugvást
nyújt a hívőknek. Nagy számú zarándoksereg érkezik buszokkal Léva
környékéről, Zoboraljáról, a Garam
völgyéből, Komárom környékéről,
akik érkezését harangszó köszönti.
A nép nagyon elfogadta és kedveli ezt a szép Szent Rita–ünnepet.
Már kiskorom óta csodáltam, nem
tudtam mire vélni a sok embert
a templomban, a gyönyörű rózsa
csokrokkal, aminek jelentőségét
csak később értettem meg.
Állandó résztvevője Tóth Domonkos püspök atya, de a tavalyi évben még egy örömteli esemény is
ünnepélyesebbé tette a Szent Rita
búcsút. Ugyanis a csak márciusban
beiktatott Pozsony érsekség vezetője – Zvolenský Stanislav érsek atya
volt az ünnepi szentmise főcelebránsa a sok lelkiatya között. Ezek a
szentbeszédek Isten szeretetét, hitünk elmélyítését, szilárdítását szolgálják. Akik ott voltak tudják mily
csodálatos, reményteljes élmény
a rózsák megszentelése, amikor az
egész hatalmas templomunk szinte
rózsaligetté változik az emberek feje
fölé emelt rózsák láttán. Mily jóleső
érzés a remény, mely hitünkből fakad, hogy a megszentelt rózsaszál,
amit betegeinkenk nyújtunk otthon
át, ha tán testi gyógyulást nem is, de
lelki megnyugvást és új erőt közvetít. Remélem, hogy falunk még nagyon sokáig a „rózsák búcsújának”
kegyhelye marad.
Simon Katalin,
Somorjai MIG tanulója

Lourdes-i kápolna
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Kultúra

Figyelem, meglepetés!
Többek között ez is egyike a művészetek világába
való kirándulások témáinak,
amelyet a VÚB bank alapítványa szervezett a Szlovák
Nemzeti Galériával karöltve.
A „Kirándulás a művészetek
világába” című akció keretén belül az idén is több érdekes, a gyermeki világhoz
közelálló interaktív előadást
szerveztek a fővároson kí-

vüli iskolák számára. Elképzelésük célja, támogatni a
nemzeti örökséget és megismertetni a gyerekekkel a
képzőművészetet.
A nagymagyari Művészeti
Alapiskola képzőművészeti
tagozatának diákjai Renata
Lišková tanárnő irányítása
mellett örömmel vettek részt
az érdekesnek ígérkező kiránduláson. Sokuk számára ez
volt az első alkalom,
hogy ellátogattak a
fővárosba és megtekintették a nemzeti
galériát. Hozzáértő
és lelkes szakelőadók
segítették a csoportokba osztott gyermekeket eligazodni
a képzőművészet világában.
A kisebb gyermekek
a tájképfestészet rejtelmeibe kalandoztak.
Az előadók nagyra értékelték a gyermekek

őszinte érdeklődését és a rengeteg kíváncsi kérdésre türelmesen válaszoltak.
A nagyobb diákok a figuratív
ábrázolás fejlődését szemlélték több évszázad tükrében.
A gótikától kezdve a barokk
képeken keresztül, valamint
a 19. század realista ábrázolásmódját
megcsodálva
eljutottak a 20. század geometriai elemeket alkalmazó
festészetéig. Megismerkedtek a színek szimbolikájával
és alkalmazásuk filozófiájával,

a különböző kifejezési formák
és stílusok lényegével, jellegzetességeivel. Az előadók
felhívták a figyelmüket olyan
részletekre is, amelyeket csak
hozzáértő szem ismer fel.
A gyermekek nagyon pozitívan reagáltak az új élményekre, sokan most láttak
először igazi művészetet.
Élményeiket az iskola műtermének falai közt megörökítették és az iskolai kiállításon
be is mutatták.
(dol.)

Házasulandóknak kapóra jöhetett a harmadszor megrendezett nagymagyari Lakodalmas Fesztivál

Lakodalmas fesztivál Nagymagyaron
Házasulandóknak kapóra
jöhetett a harmadszor megrendezett nagymagyari Lakodalmas Fesztivál, amelyet
ezúttal menyasszonyiruhabemutatóval egészítettek ki
a szervezők. A bemutatkozó

kilenc lakodalmas együttesnek végre lehetősége volt a
találkozásra.
„Máskor nincs esélyünk
összejönni, mert mindenki haknizik. Persze nekünk,
hobbizenészeknek az a leg-

nagyobb elismerésünk, ha
mindig van hova mennünk
és hívnak” – emelte ki a rendezvény egyik hozadékát
Špaček György, a12 éve működő egyházgellei Alf duó
tagja. A közönség nézőpontját a szomszédos községről,
Gombáról érkezett Nórika
világította meg. Lánya egy
év múlva tavasszal esküszik,
számukra remek alkalom
volt az egyes zenekarok
összehasonlítása. „Olyat keresünk, akik jó hangulatot
tudnak teremteni és minden korosztálynak megfelelő zenét játszanak élvezettel!
Találtunk is ilyet”–avatott be
az asszony.
A fesztivál fellépői ezúttal egyforma díjazásban
részesültek, mindössze egy

díjat osztottak ki annak az
együttesnek, amelyet a közönség a legjobbnak vélt.
A közönségdíjas idén a
Molnár duó lett, megtörve
ezzel a Colors két éve tartó
elsőségét.
B. Józan Mónika
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Sport

Önvédelem wing tchung
Mintegy négyszáz éve Kínában
rakták le az alapjait. Tizenkét
éve oktatja Szlovákiában Sifu
Bc. Horváth Lajos, aki jelenleg az
Autodefence Wing Tchun Training Team itteni főoktatója. Mi az
Autodefence Wing Tchun, vagyis
az automatikus önvédelmi rendszer? Sportvonatkozásai után
kutattunk.
Mi az Autodefence Wing Tchun?
Egy olyan korszerűsített automata önvédelmi rendszer, amely az
emberi testre van felépítve és logikus elveken alapszik. Az egyetlen kínai kung-fu-fajta, melyet
egy hölgy, történetesen Ng Mui
shaolin apáca alapított. Azon
alapszik, hogyan segíteni az alacsonyabb, vékonyabb. gyengébb,
alacsonyabb embereken, hölgyeken - hatékony önvédelemmel.
Végül is egy másik hölgyről, Jim
Wing Chunról nevezték el, mert
ő alkalmazta először a gyakorlatban. „Az én mestereim is Kínában
tanultak, és húsz éve önállósodtak. Az eredeti wing-csunba próbáltak modern változatokat bevinni. Új elem lett a szabadharc,
a bokszmancsos segédeszközök megjelenése és a repertoár

mindenki számára való hozzáférhetősége különböző programok
keretében” - magyarázta Horváth
Lajos. (jmk)
Horváth Lajos mesterei közül az
egyik a tavaly elhunyt szlovén
Milan Prosenica volt. „Négyszáz
mérkőzést vívott a ringben. Elsőként alkalmazta és nyerte meg
Hongkongban a szabadharcos
wing-csun küzdelmet - sorolja
érdemeit a tanítvány, majd részletesen is beavat a műfaj titkaiba.
- Nálunk nincs egy olyan fajta
szabadharc, mint a bokszban,
ahol aztán pontozással értékelik
a találatokat. Vannak saját szabályok, amelyek már a modernizált változat jelei. Ez már európai
irányzat. Mi harcolással tanítjuk
nem harcolni az embereket. Elsajátítanak egy repertoárt, de nem
azért, hogy alkalmazzák.”
Adódik a kézenfekvő a kérdés:
akkor miért tanulják?
„Mert ez is egy sport, mely az önvédelmi rendszer egyedülállóságán túl egyfajta személyiségfejlesztéssel is párosul. Alkalmazója
próbálja önmagát megismerni,
hol vannak a korlátai, próbálja leküzdeni a szabadharcban

előbukkanó félelmet. A wingcsun módszerei, gyakorlatai az
egész életformára kiterjeszthetők - hangzik a válasz.
Rengeteg wing-csun-típus létezik nálunk is. Miért éppen ezt
választja az érdeklődő? „Ha eredeti, nem misztifikált változatra
vágyik, hanem minőségre, akkor
köztünk a helye. Mestereim odatették a Chun elé a T-t, így lett
Wing-Tchun, s ez egyben a megkülönböztetés jele is.”
Főhadiszállásuk Pozsonyban
van. Tizenkét év alatt Horváth
főmesternek számos tanítványa
volt. Egyesek kitartottak, mások
lemorzsolódtak. Ő miért csinálja?
„Nagyon érdekel, amit végzek.
Szeretnék útmutatást nyújtani a
személyiségfejlesztésre, s ezzel is
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növelni a biztonságérzetet és az
emberi öntudatot.”
Versenyek többnyire csak Angliában vannak. Miért? „Mivel szervezetünk már húsz éve létezik,
ott nagyobb a bázis. Időnként
összejönnek a diákok, és megmérettetnek. Három állomáshelyünk van Szlovákiában: a pozsonyi Grössling utcai iskolában,
amely fabábus technikai eszközökkel felszerelt, Nagyszombatban, ahol egy tanítványom oktat
és Nyitrán. Ebben a három iskolában egyelőre nincs annyi diák,
akiknek szlovákiai szabadharci
küzdelmet tudnánk szervezni.
Talán majd idővel. Ezért a legjobbak évente júniusban kimennek
Angliába Nick Smart főmesterhez. De vannak küzdelmek Máltán is, igazi ringben. Angliában
tatamin folyik a megmérettetés.”
Horváth Lajos Nagymagyaron
informatikát és testnevelést tanít
a helyi magán szakközépiskolában, ahol órákat is ad. És szervezetük szlovákiai főoktatójaként
tevékenykedik.
„Maximálisan
tizenöt-húsz diákot tanítunk,
minden párral külön foglalkozva.
Nehezebb oktatási módszer, de
többet ad a diáknak. A wing-csun
nagyjából három év alatt elsajátítható, sűrített változatban. Utána
kezd haladóvá válni a kezdő.

FK Nagymagyar
Folytatjuk a csapatok bemutatását, a mai számban a nagymagyari női együttes eredményeivel foglalkozunk.
Női csapat
Az együttes alapítója és egyben edzője Szikela Marcela. A csapat
a járasi első osztályban képviseli községünket. Idei eredményeik nagy dicséretet érdemelnek, mivel a 2008/2009-es idényben
bajnoki címet szereztek.

A női járási 1. osztály táblázata:
1. FK Nagymagyar
2. Alistál
3. Nagyszarva
4. Tany
5. Kisudvarnok
6. Hodos

20
20
20
20
20
20

15
14
12
7
3
1

1
3
3
3
3
1

4
3
5
9
14
17

73:21
84:33
66:42
36:47
18:59
12:87

46
45
39
27
12
4

Játékoskeret: Zsigmond Alexandra, Sáhó Mónika, Kuczman
Anita, Greguš Michaela, Keszőcze Mónika, Hurtony Emese,
Sáhó Anita, Havlík Mónika, Horváth Viktória, Pollák Gabriela,
Cséfalvay Zsuzsanna, Daniš Brigita
Játékosedző: Szikela Marcela
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Eseménynaptár - hírek

Obyvatelia našej obce - Falunk lakossága
V 2. štvrťroku 2009 uzatvorili manželstvo
A 2. negyedévben házasságot kötöttek
František Botló – Mária Botlóová
Norbert Édel – Henrieta Csölleová
Árpád Antal – Judit Méry
Ladislav Bertók – Sabina Šípošová
Vojtech Lovász – Ingrid Vidová
Vojtech Matyelka – Jarmila Parkánska
Stanislav Makovický – Denisa Grellová
Tomáš Ágošton – Beáta Szalayová
Ján Parkánsky – Denisa Göndörová
Radomír Franz – Mária Horváthová
Štefan Rigó – Sandra Kissová
Martin Pišoja – Kristína Poláková

Helyreigazítás!
Községünk tiszteletreméltó polgára, Csermák László, helyreigazítást
kért és kapott is a „múltról a jelennek” (Presinszky Lajos – Bohus Ferenc) című könyvben.
Az említett könyvben a 178. és 179.
oldalon a leírtakkal ellentétben
Csermák Lászlót a silbeki tábori
kórházba Pajor Ferenc vitte el és
ott Csermák László szorult az ápolásra. Egy tábori elbocsájtó levél

azt is igazolja, hogy a
Bocholt-i
táborban is
csak Csermák tartózkodott. Csermák László hazaérkezéséről szóló történetet is Pajor
Ferenc tudja igazolni.
Sajnos az élők sorában már csak
ketten maradtak.

Narodení v 2. štvrťroku 2009
2009. 2. negyedévében születtek

Gulyásfőzés Nagymagyaron

Lucian František Danis, Zsóka Csiba, Mário Sípos,
Marilyn Teruová, Kristian Méhes,
Anna Rigóová, Rudolf Horváth, Peter Ružička, Peter Sípos,
Vilam Mészáros, Dáša Rigóová, Jozef Mezzei,
Rebeca Ballányová, Diana Gatiaľová

Községünkben 2009. július 4-én,
immár 3. alkalommal került megrendezésre a gulyásfőző verseny,
melynek a helyi tekepálya adott
otthont.
Idén szigorú feltételeket szabott a zsűri elnöke, Gubella Ottó.
Kizárólag marhahúst lehetett csak
felhasználni, vöröshagymát, sót,
pirospaprikát, esetleg valamilyen
tetszőleges fűszerkeveréket, de
a paradicsom, paprika sem volt
kizárva. Némi megfontolás után,
a közönség külön kérésére, a burgonya is bekerülhetett a fortyogó
kondérokba. Mellőzni kellett azonban a vadhúst, gombát, egyéb
zöldségeket és titkos recepteket,
hiszen az esélyegyenlőség csak így
biztosíttatott. Inkább az arányok
meghatározása, a kóstolgatások által felfedezett ízek tökéletesítésére
buzdított a zsűri, hiszen az igazi jó
ízű ételekhez érzék kell, ez az amit
a zsűri is értékelni tudott.
Fél háromkor kaptak engedélyt
a csapatok a tűzgyújtáshoz. Megindult a sürgés – forgás a katlanok
és bográcsok körül. Kipirult arccal
aprították a résztvevők a tüzifát,
szelték a húst, szórták a paprikát,
s megsiratták a hagyma felvágását
is. Nagy kóstolgatások, nevetgélések közepette készült a gulyás.
A pálya fölött hatalmas füstfelhő
és mámoros illat terjengett, mely
odacsalta a falu apraját- nagyját.
13 csapat gondoskodott arról,
hogy ne maradjon éhen a társaság.
Természetesen legtöbben községünkből neveztek be, pontosan

Veľa šťastia a zdravia, novorodenci!
Sok sikert és egészséget, ujszulottek!

Naši jubilanti - Jubilánsaink
Veľa zdravia, šťastia, pohody a lásky prajeme všetkým občanom
obce, ktorí v 2. štvrťroku 2009 oslávili okrúhle narodeniny:
Jó egészséget, sok-sok örömöt, boldogságot kívánunk azon
polgártársainknak, akik 2009 2. negyedévében ünnepelték
kerek évfordulójukat:

60 évesek - 60 roční
Helena Mervová, Mária Síposová,
Zlatica Horváthová, František Szikela,
Helena Némethová,
Peter Cséfalvay, Rozália Ziembová

70 évesek - 70 roční
Zuzana Tóthová, Eugen Zsigmond,
Ing. Filip Štofánik, Anna Ághová

80 évesek - 80 roční
Helena Bayerová
Marta Farkasová

Zosnulí v 2. štvrťroku 2009

2009. 2. negyedévében elhaláloztak
Oľga Simotová
Imrich Oláh
Andrej Stanislaw Barkar
František Matušek
Česť ich pamiatke!
Béke poraikra!

8 csapat, nekik ezért külön köszönet jár. Voltak még Somorjáról
(Šamorín), Csákányból (Čakany),
Oroszvárról (Rusovce) és a gázművek vegyescsapata.
Míg tartott a főzés, addig sem
unatkozott a társaság, hiszen Mayer
Bandi szolgáltatta a talp alá való zenét, s két kedves hölgy, Vonyík Erika
és Dudás Tímea, megszólaltatta a
résztvevőket, s gondoskodott arról,
hogy mindenki értesüljön az aktuális fejleményekről. Az eredményhirdetésre este 8 óra körül került sor. A
díjakat a Cosmotrading, a községi
hivatal és Farkas stavebniny ajánlotta fel és a polgármesterünk Ing.
Matiaško valamint a zsűri tagjai adták át. Első helyezést a Termék s.r.o.
és közönségdíjat a Lecky György
csapata kapta. Második a Pizzeria
Beatrix csapata lett, harmadik pedig
a Lecky György csapata lett. Ezúton
is gratulálunk nekik.
Hajnalig tartott a mulatság,
szállt a jókedv. Reméljük olyan hagyomány van kialakulóban, amely
évről – évre elszórakoztatja majd
községünk lakóit. Külön köszönet
jár még a verseny támogatóinak :
Farkas stavebniny Zlaté Klasy, Ruman Jozef – autocentrum Zlaté
Klasy, nagymagyari községi hivatal,
Mayer Zoltán – drevovýroba Blatná
na ostrove, EMP Bratislava, Vlček
textil, Grosstex, Kalmár Károly – Biely dom Zlaté Klasy, Termék s.r.o. –
Šamorín/Mliečno, Pekáreň Rajček
– Kvetoslavov, EK Plus Bratislava.
Dudás Tímea

