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NAGY IMRÉVEL BESZÉLGETTÜNK…

- Szeretettel üdvözöllek a Dobszó olvasói és szer-
kesztői nevében! Először is, szeretnénk megköszön-
ni, hogy elvállaltad ezt a riportot! Talán kezdjük a
megszokott „bemelegítő körökkel”!
Megtennéd, hogy bemutatkozol az olvasóknak, és

néhány mondatban összefoglalod: ki is az a Nagy
Imre?

1962-ben születtem Tápiószőlősön. Apám
kőműves mester volt, anyám a helyi termelőszövet-
kezetben dolgozott. Hárman vagyunk fiútestvérek.
Sorkatonai szolgálat után mentem a rendőrséghez
dolgozni annak ellenére, hogy apám kommunistael-
lenes volt. Én ezzel mindig úgy voltam, hogy a mun-
kámat akartam elvégezni becsülettel, és nem
érdekelt az akkori kommunista rendszer.
A nagykátai Rendőrkapitányságon dolgoztam, és
Pándon, a szomszéd faluban közel húsz évet, mint
körzeti megbízott. Itt a hosszú évtizedek alatt lehe-
tett igazán megismerni az embereket, hogy milyen
az a magyar ember!
Négy gyermekem van, három lány és egy fiú. Már
van két aranyos unokám is, Istvánka és Zsombor.
Harmincéves rendőri munkám után mentem nyugdíj-
ba, majd a tápióbicskei Törökvölgye Vadásztársaság-
nál hét évig voltam alkalmazásban, mint
vadgazdálkodási technikus és hivatásos vadász. Je-
lenleg még itt vagyok vadásztársasági tag.
- Annak apropóján kerestünk meg Téged, hogy
még a tavalyi év folyamán megjelent egy könyved
„A Tápió-mentén vadásztam” címmel. Elmesélnéd,
honnan jött az ötlet, hogy írásra add a fejed? Miből
merítettél inspirációt?

Kérdésedre válaszolva a könyvvel kapcsolat-
ban, a Tápió-mentén vadászok már nagyon sok évti-

zede. Ez idő alatt folyamatosan gyűjtöttem az
emlékeket, fotókat. Így pár évvel ezelőtt úgy döntöt-
tem, hogy az elmúlt tíz évről írnom kellene egy
könyvet.
El is készült három évvel ezelőtt. Két évet vártam
vele, de a múlt évben sikerült kiadni. Egy nagyon jó
volt kollégám segített a lektorálásban, legalábbis egy
részében.
- Megtennéd, hogy pár mondatban összefoglalod,
miről is szól ez a könyv?

A könyv a 2007 és 2017 közötti évekről szól,
az itt, Tápióbicskén elejtett nagyvadakról, valamint
vadásztársaságunk életéről és történetéről. A könyv-
ben bemutatásra került a Törökvölgye Vadásztársa-
ság területe, valamint az Agyagásóról és az ott élő
gyurgyalagokról is olvashatnak benne.
- Bár nem tudom, mennyire tartod titokban, de én
már tudok róla, hogy egy új könyv is készülőben
van. Mesélnél erről is egy kicsit nekünk?

A könyv, amit most fejeztem be, az 1968-tól
egészen a napjainkig megtörtént vadászati esemé-
nyekről, vadásztörténetekről és elbeszélésekről szól.
A címe is ez: Vadásztörténetek és elbeszélések.
Már hatévesen is visszaemlékeztem azokra a törté-
netekre, amelyek körülöttem a vadászatról szóltak,
majd nyolcévesen a saját vadászataimról is tudtam
írni. Tehát a sok évtized írásai összegyűltek, és azo-
kat újból átgondolva papírra vetettem. A lányom,
Martina segített nekem az új könyvem grafikai mun-
káinak elkészítésében.
- Nem tudom, hányan tudják, de nekem vannak in-
formációmorzsáim arról, hogy a sport is életed
szerves része. Megismertetnéd az olvasókkal ezen
oldaladat is?

A sport mindig az életem része volt, mivel a
családban apai ágról a nagymamám húgának a fia,
tehát a nagybátyám, Komjáti János súlyemelő volt,
aki az 1976-os montreáli olimpián 76 kg-os súlycso-
portban, szakításban aranyérmet nyert.
Tizenegyszeres magyar bajnok volt, és számtalan
nemzetközi versenyt is nyert, így engem is inspirált
a súlyemelés, és már tizenegy évesen amatőr szinten
foglalkoztam vele.
Tizenhárom éves koromban már Tápiószentmárton-
ba, az ott működő klubba jártam. Attól kezdve ezt az
erőemelő sportot nem lehetett abbahagyni. Kisebb-
nagyobb megszakításokkal, de mindig csináltam, és
jártam versenyekre is. Nagyon sok versenyen vol-
tam, most nem is tudnám megmondani, hogy há-
nyon vettem részt, de 2018. szeptember 29-én,
amikor polgármesteri elismerő oklevélben részesül-
tem a sportban elért eredményimért, amit ezúton is

ismét köszönök, abban az évben összeszámoltam,
hogy hány amatőr és profi versenyen vettem részt:
összesen 207 volt.
Azóta is már körülbelül 15-20 versenyen voltam,
melyek közül nagyon fontosak számomra a nemzet-
közi versenyek az elmúlt 46 év során.
Pár adatot mondanék: országos versenyt nyertem
harmincháromszor, ebből BM versenyt tizenhét al-
kalommal.
Magyar bajnokságot nyertem négyszer, (3 arany, 1
ezüst), Európa kupát pedig egyszer. Világ kupát
négyszer, Európa bajnokságot szintén négyszer, (1
arany, 2 ezüst, 1 bronz).
Világbajnokságot négyszer, (1 arany, 2 ezüst, 1
bronz), a Scitec kupát pedig hat alkalommal sikerült
megszereznem.
Szlovák kupát egy alkalommal, Vitaflex (ukrán ku-
pát) pedig négy alkalommal nyertem.
Lányom, Martina szokott elkísérni a versenyekre, és
mint versenyző, már ő is nyert országos versenyen 1.
helyet.
Még az elmúlt évben is sikerült két helyezést be-
gyűjtenem Szlovákiában, majd megnyertem egy Eu-
rópa bajnokságot fekve nyomásban és egy Magyar
bajnokságot.
A múlt évben a vírus miatt csak ennyire telt, az idén
pedig sajnos még nem tudtunk versenyre menni, hi-
szen akadályoztatva vagyunk a járvány miatt.
Most április 14-16-ig mentünk volna Lengyelország-
ba, de sajnos az is elmaradt.
Az elmúlt évben Miskolcon lett volna a világbajnok-
ság, ám sajnos már az sem került megrendezésre. Ta-

lán az ősszel mindent bepótolunk! Ezúton is azt
ajánlom mindenkinek, hogy minél többet sportoljon,
és ne mondja senki, hogy dolgozik, nem ér rá, a
sportra mindig kell időt szakítani, mert jobb a közér-
zeted! Tessék minél többet mozogni és sportolni!
Jövőre már hatvanéves leszek, és jól érzem magam a
sportnak köszönhetően. Teljesen natúr emberként
élem az életem, és még ebben a korban is 140-150
kg-ot tudok fekve nyomni.
- Végezetül megkérdeznélek: amikor éppen nem al-
kotsz vagy edzel, mivel szereted elütni a szabadidő-
det?

Még dolgozok, alkalmanként el szoktam
menni festeni egy kft-hez, illetve vadászni járok, és
vadászattal kapcsolatos képeket festek.
- Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a kér-
déseimre, és eredményekben, sikerekben gazdag
időszakot kívánok neked a szerkesztőbizottság ne-
vében is!

Fajka Szabolcs

BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT ÉVI TEVÉKENYSÉGEMRŐL…
Megtisztelő, hogy a Dobszó Szerkesztősége ismét felkért arra, hogy a tavalyihoz hasonló beszámolóban

összegezzem az elmúlt éves tevékenységem – ennek most eleget is teszek.

A 2020-as év mindenki számára felejthetetlen
esztendő volt. A tavaszi pánikhangulatot, a nyári
lazítást és az őszi zárást, majd jelen sorok írásának
idején a még szigorúbb korlátozások utáni időszakot
mindenki másképp éli meg, de abban megegyezünk,
hogy alig várjuk a végét. Miért ezzel kezdem? Ez a
rendkívüli helyzet nyilván az ember magánéletét is
megváltoztatja, ami magával rántja a hobbit is.
A XXII. kerületi Klauzál Gábor Budafok-Tétényi
Művelődési Központban 2020 januárjában
megnyitott kiállítás képeit március közepén szedtük
volna le, ha tudtuk volna… Az ország bezárt, a képe-
im a látogatók nélküli művelődési központ falain
maradtak, olykor visszaköszöntek a budafok-tétényi
operatív törzs sajtótájékoztatóinak hátterében. A ma-
ratoni hosszúságúra nyúlt kiállításomat nyáron sike-
rült leszedni. A helyzetre való tekintettel ezeket a

képeket azóta sem láthatta a műkedvelő közönség.
Ami egyfelől veszteség, másban lehet akár nyereség
is. A tavaszi lezárások miatt több hónapot töltöttem
Tápióbicskén. A rendkívül tiszta áprilisi éjjeleket ki-
használva igyekeztem egyéni rekordokat dönteni.
Egyes felvételek még azóta sem kerültek publikálás-
ra, más felvételekkel viszont villámtempóban kellett
dolgoznom. Ilyen kép volt többek között a 2020. áp-
rilis 1-jén készült képem, amikor a Vénusz és a Fi-
astyúk együttállását örökítettem meg olyan módon,
hogy a látómezőben áthaladó Nemzetközi Űrállomás
is a képre kerüljön (a gyorsasága miatt csak egy
csíkként jelenik meg a fotón).
A képet pár óra alatt feldolgoztam, és másnap este
már érkezett is az értesítés, hogy 2020. április 3-án a
NASA APOD (nap képe) oldalán „A nap képe” lesz!
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Ez az egyik legnagyobb megtiszteltetés, melyet egy
asztrofotós kaphat, mivel napi szinten több száz kép
közül válogatnak a szerkesztők; és az amatőr
asztrofotósok képei mellett akár a Hubble-űrtávcső
által készített fényképek is versenybe szállhatnak. A
képet számos nemzetközi és hazai média is
közzétette. Hasonlóan gyorsan kellett cselekednem,
amikor a SpaceX Crew Dragon űrhajóját örökítettem
meg a hátsó kertből!
A nyári lazítás idején azt gondoltam, hogy a rövid
éjszakákat kihasználva kicsit pihenhetek, ehelyett
akkor lendültem bele igazán! A C/2020 F3 (NEOWI-
SE)-üstökös feltűnése több mint húsz éves várako-
zásnak vetett véget. A szabad szemmel is látható
csodás égi vándort július elejétől egészen augusztus
közepéig követtem. A 48 nap mérlege: 18 átfotózott
éjszaka, 122 GB adat, 3766 képfájl és rengeteg, a fo-
tózáshoz köthető élmény!
2020. augusztus 20-án is egy különleges élményben
volt részem. Nagyszerű érzés különböző helyeken
publikálni településünk nevét, viszont még ennél is
különlegesebb az, hogy helyi szinten is értékelik a
munkámat. 2020-ban a község jó hírnevének öregbí-
téséért polgármesteri elismerésben részesültem.
Megtisztelő és egyben zavarba ejtő volt Herczegh
Róbert polgármester úr elismerése; és ígérem, hogy
minden erőmmel azon leszek, hogy a jövőben is rá-
szolgáljak erre a bizalomra!
Az őszi iskolakezdés mindenki számára nehézkes
volt. A budapesti helyzetet tekintve nem kockáztat-
hattam, ezért elég ritkán jártam vissza Tápióbicské-
re. A szüleimmel, barátaimmal és a hobbimmal való
kapcsolatomat is át kellett helyeznem a digitális tér-
be. Szerencsére a Magyar Asztrofotósok Egyesületé-
nek éves kiállítását még viszonylag enyhébb
korlátozások között sikerült megrendezni a Magyar
Természettudományi Múzeumban, ahol sorozatban
harmadszor is szerepelhetett munkám.
Ennél a hobbinál hogy lehet elképzelni, hogy átme-
gyek a virtuális térbe? Különböző külföldi obszerva-

tóriumok távvezérelhető távcsöveinek használati
jogát vásárolom meg egy-egy kép készítésének ide-
jére. Az alkotás érzése hiányzik, ezzel valamelyest
lehet pótolni, de a személyes fotózás élményével
messze nem mérhető össze. Ha robottávcsövet hasz-
nálok, akkor igyekszem mindig valami egyedit al-
kotni, ez ősszel többször is sikerült: több „Hónap
képe-díjas” fényképem is készült.
Novemberben az M2 Petőfi TV „Én vagyok itt” cí-
mű műsorában készítettek velem egy pár perces
helyszíni portréfilmet. Néhány héttel később meg-
tudtam, hogy ismét elnyertem a Miniszterelnökség –
Családokért felelős tárca nélküli miniszter és a
Nemzeti Tehetség Program által meghirdetett Nem-
zet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjat!
Az ösztöndíjból egy speciális csillagászati kamerát
vásároltam, ami sokkal nagyobb előrelépés az eddig
általam használt belépőszintű tükörreflexes fényké-
pezőgéphez képest. A következő hónapok most még
az új eszközökkel való ismerkedésről szólnak, de bí-
zom benne, hogy mielőbb teljes értékű munkát tu-
dok velük végezni, és még több gyönyörű
objektumot mutathatok meg a Tápióbicske feletti
csillagos égboltról!

Majzik Lionel
Kép:

Kozmikus forgalom (A Vénusz, a Fiastyúk és a Nem-

zetközi Űrállomás találkozása Tápióbicskéről) –

NASA „A nap képe” 2020. 04. 03.

NÉPI VISELETKÉSZÍTÉS TÁPIÓBICSKÉN

Amikor január végén felvételt készítettünk a Williams Televízióval A magyar kultúra napjára, ott láthattuk
először kiállítva Csizmadiáné Juhász Zsuzsanna gyönyörű, saját kezűleg készített magyar népviseleteit.

Fantasztikusan szépek voltak, melyekhez ezúton is gratulálunk!
Arra kértük Zsuzsit, hogy meséljen nekünk erről a szép és nagyon különleges hobbiról…

Köszönöm a bemutatkozási lehetőséget!
Azzal kezdeném, hogy már nagyon korán, kisgyer-
mekként megtanultam hímezni a nagymamámtól,
varrni pedig az édesanyámtól. Első szakmámat ez
irányban tanultam ki, majd hosszú évekig dolgoztam
a ruhaiparban, aztán fiam születésével ezt a szakmát
választottam.

Ekkoriban lettem tagja a Tápiószőlősön alakult Ha-
lesz amatőr táncegyesületnek. Sokféle tájegység
néptáncát tanultuk meg, melyekhez színpadképes
népviseletre volt szükség. Korlátozott anyagmennyi-
ség mellett kellett hiteles viseletet készítenem. Sem-
milyen viseletkészítő háttérrel sem rendelkeztem,
ezért az interneten kerestem képeket és leírásokat.

Annyira megtetszett ez a feladat, hogy elkezdtem
képezni/képeztetni magam ez irányban. Elvégeztem
a Hagyományok Háza által indított viseletkészítő
képzést 2018-ban, ahol oktatóm és mentorom Tajti
Erzsébet volt, aki tudása legjavát próbálta nekem át-
adni. Sokat tanultam tőle, de rájöttem, hogy ha éle-
tem végéig tanulom ezt, akkor se fogok tudni
mindent, hiszen rengeteg tájegység van szebbnél
szebb és színesebb viselettel...
A hímzés számomra összekapcsolódik a viselettel,
ezért a Békéscsabai Népművészeti Egyesület által
szervezett népi kézi és gépi hímző képzésen veszek
most részt, amely egy kétéves képzés. Idén nyáron
vizsgázom, és utána jöhet az oktatói. Nagy álmom,
hogy szakkör formájában adhassam tovább az eddig
megszerzett tudásomat és tapasztalatomat!
A viseltek készítéséhez az elődeink által használt ru-
hadarabokat veszem alapul. Készítek hagyományos
viseleteket, melyek tulajdonképpen rekonstruálják az
eredeti darabokat, de saját tervezésű ruháim is van-
nak, melyek a mai kor emberének szolgálnak, hiszen
ma már nagyon kevesen hordanak autentikus visele-
tet. Nagyon szerettem volna, ha a szakdolgozatom és
a vizsgamunkám is a tápióbicskei viseletet dolgozta
volna fel, de ezt idő és megfelelő forrás hiányában
nem tudtam volna kivitelezni. Két éve keresem-kuta-
tom a szakirodalmat, múzeumokat, tájházakat a Tá-
pió-mentén fellelhető szellemi és tárgyi emlékek
után; mindezt több-kevesebb sikerrel. Végül is leírá-
sok és korabeli képek alapján kezdtem hozzá a re-
kontruáláshoz.
Ezzel egy időben olvastam egy közleményt, hogy
Tápióbicske polgármestere, Herczegh Róbert szintén
szeretné visszahozni a köztudatba a településükön
viselt hétköznapi és ünnepi viseleteket. Ennek meg-
valósításához keres megmaradt ruhadarabokat vagy
képeket, valamint olyan személyeket, akik ezeket el
tudják készíteni. A közös munka ekkor elkezdődött.
Jelen pillanatban e nemes feladat kitölti minden idő-

met az iskola mel-
lett. Egyébként
minden viseletnek
megvan a maga
szépsége és nemes-
sége, így nem tudok
választani, mert
nincs kedvencem, de
mivel szülőfalum
Tápióbicske, így an-
nak viselete külön-
leges helyet fog
elfoglalni a szívem-
ben, lelkemben.
Munkáimat már több
helyen megmutat-
tam: a Hagyomá-
nyok Háza által
szervezett népművé-
szeti kiállításon, az
Egri Viseletkészítő Konferencián, szülőfalumban,
Tápióbicskén, valamint a Békéscsabai Textiles Kon-
ferencián, ahol a Györgyfalvi kabátommal II. helye-
zést értem el.
Az arra érdemes munkáimat egy szakmai bizottság

által zsűriztetem. Ez az
alapja és módja, hogy
valakiből, ha szeretné,
egyszer népi iparmű-
vész válhasson. Na-
gyon fontos az ő
szakmai tudásuk, hi-
szen ők a szakma mes-
terei, én pedig szívesen
fogadom mindig a ta-
nácsaikat.

Csizmadiáné Juhász
Zsuzsanna

TAVASZ A KAPTÁRBAN

Április volt. Ilyenkor már a családok erősen
fejlődésnek indultak, és a hóvirágról, az első
gyomnövényekről virágport gyűjtenek, hogy az új
életeket fehérjével tudják etetni.
Így volt ez az idén is. Januárban az anya (királynő)
már hozzákezdett a petézéshez. Szép reményekkel
indult az évünk. Aztán jött a március eleje… A
fiasítás leállt, a családok újra összehúzódtak.
Fagyosak voltak az éjszakák, mint télen.
Március 27-én bontottam kaptárt. A családok
egészségesek, méztartalék van, de a virágpor
hiányzik.

Az anya most kezdett újra petét rakni; két-három
generáció kimaradt. A repce virágzására (április 13-
15.) bizony alig volt megporzó méhecske…
Reménykedünk, mint mindig. 2020 nagyon rossz év
volt, mézhiány van.
Bizonyára tudják, a méhek legnagyobb haszna nem
a megtermelt méz, nem a viasz, a propolisz stb.,
hanem a MEGPORZÁS!
Vigyázzunk a méhecskéinkre, mert nélkülük, a
megporzás nélkül az ember élete is veszélybe
kerülhet!

Bori József


