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Ez a felsorolás nem lehet teljes, a helymeghatározás sem pontos. Hiszen a táj megváltozott. A tavakat,
örvényeket betemették, a kanálisokat szintén, vagy kiszáradtak, esetleg más mederben folynak. Az
erdőket, zsombékosokat, nádasokat, kaszálókat, réteket megszüntették. Helyettük nagy szántóföldek
vannak. Ahogy a kis dűlők, darabka földek, egy-egy jellegzetes fa környéke eltűntek, nevük is feledésbe
merült. Ezért tartottam fontosnak összegyűjteni őket, amíg még lehet.

Csicsó – a falu – a legidősebb részektől a legújabbig
Csicsó, a Komáromi járás egyik legnépesebb települése a legrégebbiek közé tartozik. Már 1172-ben a
pannonhalmi apátság levéltárában őrzött oklevélben említik Sysou alakban. A Duna menti síkság részét
alkotó Csallóköz alsó részében, a folyótól 1,5 km-re terül el. Közigazgatási területe 29,5 km², tengerszint
feletti magassága 113 m, lakosainak száma a 2011-es népszámlálás szerint 1292 fő.
Valamikor két Csicsó is volt itt, Alsó és Felső Csicsó. Ezért hívják a falu két legrégibb részét Alsó és Felső
falunak.

Felső falu:

Füss felől a belső, nagy kanálison átvezető füssi hídon és a kastélyhídon, a másik kanálison áthaladva,
az Országúton (ma Fő utca) jutunk be Felső faluba. Itt kezdődött a falu a „piros házzal” (nincs meg, id.
Belák Vilmos háza áll a helyén). Az Országút a Duna felé az Erecsi útban folytatódik. Erre haladva volt a
község egyik kútja (a meglevő díszkúttal szemben), Lusztig Móric háza mellett (a felújított mai posta). Itt
áll még romjaiban egy épület, ami pékség volt, utána pedig tejcsarnok. Mindkettőt az a földműves
szövetkezet működtette. Az Atilla-szoborpark helyén nagyon sok kis ház állt – pinceház, pásztorház – sőt
még a községi méntelep is itt volt. Az Országút egy ága pedig elkanyarodik a Megyeri útra, és a gróf
intézőjének, bérlőjének kúriáját (orvosi rendelő és lakás) elhagyva, áthaladva a Csörgéd-patakon és a
Remész mellett, az ún. Vörösköröszt (út menti kereszt, fáját mindig vörösre festik) mellett kivezet a
faluból Kulcsod és Nagymegyer felé. Még a Csörgéd-patakon innen, balról, terül el a földműves
szövetkezet régi és új telepe. Mindkettőben szépen megépített magtárak, istállók, műhelyek, porta
„mázsálóval” találhatók. A régi teleppel szemben az út másik oldalán épült az emeletes irodaház. Ekkor
felújították mellette a grófi birtokról megmaradt tekintélyes, szintén emeletes magtárat. A szövetkezet
tönkrement, az épületek elhagyatottan állnak, gyors romlásnak indultak.
A Felső utca és az Országút sarkát lakójáról, Domonkos Gergelyről, Gergő sarkának nevezték.
Kastély: A Felső utcát mintegy megkoronázza a kastély – a reneszánsz kastély alapjait 1630 táján rakta
le Zichy Pál és 1659-ben fejezte be I. Zichy István. A kastély és a kastély körüli park a falu dísze. A kastély
előtti kastélytóból vezet a Csörgéd–patak a Sóhajok hídjával és a Zengő híddal. A parkban három
mesterséges domb van: Rózsadomb – ünnepségek színhelye, Mennyország, Pokol. A remészi erdő
szélén vezetett a Grófi út gesztenyefasorral. Az iskola helyén, az ún. belső majorban a gróf lóistállója
állt, nagyúri, tornyos lovardával, amit az 1950-es évektől az új telep létrehozásáig a földműves
szövetkezet használt. A kastély 1950-től 1979-ig alapiskolaként szolgált. A felső tagozatos diákok jártak
ide. Tornatermet építettek hozzá. Az istállók és a lovarda helyén épült az új alapiskola komplexuma
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(tanítólakások, tornaterem), amit 1982-ben adtak át, és 1983. január 1-én vettek birtokukba a diákok.
Jóval később az óvodát is ideköltöztették. 2013-ban felújítottak.
Az iskolával szemben ma a Fő tér és a Jednota üzletközpont felújított épülete található.
A Felső utcában volt Weiszberger nagykocsmája (ma is megvan). A kocsmával szemben Fleischmann
Adolf mészárszéket működtetett. Az első Csehszlovák köztársaság idején építették a jellegzetes Batyacipőkereskedés épületét, eredetileg ez is emeletes volt, mint más falukban.
A kultúrház helyén katolikus fiúiskola volt – az 1750-ben épült vályogházat 1844-ben Zichy István gróf
égetett téglából átépíttette – a kántortanító lakásával, ahol az egyházi iskolák megszüntetése után
könyvtárat és borbélyműhelyt alakítottak ki. Az új kultúrház az 1970-es években épült. Először a
földszintes része (a nagyterem a színpaddal és öltözőkkel). Később épült hozzá a kétemeletes rész
(előcsarnok, ruhatár a földszinten, könyvtár az első emeleten, iroda és gyűlésterem a második
emeleten). 2012-ben felújították.
Az Alsó és Felső falut kötötte össze a Közép utca (1869-es leírás szerint a két templom közti rész és talán
a mai Duna utca).
Római katolikus templom: Valamikor csak egyetlen templom, református templom volt bent a
faluban, körülötte pedig temető – 1673-ban az ellenreformáció idején a Zichy család, Csicsó földesurai,
leromboltatták a templomot és helyébe római katolikus templomot építtettek. (Mai klasszicista stílusú
formájában a 18. században alakult ki, a homlokzatba tornyot építettek.) A körötte levő temetőt is
felszámolták. Csicsón a szent búcsú augusztus 15-én van, mivel a Szűz Mária Mennybevétele római
katolikus templomot Nagyboldog-asszonynak szentelték fel. Az első világháború idején két
nagyharangját elvitték, csak a kisharang maradt. Közadakozásból később pótolták az egyik
nagyharangot. Tornyán toronyóra mutatja az időt, üti az órákat. 2000-ben Kálnoky Alojz, Kálnoky Sándor
a csicsói egyházközség volt kegyurának fiatalabbik fia az egykori Zichy kastéllyal együtt visszanyerte a
család birtokait is. Kálnoky Alojz kegyúrhoz méltóan először a római katolikus templomot újíttatta fel,
majd utána a kastélyt. – mellette volt a plébánia épülete, amit 2008–2009-ben bontottak le. Mögötte
istállók voltak, a szocializmus idején az 1950-es évek elején a szövetkezet traktorállomása, majd pedig a
„podnyík”, ahol drótot szőttek, de volt asztalosműhelye is.
Szemben a kanális partján, ahol most a Kishídra térünk, a másik községi kút mellett állt az eredeti, első
tűzoltószertár.
Zárda: A falu egyik legszebb épületében, a zárda – 1889-ben Kálnoky Adél grófnő építtette a Nepomuki
Szent János nevét viselő kolostort, leányiskolát és óvodát (előkertjében az ő kőszobra áll), és ahova Szent
Vince rendi kedves nővéreket (kalapos nővérek, jellegzetes fehér kalapjuk után) hozott. A zárda 1950-től
az új iskola felépítéséig az alapiskola 1. és 2. osztályának, valamint az óvodának adott otthont. Az épület
oromzatán emléktábla van, amin mára olvashatatlan írás tudatja az iskola felépítésének és
felszentelésének dátumát: 1890. augusztus 17.
A Ráb köztől – Raáb család – (ma Öreg utca) lefelé a Zárda mellett az Öreg tóig terült el a Kutyaszorító
és lapos. Ez vizenyős terület volt, közepén kis ösvénnyel, ami átvezetett a laposon. A laposban, a Felső
utca szélén épült a ma álló legújabb, a harmadik tűzoltószertár.
A mai tűzoltószertár helyén volt a községháza, kis könyvtárral – Darányi Ignác földművelésügyi miniszter
ajándéka a falunak az 1899-es árvíz után –, a HANZA-HANGYA hitel- (1917-től) és fogyasztási (1932-től)
szövetkezet épülete (nemzetközi és magyar rövidítése). Később bolt lett belőle, „Pista boltja”, a mellette
levő jegyző házából pedig Keserű Béla bácsi mozija. A mozi mögött, a zárda falához ragasztva
tűzoltószertár volt, időben a második. Ezekkel szemben volt az Öreg tó, amit betemettek. A mai tornyos
tűzoltószertár az 1970-es évek legelején épült, 2015–16-ban felújították.
A sarki épület volt raktár, református iskola, a HANZA-HANGYA fogyasztási szövetkezet boltja – a Lukovicsbolt – nyilvános férfi és női illemhellyel–budival. Majd lakóház lett. Ma az újjáépített házban kis üzlet és
kocsma van, nyilvános WC-vel.
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A református iskolát, amit a mai napig annak nevezünk, a református templom mellett, 1929-ben adták
át. Az épület 1950-től az új iskola felépítéséig az alapiskola 3., 4. és 5. osztályának adott otthont. 1990
után az egyház visszakapta. Egyházi és kulturális eseményeket tartanak benne.
A Gurdonyon (ma Duna utca) – a gurdony tájszó: mezei acat, mácsonya, gyomnövény – volt a legrégebb
református iskola, amiről még vannak emlékeink (a Veselovsky-ház helyén). Az utcában volt még kocsma
jégveremmel – Fleischmann, később Rehoreg János hentesüzlete, szemben pedig Várady József
hentesüzlete, pékség egy kovácsműhely helyén. Ez az utca a községháza utcája. Az épület az 1950-es
években épült, házasságkötő termet is építettek hozzá. 2011-ben felújították.
Az Árokhát a református templom mellett a temetővel kezdődik.
Temető: az 1673-ban megszüntetett temető helyébe a katolikusok új helyet jelöltek ki maguknak, ez a
ma is meglevő köztemető. Reformátusok ide nem temetkezhettek. Ők a Hami út menti dombokra
temetkeztek, egészen a Türelmi Rendelet (II. József, 1781. okt. 25) érvényesüléséig, 1784-ig. A temető
három részből áll: református, katolikus és zsidó temetőből. A temető közepén áll az 1977-ben átadott és
2006-ban felújított ravatalozó. Az első és második világháború áldozatainak emlékére 1993-ban a
ravatalozó mellett Csicsó község felállított egy emlékművet, a falu minden háborús áldozatának
nevével. Az emlékmű falán a Madonnát ábrázoló bronz dombormű Nagy János ismert felvidéki szobrász
alkotása. Előtte díszkút áll, négy öntöttvas főnixmadárral a káváján, fölötte meghagyva a kútágast a
kútgémmel. Fő útja végén áll a temető központi keresztje az öntöttvas testtel, amit 1979-ben a katolikus
hívek újítottak fel.
A temető utcájában a református iskola végében volt a tanító lakása (aztán borbélyműhely volt itt a
lebontásáig), a temetővel szemben pedig szegényház volt. Az utca végére pedig a mostanit megelőző
postát költöztették. Az utcát árok szegélyezte. Árokhát mögött, a Taliga út mentén is házak álltak. Innen
indult az Erecsen áthaladó Malomút, amely kivezetett a dunai vízimalmokhoz–hajómalmokhoz.

Alsó falu:
Ez a rész a csicsói nemesi családok – Nemességi tagpart – és önálló gazdák lakhelye volt, míg Felső falut
inkább a grófi család birtokolta. Meghatározó utcája az Alsó utca. Ebben az utcában volt az első posta és
az első pékség – nemesócsai pék tulajdona, majd Horváth Jenőé, utána pedig Várady Alajosé. De volt az
utcában bolt – Spielmann, Elekes, Andris, kocsma és mészárszék – Gaál, kovácsműhely. Az utcában két
szép kúria áll. Az újabb házat 1930-as években építette Kúr Géza, református lelkész édesanyjának és
nővérének. A másik régebbi kúriát Décsi János jegyző a HANZA-HANGYA Fogyasztási Szövetkezet
alapítója, földbirokos építette az 1910-es évek elején. Másik utcája a Kertalja (Kertész utca), a
református templommal kezdődik.
Református templom: Rögtön II. József türelmi rendelete után, 1784. július 29-én kijelölte gróf Zichy
István földesúr a templom építésére a református híveknek adományozott helyet hivatalos személyek
jelenlétében, mely adományáról donációs levelet is adott a gróf ugyanazon év november 26-án. Még az
1785. esztendőben elkezdődött a templom építése, de az anyagiak hiánya miatt csak az 1788.
esztendőben készülhetett el a torony nélküli templom, melyet rendeltetésének azon év november 2.
Napján ünnepélyes fölszentelés keretében adtak át. Még a templom elkészülte előtt, az 1787.
esztendőben (július 18-án) beszereztek egy harangot, amit a parókia előtt fölállított haranglábra
szereltek föl, és csak az 1797. év szeptember 24-én helyeztek az előtte való évben elkészült toronyba. Az
első világháború idején két nagyharangját elvitték, csak a kisharang maradt. Közadakozásból később
pótolták mindkét nagyharangját. A toronyban most három harang lakik: kis-, közép- és nagyharang. A
templomban a szószék előtt áll a vörös márvány úrasztala, tábláján felirat: A CSICSOI HELV.HITV.HIVEK
ADAKOZÁSÁBOL KÉSZÜLT. 1873. A szószékkel szemben levő falon az első világháború áldozatainak
emléktáblát helyeztek el vörös márványból. A karzatban egybillentyűsoros, sípos orgona van. A
templomot a hívek többször felújították, utoljára a 2010-es években. 2015-ben a templomtorony új,
vörösréz borítást kapott.
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– A református lelkészi parókiával folytatódik. Az épületegyütteshez tartozik a református iskola és a rég
lebontott tanítólakás.
A másik oldal kissé lejjebb a zsidó imaházzal és a mester házával kezdődött. Itt áll még a hengermalom –
ma raktár, ami a Tárnok család tulajdonában volt. Az utcát árok szegélyezte. A Kertalja Duna felőli
oldalán volt a Rakodó. Ide hordták be aratás után a gabonát, itt csépelték ki. Innen vezet az út a Vida
tóhoz. Az Alsó utca és a Kertalja találkozásán volt a Tó – így hívták, emlegetik. Az Alsó utca itt kissé lejt,
ezért Mészáros Pálék (nem a bíróék) dombjának is hívták. A Tó végén volt a harmadik községi kút,
környéke kacsabálok, ringlispíl helyszíne. Itt van egy másik tó a Cigány tó körötte Cigány sor, ma kis
halastó.

Péró:
Az Alsó falut Pérótól erdőség választotta el – Nemességi tagpart. Az elején a Békás tónál, a Csonka ház
sarkánál (már csak a kanyar maradt) volt a községi vágóhíd és a dögtemető. Része a Téglaház. Itt
vetették vályogból a téglát, néha égették is. Itt található a Pőzsi örvény és az Első Gyöpi tó (Kitty tó). Itt
őrizték a falu libáit, de errefelé őrizték a disznókat, a csürhét is.

Újcsicsó:

Ahogy a neve is mondja, csak az 1920-as évek végén, az 1930-as években kezdtek ide építkezni az első
utcájába (Petőfi utca). Többnyire hajósok, de legalábbis tehetősebb családok építették ide téglából,
cserép- vagy palatetős verandás házaikat. Itt volt Fleischmannék gabonafelvásárlója. A kaszárnya szintén
ekkor épült, 1926–27-ben a pénzügy- és határőrség számára (fináncház). A második világháború idején
községháza is volt benne. 1942-ben építették a Hami út mentén az ONCSA házakat (Országos Nép- és
Családvédelmi Alap). Ekkor már kezdtek építkezni a Ravaszlik-Erecs felé. A Ravaszlik utcát Piri utcának is
szokták emlegetni. Az 1965-ös árvíz után épültek a panelházak az Erecsi út mentén.
Tontul – ma már inkább ezt a részt nevezik új Csicsónak:
Tón–kanálison túl. A falu legújabb része. Ezen át jutunk be a faluba Komárom felől, a Nagykanálisi vagy
más néven Füssi hídon át. Majd a kastélytónál, a kastélyhídon keresztül jutunk a Felsőfaluba. Valamikor
itt kezdődött a falu a „piros házzal“. Tontul lapos, vizekkel sokszor elárasztott, erdős határ volt. A XX.
században a grófi család kialakított egy Tontult átszelő, az Országúttól egészen a Kiserdőig nyúló,
platánfákkal szegélyezett sétálófasort, a Spallér utat. Többnyire fiatal családok költöztek ide az 1950-es
években, először inkább az Országút mentére (Fő utca). Ebben az időben nevezték kissé gúnyosan
Pelenka utcának. Ekkor fúrták az ártézi kutat. Ártézi kút kevés helyen van. Becsüljük meg! Itt áll a
dohányszárító, ma fémlerakat. Ekkor emelték a kanálison átvezető, Felső utcát a mai Jókai utcával
összekötő gyalogos Kishidat, először csak fából. Ma már autóval is át lehet rajta hajtani. Ez a kanális a
valamikori Millér-ér nyúlványa.
Az 1965-ös árvíz ezt a részt szinte teljesen romba döntötte. Mai formájában a nagy árvíz után épült ki.
A faluhoz tartozott még: Körösztmajor-Keresztmajor kőkereszttel – átadva 1875-ben, emeltették gróf
Waldstein János és felesége Kálnoky Adél grófnő, amikor a majort, cselédjeik házaival, építtették. Innen
ered a major neve. 2007-ben felújítva és felszentelve –, Kécs – valamikori falu –, Tóth-ház Nagymegyer
felé (az út mindkét oldalán), Lion-ház a Szakajtás mellett, erdészház Erecsen, gátőrház Pallag után,
Cickeház Remésznél.

Csicsó határa – észak – kelet – dél – nyugat – északnyugat irányban Kécstől Kécsig
A falu felett északra Kécstől Gellér felé haladva:
Odolló: Kécstől délre, Bödők Pál kútjával a szélén, délre Fenyves, Körösztmajor-Keresztmajor
kőkereszttel, Patkó sziget, Kissziget, Bérittye-Bőrétje-Bérrétje(?) a nagyúttal, a végén hármas
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útelágazás: 1. Odolló felé a szederfákig (régen kavicsbánya), Nemes tó, 2. nagy körtefához (több is volt
errefelé), 3. Némőke-Nímőke felé.
Farkasföld, Mire-Millér (mély ér), Rákoca, Böllő, Böllőköz, Köles, Nímőke-Némőke, Nyárfahát –
zsombékos, nádas helyek (nádvágás). Valamikor réti-nádi farkasok (toportyánférgek) tanyáztak bennük.
Tontul az országútig:
Kerekerdő, Spallér út, Káin sziget, Hosszútontúl a nagykanális után, Füss felé
Alsó falutól keletre, Péró és Kolozsnémára vezető út felé:
Nemességi tagpart, uradalmi földek, Alsó Agarátszer, Cigány tó, Cigánysor, Kisföldek, Békás tó, Kiserdő,
Téglaház, Első Gyöpi tó, domb a körtefával, Hosszigyöp, Pőzs – pőzs: vastagabb vesszőből kötött nyaláb,
ezzel verték körbe a vizek partját, ez volt a pőzsülís, mert főleg a futóhomok miatt veszélyes volt a
megközelítésük. Kistöltés – nyúlgát, a kanálist zsilip kötötte össze a Dunával –, Kerek tó, Külső és Belső
Pozsgai örvény a Duna töltésénél.
Alsó falutól délre az Erecsi úttól Kolozsnéma felé a nagytöltésen kívül és belül:
Búzáskapun felül, Búzásrév, Papok földje-kertje (füssi kat. e.), Búzáskapun alul, Malomradűlő (a temető
mögött), Vida tó, Kenderes domb (kenderáztatás és szárítás), Rakodó, Hosszúkláb és örvény (halászás),
itt volt a Bezdány-Breznányi lejáró, (ma hosszúklábi lejáró) az erdőkerülő házával. Brezdány kis falu volt,
csárdával (füssi kat. e.) Hosszúfő, Depó kőházzal (füssi kat. e. gyümölcsöse), Karom domb, Pagony,
Fertunka, Jegyzőtéglaház (téglavetés), Újörvény, Aranyvesszős (kosárfonáshoz vessző), Nagy Varjas,
Varjas, Horgas, Papok rétje (füssi kat. e. csikóinak legelője), Felső Agarátszer, Búzáskapun
keresztülvezető Első és Belső taliga út. Búzáskapu közepén kanális folyt, amit az 1970-es években
betemettek. Újörvénytől indult és gégével vezették a Vida-tóba.
Kulcsodtól, Erecsig:
Csiliz-Csilez patak, Gözü erdő és legelő, Külső-Kűső-Kíső rét és erdő (kaszáló a töltés Duna felőli oldalán),
Pallag-Parlag, Pénzes örvény, Paprét (birkalegelő), Ásás (a szivattyúnál), Körtéfasziget és örvény
Szakajtásnál, Erecs, (eres-erekkel hálózott, valamikor falu volt) Erecsi tó, Farkastorok, Hatöles tó, Bíró tó,
Ravaszlik-Erecs, Vörösdomb, Szapárka.
Erecsen áthaladó Malomút vezetett ki a dunai vízimalmokhoz. Ezen az úton hordták a gabonát a
malmokhoz. A Dunán Külső réttől Hosszúklábig nagyon sok malom-hajómalom őrölt. A malmok úszó
részét télre behúzták a parthoz. „András, hazaláss!” – tél előtt, november 30. volt az utolsó napja a
partravontatásnak.
A Duna ezen a részén sokfelé ágazik – Apáti ág, apró szigeteket alkotva. A legjelentősebb és legnagyobb
a Kisbajcs-Nagybajcshoz tartozó Bajcsi sziget.
A nagytöltésről három lejáró – „rampa” – rámpa vezet a Dunához:
Felső-Főső-Kockás rampa a Külső-Kűső-Kíső réthez vezet.
Erecsi lejáró a Malomúthoz vezet.
Alsó-Hosszúklábi-Bezdányi-Breznányi lejáró egy csárdához, az erdőkerülő házához vezetetett. Ezek az
épületek már régóta nincsenek meg. Itt a füssi katolikus egyház birtoka volt.
Ham (Han vagy Hany más néven, más tájakon) és a Szakajtás környéke:
János rét – Domonkos János rétje, Ham, Hami kanális (nádvágás – Vass Vince gelléri lakos volt a "Hamkirály", libalegelő), Legelő-Első legelő-Nagylegelő-Közös legelő (tehenek, lovak legelője nagykúttal, ma
egy részén nagy halastó van), – A Szakajtás az 1899-es árvízkor keletkezett dunai holtág, körötte töltésgát. Fürödtek (papfürdő), halásztak (halász Décsi Károly) benne. Ma természetvédelmi terület
tanösvénnyel. Itt áll a Lion-ház. Volt lakójáról, az olasz származású Lion Viktorról nevezik a környéket
újabban Lionnak: egymással szemben Kis Lion a nagytöltés Duna felőli oldalán, Nagy Lion a gátőrház
oldalán. Kisszőlő, Nagyszőlő, Bíró-rét, Berecki-erdő, Nagyág és örvény (kenderföldek és kenderáztatás),
Öregnyilaskereszt – nyilazás: az újraosztásos földközösségben a földek sorshúzással történő szétosztása
a jogosultak között –, Kőtszeg, Belső rét, Keskenyek.
Remész, remészi erdő, Megyeri út környéke:
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A falu szélén a Megyeri út áthalad a Csörgéd hídon, patakon.
Megyeri úttól kifelé balra: Kövécsgödör-Kavicsgödör, Grófi út, grófi ménesakol kúttal, Ménesakó mögött
Böcs nevű falu volt (1592-ben elpusztult), Likói legelő (tinólegelő) és kút, kuruc domb-sánc, Eperjes,
Bálint rév. – Thököly kuruc hadai 1682-ben a Csiliz patak melletti csatában megfutamították a
labancokat. A kurucok a hagyomány szerint az Ajánlati vagy a Likói legelőn táboroztak.
Megyeri úttól kifelé jobbra: Nagyszeg, Libahát, Csikere, Paphát, Külső-, Belső Ajánlat, Cickeház a
kilátóval, Ajánlati legelő. Az 1848-as és 1871-es úrbéri törvény alapján a falu határában 1872-ben
megtörtént a birtokrendezés. Ajánlatot (felajánlott föld) és Eperjest a zsellérek földjét is tagosították.
Nagymegyer felé:
Balról: Báboca és örvény a kulcsodi bejárónál, Gulyaszeg, Tótház
Jobbról: Szántás a másik Tótházzal (már nincs), Kécs – valamikori falu, Kécspuszta, Szöllős domb
magtárral (már nincs).
Már Füss határához tartozik: Balog tag északon és Hatos tag a Kolozsnémára vezető út mentén.
Édesanyám elbeszélésében említett még négyes és ötös tagot is, de ezek helyét már nem ismerte.
A paraszti világ a délnyugati égtájnak, ahonnan többnyire a viharok, esők érkeznek, nevet adott.
A csicsóiak rohadt szegletnek nevezték-nevezik.

6. ÉRTÉKTÁR – CSICSÓI HELYNEVEK – Nagy Amália

