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Húsvét vasárnap – Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe 

Vasárnap hajnaltájban az asszonyok 

jelentek meg először a sírnál, hogy Jézus testét 

bebalzsamozzák, amire a pénteki gyors temetés 

után már nem volt lehetőség, hiszen a 

nyugalomnap, a szombat beköszönte után 

mindenki megpihent. (A szombat péntek estétől 

számított.) 

Lukács evangéliuma 24. rész 

„1A hét első napján kora hajnalban 

kimentek a sírhoz, s magukkal vitték az 

előkészített illatszereket is. 2Úgy találták, hogy a 

kő el volt a sírtól hengerítve. 3Bementek, de az Úr 

Jézus testét nem találták. 4Még fel sem ocsúdtak 

meglepetésükből, már két férfi jelent meg 

mellettük ragyogó ruhában. 5Ijedtükben a földre 

szegeződött a tekintetük. De azok így szóltak 

hozzájuk: „Miért keresitek az élőt a halottak 

között? 6Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek 

vissza, mit mondott nektek, amikor még 

Galileában járt: 7Az Emberfiának – mondta – a 

bűnösök kezébe kell kerülnie, fölfeszítik, de 

harmadnap feltámad.” 8Erre eszükbe jutottak e 

szavai. 9A sírtól visszatérve mindent hírül adtak 

a tizenegynek és a többieknek. 10Mária 

Magdolna, Johanna és Jakab anyja, Mária, s 

néhány más asszony hozta a hírt, aki még velük 

volt, az apostoloknak, 11de azok üres fecsegésnek 

tartották, és nem hittek nekik. 12Péter mégis 

menten felkelt, és a sírhoz futott. Benézett, de 

csak a lepleket látta. Hazament, és magában igen 

csodálkozott a történteken.” 

Régi iratokból tudjuk, hogy az első 

keresztyén gyülekezetek mennyire komolyan 

vették a húsvéti eseményt. Attól kezdve, hogy 

meggyőződtek a feltámadás valóságáról, szinte 

nem tudtak magukhoz térni a boldog ámulatból. 

Minden nap összejöttek, minden nap újra 

elmondták egymásnak a nagy örömet, minden 

nap húsvéti ünnepet ültek. Még később is, 

amikor kezdett az egyház intézményes rendje 

kialakulni, minden vasárnap a feltámadott és élő 

Krisztus örömünnepe volt számukra. Ezért is 

nevezték el ezt a napot mind máig Úr napjának. 

 

Szent István Társulati Biblia, 2013-as kiadás 

Internetről tallózta Nagy Amália

Legyen húsvét ünnepe nekünk is az öröm és remény ünnepe. 

Ünnep 

Feltünt már a szép nap ragyogó fényével,  

Beállott a tavasz áldott érzésével.  

Újít a természet minden növényeket,  

Gerjeszti mibennünk a szép reményeket! 

Áldott húsvéti ünnepeket 

 kívánunk! 

Megújult a Csicsói Hírmondó. Új köntöst kapott, 

megújultak a rovatok. Három éve indult 

községünk lapja, mely igyekszik hiteles, és a 

lehetőségekhez mérten friss információkkal 

szolgálni. Igyekszünk ezzel a szándékkal tovább 

tenni.  Továbbra is várjuk a javaslatokat és 

írásokat. Közeljövőben megújul a www.csicso.eu 

oldal is. Már most történtek kisebb módosítások. 

Köszönjük az eddigi segítséget, javaslatokat, 

írásokat. 

http://www.csicso.eu/


 Csicsói Hírmondó – 2016. március    Receptek // Rejtvény  

2. oldal   -   www.         .eu 

 

...Süssön Váncza sütőporral! - 

még ma is fújjuk az egykori 

reklámverset, holott a Váncza-

termékeket már csak az találja meg az üzletekben, aki 

nagyon keresi. Pedig a magyar élelmiszeripari márka a két 

világháború között idehaza olyan versenytársakat utasított 

maga mögé, mint a Nestlé vagy az Oetker. Ez a kuglófrecept 

Váncza József „A mi süteményes könyvünk”, ingyenes kis 

ismertető füzetéből való. Annak idején szinte minden 

családnak megvolt, és amit a mai napig őriznek. Ez a recept 

Fél Irén füzetecskéjéből van.  Nagy Amália 

A miénket nővérem őrzi, a versenytárs Dr. Oetker  füzettel 

együtt.És íme a húsvéti torta belőle. (Dr. Oetker-féle Gustin – 

élelmiszerkeményítő, az 1/8 liter mennyiség 2,5dl a fele)

 

Cégtáblák Csicsón 
Hol, melyik utcában találhatók ezek a cégtáblák, és milyen mesterségeket hirdetnek?   

     b.   c.   d. 

a.  

 

 

 

 

 

 

 

(Fényképeztek Szabó Julianna és Kovács Hajnalka) 

Recept Milka torta 
 

Hozzávalók a 4 tojásos, kakaós vizes 

piskótához: 4 tojás sárgáját felverek 

mixerrel, 2 evőkanál vízzel és 3 

evőkanál cukorral. 4 tojás fehérjét 

felverek mixerrel, 1 csipet sóval és 3 

evőkanál cukorral + vaníliás cukorral. 

Egy tálba teszek fél csomag sütőport, 

4 evőkanál lisztet, 1 evőkanál étkezési 

keményítőt, 1 evőkanál keserű 

kakaóport. Ezt jól összekeverem, 

hozzáadom a felvert tojásfehérje 1/4 

részét és elkeverem mixerrel. A többi 

tojáshabot már egy műanyag 

kanállal, kézzel keverem óvatosan 

hozzá. (Megjegyzem és már úgy is 

kipróbáltam, hogy a tojásokat együtt 

a sárgáját a fehérjével mixeltem ki, és 

úgy adagoltam hozzá a lisztet.) 

Sütőpapírral bélelt tortasütőbe rakom 

és 200-220 C°-on sütöm. 5 perc múlva 

a fokot leveszem 180 C°-ra. 

Krém: 2 csokis pudingot megfőzök 4 

evőkanál cukorral és 6 dl tejjel. Ha 

kész, még forrón beletördelek 1 tábla 

Milka tejcsokit. Jól elkeverem, 

hagyom kihűlni. Felverek 4 dl Hulala 

tejszínt, melybe aki akar, tesz még egy 

kis vaníliás cukrot.  Ebből egy keveset 

teszek a kihűlt pudinghoz, mixerrel 

kicsit kidolgozom. Óvatosan a 

tejszínnel, mert lággyá teheti a 

krémet, de istenien csábos ízt varázsol 

neki.  

Aztán már csak a kihűlt piskótát 

vágom 3 részre és jól megkenem a 

csokis krémmel.  A tetejére halmozom 

a többi tejszínt és díszítem, csokival, 

reszelt csokival, vagy bármivel, ami 

otthon akad.  Azért merem ajánlani 

ezt a tortát, mert az mellett, hogy 

egyszerű az előállítása, nagyon finom 

csokis édesség bármilyen alkalomra.   

2016 januárja, 
Androvics Adrianna 

Rejtvény 

http://www.csicso.eu/
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Tisztelt Olvasók! 
 

Szeretnék utólagosan hírt adni a 

Gyöngykoszorú népdalkör tavaly 

ádventi fellépéseiről. Ádvent 

1.  vasárnapján a kolozsnémai katolikus templomban énekeltünk. 

2. vasárnap Füss község katolikus templomának szentmiséjén 

vettünk részt, 3. vasárnap pedig a csicsói katolikus temploméban. 

Karácsony előtt, a 4. vasárnapon a csicsói református 

templomban énekeltünk az istentiszteleten.  Az esztendő végén 

részt vettünk egy nagyon jól sikerült évbúcsúztató esten, ahol 

további éneklésre tettünk fogadalmat. Most, az 1848-49-es 

magyar forradalom és szabadságharc megünneplésére készül 

kórusunk. Mire a Hírmondó megjelenik, már túl leszünk ezen az 

eseményen, amit Csicsón március 12-én tartanak. Március 15-én, 

nemzeti ünnepünk napján pedig Medvén fogunk részt venni a 

megemlékezésen. 

Bízom benne, hogy a három község – Csicsó, Füss, Kulcsod 

– lakosaiból álló népdalkörünk még sok-sok helyen fog fellépni és 

mutathatja meg énektudását. Egységben az erő! 

Gyurács Alica, Csicsó, 2016. március 2. 

 

Csicsói Értéktár 
 

Március végétől kezdi meg 

munkáját a Csicsói Értéktár. 

Munkájának célja, hogy a helyi 

értékeket nyilvántartsa és gondoskodjon róluk. Tagjai, helyi civil 

szervezetek, valamint magánszemélyek, kik elhivatottságot 

éreznek magukban. 33 érték került megnevezésre, melyek 

anyaga pár év alatt összegyűjthető. Vannak épített értékeink: 

templomok, kastély, szoborparkok, tájház, temető, ártézi kút 

vagy akár a Lioni kertek, tanösvény. És vannak egyéb értékeink, 

melyek csekélyebb mértékben kézzelfoghatók, szellemibb dogok: 

nyelvünk - tájszavak, dalok, versek, ételek, népdalkör, szokások, 

kézművesség, községünk nevezetes személyiségei.  

Világunk felgyorsult, értékeink rohamosan tűnnek el. A 

változás olyan ütemű, hogy alig tudjuk követni. 

Mindennapjainkban tapasztalhatunk egyfajta gyors változást, 

melyre szinte reagálni sem tudunk. Az elektronikus sajtó és a 

közösségi médiák megjelenésével egy másik Énünk kezd 

kialakulni. A személyes – közvetlen énünkön kívül, egy 

elektronikusan beszélgető, csetelő.  Ebben a bizonytalan világban 

biztos pontként szolgálhatnak azok a hajóhorgonyok, ősi értékek, 

melyek megmutatják valódi arcunkat. Tükröt tartanak elénk és 

egyben iránymutatást adnak a nagy bizonytalanságban arról, 

hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, és merre haladjunk tovább.  

A Csicsói Értéktár megalakulása után része lesz a 

Felvidéki Értéktárnak és a nagy Magyar Értéktárnak. Ezen 

értéktár legfelső részén a Hungarikumok állnak, melyek 

nemzetünk jellegzetes jelképei. Amennyiben Önnek van 

javaslata, mi kerüljön be az értéktárba, illetve szívesen 

bekapcsolódna az értékgyűjtő mozgalomba, keresse 

szerkesztőségünket.     Mgr. Bödők Károly 

 Énekkar 

Baba-mama 

foglalkozás 

Lévai Zsuzsanna, 

kisgyermekes anyuka 

kezdeményezésére újra 

beindult a baba-

mamafoglalkozás, mely a 

„Cirógató“ névre lett 

keresztelve és a kultúrház 

könyvtárában kapott helyet 

keddenként a délelőtti 

órákban 9.30-tól.  

 

A foglalkozás fő célja 

a babáink fejlesztése, ölbeli 

játékok, mondókázás, éneklés 

segítségével, hogy egymástól 

is tanuljunk. Napirendre 

kerül a gyermekneveléssel 

kapcsolatos nehézségek 

megvitatása és megoldása 

közös erővel (altatás, 

szoptatás, bilire szoktatás, 

hozzátáplálás, napirend 

kialakítása, öltöztetés, hiszti 

kezelése, stb.) Ami még vár 

a babákra és anyukáikra: 

élmények gyűjtése, 

kikapcsolódás, közös 

kiruccanások, kirándulások, 

séták.  

Amennyiben felkeltettük az 

édesanyák érdeklődését, úgy 

szívesen látjuk babáikkal 

együtt a következő 

találkozóra. 

Androvics Adrianna 

 Értéktár 

http://www.csicso.eu/
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Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok… 
 

Ha derűs, holdtalan éjjel 

felnézünk az égre, a 

világmindenséget látjuk ránk 

letekinteni, sok milliárd 

csillagszemével. A régmúlt idők 

egyszerű embere, aki együtt élt 

a természettel, jól ismerte a 

csillagos eget. Hiszen éjszaka a 

csillagok voltak a lámpása, 

órája, iránytűje, meteorológusa, 

sőt, mesekönyve is. 

Derűs éjjel, hogyha sem a 

hold sem a földi lámpák fénye 

nem homályosítja el a csillagok 

ragyogását, talán az első 

látvány, ami szemünkbe tűnik: 

az egész égboltot átívelő, 

derengő fényű fátyol, amit 

Tejútnak nevezünk. Sok népi 

elnevezése van – Hadak útja a 

legismertebb. Csallóközben, 

Tündér Ilona birodalmában 

valamikor régen 

Tündérfátyolnak, tündérek 

járta Harmatos útnak hívták.  

Ez a Galaxis – csillagrendszer a 

mi naprendszerünk otthona. 

Ha tovább vizsgálódunk - 

különösen nyáron - 

felfedezhetjük, hogy a Hattyú 

csillagképnél a Tejút két ágra 

szakad. Az év bármely 

időszakában könnyen 

megtalálhatjuk észak felé 

fordulva a legismertebb 

csillagképet, a Göncölszekeret, 

törött rúdja lefelé mutat. Tőle 

északabbra szerényebben, de 

formájában szintén jellegzetes 

mása, a Kis Göncölszekér 

mutatkozik, felfelé álló rúdja 

végén a Sarkcsillaggal. A késő 

őszi, téli esték magas egén, 

délen – délkeleten, a telet jelző 

Fiastyúkban 

gyönyörködhetünk, mely még 

augusztusi hajnalokon látható, 

de akkor keleten jön fel. 

Fényesen ragyog a csak alkony 

után és hajnalban látható 

Esthajnali csillag, a Vénusz. 

(Feljött már az esthajnali 

csillag…) A Mars vörös színével 

tűnik ki. Ezt a két bolygót - 

Földünkkel szomszédos pályán 

keringenek – biztosan már 

mindenki felfedezte magának. 

A Mars 15 évenként a 

legfényesebb, legnagyobb, 

ekkor kerül hozzánk a 

legközelebb, de természetesen 

az időnként felkapó álhírekkel 

ellentétben sem annyira közel, 

hogy akkorának lássuk, mint a 

Holdat. 

A csillagképekhez, 

csillagokhoz sok mese fűződik. 

Én most a Szíriusz csillagról és 

az Orion csillagképről, Sánta 

Katáról és a Kaszásról 

szeretnék leírni egy mesét. 

Szíriusz – Kata vagy Ebédhordó 

- az északi égbolt legfényesebb, 

ám pislogó – sántikáló – 

csillaga télen látható 

alacsonyan, a horizonthoz 

közel.   Felette az Orion 

csillagkép – a Kaszás, más 

népeknél Vadász – a 

Göncölszekér után talán a 

legismertebb, legjellegzetesebb 

csillagképünk. A Kaszás 

derekát három csillagból álló öv 

övezi, kaszája messze elnyúlik, 

a lábánál pár fényes csillag 

alkotta Fürjfészek van. 

Tehát a mese: Kata, az 

aratók, kaszások ebédhordó 

lánya, egyik nap elkésett az 

ebéddel. Az éhes kaszás várta-

várta, de Kata csak nem 

érkezett meg. Mérgében 

eldobta a kaszáját. Kata sietett, 

ahogy csak bírt, nagy 

igyekezetében nem nézett a 

lába elé, és belelépett a 

kaszába. Megsérült a lába, 

azóta sem gyógyult be, így most 

már csak sántikálva viszi az 

ebédet a kaszás után. Szegény, 

fájós lábával szeretne felülni a 

Göncölszekérre, de nem éri 

utol.  

Ezt a mesét és a csillagos 

éghez kötődő magyar népi 

elnevezéseket, történeteket, 

érdekességeket elsőként - a 

fiatalon elhunyt Bödők 

Zsigmond (1957-2010), apja 

után csicsói származású 

asztrofizikus írta meg élvezetes 

és mindenki számára érthető 

stílusban, először a 

Harmatlegelő című könyvében, 

majd a nagy formátumú 

Magyarok égi képeskönyvében. 

Sánta Kata és a Kaszás 

történetét a Csilizközben 

gyűjtötte, de nekünk anyánk 

már gyermekkorunkban 

elmesélte, más csillagokhoz 

fűződő történettel együtt, 

amiket ő az édesanyjától 

hallott. Így biztosan 

mondhatom, hogy régen a 

csicsóiak is ismerték. Göncöl 

táltosról, és hogy miért tört el 

szekerének a rúdja, 

olvashatunk a Csicsói 

Hírmondó 2. évfolyam 1. 

számában Nagy Géza Csallóköz 

című írásában is. 

Ráadásként leírom, 

édesanyám hogyan mesélt 

Göncölről: ebben a mesében 

nem táltos volt, csak egyszerű 

paraszt - vitte a szénát, vagy 

szalmát a szekerén, nem vette 

észre, és ráhajtott egy nagy 

kőre. Felborult a szekér, 

eltörött a rúdja, a széna meg 

kiszóródott az útra – a Tejútra. 

Nagy Amália 
  

Csicsói történetek 

http://www.csicso.eu/
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Csicsó fényei 
 

A csillagos égről fordítsuk tekintetünket a 

Földre és menjünk vissza az időben a múlt század 

húszas éveibe. Édesanyám (1924-2013) és 

Barthalos Lajos (1925-2009) bácsi 

beszélgetéseiből tudom, hogy akkor 

villamosították falunkat. Kicsi gyermekek voltak 

még abban az időben - 3-4 évesek - mégis élénken 

emlékeztek arra, hogyan húzták a lovak az utca 

porában a fából faragott póznákat – csicsóiasan 

villanykarókat. Amíg nem állították fel őket, ott 

hevertek az utak szélén, a gyerekek nagy 

örömére. Jól lehetett rajtuk ugrabugrálni. 

Először az utcákat világították ki, majd a 

középületek is fokozatosan villanyvilágítást 

kaptak. Az iskolák, templomok, kastély, stb. A 

református iskolát 1929-ben már 

villanyárammal megvilágítva adták át. Az Alsó 

faluban mai napig megtalálható hengermalmot 

is hamarosan villamosította tulajdonosa Tárnok 

Rudolf. Azután ki előbb, ki utóbb, a házába is 

bevezettette a villanyáramot. Bödők Pál 

nagyapám a harmincas évek közepén még az 

istállóba is bevezettette, ez nagy segítség volt a 

gazdaságban. Nagybátyám új házába ezekben az 

években, Nagy Dénes (1916-1970) villanyszerelő, 

fiatalember szerelte be egymaga. Ez a 

villanyhálózat a mai napig tökéletesen működik. 

Nagy Dénes Csicsón született, Győri Istvánné 

Nagy Irén néni unokatestvére volt. Apám 

mesélte, hogy még iskolás korában rádiót szerelt 

össze magának. Nagymegyerre vetette a sors, de 

hű maradt a csicsóiakhoz. Fiatalon bekövetkezett 

haláláig ő volt falunk rádióinak és televízióinak 

orvosa. A falu másik villany- és rádiószerelője – 

akiről ma már talán senki nem tud – Braun 

Ármin volt. Feleségével Raáb Sárikával és 

anyósával a Holokauszt áldozatai lettek. A Nagy 

Dénes (1923-1994) név máshonnan is ismerős 

nekünk. Dini bácsi – Nagy Zita apja – 

villanyszerelő és ezermester volt. Szinte mindent 

meg tudott javítani. Az árvízről szóló könyvben 

olvashatjuk, hogy ő javította ki a víz által 

megrongált telefonvonalat, ami az egyetlen 

kapcsolat volt akkor a külvilággal. Hosszú évekig 

az iparszövetkezetnek – „podniknak” - volt 

karbantartója. Felesége, lánykori nevén Bödők 

Joli (1930-2013) néni is itt dolgozott. Dini bácsi 

az iparszövetkezet megszűnése után sok társával 

együtt szintén utazni kényszerült komáromi 

munkahelyére. (Az iparszövetkezetről 2014-ben 

jelentettünk meg egy írást. Örömömre, most 

lehetőség adódott kiegészíteni.) A csicsói 

villanyszerelők sorát, talán a két legismertebbel 

zárnám. Győri Pityu bácsi, akit fent említettem 

és Fábik László nyugdíjba vonulásukig 

dolgoztak, de még azután is sokáig lehetett 

számítani segítségükre.  

Gyermekkoromban, az 1960-as évek 

végén, vagy a 70-es évek elején is kicserélték az 

utcákon a lámpákat. Emlékszem, mennyire 

örültünk neki! Akkor még nyári estéken 

kimentek az emberek a lámpák alá, és ott 

beszélgettek késő éjjelig. Mi gyerekek meg 

bújócskáztunk a sötétben, vagy hallgattuk a 

felnőtteket. Ahogy a TV-ben egyre változatosabb 

lett a műsor, úgy maradtak el ezek a 

beszélgetések.  

Nagy Amália  

 

 
 
 

Csicsói cégtáblák 
a. Fafaragó, faműves, Árokhát utca. 
Ez nem cégtábla – de értelmezhető 
annak, valójában postaláda, része a 
faragott kapunak.  
b.Fodrász, Ravaszlik Erecs utca 
c..Méhész, Erecsi út, az Atilla szobor 
mögött  
d..Díszműkovács, lakatos, Árokhát 
utca – az Atilla szoborral szemben 

 
Nagy Amália, a cégtáblákról, 

kapuról, vendéglőről további képeket 
láthat az interneten, Cégtáblák c. 
Picasa-webalbumomban 

És egy ráadás kép, Sörivó, 
hátizsákos vándor – turista a Lenti 
vendéglő kapujánál, az Árokhát, Alsó 
és Felső utcák sarkánál. 

Az egyetlen vendéglő Csicsón, 
ahol főznek, így sok turista megfordul 
ezen a helyen. Sajnálatos, hogy 
szlovák nyelvű feliraton kívül mást 
nem látni. Magyar nyelvűt sem, 
pedig ez törvény adta lehetőségünk, 
és akinek szívügye fennmaradásunk, 
az hirdeti: ebben a faluban 
többségében magyarok élnek. 

Ha valaki még látott máshol is 
hasonló, érdekes cégtáblát Csicsón, 
szívesen közzétesszük. 

Fényképezte Szabó Julianna 
 

Csicsói történetek 

Megfejtések 

http://www.csicso.eu/
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Gyerekkori háborús emlékeimből 
 

Ma, amikor az internet és a televízió előtt 

a gyermekek látják az egész világ eseményeit, a 

szebbnél szebb tájakat, a világ történéseit, már 

kis koruktól sok minden világos előttük a 

körülöttük zajló eseményekről.   

A mi gyermekkorunk nem ilyen volt, 

nekünk élőben mutatta meg az élet a valóságot, 

szinte minden területén.  Láttuk a magasban 

zúgó bombázó repülőket. Ilyenkor megszólalt a 

faluban a riadó félelmetes hangja. Gyorsan 

menni kellett a kertben megásott bunkerbe, amit 

az itt állomásozó katonák ástak minden háznál, 

mivel a falu férfi lakosai a harctereken voltak. 

Emlékszem sokszor éjjel mentünk, bizony sírva.  

Alvó, kisebb testvéreimet édesanyám és 

nagyanyám hozta. Addig ott kellett lennünk, míg 

a riadót le nem fújták.  

Emlékszem arra is, hogy házunk hátsó 

szobájában idegen katonák voltak elszállásolva. 

A földre rakott szalmán, arra terített pokrócokon 

aludtak. Később nagyobb koromban tudtam meg, 

hogy német katonák voltak. Kíváncsi gyerekként 

beszöktem hozzájuk megérdeklődni, hogy nem 

látták-e édesapámat a többi katona között. De 

hiába kérdeztem őket, sem ők, sem én, nem 

értettük egymást. Volt köztük egy magas sovány 

ember. Gyakran az ölébe vett. Egyszer 

megmutattam neki a cipőmet, melyen volt egy 

kisebb lyuk a talp mellett. Levette a lábamról, 

mondott is valamit az orra alatt, és megjavította 

nekem. Arra gondoltam, biztos neki is ilyen 

kislánya lehetett otthon.  

Még arról szeretnék írni, hogy a háború 

alatt nehezen lehetett petróleumot kapni, így 

nagyon kellett spórolni a világítással. 

Nagyanyám ezt a problémát is ügyesen 

megoldotta. A háznál mindig akadt odaégett zsír, 

melyet már főzésre nem lehetett használni. Fogta 

a boksztartó (cipőboksz- cipőpasztadoboz) alsó 

felét, ebbe tette a folyós zsiradékot. Egy használt 

férfikalap széléből nyírt egy ujjnyi széles részt. A 

nagyobb felét belenyomta ebbe a zsiradékba a 

másik feléből egy darabot szárazon hagyott. Azt 

gyújtotta meg, ez világított addig, míg 

megmosakodtunk és vacsoráztunk. Miután 

ágyba bújtunk, a világot eloltották. Örültem, 

mikor elalvásra került a sor, mert ilyenkor 

meséltek nekünk, és verset is mondtak. Nagyon 

sok verset tanultunk a nagyanyánktól. Egyet 

nagyon szeretek, ezt még az unokáim és 

dédunokáim is nagyon kedvelik. 

"Ejnye, ejnye te rossz kecske, 

már megint csínyt tettél az este. 

A kertajtón belopóztál, javában lakmároztál, 

leetted a szép káposztát, tövig rágtad a torzsáját. 

Tegnap is hogy hazajöttél a hátamba olyat döftél, 

megrendült egész testem, tántorogva földre estem. 

Ha még így viseled magadat,  

megrázom a szakálladat." 

  

Még egy történetet elmesélek. Egy 

napsütéses napon futkosás és hangoskodás volt 

az utcán. A népek a faluvégi libalegelőhöz 

szaladtak, azt hallottuk, az újörvényi meg a 

hosszúklábi töltés lejáróján nagyon sok katona 

tart a falu felé. Arra emlékszem, nekik nem sisak 

volt a fejükön, hanem szőrmesapka. Később 

derült ki, hogy orosz katonák voltak, de ahogy 

jöttek, tovább is álltak a faluból. Azután már 

csendesebb lett a falu, nem szólalt meg a sziréna, 

a repülők sem dübörögtek az égbolton.  

Még egy fájó emlékem maradt a végére. 

Kint játszottunk a szomszéd gyerekekkel, amikor 

nagy jajgatás és sírás zavarta meg játékunkat.  A 

szomszéd Klári néni magánkívül kiabált a 

fiának, aki velünk játszott, hogy meghalt az 

édesapja. Mindenki együtt sírt a fiúval. Történt 

ugyanis, hogy Szajkó Pista bácsi „erdőlleni” volt 

a Duna-töltés mellett, amikor gránátot talált, 

mely a kezében robbant szét, darabokra tépve a 

testét.  Később még a falunkban három 

kisgyermek lelte halálát a katonák által eldobott, 

vagy elhagyott gránátok miatt.  

Szívemből kívánom, hogy se az égiek, se a 

nagyhatalmak ne engedjék, hogy a jövő 

generációja ilyen borzalmakat éljen át. Legyen 

szebb gyermekkoruk. Szívemből kívánom! 

2016 februárja, Szalai Mária 
 
Megjegyzés: A három kisgyermek, melyeket Szalai 

Mariska néni is említ a cikkében a következők voltak: 

Misák Aladár (Misák Emília néni, a harangozó fia, 

édesapja pedig Misák Lajos szintén a 2. világháború 

áldozata lett), Eczet Margitka 9 éves és Eczet László 5 

éves gyermekek (édesapjuk Eczet Mihály, édesanyjuk 

Boros Borbála). Együtt játszottak még a testvéreikkel 

Eczet Pállal és Józseffel, valamint ott volt velük 

édesapám is Ádám István. Valami oknál fogva Pál és 

József bementek a házba kenyérért, apámat pedig 

hazahívta az édesapja. Ekkor történt meg a tragédia. 

Az udvaron maradt gyermekek egy gránátot találtak, 

kezükbe fogták, mely egy óvatlan pillanatban 

felrobbant. A kistestvérek a helyi temetőben a kereszt 

mögött vannak eltemetve. (Az ő nevük is fel van 

tüntetve a község világháborús emlékművén. N. A.) 

(Androvics Adrianna) 

Csicsói történetek 

http://www.csicso.eu/
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The Lyon Boys

Már régóta foglalkoztatott egy 

gondolat, hogy írnom kéne 

azokról a zenekarokról, melyek 

a mi falunkban verbuválódtak 

össze, beatzenét kedvelő 

fiatalokból, idehaza zenéltek, 

szórakoztattak bennünket 

hétről hétre, évről évre.  

A gondolatot tett 

követte, megszólítottam 

Németh Gyulát, akiről 

kezdetben csak annyit tudtam, 

hogy egy zenekarban gitározott. Ahogy csillogó 

szemekkel belekezdett a mesélésbe, láttam rajta, 

hogy újraéli a régi szép időket. Inasiskolába járt, 

ahol kollégista volt. Diáktársaitól tanult 

gitározni úgy, hogy leste, ahogy azok pengetik a 

húrokat.  

Ez idő tájt 1969-et írtunk. Egypáran a 

csicsói fiatalok közül úgy gondolták, legyen egy 

zenekar a faluban. A kezdők között voltak: Nagy 

Rudolf szólógitáros, Dudás László dobos, Himler 

János basszusgitáros, Németh Gyula 

ritmusgitáros, Domonkos Dezső orgonista. 

Kezdetben Gyuláék házában gyakoroltak.  

Később Vida Lajos adott számukra helyet a 

tűzoltószertárban. Onnét a kastélyba költöztek a 

toronyszobába. Legvégül a kultúrházban 

játszottak a nagyteremben, mert akkor még csak 

az létezett. Sokat gyakoroltak és szépen 

fejlődtek. Támogatást is kaptak a szövetkezet 

részéről Riedlmayer János elnöktől, aki nemcsak 

anyagilag támogatta a fiatalokat, hanem egy 

Mono 50-es erősítőt is adományozott nekik. Az 

akkori "Osvetától" is kaptak erősítőket, Music 

30-asat és 15-öset. Omega, Illés számokat 

szerettek játszani, de a repertoárjukban szinte az 

akkori táncdalfesztiválok valamennyi slágere 

megtalálható volt. Szívesen játszottak még 

csárdást, keringőt, sőt a Beatles és a Shadows 

fülbemászó dallamai sem álltak messze tőlük. 

Szerették a rockot, de inkább olyan számokat 

játszottak, melyekre táncolni is lehetett. Sőt! 

Soha nem játszották kétszer ugyanazt a számot.  

Ők zenéltek a húsvéti és búcsúi bálban, 

teadélutánokon. A környező falukban is nagy volt 

a sikerük, 1970-ben a bajcsi Ifjúsági találkozón is 

részt vettek. Esztrádműsorokon voltak 

főszereplők, még a magyarországi 

testvértelepülésen Koroncón is felléptek.  Ahhoz, 

hogy igazi zenekar legyenek, vizsgázniuk is 

kellett, méghozzá Komáromban.  

Sorra rendezték a szombati 

teadélutánokat, melyeken olykor-olykor Nagy 

Olga is velük énekelt. Megjegyezte, Olgának 

csodálatos hangja volt, imádta a 

slágerfesztiválok dalait előadni.  Ezeken a 

délutánokon nem volt belépődíj, úgy mondta, 

kalapoztak. Vagyis mindenki tetszőlegesen 

adakozott a zenekarnak. Ebből aztán került új 

húrokra, dobverőre, kisebb javításokra. Még az 

esküvőjén is a saját zenekara játszott, igaz akkor 

őt Valentin Pali helyettesítette. Azt, hogy 

mennyire imádta azt, amit csinált, bizonyította, 

hogy fiatalokat tanított zenélni. Így tanult a keze 

alatt Domonkos Ede szólógitárral, Balázs Sándor 

ritmusgitárral, Liska Károly basszusgitárral, 

Barthalos Lajos dobbal. Szabó Zsigát - aki később 

egy másik csicsói zenekarban játszott - szintén 

dédelgette.  De saját fiait is megtanította a gitár 

kezelésére. Családja körében nyaranta a 

hétvégeken még ma is gyakran énekelnek és 

játszanak egymás szórakoztatására. Zenei 

pályafutásának 1971-ben lett vége, kilépett, mert 

bevonult katonának. Innentől egy másik 

legendás zenekar állt a színpadra. A "ZT"! 

Folyt. köv. 2016 februárja, Androvics Adrianna

Köszönjük mindenkinek, aki az újságunk szerkesztésében 

részt vett. Szeretnénk mindenkit arra buzdítani, hogy 

leírja gondolatait és megossza másokkal. Ezzel is 

színesítve csicsói közösségünk életét. 

A következő számot június végén szeretnénk 

megjelentetni. Kérjük, aki akár írást, akár képet akar 

közzétenni, június 5-ig juttassa el a szerkesztőknek. 

Köszönjük. 
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A csicsói kemposok eredményei az Európa-bajnokságon 
 

„A harcművészetet a tehetség, a 

szorgalom, az akarat, a kitartás és 

a szív működteti.“ 

A Szlovák Kempo Szövetség legjobbjai is 

részt vettek a budapesti IKF Kempo Európa- 

bajnokságon, amely 2015. december 4-én volt. A 

bajnokságra a csicsói csapat is benevezett. 

Bajnóczi Roland 2 danos kempo mester a csicsói 

és tallósi klub vezetője készítette fel a 

résztvevőket: Földes Tímeát, Beke Bernadettet, 

Beke Adriánt, Jassa Ádámot és Kóša Kristiánt. 

Csapatunk tagjai komolyan készültek erre a 

versenyre, rengeteg munka állt mögöttük. Ez is 

bizonyítja, hogy a szakmai vezető és a 

tanítványai között jó az együttműködés. 

Eredményeink a következők: 

Földes Tímea két számban is megmutatta 

szakmai tudását, katában és önvédelemben is 

aranyérmet nyert. 

Beke Bernadett ezüstérme is 

megérdemelt a semi-contact küzdelemben.  

Jassa Ádám bronzérmet nyert semi-

contact küzdelemben. 

Kóša Kristián ezüstérmet nyert semi-

contact küzdelemben.  

Beke Adriánnak nagyon 

kemény csatája volt full-contact 

küzdelemben, komoly - 

későbbiekben győztes ellenfelekkel. Megosztott 

pontozással sajnos nem ért el dobogós 

eredményt. 

Községünk lakosai büszkék lehetnek 

ezekre a fiatalokra, akik szorgalmukkal, 

kitartásukkal és elért eredményeikkel emelték 

községünk jó hírnevét. Köszönetemet fejezem ki 

Földes Csaba mérnöknek, községünk 

polgármesterének, valamint Mgr. Németh 

Ildikónak a Csicsói Gáspár Sámuel Alapiskola és 

Óvoda igazgatónőjének, akik biztosították 

számunkra az iskola tornatermét. Külön 

köszönöm csapattársamnak és jó barátomnak 

Beke Adriánnak lelkiismeretes munkáját, aki 

szabad idejét nem sajnálva készített fel erre 

a versenyre.  

Bízom abban, hogy fiataljaink mielőbb 

megismerik e sportág szépségét és 

részvételeikkel bővítik majd a csapatunk 

létszámát. 

Kóša Kristián, Csicsó, 2015. december 15.  

 

 
Eltelt újra 4 év és 2016. március 5-

én az urnákhoz járulhattunk, 

leadhattuk szavazatunkat a 

parlamenti választások alkalmával. Községünkben 

1070 választásra jogosult lakos adhatta le voksát. 

Ebből 18-an voltak azok, akik először járulhattak 

az urna elé. A lakosok folyamatosan jöttek, kisebb 

nagyobb tömegek néha kialakultak a nap folyamán. 

Az új választási törvény értelmében kötelező volt 

minden választónak személyazonossági 

igazolvánnyal igazolni magát, illetve alá kellett 

írni, hogy átvette a szavazócédulákat. 

Az új törvény értelmében, ha valaki 

kivitte volna a nem használt 

szavazólapokat a szavazóhelységből, úgy 33 EUR-

ós pénzbírságban részesülhetett volna. Csicsón 

ilyen nem történt. Választások végeredménye: 505 

leadott szavazat. Ebből 497 volt érvényes. 

Szavazatok megoszlása: Magyar Közösség Pártja – 

338 szavazat, Most – Híd – 119 szavazat, Smer – 15 

szavazat. A többi érvényes szavazat egyéb pártok 

között oszlott meg.   

Választások 

Sport 

http://www.csicso.eu/

