
 

 

 

 

 

Csicsó időszakosan megjelenő ingyenes lapja  IV. évfolyam 2. szám – 2016. június 16.  

 

Pünkösd 
 

 

Pünkösd, a szentlélek 

eljövetelének ünnepe, a húsvét 

beteljesedésének ünnepe. 

Húsvét utáni 7. vasárnap és hétfőn ünnepeljük. Idén 

május 15-re és 16-ra esett. 

A pünkösd ünnepének előképével már az Ószö-

vetségben találkozunk. A hagyomány szerint az ünnep 

alapgondolata a Sínai-hegyen történt törvényadásra 

való visszaemlékezés. A pünkösd alapjellegét az aratás 

áldásaiért való hálaadás határozza meg (2Mózes 23:16). 

Ezért nevezik aratási ünnepnek, zsengék ünnepének is 

(4Mózes 28:26). Mivel húsvét után 7 héttel ünnepelték, 

ezért a hetek ünnepének is mondták. A törvény ponto-

san meghatározza az időpontját, és egyetlen napig ül-

ték. Ezen a napon több áldozatot is bemutatott a nép 

Istennek. Teljességre csak a mi pünkösdünkben jutott 

ez az ünnep, amikor az első keresztyén gyülekezet ép-

pen ezen a napon vette a Szentlélek ajándékát (Ap. 

Csel. 2:1). A szentlélek kitöltése befejező mozzanata 

volt Krisztus engesztelő munkájának. Ezen a napon ke-

rült Isten elé a Krisztus Lelke által megengesztelődő 

népek első zsengéje: a keresztyén gyülekezet.  

Templomainkban egy szívvel és egy lélekkel éne-

keljük a pünkösdi ének-imádságot: 

Jövel mihozzánk is, részeltess ajándékidban, :/:  
Lakozzál mibennünk, mint élő templomaidban! 
Adj hitet, adj jó reménységet,  
Adj szentid között egyességet, 
Békességet és idvességet. 

Református énekeskönyv, 376. dicséret 3. verse, a 278. 

dicséret dallamára 

Idős Bödők Dénes 
 

 

- KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY - 

Dr. Bulajcsík Ferenc körzeti orvos nyári szabadsága: július 4–15. és augusztus 1–5. 

Ismét megjelent a Csicsói Hírmondó, községünk hírlapja.  

Nyáron se maradjon információk nélkül.  

Megújult weboldalunk. Aktuális, friss információkat talál a www.csicso.eu oldalon.  

Ünnep 

www.csicso.eu 

http://www.csicso.eu/
http://www.csicso.eu/
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A Csicsói Hírmondó története 
 

A Csicsói Hírmondót 

2012. december 21-én 

indította el Mgr. Bödők Károly és Nagy Amália. 

Az első, karácsonyi szám csak kétoldalas volt. Az-

tán a csapathoz aktívan csatlakozott Androvics 

Adrianna.  És 2013. június 20-án már a második 

nyolc oldalas számot olvashatták.   Hárman al-

kotjuk a szerkesztőbizottságot. Így született meg 

a falu időszakosan megjelenő hírújsága. Az újság 

születésének az az oka, hogy Csicsó kulturális és 

közösségi élete épp mélyponton volt. A Hírmondó 

legfőbb célja a falu múltjának, történetének, ha-

gyományainak, lakosai életének megismertetése, 

a közösségi élet megerősítése, hogy ezáltal a la-

kosok büszkék legyenek falujukra, tevékenyen 

bekapcsolódjanak a falu életébe, és erősödjön a 

felelősség érzése egymás és a falu iránt. Komjá-

thy Lóránt volt a grafikai szerkesztője a második 

és harmadik számnak, a többi számot a győri 

nyomda szerkesztője, Várkonyi Szabolcs állította 

össze. 2015 áprilisától a grafikai szerkesztést   

Bödők Donát, csicsói származású füssi lakos vál-

lalta el. A Hírmondó írásában legaktívabban ed-

dig id. Bödők Dénes, Nagy Géza, Ďuráč Alica és 

Gaálné Csémi Jusztika vettek részt. Külön meg 

kell említeni Szalainé Kovács Máriát, aki mint a 

Hírmondó legidősebb cikkírója segít az emlékek 

megőrzésében, és halála után Nagyné Bödők    

Teréziát, édesanyámat, aki még életében megörö-

kítette emlékeit. Mariska néni és édesanyám em-

lékeiket 2012-ben egy komoly magyarországi pá-

lyázatra – Magyarország Emberi Erőforrások  

Minisztériumának Életút pályázata – is eljuttat-

ták, ahol édesanyám különdíjat nyert.  Mariska 

néni a családja és a csicsóiak csehországi kitele-

pítéséről írt, mama pedig a régi faluról, hagyomá-

nyairól. Eddig három év alatt 15 szám jelent meg. 

Most a 16. számot tartják kezükben. A szerkesz-

tőcsapat két mobilis tagja több kulturális rendez-

vényt is rendezett a faluban. Hagyományterem-

tés céljából megrendezték Csicsó Karácsonyát a 

főtéren, rendeztek Családi Futóversenyt.  

Mgr. Bödők Károly létrehozta a falu kö-

zösségének weboldalát www.csicso.eu címmel, 

valamint Facebook oldalt is indított. Kiállításo-

kon (Holokauszt – Komárom, Klapka György  

Múzeum és 1. világháború – Budapest, Hadügy-

minisztérium, Stefánia Palota) és különböző in-

tézetek weboldalain (szobrok, emlékhelyek, táj-

szavak, mondások gyűjteménye) mutatjuk be a 

„világnak” falunkat. Így a lakosok és a Csicsó 

iránt érdeklődők gyorsabban jutnak a faluval 

kapcsolatos információkhoz. Mindenki önzetle-

nül, anyagi juttatás nélkül végzi munkáját. Sőt, 

támogatás hiányában Mgr. Bödők Károly és csa-

ládja finanszírozza a lapot és a weboldalt. Kisebb 

adományok gyűltek, melyek segítségével alakult 

meg 2015 áprilisában a Csicsó Polgári Társulás 

(Csicsó P.T.), mely a Csicsói Hírmondót és a 

„Csicsói történetek”-et fogja kiadni. Továbbá a 

Csicsó P.T. megalapította a Csicsói értéktár bi-

zottságot, aminek a feladata falunk hagyomá-

nyainak, értékeinek a felmérése, dokumentálása. 

Ez a munka már folyik. 

Nagy Amália, 2016 májusa  

 

Csicsó értékei 
 
2015 őszén kezdődött 

egy baráti beszélgetés 

annak apropóján, hogy 2015 tavaszán, a Felvidé-

ken szerveződni kezdett a Felvidéki értéktár 

mozgalom. 2016 tavaszán meg is alakult a 

Csicsói helyi értéktár, melynek tagjai a Csicsói 

polgári társulások képviselői, valamint magán-

személyek. Elnöke Mgr. Bödők Károly. Mivel a 

szervezet nyitott, így bárki tagja lehet.  A helyi 

értéktár része a Felvidéki értéktárnak, mely be-

tagozódik a Magyar értéktárba. A Magyar érték-

tár bizottság tagjai jelölik ki nemzetünk 

Hungarikumait. 

A Csicsói értéktárbizottság alakuló ülésén 

elfogadta, hogy terjesszenek be néhány helyi ér-

téket. Lévai Attila terjesztette be a Csicsói refor-

mátus templomot, Polgár Klára, a Cs.Cs.Cs.Kht. 

képviselője pedig a Hét vezér szoborparkot. 

A Csicsói református templomot a Felvidéki ér-

téktár bizottság felvette a Felvidéki értéktárba. 

A Hétvezér szoborparkot pedig továbbterjesz-

tette a Magyar értéktárba. Így a két csicsói érték 

már biztosan szerepel a 12 felvidéki érték között, 

melyet a Felvidéki értéktár regisztrál. 

Az értéktár fontossága abban rejlik, hogy 

az utókor számára megőrződjön a múlt, melyre 

még nagyszüleink emlékszenek vagy elérhető fel-

jegyzések vannak róluk. Az idő előrehaladtával 

ebből egyre kevesebb lesz, mert világunk egyre 

gyorsabb és gyorsabb. A helyi értékek gyűjtése fo-

lyamatos. Arra kérnénk, csatlakozzon Ön is eh-

hez a mozgalomhoz segítsen értékeink megőrzé-

sében.  

Mgr. Bödők Károly

 Értéktár 

Hírmondó 

http://www.csicso.eu/
http://www.csicso.eu/
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Filléres emlékeink: 

Átrendeztük a polcokat. Az első és 

második kép között 12 különbség van. 

2 tárgyat levettünk, 10-et pedig áthelyeztünk, vagy kicseréltünk 

egymással. Melyek ezek a tárgyak? (A terítőket édesanyám Nagyné 

Bödők Terézia horgolta idős korában.)  Nagy Amália 

 

Borbélyok Csicsón – emlékeim 
 

 

Húgomnak 

mindig szép 

hosszú haja volt (nagyszüleim kérésére növesz-

tették a haját fiatalon elhunyt lányuk, Nagy 

Ilonka emlékére). Csak életének utolsó éveiben 

kellett levágatni, tönkretette a betegség. Nővé-

rem fiatal lányként kezdte növeszteni a haját, és 

aztán sosem nyíratta. Nekem mindig rövid hajam 

volt. Kisgyermekkoromban a temető melletti 

házban volt a borbélyműhely (rég lebontották), 

oda vitt el apám vagy anyám. Ruck János volt a 

borbély. Ő nemcsak hajat vágott, borotvált, de fo-

gat húzott és kisebb sebeket is ellátott. Nálam 

néhány évvel idősebb emberek mesélték: Az 

egyik gyereket házi készítésű íjából kilőtt nyilá-

val – akkor nekünk csak ilyenek voltak, meg pa-

rittyák, csúzlik – eltalálta a játszótársa.  A gye-

rekek nagyon megijedtek, de senkihez nem mer-

tek segítségért fordulni, csak Ruck borbélyhoz. Ő 

szedte ki a kisfiú homlokából a nyilat. Hihetetle-

nül hangzik, de bizony így volt. Mint írtam, töb-

bektől is hallottam. Engem azonban nem Ruck 

borbély nyírt – rá és erre a borbélyműhelyre már 

nem emlékszem, csak az épületről vannak hal-

vány emlékeim. Én Vajda Géza bácsihoz jártam. 

A kultúrház helyén állt a későbbi műhely, ahova 

szüleimen kívül még kicsit idősebb nővérem is el 

 Rejtvény 

 

 

 

 

Olvassunk!  
 

Kukkónia – nemcsak 

lájkoltam, de meg is vettem 

ezt a szép kivitelezésű köny-

vet. Rögtön az elején ezt ol-

vastam benne: „Most a mo-

dern ember türelmetlen két-

ségbeesésével kapkodunk, 

hogy mentsük, konzervál-

juk, ami még maradt. De ezt 

is csak gyorsan, rohanvást, 

élvezetek nélkül. Köteles-

ségből.” Milyen igaz! 

Sajnos, nem tudtam el-

menni az író-olvasó találko-

zóra – engem sorsom sok él-

ménytől foszt meg, sokan 

pedig magukat fosztják meg 

– de megvettem ezt a köny-

vet is, és most olvasom 

Szomolai Tibor Felvidéki 
saga című könyvét.  

És szintén nem tudtam el-

menni dr. Erdélyi Judit elő-

adására, de még előtte mó-

domban volt elolvasni egyik 

könyvét.  

Nagy Amália 

Csicsói történetek 

 Könyv 

http://www.csicso.eu/
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szokott vinni, vagy már magam 

mentem el. Mikor ezt az épületet is 

lebontották1, Csonka János bácsi 

egyik szobájában, a Jókai utcában 

– a Kishídnál – rendeztek be bor-

bélyüzletet. Nyugdíjas korában 

otthon alakított ki „műhelyt”, ahol 

rokonokat, ismerősöket fogadott, 

ha megkérték. (A képen Vajda 

Géza bácsi (1921–2005) keresztfiát 

Vajda Józsefet nyírja 2000-ben.) 

Kérésre házhoz ment – idős, sőt 

teljesen magatehetetlen férfiakat 

borotvált, nekik hajat vágott. 

Nagynéném férje – „báttya” – so-

káig önállóan borotválkozott. 

Ő borbélykéssel borotválkozott. A kést a kaszni 

fiókjára kifeszített bőrszíjon fente. Apánk zsilet-

tel borotválkozott, de mindketten borotvaszap-

pant használtak. Báttyához, amikor már nehe-

zére esett a borotválkozás, elhívták Géza bácsit.  

Nagyapáink, apáink borbélyai 

Lengyel István és Baráth Béla vol-

tak. Lengyel bácsi borbélyműhelye 

a valamikori kutyaszorítóban volt, 

de még a temető mellett is dolgo-

zott, akkor már egészen idős em-

berként. Baráth Béla a második vi-

lágháborúban vesztette életét. 

1. Évekkel a ház lebontása után a 

református iskolában fodrászatot 

hoztak létre, de itt Géza bácsi már 

nem dolgozott.  

Vajda Géza bácsi azonban nem-

csak falunk borbélya volt, emellett 

méhészkedett, és hosszú évekig a 

református egyházközség hűséges, 

előrelátó és odaadó kurátora–gondnoka volt.  

De erről és másról majd a folytatásban, a követ-

kező számban olvashatnak. 

Nagy Amália, 2016. június 4. 

 

Egy csicsói, akinek gyökerei egészen Szerbiába nyúlnak vissza! 
 

Amikor a 

kultúrházban 

kezdtem el 

dolgozni, az akkori takarítónő, Kati, aki 

osztálytársam volt az alapiskolában, megosztott 

velem egy családi történetet. Elmesélte, hogy 

apai ágról bizony a gyökerek egészen Szerbiába 

nyúlnak vissza. Egy alkalommal meg is 

szólítottam édesapját, Varga Istvánt, hogy 

mesélje el nekem a történetüket. Ő eleget is tett 

kérésemnek és egy szép napon belefogott a 

mondanivalójába. Rögtön a legelején egy 

képeslapot mutatott nekem Óbecséről (szerbül: 

Starí Bečej). A képeslapot 1924. december 23-án 

írták tekintetes Mura Kálmán 

úrnak Csehszlovákiába, 

Kolozsnémára. Aki írta, boldog 

újévet kívánt az úrnak, valamint 

érdeklődött egy földije felöl, 

akinek lába törött. Valamint 

leírta, hogy a képeslapon az ő 

városa látható, alul az ő, vagyis 

szülei háza az istállóval, mely 

azóta már nincs meg. Mint 

később megtudtam, Óbecse a 

Tisza mentén fekszik, kisebb 

városka a Vajdaságban. Az ő 

nagymamája, Deák Amália 

(meghalt Komáromban 1946-

ban) származott innét. Őt Mura 

Kálmán hozta ide, aki hajós volt. 1910-ben össze 

is házasodtak. 1911-ben született meg Pista bácsi 

édesanyja, Mura Rozália Kolozsnémán, egy 

hajón. Kétlaki emberek voltak, mert volt házuk 

Kolozsnémán és Óbecsén is. Még egy testvére 

született, Kálmán. Édesanyja, Rozália a gönyűi 

származású Varga Istvánhoz ment nőül 1935 

júniusában. Fiuk István, e történet mesélője, már 

Csicsón született 1939-ben. Megtudtam azt is, 

hogy édesanyjától hallott szerb szavakat, aki 

tökéletesen tudott magyarul és szerbül is. Sőt 

verset is tanult tőle 1946-ban, amit el is szavalt 

nekem. 

2016. május 22. Androvics Adrianna 

Csicsói történetek 

Óbecse 

http://www.csicso.eu/
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Csicsói vegyes kórus 
 

Az asszonykórus előtt, amiről a Csicsói Hírmondóba többször írt 

Ďuráč Alica, volt még egy vegyes kórus, amit Wurcel Gábor tanító úr 

vezetett. Ez a kórus férfiakból, asszonyokból, lányokból tevődött 

össze. Sokszor énekeltek közösen az iskolai énekkarral. Így tudtam együtt énekelni párszor édes-

apámmal. Ünnepségeken, rendezvényeken, versenyeken – a Tavaszi szél vizet áraszt népdalverse-

nyen is az 1970-es években – énekeltek. 

Ezzel a népdal-összeállítással mindig sikert arattak: 
A férfiak kezdték. 

Még ma is hallom, ahogy rá-

zendítettek: 

Azután csatlakoztak az asszo-

nyok, lányok. A női hang lett az 

erősebb: 

És egy rövid, gyors dallal 

zárult: 

Fúj, süvölt a Mátra szele, 
Üngöm, gatyám lobog bele. 
Kalapom is elkapta már,  

Tiszába vitte a tatár. 
 

Kalapom a Tiszán úszkál, 
Subám zálog a bírónál. 

De a szívem itten dobog, 
Forró lángja feléd lobog. 

Aki szép lányt akar venni, 
Harmaton kell azt keresni. 

Barna legény harmaton járt, 
El is veszi a legszebb lányt. 

 
Édesanyám gyűjjön csak ki, 

Az ajtóját nyissa csak ki. 
Itt hozzák a legszebb menyit, 
Boldog Apol kökény szemit. 

Sütött ángyom rétest, 
Nem adott belőle. 
Kivitte a kertbe, 

Csárdás keszkenőbe. 

Ez az összeállítás a tankönyvekben is benne volt, az iskolában is énekeltük. 

 
Karvezető: Wurcel Gábor. 

Fentről lefelé és balról jobbra: Specziár József –Bandi, id. Fehérváry Imre, Décsi Miklós, Varga István, id. Vörös 
Zoltán, Szoboszlai Vince, Szabó Gyula, --- 
Nagy István, id. Nagy Vilmos, Nagy Imre, Décsi Teréz, Nagy Károly, Domonkos Gyula, id. Kustyán József 
Nagyné Fél Mária, Győriné Nagy Irén, Nagyné Fél Ilona, Matlákné Komjáthy Edit, ---, Mátisné Varga Madolna, 
Szalainé Kosár Katalin, Szalainé (Ottné) Kovács Mária, ---, Károlyiné Kovács Katalin, Vörösné Gulyás 
Madolna, ---, Vajda Éva, Bakosné Nagy Ágota, Bödőkné Nagy Judit, Csibáné Kustyán Malvin. 
Akik nem láthatók: Dudás László, Bencsikné Petrás Irén, Vidáné Beke Eszter, Pálovicsné Varga Margit, 
Fehérváryné Fél Jusztina, Sztahó Tibor. 

Ez az énekkar szerepelt Galántán, Érsekújváron, Marcelházán, Nemesócsán.  

Az énekkarokról többet olvashatnak, és több képet láthatnak itt:  

http://csicso-nagy.uw.hu/fo-o-Csicso-NAGY-A/enekkar.htm 

Nagy Amália, Szalai Mária, 2016. április 24.

 Énekkar 

A csicsói énekkar a kultúrház színpadán, 1972–73  
Tavaszi szél vizet áraszt népdalverseny elődöntője 

http://www.csicso.eu/
http://csicso-nagy.uw.hu/fo-o-Csicso-NAGY-A/enekkar.htm
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A Kucsera család – csicsói gátőrök
 

Szalai 

Mihályné 

Kucsera Máriára, Mariska nénire még sokan em-

lékezünk. Korán özvegy maradt egy kisfiúval és 

egy kisleánnyal, férjét az első világháborúban 

vesztette el. Mariska néni volt a falu trafikosa. 

Leánya Prágába ment férjhez, fia pedig 18 évesen 

a Dunába fulladt, így idős korára egyedül ma-

radt. A Kucsera családról szóló első történetnek 

ő a szereplője. 

Mariska nénit egy reggel a gondviselője 

halva találta. Költögette, de nem tudta életre kel 

 

teni. Kezébe adta hát az imakönyvét meg az ol-

vasóját, aztán átment a szomszédba segítségért, 

hogy felöltöztessék, és azután hívják az orvost. 

Mire visszamentek, Mariska néni ült az ágyban, 

imakönyve, rózsafüzére a helyére téve az éjjeli-

szekrényen. „Lina, në sérebórájj! (Ez  volt a sza-

vajárása.) Süsd a palacsintát!” Lina néni (dohá-

nyos Nagy Lajosné) megsütötte a palacsintát. 

Mariska néni jó étvággyal megette, aztán meg-

halt. De már nem támadott föl, szegény!   

Ezen a képen Mariska néni középen áll, 

sarlóval a kezében, idős korában is tettre készen. 

 

 
Felső sor balról:  x, id. Ábrahám Antalné Mészáros Katalin, Décsi Lajosné Décsi Eszter, Mikusné 

Szalisznyó Izabella, Szabó Lajos, Katona Kálmán, Czitáné Pinke Etelka, Szalainé Kucsera Mária trafikos néni, 
x, Tokarikné Kopsa Margit, Vida Lajos (Vida tói), Molnárné Ádám Terézia, Csókáné Szalai Katalin, id. Szabó 
Lajosné Érsek Margit, Csémyné Vida Jolán (V.L. nővére, Tany), Kollár Gézáné Mészáros Hermina, 
Szalisznyóné Rehoregh Mária 

Alsó sor balról, ülnek: Szikonya Józsefné Komjáthy Magdolna (?), Décsi Kálmánné Décsi Karolina,      
Baross Istvánné Bölcskey Jusztina, Ferenczyné Szabó Eszter, Tallósi Béláné Szalai Margit, Baross Sándorné 
Németh Eszter, Öllősné Németh Ida. 

 

Mariska néni édesapját és nagyapját is 

Kucsera Károlynak hívták.1 Mindketten gátőrök 

voltak. 

Mariska néni édesapja volt az a csicsói 

gátőr – kinek az 1899-es árvíz idején, amikor a 

Szakajtás keletkezett, az árvédekezésnél kifej-

tett buzgó és kötelességtudó működéséért a mi-

niszter elismerését fejezte ki és megfelelő pénz-

beli jutalmat utalványozott.  

Ennek a Kucsera Károlynak a nővére,  

Mariska néni nagynénje pedig Kucsera Margit 

volt. 

Magyarországon a XIX. század közepétől 

gyártanak szalámit. Olaszoktól tanulták a 

szalámigyártás titkait. A XX. század elején, a bu-

dapesti, Pick szalámigyárban (a Hertz gyárral 

szerződésben állt) tanította a magyar munkáso- 

kat többek között az olasz Lion Viktor. Prágába 

is elvetődött, itt ismerkedett meg a csicsói         

Kucsera Margittal, aki egy prágai 

szalámigyárosnál volt szobaleány. Hamarosan 

házasságot kötöttek. Nem ismerték jól egymás 

nyelvét, így tolmács segített a házasságkötésnél. 

Mikor már nem volt szükség az olasz betanító 

munkásokra, Csicsóra költöztek. A Szakajtás 

mellett szőlőtermesztéssel foglalkoztak. Itt éltek 

jó módban egy még ma is álló tornácos, palatetős 

házban. Gyermekük nem született. Lion Viktor 

82 éves korában halt meg 1945-ben. Feleségével 

és sógornőjével Csicsón vannak eltemetve a kato-

likus temető bal oldalán (befelé nézve), középtá-

jon. Ezért hívják újabban, kb. az 1980-as évektől 

a csicsói holtágat, a Szakajtást Lion tónak. 

 

Csicsói történetek 

http://www.csicso.eu/
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Az idősebbik, a nagyapa (Kucsera      

Károly nővérének, Pusztainé Kucsera Máriá-

nak a veje, Ilona nevű leányának a férje), Czita 

József szintén gátőr volt Csicsón. Czita József-

nek és Pusztai Ilonának 4 gyermeke élte meg 

a felnőttkort. Fiuk, Czita Alajos a szövetkezet-

ben traktoros volt, jellegzetes alakjára ma is 

sokan emlékeznek. Ida néni és Lujzi bácsi ko-

rán félárvák maradtak, mikor édesanyjuk vá-

ratlanul elhunyt. Ekkor már a két legidősebb 

lány férjnél voltak. Gizella férje, Szakál        

Károly és Ilona férje, Décsi László apósuk után 

a gátőri hivatást választották. Gátőrök lettek 

az Alsó-Csallóközben a Duna más-más szaka-

szán, Nagykeszin és Gútán. Décsi Lászlónak 

és Czita Ilonának, mint ezt már mi is tudhat-

juk, két gyermeke született. Terike tanító néni 

– a mi, idősebbek – kémia tanára, aki a kémia 

mellett a lányokat kézimunkázni is tanította. 

Fiuk, Décsi László mérnök, az 1965-ös nagy 

árvíz idején a Dunai Ármentesítő Vállalat ko-

máromi részlegének volt igazgatóhelyettese, 

az árvíz idején a védelem egyik fő irányítója. 

Ebből a vállalatból vonult nyugdíjba, mint a 

vállalat igazgatója. Így zárul be a család törté-

nete Kucsera Károly dédapától–

dédnagybácsitól kezdve, Décsi László mérnök 

dédunokáig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kucsera család teljes családfáját, tör-

ténetét, képekkel megtalálja weblapomon, a 

Csicsói népi helynevek, lakosok – Csicsó        

határa részben és a Csicsói dunai holtág –  

Szakajtás oldalon. 
Nagy Amália, 2016. február 

Adatközlők: Nagyné Bödők Terézia (1924–
2013), Bödőkné Czita Ida (1917–2008), 
Koreňné Bödők Margit, Bořicky Jaroslav   
mérnök  

Gátőrök Csicsón 
 

1.  Kucsera Mihály – 1899 szeptemberében volt 

Csicsón gátőr, aki felsőbb utasításra átvágta a gátat. 

(ekkor keletkezett a Szakajtás, mai nevén Lion tó) 

Pista bácsi elmondása szerint, amikor már jól folyott a 

víz, elment onnét, el is tűnt Csicsóról, Győrbe ment, 

nem is jött vissza. Lánya, Szalai Mihályné Csicsón van 

eltemetve.1  
2.   1899 – kinevezték Kucsera Károlyt, aki az akkori 

Komáromi Vármegye szakaszmérnöke volt. 

3.   Őt követte Lion, aki szalámikészítő volt.2 
4.   Czita József következett. 

5.   1940-től Gőgh István lett a gátőr 1947-ig. 

6.   1947-től Bokros Ernest Okánikovóról lett a gátőr 

1971-ig. 

7.   Őt követte Tóth Béla. 

8.   Bognár József. 

9.   Jelenleg Bakos Pál a gátőr Csicsón. 

A gátőrök névsorát rendelkezésünkre bocsájtotta 

Varga István csicsói lakos. 

Szívesen köszönjük. 

1. A két állítás között némi ellentmondás van. Sajnos, 

már nehezen derítjük ki az igazságot. Az, hogy   

Szalay Mihályné Kucsera Mária édesapját és nagy-

apját is Kucsera Károlynak hívták, többször meg-

erősítette Mariska néni unokája, Bořicky Jaroslav 

mérnök. Kucsera Mihály név nincs a családfájuk-

ban. Ennél többet ő nem tudott. Az is tény, hogy 

Kucsera Károly bárki is volt, elismerésben része-

sült az akkori földművelésügyi miniszter, Darányi 

Ignác által (Bálint István: Alsó Csallóközi és Csiliz-

közi ármentesítő és belvíztervező társulat 1876–

1926, Komárom 1926). Mindemellett nem vonom 

kétségbe Varga Pista bácsi állítását, aki szerint 

1899-ben, az árvíz idején két Kucsera nevű gátőr is 

szolgált.  

2. Lion Viktor a család szerint sosem volt gátőr. 

Csicsón szőlőtermesztéssel, borkészítéssel és     

„borivással” foglalkozott.  

Nagy Amália 

http://www.csicso.eu/
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Focipálya
Kedves sportszerető    

olvasóink! 

Nagy örömünkre az el-

múlt hónapban új műfüves sportpálya átadását 

ünnepelhettük. A bérlakások előtt felépült sport-

pályát a sportszeretők nagyon várták. Futballon 

kívül játszani lehet rajta kosárlabdát és más lab-

dajátékokat. A sportpálya építése a lakóépületek-

től távolabb lett volna. A területen több fát ki 

akartak vágni a gólyafészek alatt. Ezt környezet-

védők akadályozták meg. Végül a tervekhez ké-

pest a pálya közelebb került a lakóházakhoz. Oly-

annyira, hogy a jól célzott labda akár az ablak-

üveget is eltalálhatja még a magas oldalháló el-

lenére is. A lakosok hiába tiltakoztak több alka-

lommal, sajnos a pályázaton nyert pénzt csak 

sportpályaépítésre lehetett használni. A falu 

anyagi forrásai nagyon szűkösek, építkezésre al-

kalmas területe igen kevés. Ezért is került a pá-

lya a jelenlegi helyére. A pálya mellé a pályával 

kapcsolatos információk kerültek. Ezek csakis 

szlovák nyelven vannak kihelyezve, annak elle-

nére, hogy Csicsó jelentős többségében magyar 

falu. Reméljük hamarosan a szlovák nyelvű tájé-

koztató mellett magyarul is olvashatók lesznek a 

pályával kapcsolatos hirdetmények! 

Mgr. Bödők Károly 
 

Örömmel fedeztük fel, hogy a Lenti ven-

déglő magyar felirattal és többnyelvű táblával 

gazdagodott! Köszönjük.   (N.A.) 

 

Bajnok lett a csicsói Ifi csapat! 

Örömmel vettük a 

hírt, hogy a csicsói Ifi 

csapat megnyerte a 

járási ifjúsági 

futballbajnokságot, 

ezáltal felkerülhet 

az 5. ligába. 

Balról állnak: Polgár 
Szabolcs (a Csicsói 

Sportszervezet el-

nöke), Kiss Tamás, 
Décsi Christopher, 
Kiss Milán, Klánik 
Géza, Misák Máté, 
Schnell Erik (edző), Szép Imre (vezetőségi tag) 

Balról guggolnak: Macejkó Dávid, Csóka Csaba, 
Kiss Erik, Bödők Nicolas, Váradi László, Szabó 
Dominik, Décsi Nicolas. 

A csapat ezúton szeretne köszönetet 

mondani a Sportszervezet vezetőségének, hogy 

hittek a csapatban és segítették a fiatalokat a 

munkában, dr. Pásztor Lászlónak – aki anyagi 

támogatásával lehetővé tette az edző munkáját, 

valamint kétnapos Balatoni kirándulással 

jutalmazta a csapatot –, valamint a helyi 

önkormányzatnak, úgyszintén az anyagi 

támogatásért. 

2016. június 1.  Androvics Adrianna 
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Sport 

Sport 

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 ősszel szeretnénk megjelentetni.     

Kérjük, aki akár írást, akár képet akar közzétenni,     

szeptember 15-ig juttassa el a szerkesztőknek. Köszönjük. 

Szerkesztőbizottság: Androvics Adrianna, 
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