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Megszületett  
 

Megszületett.  
Éjszaka volt és ragyogtak fenn a 

csillagok. 
Én hiszem a szép csodát,  
Hogy kedvéért kigyúlt  

egy égi lámpa  
És jötte szűzen érte Máriát.  

Megszületett.  
És élt harminchárom évet.  

Én hiszem a bús csodát,  
Hogy kereszten halt,  

feltámadott  
És elevenen a mennybe szállt.  

Megszületett.  

 Újabb év telt el. Hat évvel ezelőtt jelent meg közösségünk újságja. Azóta sok víz lefolyt a Dunán. 

Mondhatnánk. Akkoriban Nagy Amália és jómagam találkoztunk, épp családfakutatás kapcsán. Ki mást, 

mint Amikát kérdezhettem ez ügyben. Azóta termékennyé vált a találkozó. Kis csapatunkhoz csatlako-

zott még Androvics Adrianna, aki lendületével előrevitte a dolgok menetét. Mindannyian tudásunk leg-

javát adva, egymást kiegészítve tettük a dolgunkat. Olykor-olykor nem értettünk egyet, vitatkoztunk. 

Viszont a végén, mindig megegyeztünk. Ez az igazi csapatmunka. Sokan csatlakoztak mondandójukkal, 

történetükkel, akiknek ezúttal is megköszönjük, hogy megosztották velünk gondolataikat. 

 Tény, hogy a szerkesztőcsapatunk magújulásra vár. Ez egy közösség életében elengedhetetlen. 

Mindenkit várunk, aki szeretne csatlakozni a Csicsói Hírmondó szerkesztőcsapatához. Várjuk a javasla-

tokat: miről szóljon közösségünk lapja, mi kerüljön bele, miről írjunk többet?  

A fiatalok lendületesek, az idősebbek megfontoltak, tapasztaltak. Amennyiben a kettőt összeadjuk, úgy 

sok-sok új, előremutató dolog születhet.  

Az összefogás ereje  
  

 Kezdeményezésemre petíció formájában aláírás-

gyűjtés indult Csicsó község vízvezeték-hálózatának fel-

újítására. Több mint 300 aláírás gyűlt össze. A KOMVaK 

a.s. válaszában tájékoztatta a lakosságot, hogy 2020-ig, a 

tervek szerint ki kell cserélni 850 m vezetéket, mely még 

vasból készült. Összesen valamivel több mint 9 km a falu 

vízvezeték-hálózata. Több helyen már modernebb mű-

anyagot használtak.  

 Köszönetet szeretnék mondani mindenki-

nek, aki aláírásával, aktív közreműködésével, lelkes tá-

mogató egyetértésével hozzájárult az összefogáshoz. Cé-

lunk, hogy Csicsó község vízvezeték-hálózata mielőbb 

megújuljon. Szeretnénk, hogy gyermekeink, unokáink 

büszkén mondhassák újra, a csicsói víznél nincs fino-

mabb!  

Bödők Károly  

Csicsói lánglovagok  

 Vida Aranka vállalkozónak köszönhetően 
megújult községünk tűzoltószertára, és megala-
kult a csicsói önkéntestűzoltó-szervezet. 
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Csicsói színjátszók 
 A csicsói színjátszás eredete még a múlt szá-
zad közepére nyúlik vissza. Mindig voltak a faluban 
olyan fiatalok, akik színpadra álltak vidám, drámai 
vagy történelmi alkotásokban. Emlékszem az 1970-
es évek végére, amikor a kultúrházban először lát-
tam esztrádműsort, melyet az akkori SzISz-es fiata-
lok adtak elő. Volt benne tánc, zene, árnyjáték, pa-
ródia, bohózat. Nagyon nagy hatással volt rám. 
Amikor megkezdték a következő előadás próbáit, 
már én is a soraik között voltam. Sajnos a végső 
fellépés elmaradt. Talán nem volt bennünk annyi 
akarat, kitartás, idő a gyakorlásra. Ezek után soká-
ig csak az iskolások, óvodások léptek fel színdara-
bokban nyugdíjasnapon, vagy más ünnepek alkal-
mával. 
 Aztán 1995-ben 
Nagy Szerénke veze-
tésével megalakult a 
Porta Színpad. Ők 
szerepeltek minden 
évben március 15-én 
és október 6-án az 
1948-49-es szabad-
ságharcra emlékezve. 
Minden előadásuk telt
-házas volt és emléke-
zetes. Fiaim talán a harmadik osztályba jártak, 
amikor elvittem őket egy próbára. Együtt végignéz-
tük a műsort, majd megkértem Szerénkét, hogyha 
alkalmasnak találja őket, akkor adjon nekik kisebb 
szerepet. Például legyenek zászlótartók. És tartot-
ták a zászlót, lengették is lelkesen. Aztán kaptak  
néhány mondatos narrátori szerepet is. Ebben is 
helytálltak. Ötödik osztályba lépve az osztályfőnö-
kük, Nagy Edit tanárnő, aki egyben a magyar iro-
dalmat és történelmet is tanította nekik, átvette 
ezeknek a megemlékező műsoroknak a rendezését. 
Miska és Zalán szívesen maradtak a csapat tagjai, 
sőt az osztálytársak közül is egyre többen álltak be 
a színjátszók közé. A tanárnő írta a forgatókönyve-
ket, gondosan utánajárva, hogy mindenki a megfe-
lelő hős bőrébe bújjon. Lassan, de biztosan kiala-
kult egy csapat, akik színre vitték Petőfi Sándor, 
Görgey Artúr, Szendrey Júlia történetét. 
 Legutóbb a mártír Batthyányi, az első felelős 
miniszterelnök utolsó napjait dolgozták fel, mely a 
siralomházban játszódik. Csapattagként én is részt 
vettem az összes próbán. Már amikor az elején a 
tanárnő szétosztotta a forgatókönyveket, elköny-
veltem, hogy ezt a drámát nehéz lesz létrehozni. 
Hiszen tizenévesként nehezen lehet beleélni magu-
kat a szabadsághősök bőrébe. Értem ezalatt azt, 
hogy nem nagyon érzékelték még a halál közelsé-
gét, az elválást... Először nem is ment, de aztán 
gondoltak egyet. A fiaim kicserélték egymás közt a 
szerepeket. Mivel egy hónap maradt a próbákra, 
így azokat is megkétszerezték. Inkább hazajöttek a 
kollégiumból és hetente többször gyakorolták át a 

siralomházi jeleneteket. A csapat egyre jobban ala-
kított. Már a tánc is ment. Igaz, ebben a lányoknak 
nagyobb volt az érdemük. De még sok volt a baki, a 
nevetgélés, a nemodafigyelés. Egyszer-kétszer a 
tanárnőt is megviccelték egy-két nem odaillő, más 
darabból származó játékkal, betéttel. Ilyenkor nagy 
volt a derültség. Közeledve a végéhez, már átnéztük 
a ruhatárat is. A lányok kaptak szép báli ruhákat. 
Megbeszéltük azt is, hogy befonják a hajukat és egy 
kis csipkével fogjuk feldobni úgy, mint ahogy akko-
riban viselték az asszonyok. A fiúknak bocskai roj-
tos, selyem nyakkendőt is kreáltunk. Összeállítot-
ták a börtönablakot és sikerült egy régi cimbalmot 
is asztallá szerelni. 

 A megemléke-
zés napján mindenki 
izgatott volt. Én a né-
zőtérről néztem végig 
a darabot. Ugyanúgy 
végigkönnyeztem, 
mint az összes pró-
bát. Nehéz volt elhin-
niük a fiataloknak, 
hogy én ennyi idősen 
már másképp élem át 
az ilyen színdarabot, 

főleg ha temetik benne a főszereplőt, akit épp a fi-
am játszik. Mégis úgy éreztem, hogy ez az előadás 
más volt, mint az eddigiek. Ezt a szereplők is tud-
ták és a nézőknek is így jött le, mert olyan csend-
ben nézték, hogy még tapssal sem zavartak bele. 
Bezzeg a végén állva tapsolt mindenki. Ezekután 
már csak a gratulációkat zsebelték be. A DVD ké-
szítője, Krűger Viktor, aki már a Portásokat is vide-
ózta, is elismerően szólt. Azt mondta, hogy úgy jött 
feljátszani a filmet, hogy ennyi idő után már nem 
fog újat látni. Most mégis sikerült. Nagyon meglep-
ték őt a fiatalok a precíz játékukkal. A film is profi 
munka. Amikor végignéztem, akkor láttam, hogy 
valóban átéléssel játszottak, mert a drámai pillana-
tokban könnyes volt a szemük. 
 Nem tudom, hogy lesz ezek után. Nem tu-
dom, hogy a csapatból ki lesz az, aki még szeretné 
folytatni. Nem tudom, hogy lehet-e ezt még fokoz-
ni. De én hiszem, hogy lehet. Kedves fiatalok, alap-  
és középiskolások, csak rajtatok múlik, hogy ho-
gyan tovább. Csak azt tudom ígérni, hogy én vele-
tek leszek mindenben és segítek. De ehhez Ti kelle-
tek. Tehát hajrá… 
 (A csapat négy tagja ez év november 24-én 
Lakszakállason előadta a megemlékező műsor sira-
lomházi epizódját. Óriási sikerrel. Szem nem ma-
radt szárazon az estén, ahol szintén állótapssal és 
elismerő szavakkal jutalmazták a szereplőket.) 

 
2018. december 10. szerző: Androvics Adrianna  

http://www.csicso.eu
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Lakiteleken jártunk!  

A Lakiteleki Népfőiskola, a Hungarikum Bizottság 

és a Nemzeti Művelődési Intézet, Kárpát-medence 

kincsei címmel hirdetett versenyt általános iskolák 

hetedik osztályos tanulói számára. A felhívásra 

több mint 600 csapat küldte el jelentkezését Ma-

gyarországról és a Kárpát-medence magyarlakta 

tájegységeiből. Az első forduló eredményei után 

400 csapat versengett az elődöntőbe jutásért. A 3 

diákból és 1 felkészítő tanárból álló csapatok inter-

jút készítettek egy-egy olyan emberrel, akire büsz-

kék az adott településen; 13+1 kérdésből álló tele-

pülési értéktotót állítottak össze, valamint 50 kér-

désből álló tesztlap segítségével bővítették tudásu-

kat a Kárpát-medencében található értékekről.  

 Csicsóka nevű csapatunk is jelentkezett erre 

a versenyre. Csapatunk tagjai: Balázs Zsófia, Győri 

Barbara, Németh Annamária és Nagy Edit mint 

felkészítő tanár. Nagy Géza csicsói fafaragóval ké-

szítettünk interjút, valamint egy kreatív totót is si-

került készítenünk Csicsó falunkról. Rövid videofil-

met is bemutattunk a Hét vezér szoborparkról. 

(Köszönet érte Nagy Bencének és drónjának.)  

 Eredményeik alapján 24 magyarországi és 24 

határon túli csapat mérkőzött meg az április végén 

zajló elődöntőben, onnan pedig a legjobb 23 csapat 

jutott tovább a döntőbe. Nagy örömünkre Csicsóka 

nevű csapatunk bejutott az elődöntőbe, ahol az elő-

kelő 4. helyen végeztünk, így jogot nyertünk arra, 

hogy a döntőben mi is részt vehessünk. Tehát má-

jus 10-én ismét Lakitelekre látogattunk, hogy Csi-

csóka nevű csapatunk tagjai másnap, május 11-én 

megmérettessék magukat az országos döntőben. 

Összesítésben a 23 csapatból a 17. helyen végez-

tünk, de a felvidéki csapatok között a legügyeseb-

bek voltunk.  

 S mit adott nekünk a verseny? Pedagógiai 

tevékenységem során többféle versenyre készítet-

tem már fel tanítványaimat történelemből, magyar 

nyelvtanból illetve irodalomból is. Elmondhatom, 

hogy ez a lakiteleki verseny egészen más jellegű 

volt, mint az eddigi versenyek. Nem a hagyomá-

nyos, „magolós” versenyfeladatok voltak mérv-

adók, hanem a kreativitás volt az, amit nagyra érté-

keltek a szervezők. Már januártól különféle, a regi-

onális értékekről szóló feladatokat kellett megolda-

nunk, s folyamatosan küldenünk a szervezők felé. 

A játékmesterek pontoztak, s fokozatosan alakult ki 

a sorrend az iskolák között.  

 Lakitelek is lenyűgözött bennünket. Lezsák 

Sándor, az Országgyűlés alelnöke és felesége által 

létrehozott kulturális fellegvár valóban a magyar 

történelmünk és irodalmunk nagyjait idézte ne-

künk. A Kölcsey Ház méltó helyszíne volt a ver-

senynek. A vendégházban öröm volt aludni, s a lá-

nyok nagyra értékelték a péntek esti fürdőzést is a 

Gyarmati Dezső tanuszodában.  

 LAKITELEKEN mind az ELŐDÖNTŐBEN, 

mind a DÖNTŐBEN MINDENKI NYERTESNEK 

számított, hiszen a csapatok eljutottak Lakitelekig! 

Fantasztikus verseny volt még fantasztikusabb ma-

gyar emberekkel a Kárpát-medence minden tájá-

ról. Jó volt magyarnak lenni!   

(Szerző: Nagy Edit )  

Mikulás-kommandó  
2018. december 6-án a Csicsói Gáspár Sámuel Alapisko-

la és Óvoda néhány diákja részt vett a rendőrség által 

szervezett Mikulás napi közúti ellenőrzésen. A gyerekek 

nagyon élvezték a közös akciót, érdem szerint szaloncuk-

rot és szenet osztottak a sofőröknek. Köszönjük a lehető-

séget és a segítséget Molnár Sándor Andrea és Kolocsics 

Roland rendőröknek. Reméljük jövőre ismét bekapcso-

lódhatunk még több tanulóval.  

http://www.csicso.eu
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Választások és egyben remények szerint a változá-
sok éve volt 2018. November 10-én szavazhattunk 
a helyhatósági választásokon. Ing. Földes Csaba 
polgármester egyedül indult a polgármesteri tiszt-
ségért, így az elkövetkező 4 évben ő vezetheti to-
vább falunkat. Képviselőnek tízen jelöltették ma-
gukat. Ebből 7-en kerülhettek be a képviselő-

testületbe: Bödők Terézia, Katona István, Németh 
Anett, Mező András, Megály Dávid, Győri Andrea, 
Egri Judit. Az előző testülethez képest leszögezhet-
jük, hogy a képviselő-testület átlag életkora jelen-
tősen fiatalodott. Gratulálunk a megválasztott kép-
viselő-testületnek! Tartalmas munkát kívánunk!  

Választások 2018-ban  

Víz, víz, tiszta víz  

 Baktériumok jelentek meg községünk vízve-
zeték-hálózatában. Kétféle típusú baktériumot azo-
nosítottak a Közegészségügyi hivatal munkatársai 
az ivóvízhálózat ellenőrzése során. A mintavétel 
után a helyi alapiskolát bezárták. A tanítás 2018. 
december 10-én indulhatott újra. Lakosok elmon-
dása szerint az eset már többször megismétlődött, 
viszont az alapiskolát csak most zárták be. A szeny-
nyezés forrása lehet a Dániából a Csallóközbe köl-
tözött vállalkozás, mely sertéseket tart Nagykeszin. 
Ennek hígtrágyáját hordták rendszeresen a Csicsó 
és Komáromfüss határában levő ivóvízkút mellé.  
Nagy valószínűséggel ez okozhatta a problémát. 
Egy másik szennyezőforrás a Csicsó és Komárom-
füss kezeletlen szennyvize, melyet immár több 
éven keresztül, valószínűleg engedély nélkül hord-

tak szét a környéken. A probléma összetett. Vízve-
zeték-hálózatunk a KOMVaK a.s. tulajdona. A 
problémát elsősorban nekik kell megoldani. Rész-
ben az ivóvízkút vizének tisztításával, részben az 
ivóvízvezeték cseréjével. Sajnos a vízvezeték-
hálózat falunkban elöregedett. Összesen 9 kilomé-
ter hosszú, melyből 2,7 kilométer hosszan olyan 
vízvezeték van lefektetve, mely megérett a cserére.  
 Joggal merül fel a kérdés, hogy oldódik meg a 
valós probléma: Hova vigyék ki a lakosok a szenny-
vizet? Megérett a helyzet arra, hogy megépítsék  a 
szennyvíztisztítót, melyet oly régen terveznek, vi-
szont senki sem foglalkozott vele. Ennek költségei 
hatalmasak. Megépítését állami támogatás nélkül 
nehéz lenne elképzelni.  

Közszereplők szolgálata  

Egyesek alig várják, hogy fontos pozíciókba kerüljenek. Eszük-

be sem ötlik annak fontossága, hogy kötelességüket teljesítsék, 

Aki felismeri kötelességét és felelősségét, bizonyosan elnyeri az 

őt megillető pozíciót és tekintélyt is. De aki nincs tisztában kö-

telességével, sohasem fog igazi hatalomra szert tenni. Ahhoz, 

hogy kiegyensúlyozott vezetővé válj, szükséges , hogy szolgála-

tot végezz. A szolgálatvégzés előnyös tulajdonsága, hogy meg-

szabadítja az embert az egótól, valamint szeretetet és gyengéd-

séget szül. Letérít a világi ragaszkodás útjáról, s az Isten felé 

vezető ösvényen terel. A szolgálattétel során az ember képessé 

válik az Isteni út jelentésének megismerésére. Az emberiség 

számára örömet és boldogságot hoz. A szolgálat az első lépés a 

spirituális úton. Manapság ezt a szent szolgálatot kevesen vég-

zik, így az emberek egymással kiszolgáltatott viszonyba kerül-

nek. Aki hajlandó szolgálatot végezni, az ország irányítójává 

válhat, aki azonban nem szolgálni csak irányítani akar, soha-

sem válhat az ország uralkodójává. Az a vezető, aki a szolgálat 

szellemében irányít, sokáig töltheti be a pozícióját, és mindig 

élvezni fogja munkáját. Aki nem érti meg a szolgálat fontossá-

gát, és nem szolgál maga is, sohasem válhat igazi vezetővé. Ha-

sonlóképpen, aki nem képes rombolni, alkotni sem tud.  

                                 (2018. december) Szatja Szái Bába  

Köszönjük mindenkinek, aki az újsá-

gunk szerkesztésében részt vett. Szeret-

nénk mindenkit arra buzdítani, hogy 

írja le gondolatait és ossza meg mások-

kal. Ezzel is színesítve csicsói közössé-

günk életét. Köszönjük.  
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