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Csicsó időszakosan megjelenő ingyenes lapja

HÚSVÉTI ÜDVÖZLET
Bárány

A legősibb húsvéti jelkép a bárány. Eredete a Bibliában
keresendő. Az ótestamentumi zsidók az Úr parancsára egyéves
hibátlan bárányt áldoztak, s annak vérével bekenték az ajtófélfát, hogy
elkerülje őket az Úr haragja. A húsvéti bárány Jézust is jelképezi. A
Bibliában Krisztus előképe volt az a bárány, amelyet a zsidók
Egyiptomból való kimenetelük alkalmával ettek, és amelyet nap mint
nap feláldoztak a jeruzsálemi templom oltárán.
Az Újtestamentumban Jézus Krisztus az emberiség váltságára
jött a földre: "Krisztus a mi bárányunk, aki megáldoztatott érettünk".
(Nagy Amália)

HÚSVÉT
(ismeretlen szerző)

Jó reggelt azoknak, akik itt lakoznak,
Verset mondanék, ha meghallgatnának.
Jézus feltámadott nagy örvendezéssel,
Áldják hát az Istent hangos énekléssel.
Áldom én is ezért, mert ma
Húsvét napja
Virradt mireánk, áldott szent órája.
Most jöttünk, Krisztus kicsiny mezejéből,
Az illatozó rózsák virágos kertjéből.
Azt kívánom most, még sokáig éljenek,
Sok boldog Húsvétot vígan megérjenek.
Kárt, bút, bánatot sose szenvedjenek,
Mind földön, mind mennyben
boldogok legyenek!

Köszönöm, hogy köszöntöttél,
Rózsavízzel megöntöztél.
Én is köszöntelek Téged,
Tojás lesz a fizetséged.
Aki adta, ne feledd,
És a tojást el ne ejtsd!

A kijelölt sorban a meghatározások beírása után olvashatjuk a
megfejtést, mi szólt valamikor Csicsón is a harangok helyett nagycsütörtök
estétől (utolsó vacsora estéje) nagyszombat estig, amikor a katolikus
templom harangjai Rómában vannak, ahol Jézust gyászolják.
1.kovásztalan kenyér, amit a zsidók a Pészahkor - zsidó húsvét ünnepi
kenyérként fogyasztanak. Eredete, hogy az egyiptomi kivonulás estéjén a
zsidóknak nem volt idejük megkeleszteni a kenyértésztát. 2. Jézus ebbe a
városba vonult be húsvét előtti vasárnap (virágvasárnap - kereszténykeresztyén megnevezés) az őt ünneplő nép között 3. A legősibb húsvéti
jelkép, Jézus Krisztus egyik megnevezése 4. Ebben a kertben fogták el
Jézust 5. Ezen a napon feszítették keresztre (keresztény-keresztyén
megnevezés) 6. Ezen a hegyen feszítették keresztre 7. Jézus
feltámadásának napja: a tavaszi napéjegyenlőséget (március 20.) követő
holdtölte utáni hányadik vasárnap? (Nagy Amália)
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Csicsói Hírmondó

Olvasói levél
Január 28-án kaptuk ezt a kedves levelet.
Kedves
Hírmondó(k).
Engem
Baráth
Zsigmondnak hívnak, és 1937-1946 között
- kis
megszakítással - Csicsón gyerekeskedtem. Szerettem és
szeretem a falut és népét. A Hírmondó eddig megjelent
példányait egy távoli, de kedves és ragaszkodó rokonom
(Berecz Árpád), juttatta el hozzám. Első, egyben
legfontosabb gondolatom az elragadtatás volt.
Nagyszerű, hogy Csicsónak ilyen komoly, színvonalas
rendszeresen megjelenő kiadványa van. A lap
létrehozásában közreműködőknek szívből gratulálokMinden sorát örömmel olvastam.
Olvasás közben azonban, sajnos, találtam egy
tévedést, amire felhívnám Nagy Amália figyelmét. (Még
sajnosabb, ötleteim is támadtak, ezeket is megírom.)
Nos, Nagy Amália „Alsó falu” c. cikkében azt
írja, hogy a legutolsó nagy tűzvész 1944.szept.14-én volt.
Ez az Alsó utcára lehet igaz, de a falura nem. Gyerek
voltam, így emlékeim a részletekben lehetnek
pontatlanok, de úgy emlékszem a következő év kora
nyarán, egy az említettnél alig kisebb tűz (a Google-ban
névtelennek jelölt utcában) összesen öt házat pusztított
el Ez a névtelen utca a volt masinaszín helyével
(földrajzi megjelölése: ÉSZ: 47°46´07,65”, KH:
17°45´50,86”) szemben található. Az utolsó leégett
házban lakott, azt hiszem nagynénjénél Tarcsi Vilma
néniéknél, akkori legjobb barátom, Győri István (Pityu),
akit a faluban sokan Tarcsi Pityunak emlegettek. Az ő
házuk az Erecsi úttal közvetlenül szomszédos volt. Az út
másik, nyugati oldalán nem volt épület, így a tüzet ez a
beépítetlen sáv fogta meg. Bár régen volt, azért talán
van még olyan a faluban, aki erre emlékszik. Győri Pityu
különben új házat épített, évekkel ezelőtt jártam ott.
(ÉSZ: 47°46´07,85”, KH:17°45´54,70”)
Végül: eszelős ötleteim:
1./ A háború előtt, ha jól emlékszem valahol
Csicsó és Néma között, egy vadregényes partszakaszon
működött egy hatalmas úszótestre épített kisebb gyár
nagyságú aranymosó berendezés. Ezt - akkor úgy
tudtuk - a németek elvitték. Nem tudom, mit és hogyan
lehetne ennek a történetéről, esetleges eredményeiről
kinyomozni, de talán érdekes lehetne.
2./ Érdekes volt a halászatról szóló
cikksorozat, de a témához hozzátartozhatnának a
gyerekek szokásai és módszerei is. Én pl. még soha, sehol
másutt nem hallottam a csukázás csicsói módszeréről.
És, hát először a profi halász is ....gyerek!
Nos, most ennyi telt tőlem: Nagyon szívélyes
üdvözlettel, és sok szeretettel:
Baráth Zsigmond, Komárom
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Kedves Baráth Úr! Köszönjük elismerő szavait,
értékes hozzászólását. Örülünk minden visszajelzésnek,
észrevételnek. Mert azt bizonyítja, hogy olvassák a
Hírmondót, nem hiábavaló az igyekezetünk. Örömünkre
szolgál, ha örömet tudunk vele szerezni.
Hát igen! Sajnos volt több tűzvész is a faluban,
azokban az években. Ez az Ön által említett, az
Árokháton, de inkább a Taligaúton lehetett. És volt a
Felső utcában is a háború alatt, vége felé. Édesanyám
említette őket, de ezekről nem beszélt sokat. Sajnos már
nem tudom őt megkérdezni. Annyi legyen mentségemre
és anyáméra felhozva, hogy az Alsó utcai tűzvészben 13
(lehet több esetleg kicsivel kevesebb) ház égett le, az utca
mindkét oldalán, és nem sok hiányzott hozzá, hogy apai
és anyai nagyszüleim házai is a tűz martalékává legyenek.
Tehát itt anyám közvetlenül is érintett volt. Mesélte még,
hogy a háború alatt pl. bombázókból kipattanó szikra is
okozott kisebb-nagyobb tüzeket. Tudjuk, hogy, akiknek
mindenük elveszett valamilyen katasztrófában, a
fájdalmuk, káruk ugyan olyan nagy volt, akár egyedül érte
őket a tragédia, akár több családot egyszerre. Gondoljunk
Bélára, akinek februárban tűzben pusztult el mindene, és
most elölről kezdheti felépíteni életét. Segítsünk neki
ebbéli igyekezetében.
Sajnos én már nagyon korlátozott vagyok a
mozgásomban, így már nehezen, vagy egyáltalán nem
tudok utánajárni az Ön által említett témáknak. Remélem
azonban, lesznek olyanok, akiket levele ösztönözni fog
arra, hogy szintén megosszák velünk emlékeiket,
gondolataikat. Öntől is szívesen várjuk.
Sok mindent ki lehetne még deríteni
múltunkról, hagyományainkról, annak ellenére, hogy
már nagyon elkéstünk vele. És még a közelmúltunkról
sem tudunk sokat. De annak még jobban utána tudnánk
járni.
Még egyszer köszönjük levelét. Minden jót
kívánunk, a szerkesztőtársaim nevében is.
Tisztelettel: Nagy Amália
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Jótett helyében jót ne várj!
Ezt a történetet nevekkel leírva kaptuk Csonka
Tamástól, a károsulttól. Várjuk a másik fél válaszát, amit
természetesen leközlünk. Úgy gondoljuk, most az ő
nevüket csak kezdőbetűikkel jelezzük. Akiket érint, úgyis
magukra ismernek, ha olvassák. Sajnos, korunkban egyre
több ilyen és hasonló esetről hallhatunk, sőt mi magunk
éljük meg. Egyre többen vannak, akik kénytelenek
kölcsönkérni. Akik pedig kölcsönadnak, azzal is
számolniuk kell, hogy a pénzüket, ahogy mondani szokás,
nem látják többet. Aki kölcsönkér, az már eleve olyan
helyzetben van általában, hogy nem tudja visszaadni.
Viszont olyanok is akadnak, és nem kis számban, akik
nem is igyekeznek törleszteni. Nem tudnak lemondani
arról a pénzről, amit vissza kéne adniuk. Pedig aki adta,
az már meg is tette, magától vonta meg azt, amit másnak
odaadott. Vagy időlegesen, ha visszakapta, vagy örökre,
ha nem fizették vissza a kölcsönt. Ezek az emberek
hajlamosak arra, hogy elfeledkezzenek arról, milyen jól
jött nekik a segítség, mikor nehéz helyzetben voltak.
Kölcsönnel komoly barátságokat lehet tönkretenni. Pedig
néha az is megtenné, a helyzettől függően, ha pénz helyett
figyelmességet adnának vissza. Természetesen nem az
uzsorásokról és a kölcsönökkel foglalkozó cégekről van
szó. Azok könyörtelenül behajtják a tartozást. A
barátságból, jó szívvel nyújtott segítségre gondolunk.
És itt a történet:
Még 2011-ben történt az eset. Az egyik
munkatársammal S. L-lel és párjával Ch. M-mel,
mondhatni, jó viszonyban voltunk, megbeszéltünk
dolgokat, segítettük egymást, ahogy azt kell.
Elhatároztuk, hogy Bécsben szerencsét próbálunk a
festőszakmában és feladtunk egy hirdetést. Pár nap
múlva jelentkeztek a hirdetésre és munkát ajánlottak!
Minden jól alakult, csak annyi volt a bökkenő, hogy az
első fizetésünk 7 hetire volt, és addig is meg kellett
oldanunk az utazás költségeit. Én részemről nem volt
probléma, de a társamnak nem volt erre a célra
megtakarított pénze.

Így történt, hogy a párjával, M-mel eljöttek hozzám és
megkértek, hogy nem vennék-e fel kölcsönt, hogy ő is
tudjon miből eljárni. Mivel a nevükön volt már ilyen
kölcsön, ők nem kaphattak. Segítettem rajtuk, és vettem
fel 1000 eurót. Megfeleztük, és megbeszéltük, hogy az
első fizetésből kifizetjük. Rövid idő után a társamnak, Lnek megint alkoholproblémái kezdtek lenni. Mivel együtt
dolgoztunk és nem akartam, hogy megint visszaessen,
megkértem, hogy ne igyon. Szóltam a kollégáknak is,
hogy ne hozzanak piát, mert ő visszaeső.
Ezen megsértődött, és úgy döntött, hogy fizessem
én a kölcsönt helyette is. Szóltam a párjának M-nek,
hogy tudja kezelni a helyzetet. Ő megígérte, hogy fogja
fizetni, mert tudja, hogy énáltalam tudott kezdeni
külföldön az élettársa.
Viszont, már több mint 3 éve a fülük botjukat sem
mozdítják! Már minden formában üzentem nekik, hogy
tessék fizetni, de nem sok sikerrel. Nem vártam ezt tőlük,
főleg a volt munkatársam párjától M-től. Jelenleg az
van, hogy mindketten külföldön dolgoznak, a hitelt
mégsem képesek fizetni. Én fizetek helyettük is.
Ezért mondom azt, hogy jó tett helyében jót ne várj! És
nem minden, és mindenki az, aminek mutatja magát!
Vannak emberek, akik többnek akarnak látszani, mint
akik valójában. Ez legyen egy tanulság, hogy megéri-e
jószívűnek lenni a mai világban.
Csonka Tamás, 2015 márciusa, Csicsó
Utóirat: jószívűek nem érdekből vagyunk. Sajnos,
vannak, akik éppen ezt használják ki. De a hasonló
történetek ellenére is meg kell adnunk a bizalmat
embertársainknak, és igyekeznünk kell rá is szolgálni.
Legyünk azonban óvatosak, néha éppen azzal segítünk, ha
nem segítünk, vagy alaposan átgondoljuk a
segítségnyújtás módját. Azért vagyunk emberek, az
életünk része, hogy bizalommal tudjunk kérni és adni.
(Nagy Amália)

A csodálatos méhekről, mézről és a méhészkedésről
A Csicsói Hírmondó 2. évfolyamának 3. számában
(2014.6.27.) Androvics Adrianna már írt a mézről, Amit a
mézről tudni illik címmel. Most Décsi Laci bácsi osztja
meg velünk gondolatait a méhekről, mézről,
méhészkedésről.
A természetben a rovaroknak félmilliónál több
fajtája él. Ebből kb. 70 ezer a hártyás szárnyú, amiből cca.
15 ezer méhfajt ismerünk. Ezek közül Linné svéd
természettudós 1758-ban az Apis mellifera L. – háziméhet
vagy nyugati mézelő méhet, a mézgyűjtő-mézcsináló
méhfajtát nevezte meg. A méhészet története több ezer
évre nyúlik vissza. Távol-Keleten, Indiában, Egyiptomban
stb. már foglalkoztak méhészettel. Nálunk az előző
századokban szalmából font kasokban méhészkedtek,
majd a 18. század végén Prokopovics orosz méhész már a
maihoz
hasonló
kaptárokban
méhészkedett
és

méhésziskolát alapított. Magyarországon az apátsági
alapító levelekben szerepelnek méhészetek (I. Endre, I.
Géza, Vak Béla stb. idejéből). Mária Terézia 1770-ben
Bécsben méhészeti főiskolát alapított. Az első méhészeti
egyesület Székesfehérváron alakult 1841-ben, Kolozsváron
1880-ban. A mai Szlovákia területén több mint 130 évvel
ezelőtt Ján Gašparik katolikus pap alapított
méhészegyesületet, ami a mai napig kisebb nagyobb
átnevezéssel, de létezik.
Néhány szó a méhcsalád tagjairól:
a/ Az anya - funkciója a család létszámának fenntartása,
vagyis a peték lerakása a sejtekbe, ami az évszaktól függ.
Nyáron 1500-2000 vagy még több is lehet naponta. Télen
viszont szinte nullára csökken. Életkora elérheti akár az 5
évet is, de ekkor már aktivitása nagyon csökken. Ezért a
méhészek 2 év után lecserélik. (folytatás a köv. oldalon)

4.oldal

Csicsói Hírmondó

2015.4.3.

A csodálatos méhekről, mézről és a méhészkedésről (folytatás)
b/ Dolgozó méh – ahogy a neve is mondja, nektárt és
virágport gyűjt, amiből mézet és méhpempőt továbbá
propoliszt, viaszt, stb. termel. Életkora ősztől tavaszig tart,
míg a nyári egyed csak néhány hétig él (4-6 hét).
c/ Here – fő funkciója az anyaméh megtermékenyítése.
Életkora csak tavasztól őszig tart.
A méhek fő tevékenysége a méz alapanyagának
számító nektár gyűjtése, amit mézzé alakítanak, és a
mézhólyagjukban tárolnak hazaérkezésig. A méz
különböző színű és ízű aromáját az adott virág nektárja
teszi különlegessé. Minden vidéknek megvan a maga
jellegzetes mézfajtája (akácméz, hársméz, repceméz,
napraforgóméz, erdei virágméz stb.) amelyeknek mások az
alkotóelemei. A fenyőméz sok foszfort és mangánt
tartalmaz. Az akácméz kalciumban gazdag. A vegyes
virágmézre káliumtartalma a jellemző. A méz
legfontosabb alkotóeleme a gyümölcscukor. Dr. Gubicza
András méhész, biológus-professzor szerint a méz
összetevői a következők: gyümölcscukor
39 %, szőlőcukor 31 %, összetett egyéb
cukrok 5-10 %, víz 19 %, egyéb
anyagok (aminosavak, fehérjék,
ásványi sók, enzimek stb.) 3-4%.
Ezen kívül még sokféle virágport,
mikroelemet stb. is tartalmaz.
Sajnos kevesen tudják, hogy
egyes
mézfajták
(repce,
napraforgó) kristályosodását
éppen a bennük található
legértékesebb
szőlőcukor
magasabb aránya teszi.
A
virágpor
a
legcsodálatosabb
természetes
anyag,
amely
tartalmazza
a
természetben megtalálható bioaktív
anyagok széles skáláját. Amíg a méhek
az egyik virágról a másikra viszik a
virágport, hogy megtermékenyítsék a virágokat, közben a
lábukon levő kosárkába gyűjtik, amit a méhészek által a
kaptár bejáratához helyezett rácson átbújva kénytelenek
leadni a rács alatti fiókba. Kaptáron belül méhpempővé
alakítva a méhek a fiasítás (pete, álca, báb és még nem
kikelt méh) valamint az anya etetésére használják. Csak
míg az anya kifejlett korában is főként méhpempőn él,
addig a dolgozóálca az első három nap után mézet és
virágport kap. A hereálcákat is így táplálják A virágpor
összetételét tekintve a bioaktív anyagok egész sorát
tartalmazza, amit a gyógyászatban is sokoldalúan
felhasználnak. Többek között prosztatint is tartalmaz,
amit a prosztatagyulladás megelőzésére és gyógyítására is
használnak. A propolisz a méhek tömítő, ragasztó,
fertőtlenítő anyaga, amelyet a növények mézgás
anyagából, a rügyek ragadós váladékából gyűjtenek össze.
Egyrészt ezzel magyarázható a fertőtlenítő, gyulladásgátló
és fájdalomcsillapító hatása.
Még néhány szó a méhpempőről. A méhpempő
világos krémszerű anyag, amit a fiatal méhek életük
negyedik napjától a tizenkettedik napjáig termelnek.

Tápanyagokban igen gazdag rendkívül jó minőségű
fehérjét tartalmaz. Legfontosabb összetevői a vitaminok,
főleg a B vitaminok teljes sorozata. A dolgozó méhek az
anyát pempővel etetik. Ez lehetővé teszi az anyának a
nagyarányú petézést, főleg a nyári mézhordás idején
térfogatának többszörösét is képes naponta lerakni . A
méhpempő áldásos hatása kedvezően hat az agyra, szívre,
az immunrendszerre, vérkeringésre stb. Sok esetben a
kozmetikai ipar fontos anyaga.
Mindezen áldásos tulajdonságok felsorolása
mellett
néhány
szóval
megemlíteném
saját
méhészpályafutásomat is. Édesapám 1935-ben kezdett
méhészkedni. Az ötvenes évek végén iskoláim befejezése
után én is aktívan bekapcsolódtam a méhészkedésbe.
Abban az időben 55-60 méhcsaláddal dolgoztunk elég jó
eredménnyel. A fent említett termékek egész skálájával
foglalkoztunk. Sajnos édesapám halála után (1970)
magam maradtam, és közben az évek múlásával kénytelen
voltam az állományt csökkenteni.
Jelenleg már csak 18-20 méhcsaláddal
dolgozom. De azt már nem is tekintem
munkának. A méhészkedést csak
szívvel lélekkel és teljes odaadással
lehet folytatni. Még akkor is, ha
néha kudarcok érik az embert.
Igaz, a valódi méhészt a
maximális
optimizmus
jellemzi, és mindig bízik a
jövőben. Ezek után már csak
természetes, hogy nem tudok
megválni a szorgalmas, de szúrós
rovararaimtól.
Sajnos a méhészkedésnek
vannak negatív oldalai is. Jelenleg
szinte világviszonylatban nagymértékű
a méhek elhullása. Néhány esetben a
károkozó ismeretlen és nehéz védekezni
ellene. Nagy pusztulást okoz az ázsiai atka, ami a méhek
vérét szívja. Megfelelő kezeléssel már tudunk ellene
védekezni. Nem utolsó sorban említeném az emberi
tevékenységet is, pl. a szakszerűtlenül alkalmazott
növényvédő szerek használatát. Vagy a mobiltelefonok
kisugárzása olyan mértékben befolyásolja a méhek
tájékozóképességét, hogy nem találnak vissza a saját
kaptárjaikba és elpusztulnak.
Még néhány adat a méhek életéről: egy télire
betelelt méhcsaládban legalább 20 ezer dolgozónak és egy
anyának kell lenni. Nyáron viszont 70-90 ezer méh is lehet
a kaptár típusától függően. Egy kilogramm méz
előállításához mintegy 3-5 millió virág nektárját gyűjtik be
a méhek. A méhek repülése elérheti a 60 km/óra
sebességet is. Egy méhcsalád képes naponta kb. 40 millió
virágot beporozni. A méhész 1kg mézet 3-4 kg nektárból
tud készíteni. Állítólag már Albert Einstein is megmondta,
hogy minden negyedik falat élelmiszerben találhatóak
olyan összetevők, amelyek léte a méhek munkájától függ.
Décsi László mérnök, csicsói méhész - 2015 januárja
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Újraéledt a kinológiai sportklub Csicsón
Meghívást
kaptam Vörös Lajos
és Dudás János
klubtagokhoz, akik a
szívélyes
vendéglátáson kívül
beszámoltak
a
kinológiai sportklub
újraéledéséről.
Elmondásukból
megtudhattam,
hogy ez a klub 2006.
február
16-án
alakult meg, amikor
is
hivatalos
bejegyezést kapott a
belügyminisztériumban. Az akkori alapító tagok Vörös
Lajos és ifj. Győri Sándor voltak. A klub szinte csak
papíron működött, Lajos is kizárólag csak a kutyáival
foglalkozott. Többfajta kutyát vonultatott fel és tanított
úgymint, németjuhászt, labrador retrievert. A kutyák
sportkinológiai képességekre lettek kiképezve, melybe
beletartoznak a nyomkövetés, engedelmesség, őrzővédő
munka sport céljából. Lajos hordta őket kiállításokra és
versenyekre is.
Szinte megszállottja lett a kutyák
kiképzésének. Bárki fordulhatott hozzá szakmai
tanácsért, igyekezett is mindig a lehető legtöbbet segíteni
a még tanuló kutyatartóknak.
Végül is ennek a kitartásnak köszönhető, hogy a
klub újra beindult. Meg annak, hogy a faluból több
kutyatartó, többek között Dudás János is megkereste,
hogy kezdjék újra a munkát. Lajos eleget tett a kérésnek,
mert úgy gondolta, ne csak a klub legyen megújítva,
hanem az embereket is hozza össze a kutyatartás
szeretete. A gondolat, hogy közösen beszélgessenek a
kutyatartásról nevelésről, idomításról és tenyésztésről,
tetté alakult. Ma már egyre több falubéli érdeklődik a klub
háza táján. De nemcsak itthoniak, hanem a környező
falukból úgymint Lakról, Füssről és Csilizradványról is
vannak érdeklődő kutyabarátok. A klub vezetői
semmilyen akadályt nem gördítenek az új tagokkal
szemben. Korhatárhoz sincs kötve a tagság. Mindenki
hozhatja a kutyáját a kiképzésre, aki meg tudja tartani a
pórázon az ebet. Vörös Lajos rendelkezik kutyakiképző

képesítéssel.
Az
edzéseken ő adja ki a
vezényszót és vezeti
az oktatást.
A
kutyáknak
nem
kötelező a szájkosár,
csak a nyakörv és
póráz.
Az ebek
hétről
hétre
alapkiképzést
kapnak a rendre.
Természetesen nem
mindegyik
kutya
fogékony
a
tanulásra.
A
nebulókkal többet
van foglalkozva. A kutyaiskolába nemcsak a fajtiszta
kutyusok járhatnak, hanem a keverék buksik is. A
kiképzésre használt eszközöket, futópadokat a klubtagok
készítették el. A klub tevékenységét aktívan támogatja a
helyi önkormányzat is. Idei költségvetésből 300 €-val
segítik a munkájukat. Készülőben vannak a tagsági
könyvek is. A tagdíj 1évre felnőtteknek 15 €-ban, 15 éves
korig 5€-ban van megállapítva. A kiképzés hetente
szombatonként történik a sportház melletti udvarban,
melyet szintén az önkormányzat bocsájtott a
rendelkezésükre. 2015-ös tervek között van az is, hogy
fellépnek a falunapon, ahol másfél órás kutyabemutatót
tartanak a késő délutáni órákban. Lesz hobbikutya,
sportkutya és rendőrkutya bemutató. Továbbá
szeretnének a sportszervezettel karöltve brigádokat
szervezni a sportháznál.
A vezetőség szeretné, ha minél több falubéli, főleg a
fiatalabb korosztály kapcsolódna be a szervezet életébe.
Itt alkalmuk volna a fiataloknak elsajátítani a kutyatartás
törvényeit, szabályait. És nem utolsósorban hasznosan
tölthetnének el egy egész délutánt a kedvenc kutyusaikkal
a szabadban.
Androvics Adrianna
Kutyaiskola a sportháznál
2015. március 8.

Stefánia Palota – Budapest
Honvéd Kulturális Központ: Családi fotóalbum pályázat
Beneveztünk - Nagy Amália, Szalai Mária, Décsi László - A fotográfia 175 éves évfordulója és a Nagy Háború
kitörésének 100. évfordulója alkalmából 2014 őszén meghirdetett Családi Fotóalbum elnevezésű pályázatra.
EMBER AZ EMBERTELENSÉGBEN
A pályázat képei első ízben a Stefánia Palotában voltak megtekinthetők, a későbbiek során pedig
vándorkiállításként bejárják majd az egész országot.
A kiállításról itt olvashatnak további információkat: http://www.bphkk.hu/program/100381 , a Stefánia
palotai kiállításról nézhetnek képeket:
https://plus.google.com/photos/113371909565539876607/albums?banner=pwa .
Csicsó négy táblán (a legtöbbel) volt képviselve. (Nagy Amália)

6.oldal

Csicsói Hírmondó

2015.4.3.

Emlékezés a CSEMADOK mellett működő asszonykórusra
Örömmel és némi meghatódottsággal olvastam a Csicsói Hírmondó 2.évf./6 2014.12.19. számában megjelent
cikket. Jó érzéssel töltődik fel mindenki, aki olvassa, hogy van, aki szép és kellemes emlékeit megosztja velünk, és így
a szervezőkben, szereplőkben és a támogatókban is felidézi az egykori, többségében szép emlékeit. Azonban ha az ilyen
eseményeket papírra veti a szerző, kétségtelenül fontos, hogy mindez pontosan és megkülönböztetés nélkül történjék.
Történt ugyanis, hogy nem „Nagy Géza úrnak” köszönhető a háromszori magyarországi látogatás. A szervezéseim
ellenére nem juthattunk volna Csicsó határain túlra sem, ha a szállítási költségeket valaki nem téríti meg. Az első utazás
költségei - 12000 SKK -, a második hosszabb út - 17000 SKK – térítve voltak. Ezt a támogatást MUDr. Pásztor László
előlegezte meg a szereplők, szervezők és kísérőik részére.
Még a pontosság kedvéért – tiszteletben tartom a szerző jó megfigyelőképességét, tehetségesnek tartom – a
Mohácsi emlékpark „széles bejáratú nagy kapuja” nem emberi koponyákból van kirakva, hanem emberi kéz- és
lábszárcsont bronz utánzatából van összeállítva. Ugyanis az emberi koponyákat az idő vasfoga nem kímélte volna, és
a megterheléseket nem valószínű, hogy kibírták volna.
A magam nevében kérem az érintettek elnézését, beleértve a szerzőt is.
Tisztelettel: Nagy Géza

Tisztelt Olvasók!
Szeretném folytatni az énekkarunkról írott
megemlékezésemet. Mindenekelőtt tartozom még
besorolni az emlékeim közé azokat a személyeket, akik
ennek a dalárdának tagjai voltak. Az előző cikkemhez volt
csatolva két fénykép, itt is lesz két fotó, azokról is, akik az
egyházi ünnepségeken velünk énekeltek. Gondolok itt az
ekeli református templomra, ahol olyan személlyel volt
szerencsénk megismerkedni, mint Tőkés László
református püspök úr. Felejthetetlen élmény volt, ami
megismétlődött, ugyanis 10 évre rá Csicsón is élvezhettük

a társaságát. Továbbá a CSEMADOK jóvoltából
felléphettünk a hetényi református templomban, ahol a
debreceni
református
kollégium
növendékeivel
találkoztunk és énekeltünk. Ez egy szüreti ünnepség része
volt, amire CSEMADOK-unk elnökével, idős Bödők
Károllyal utaztunk.
Itthon is énekeltünk mindkét templomunkban,
ahol Nagy Géza fényképezett minket. Itt olvashatják
azokat a neveket, amik az előző cikkemben nem
szerepeltek. Itt pótolom őket.

Csicsói asszonykórus a katolikus templomban:
Balról jobbra: Bödők Judit, Csonka Éva, Győri Matild,
Nagy Margit, Károlyi Kató, Ledeczky Kató, Vida Eszti,
Győri Kati, Eczet Rózsi, Fehérváry Sári, Megály Erzsi,
Győri Irén, Kosár Erzsi, Gyurács Alica, Nagy Szerénke

Csicsói asszonykórus a református
templomban:
Balról jobbra: Bödők Judit, Ledeczky Kató, (nagyt.
Lévai Attila), Kovács Margitka, Győri Matild, Károlyi
Kató, Győri Kató (a feje teteje), Nagy Margit, Vida
Eszti, Fehérváry Sári, Eczet Rózsi, Győri Irén, Megály
Erzsi, Nagy Szerénke , Kosár Erzsi
A múltkori számból: Szalai Mária, Domján Rozália,
Varga Katalin és Décsi Márti, aki nincs a képeken.

Remélem, újra összefog a dalárdánk, mert az árvíz 50. évfordulója közeleg, és mi is szeretnénk valamiképpen
hozzájárulni a megemlékezéshez. Ennyit szerettem volna még hozzáfűzni az emlékeimhez. Köszönöm figyelmüket.
Tisztelettel Gyurács Alica, Csicsó, 2015. február 15.

7.oldal

Csicsói Hírmondó

2015.4.3.

A közhasznú munkáról
Egy más irányú emlékeimről szeretném most
tudósítani Önöket. Remélem, a közhasznú munkáról
szóló cikkem is méltó lesz elolvasásra.
2002-ben Földes Csaba mérnök úr lett az új
polgármesterünknek megválasztva. 2003. január 15-től
alkalmazott bennünket, mint közhasznú munkásokat, a
szociális osztályon keresztül. Az előző csoportba bekerült
néhány férfi és nő, de az új polgármester ki tudta bővíteni
először 12 tagra, később már 40 személyre. Nekünk és
vezetőnknek a község rendben tartása volt a dolgunk.
Ebbe beletartozott a temető, a kultúrház és a parkok. A mi
kezdőcsapatunk eleinte még hazulról hozta a szerszámait,
de a következő évben már kaptunk kapákat, gereblyéket
és mindennemű tartozékokat. Mi együtt nagyon
szerettünk dolgozni, soha nem volt problémánk
egymással. Minden ránk bízott feladatot elvégeztünk úgy
télen, mint az egész négy évszak alatt. Voltak
természetesen nők és férfiak egyaránt. Jó kis közösség
alakult.
A kezdő csapatunk: Nemes Viola, Csicsai Terike
(néhai, tisztelet emlékének), Németh Gyula és felesége

Márti, Bankó Ildikó, Bödők Barna és felesége Marika,
Magyarics Gabika (néhai, tisztelet emlékének), Eczet
Edit, Győri Katalin, Misák Margit, Cseh Erzsébet,
Magyarics Ingrid, Szabó János ifjú és jómagam. De
velünk kezdett még Fél Dénes és felesége Irén. Ez a csapat
még bővült, és kaptunk vezetőt is, Komjáthy Zsuzsa
személyében. A bővítésbe bekerült Tábor Nándor, Pusztai
István (néhai, tisztelet emlékének) és felesége Rozika,
Szűcs Zsanett, Csonka Éva, Megály Gizella, Kovács Rita,
Bencsik György, Krascsenics Béla és mások.
Mikor ilyen sokan lettünk, elosztottak minket
csoportokra. Addig együtt voltunk. Mindenkinek megvolt
a feladata. A temetőben az újjáépített ravatal körüli
munkákban és a rendbetételében nagy segítségünkre volt
a polgármester úr felesége. Az ő jóvoltából kerültek új
függönyök az ablakokra. Tisztelet a polgármesternének,
aki azóta is segít ünnepségek körül vagy bármilyen
dologban.
Ezt a cikket szeretném még folytatni. Addig is
köszönöm figyelmüket.
Tisztelettel Gyurács Alica, Csicsó, 2015. február 20.

Vélemények
Kedves Lakosok!
Közzétesszük az alábbi kérvényt és a rá adott választ, mely szerkesztőségünk és Ing. Földes Csaba polgármester
úr között zajlott:
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Vélemények (folytatás)
A válaszlevélben polgármester úr elismeri a vádakat, viszont nem kér bocsánatot. Ezt továbbra is várjuk.
Válaszul még rágalmazó, támadó jellegű szavakat is említ. Elutasítjuk a vádakat, hogy lapunk egyoldalúan mutatja be
a dolgokat, vagy sarkítva jelentet meg cikkeket. Számos alkalommal megkértük polgármester urat, hogy nyilatkozzon
egy-egy ügyben, ő ezt elutasította. Készítettünk vele riportot is, és támogattuk őt a megyei képviselő-választásokon.
(Csicsói Hírmondó archívuma megtekinthető a www.csicso.eu oldalon - 1.évf. 4.szám 8.oldal, 2013.10.23.). Testületi
üléseken felvetettük, hogy tegyenek közzé információkat, írásokat, akár polgármester úr, akár a képviselő-testület
tagjai. Soha senki írását nem utasítottuk vissza semmilyen okból. Ha kellett, helyszűke miatt inkább szerkesztőségünk
írásait, úgymint: rejtvényt, történelmi témájú cikket közöltünk későbbi számban, vagy képeket hagytunk ki. Írásokat
pedig csak a megjelentetés szintjéhez korrigálunk, amit mindenesetben jóváhagyatunk a szerzővel. Elismerjük és
bocsánatot kérünk mindenkitől, hogy a kezdeti példányokon Číčov hivatalos címere volt feltüntetve. A Csicsói
Hírmondó születése óta szerkesztőségünk sok jogi szabályozást tanult meg, ami az újságkiadással kapcsolatos. A
képviselő-testület, Bödők Károly által beadott kérvényére válaszolva, a falu címerét nem engedélyezte használni. Mi
azonnal levettük a címert a Csicsói Hírmondó oldalairól.

2015-ben megújul a Sport utca!!!
Erről hozott határozatot a képviselő-testület a 2015. 2. 19-ei ülésén. Megérte a hosszadalmas tiltakozás és
konzultáció!!! Az utcai árvizek eltűnnek. Az utca felújítását vagy támogatásból, vagy saját erőből újítaná fel Csicsó
község. Ezen kívül számos más invesztíció is lesz 2015-ben a faluban. Ezek megtekinthetők a falu weboldalán.
Többek között ki lesz festve az iskolakonyha.

Köszönetnyilvánítás
Ezennel szeretnénk megköszönni mindenki
támogatását és lelkes biztatását, hogy a Csicsói Hírmondó
folytatódjék. A karácsonyi számban közölt minden
információ valós és tényekkel bizonyított bárki számára.
Fontos tudni, hogy ez a lap minden csicsói lapja, fóruma.
Nyitott mindenki számára. Egy független csatorna,
melyen keresztül a lakosok közölhetik gondolataikat.
Szerkesztőségünknek fontos, hogy minél többen
segítsenek a szerkesztésben, mert így még színesebb lesz
falunk közössége. Amennyiben kritikát szeretne
megfogalmazni valami miatt, azt tegye meg úgy, hogy
tényszerű legyen és segítő szándékú, amennyiben azt a
kialakult helyzet megengedi. Mindenkit arra biztatunk,
csatlakozzon és írjon pár sort, és küldje el, vagy hozza el
bármely szerkesztőnkhöz. Köszönjük.
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A rejtvény
megfejtése:

Akik 2013-tól 2015 márciusáig írásaikkal, vagy
mint adatközlők vagy egyéb módon segítették a Csicsói
Hírmondót:
Ádám Zsuzsanna, Androvics Mihály, Androvics Zalán,
Baráth Zsigmond (Komárom), Berecz Árpád, Bödők
Dénes idős, Bödők Donát (Füss), Bödők Gergely

(Budapest), Bödők Károly Balázs, Bödők Pál, Csicsay
Kálmán, Csonka Tamás, Décsi László (Révkomárom),
Dudás János, Fél Pál, Fél Vilma, Földes Csaba, Gaál
Dezső, Gaál Jusztika (Kassa), Gyurács Alica, Horváth
Árpád, Horváthová Gabriela (Pozsony), Károlyi Irén,
Király Éva (Pomáz), Kiss Nándor, Komjáthy Lóránt,
Kósa Miklós, Krajmerová Andrea, Lakatos Zsuzsanna,
Lévai Zsuzsanna, Mészáros István, Misák Pál idős,
Misák Pál ifjú, Nagy Géza, Nagy Olga, Polgár Szabolcs,
Szabó János idős, Szabó Julianna, Szalai Mária, Szigeti
Attila, Vajda Éva, Váradi Roland, Váradi Zsuzsanna,
Várkonyi Szabolcs (Győr), Vörös Lajos. A Csallóköz,
Csilizköz és Csicsó Hagyományaiért és Kultúrájáért
Közhasznú Társaság és a Csicsói Református
Egyházközség.
Fogadják hálás köszönetünket.
Hálával gondolunk elhunyt adatközlőinkre: Kolocsics
Mihály, Nagy István, Nagy László, Nagy Terézia.
Mindenkinek köszönjük, akik támogattak,
bíztattak bennünket.
Szerkesztőbizottság: Androvics Adriana, Bödők Károly
ifjú, Nagy Amália

A Csicsói Hírmondó átalakítás alatt áll!
Támogatókat keresünk.
Köszönjük mindenkinek, aki az újságunk szerkesztésében
részt vett. Szeretnénk mindenkit arra buzdítani, hogy
leírja gondolatait és megossza másokkal. Ezzel is
színesítve csicsói közösségünk életét.
ISSN 1339-5300
Kamaráti o.z. - Barátok p.t.
946 19 Číčov, Petőfiho 79, Slovakia
Elérhetőség: info@csicso.eu, www.csicso.eu

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDENKINEK

