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Csicsói Hírmondó
Csicsó kéthavonta megjelenő ingyenes lapja

A TARTALOMBÓL
A HÍRLAP JELENTKEZIK...
Hírlap jelentkezik
1. oldal
Harmadik számmal jelentkezik a Csicsói Hírmondó, ezúttal is 8
Komjáthy Lóránt
oldalon a Kedves Olvasók tájékoztatása érdekében. A szer,Mint tudomány vásárába, úgy siess az
kesztők munkájának köszönhetően számos közérdekű téma került
iskolába"
2. oldal
Nagy Amália újra a figyelem középpontjába, s lehetőség szerint politikai súlypon,A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a tozás nélkül. Adott értékek mentén haladva igyekszünk minden alkalommal nagyobb és tisztább ablakot nyitni községünk életére. Az
jövőnek.”
2. oldal
épületek, telkek és puszta számok álarca mögött CsicsóNagy Amália
Csalán
3. oldal nak történelme, kultúrája és közösségi élete van, amelyet felgyorsult
Ifj. Bödők Károly világunk életvitele egyre inkább igyekszik háttérbe szorítani. Nem
Felhívás a szülőkhöz
4. oldal tisztünk eldönteni, hogy a Tisztelt Olvasó mit gondoljon, de szeret..
Androvics Adrianna nénk segítséget nyújtani abban, hogy eldönthesse, min érdemes goni sport aMindennapi sport, akár 70 év felett is
dolkodni, melyek azok az értékek, amelyek mindannyiunk javát
5. oldal szolgálják.
Ifj. Bödők Károly
Ennek fényében legújabb számunkban folytatjuk Csicsó törtéSzlovák-magyar együttélés Csicsón
nelmének bemutatását és több közérdekű közleménnyel is szolgá5. oldal lunk.
Szalai Mária
Megszületett a www.csicso.eu weboldal, azzal a céllal, hogy az
Szeretetről és hitről
6. oldal újságban helyszűke miatt meg nem jelent cikkek, olvasói levelek,
Nagyné L. Olga vélemények is teret kapjanak, s élve a visszacsatolás ehetőségével,
Látókör
6. oldal
várjuk Olvasóink Írásait, reakciót is az utolsó oldalon feltüntetett eFalunk eladta a vezetékes vízhálózatát
mail címek bármelyikére.
7. oldal
A szerkesztőség nevében kívánok kellemes böngészést hasábjaIfj. Bödők Károly
inkon.
Komjáthy Lóránt
REFORMÁTUS TÁBOR CSICSÓN
A Csicsói Református gyülekezet immár hagyományosnak nevezhető nyári tábort szervezett 2013. július
1-től 5-ig, idén Pogányné Géczi Krisztina vezetésével a régi iskolában. Komoly érdeklődés mellett több
mint 80 gyermek vett részt rajta. Ezúton is szeretnénk megköszönni tiszteletes asszonynak, hogy fáradhatatlan munkával gazdagítja falunk lelki világát, örömöt és boldogságot hozva gyermekek és családok mindennapjaiba, példát mutatva nem csak a szószéken keresztül. Köszönetet szeretnénk mondani minden tábort szervezőnek áldozatos munkájáért, hisz nélkülük nem jöhetett volna létre ez a példaértékű összefogás.
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Életkép

„Mint tudomány vásárába, úgy siess az iskolába”
(Református vallástani kézikönyv, 1931)
(a csicsói felekezeti iskolák rövid története)
A falu lakossága katolikus, református és zsidó vallású
volt. A katolikus és református egyház iskolát működtetett,
sőt a katolikus egyház apácái a zárda épületében még óvodát is.
A zsidó gyermekek szüleik választása szerint vagy a
katolikus vagy a református iskolába jártak. Hitük tanainak oktatásáról maguk gondoskodtak. Utolsó mesterük
Perl Sámuel volt. Perl Sámuel, akit a nem zsidó lakosok
tanár úrnak, tanító úrnak szólítottak, rabbi, mester, metszősakter-sochet (felső fokozatú vágó és vizsgáló volt, nemcsak baromfit, de szarvasmarhát is vágott.), nagytermetű
és hosszú szakállú férfiú volt, akinek tanítványai-bócherei
voltak, és a csicsói zsidó gyerekeket hittanra oktatta.
Majdnem minden nap – télen is megfürdött a csicsói határban a Hosszúklábi örvényben, egy elkülönített helyen.
(Rituális fürdést végezhetett. Ez alapján és öltözékéből
ítélve – nagykarimájú sötétzöld bársonykalap, hosszú, sötét kaftán-haszid lehetett). Kertalján-Kertész utcában laktak, ahol az imahelyiségük is volt, külön bejárattal a férfiak
és külön a nők számára. A vészkorszakban a csicsói zsidókat 1944 júniusában a nagymegyeri gettóba szállították,
majd Komáromba. Az auschwitzi haláltáborban pusztultak
el.
Emlékezzünk rájuk: http://csicso-nagy.uw.hu/fo-o-Csicso-NAGY-A/zsido-csaladok.htm
Azt, hogy a csicsói egyházközségek papjuk mellett „oskolamestereket” is tartottak, járandóságukról szóló régi
dokumentumok bizonyítják. Egyházadókból, adományokból tartották fenn az iskoláikat. Mivel Csicsó kegyurai római katolikusok voltak, Ók a római katolikus iskolát támogatták, tartották fenn szinte teljesen. Mária Terézia uralkodásától, az 1770-es évektől az állam is támogatta az iskolákat. Ez a támogatás inkább csak a katolikusokra vonatkozott, hiszen a Türelmi Rendelet 1781 -ben fia II.József
intézkedése. A Rendelet csak lassan hozza meg a javulást
a protestánsoknak, reformátusoknak. Az l. Csehszlovák
köztársaság (1918-1938) idején már minden, az állam által
elismert felekezet — igy a reformátusok is — iskolája támogatásban részesült.
Az első katolikus iskolát 1750-ben építették mórból.
Majd 1844-ben égetett téglából építették újjá. Ez az egyosztályos katolikus iskola, 1889-tól fiúiskola, a tanító lakásával a mai kultúrház helyén állt. Itt 3. osztálytól (mások
szerint 4.) 8. osztályig tanultak a fiúk. Utolsó tanítójuk
Hrotkó Sándor 42 éven át egyedül tanította őket! Tevékenyen részt vett a község életében, tagja volt a Hitelszövetkezetnek, példájával, odafigyelésével nem csak tanítványaira hatott, hanem a falu népére is. Folytatás a 3. oldalon
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„A múltat tiszteld a jelenben, és tartsd meg a jövőnek”
(Vörösmarty Mihály)
Szülőfalum Csicsó (2.)

Csicsó község a Csallóköz egyik legrégibb helysége. Már
1172-ben a pannonhalmi apátság levéltárában őrzött oklevélben említik Sysou alakban. Mi ekkortól eredeztetjük
Viszont meg kell vallanunk, nem biztos, hogy a mi falunkról van szó. Ugyanis a Kárpát-medencében nagyon sok
Csicsó nevű település található. A legismertebb Csíkcsicsó
Erdélyben. Itt ezen kívül még rengeteg Csicsó előtagú
helységnév van (pl. Csicsóhagymás, Csicsóvára stb.). De
Somogyban, Tolnában, a Balaton partján is vannak Csicsó
községek. A Kisalföldön, ahol mi vagyunk sok település
része (Nagyigmánd), határnév őrzi egykori Csicsó nevű
falu emlékét. A név népszerűségét talán annak köszönheti,
hogy némely kutató szerint a török csicsak-Gicek, virág
jelentésű szóból ered. Ezt az elméletet az is alátámaszthatja, hogy Komárom környékére Árpád fejedelem korában kabar törzsek telepedtek le. A kabarok, török elnevezés, a kaukázusi kazároktól szakadtak el, és csatlakoztak a
magyar törzsekhez, ahogy török eredetű törzsek is, Henkey Gyula professzor 1994-es csicsói felmérésében többet
olvashatunk erről: http://csicso-nagy.uw.hu/fo-o-CsicsoNAGY/fajok.html Csicsó a kezdetektől komáromi várbirtok volt. Annak ellenére, hogy a Pannonhalmi apátság birtokai ölelték körül délről és keletről, csak rövid ideig tartozott az apátsághoz, (csicsói határnevek a Duna mentén:
Papok földje, Papok kertje, Papok rétje). 1630 táján Csicsót Komáromtól Zichy Pál vette bérbe, aki letette a kastély alapjait. 1657-ben aztán Zichy István megvásárolta a
birtokot. innentől a Zichy család kedvelt tartózkodási helye lett falunk (fő birtokaik a Veszprém megyei Várpalotán voltak). Sorsát szívükön viselték. Kastélyt, templomot,
iskolát építtettek, törődtek a lakosok lelki, szellemi, fizikai
állapotával. Az utolsó Zichy, Terézia halála után férje, a
megyeri származású gróf Waldstein János lett az örökös.
Nagy műveltségű bölcsész és jogi doktor, tevékeny ember, Széchenyi István barátja. Az ó idejében 1872-ben történt meg az 1848-as jobbágyfelszabadítás után, az 1848-as
és 1871-es úrbéri törvény alapján a falu határában a birtokrendezés. Ajánlatot (felajánlott föld) és Eperjest a zsellérek földjét is tagosították. Elkezdte a falu és határa csatornahálózatának kiépítését. Ez a csatornahálózat még az
1960-as években is jól működött! Korai, 1876-os halála
megakadályozta további áldásos tevékenységében. Halála
után második felesége gróf Kálnoky Adél folytatta munkáját. Ő építtette a falu egyik legszebb épületét, a zárdát,
ahol a Kálnoky család kolostoriskolát és gyermekgondozót működtetett. Az épület megérdemelné, hogy visszaállítsák eredeti szépségébe! Tegyünk érte!
A Zichyk, Waldstein János, Kálnokyak Csicsó község, a csicsói római katolikus egyházközség volt kegyurainak emlékét táblák őrzik a templomban.
Nagy Amália, 2013. augusztus 8.

Életkép

„Mint tudomány vásárába, úgy siess az iskolába”

1673-ban az üldöztetés során templomukat lerombolták,
iskolájukat megszüntették. A Türelmi Rendelet alapján
Zichy István 1784-ben engedélyt adott a református temp(Református vallástani kézikönyv, 1931)
lom építésére. A templom mellett iskolát is építettek. Volt
(a csicsói felekezeti iskolák rövid története)
iskola a mai Duna utcában (Gurdony), egy rövid ideig
A helyi temetőben nyugszik. A kisebb fiúk a Zárdába (1923-1929) az Alsó utca, a Felső utca és Árokhát sarkán
jártak az apácákhoz, a Nepomuki Szent János (páratlan ér- álló épületben. (Ma kis üzlet és kocsma.) 1929-ben adták
tékii kőszobra az utcai kert dísze) nevét viselő katolikus át azt az épületet, ami ma is megvan, és most is református
leányiskolába és óvodába. A zárda épületét Kálnoky Adél iskolának hívják. Már más a funkciója. A református gyügrófnő, gróf Waldstein János özvegye, Sabrán hercegné, lekezet közösségi háza. Kétosztályos épület. Az egyikbe a
építtette 1889-ben, Páli Szent Vince Szeretetleányai rend kisebbek jártak 1-5., a másikba 6-8. osztályig. Egy időben,
irgalmas nővéreinek volt a zárdája, akiket jellegzetes ka- éppen mikor édesanyánk volt iskolás három csoportban
lapjuk után fehér kalapos nővéreknek hívtak. Leányiskolát jártak felváltva délelőtt és délután: 1-3. 4-5, 6-8 osztályoés óvodát működtettek, irányították a „Mária leányokat, sok.
Írhatnék még a gyerekek tudásszomjáról, akik esőben,
„rózsafüzéres asszonyokat". Felekezetre való tekintet nélkül ápolták betegeket, fiatal leányokat tanítottak kézimun- hóban, fagyban kilométereket gyalogoltak például Kécskára, háztartástanra. Vezető nővérük Minauf Mária Jo- ről, hogy reggel 8 órára beérjenek az iskolába. Hátukra
hanna a csicsói temetőben nyugszik. Az 1930-as vetették az Összeszíjazott palatáblát a palavesszővel, a
évek elején más rendi nővérek vették át helyüket, a pozso- tankönyveket. A rendetlenebbje porban húzta maga után.
nyi irgalmas nővérek rendje. 1939-es adatok: Igazgató Vagy felsorolhatnám az elhivatott tanítók neveit (Csak
Diósy Mária Veneranda, tanítónő Király Erzsébet Hélia, páran közülük: Hrotkó Sándor, Gáspár József és fia SáÓvónő Zimmermann Julianna. Az 1950-es évek elején a muel, Kapitány Gyula és felesége. Tóth Mihály, aki 10 év
csicsói munkásság után haláláig, több mint 30 évig, a konővéreknek el kellett hagyniuk Csicsót.
Mi nem katolikusok vagyunk, de édesanyám lozsnémai gyerekeket oktatta), Akiknek minden gyer19271928-ban ide járt óvodába. Minket is megtanította da- mekre, sót felnőttre gondjuk volt. Hisz Ők tudták: "Egy
ember felneveléséhez egy egész falu kell"
locskára:
Vagy írhatnék arról, milyen szerencsés vagyok, hogy
»Óvodában szívesen vagyunk, Vígan élünk télen, nyáaz
1950-es
évektől Olyan szép épületekben tanulhattunk,
ron, egyre mulatunk.
Vígan töltjük mindig az időt, szeret is a kedves nővér, jaj, mint a zárda (óvoda, 1-2. osztály), a református iskola
(35. osztály) és a kastély (felső tagozat: 6-9. osztáIy).
de mi is Őt!
A mai csicsói tanulóknak, tanítóiknak és a többi alkalAki ezt nem hiszi jöjjön el ide! Megtanítjuk dalra,
mazottnak pedig kívánom, hogy az előttük álló tanévet a
táncra, egyre, izibe.
Itt van a szereteti jókedv otthona, Kiáltsuk, hogy éljen, szépen felújított iskolában kezdhessék. Mindenki örömére és megelégedésére! Szívből kívánom!
éljen a jó óvoda!
Képek az iskolákról, tanulókról, tanítóikról: http://csiÉljen az Óvoda!”
cso-nagy.uw.hu/fo-o-Csicso-Nagy/o9-iskola.htm
A reformáció elterjedésével falunk nagy többsége áttért
Nagy Amália, 2013. augusztus 11.
az új hitre. Már 1650 előtt templomot és iskolát építettek.
Ismeretterjesztő
CSALÁN

Környékünk egyik legismertebb növénye. Árnyékosabb területeken nagyra nő. Tavasszal zsenge hajtásai
kiválóan alkalmasak testünkben levő mérgek tisztítására. Az ősz közeledtével egyre fásabb szára lesz. Ekkor
is találhatók rajta fogyasztásra alkalmas levelek. Amennyiben lekaszáljuk a nyári fás szárát, pár nap elteltével
megjelennek zsenge új hajtásai. Nagyfokú vérmegújító! Iparilag tiszta klorofilt nyernek belőle, melyet krónikus betegségek gyógykezelésénél (rák, cukorbetegség, allergiák stb.) terápiásan alkalmaznak. Magas a nyomelem tartalma. Jelentős mennyiségű természetesen felszívódó vas forrása. A klorofil és a vas könnyen átalakul
a szervezetünkben hemoglobinná, mely vérünk egyik alkotó eleme.
Csípős levele és szára van. Puszta kézzel óvatosan megfogva nem törnek bele bőrünkbe a csalánsejtek kis
horgocskái, Fájó, égető érzést okoz a növény kézbevétele. Használjunk kesztyűt.
Levelei apróra vágva, almával vagy más gyümölccsel keverve kitűnő eledel. Napjainkban legelterjedtebb,
mint tasakos vagy szálas tea. Nagyszüleink kacsák, libák etetésére használták, tiszta gabonasróttal keverve.
Áztatott levelei kiválóak kertjeink növényeinek permetezésére levéltetvek ellen. Elkészítése: 5 liter vízben fél
kg növényt 48 óráig áztatok. Leszűrés után kapok 1 liter 10 %-os koncentrátumot. Feltöltöm 9 dl vízzel, és
jöhet a permetezés!Ifj. Bödők Károly
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Hagyaték

FELHÍVÁS A SZÜLÖKHÖZ!
A 2013/14-es tanévben alkalmunk nyílik arra,
hogy csemetéinket beírathassuk Czafrangó Sylvia
Magán Művészeti Alapiskolájába. Négy fajta tagozat
nyílik, mégpedig: képzőművészeti tanszak, tánc, színjátszás és zene.
A képzőművészeti tanszakon gyermekeink többek
között megismerkedhetnek a rajz, festés, grafika, textil, üvegfestészet, papír, kerámia, fazekaskorongon
való agyagedények készítése, bábozás, népművészeti
technikák fortélyaival. A vizuális nevelés különösen
sokat tehet az önállóság, az alkotó magatartás kialakítása terén, segíti az önismeret, az önértékelés kialakulását, fejleszti a koncentráló képességet, az önszabályozást is. Az alkotó tevékenység során megvalósuló
ismeretszerzés, illetve ismeretfeldolgozás erőteljesen
fejleszti az önálló tanulási képességeket.
Az óvodáskorú gyermekeknek a tánc eszköz,
amely megkönnyíti a gyerekek útját a zenéhez, érzékennyé teszi őket a zenei kifejezőeszközök megértésére. Lehetővé teszi a zenei élmények mozgással való
kifejezését. Egyúttal támogatja a zenei mozgáskészség fejlődését is.
Iskoláskorú gyerekeknek színpadi és karakter táncok, divattánc, show tánc, musical részletek, diszkó,
zumba, hastánc, tánc előkészítő gimnasztika, jazz balett, balett alapok oktatását is kínálja az iskola. Színpadi fellépések, táncbemutatók és nyári napközis
tánctáborok várják majd a gyerekeket.
Az iskola színjátszó tagozata szeretne hozzájárulni
a gyermekek színművészet oktatásához, fejlesztéséhez. A tanév során játékos, kreatív foglalkozások keretében az alábbi tematikákat sajátíthatják el a diákok:
színpadi mozgás, maszkjáték és készítés, beszédtechnika, szituációs gyakorlatok, tánc, capoeira.
A zene keretén belül az alsóbb évfolyamokban a
gyerekek megismerkedhetnek a ritmus- és dallamjátszó hangszerekkel. A sok mozgással. énekkel, dallam- és ritmusfelismeréssel, játékkal tarkított foglalkozás, megkönnyíti a zenetanulást. A gyermek tudásáról az év végén a szülő is megbizonyosodhat a bemutató foglalkozáson. Ezenkívül számos lehetőséget
kínálunk a közös muzsikálásra, mely sok örömet és
élményt nyújthat gyermekeink számára. Tudásukat
bemutathatják iskola hangversenyeken valamint nyári
zenei táborokban is. A zene szakon választott főtantárgy egyénileg, a többi képzés csoportosan látogatható.
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Az osztályozás és értékelés érdemjegyekkel történik,
minden évfolyam végén bizonyítványosztás.
Miért válassza a szülő ezt az iskolát?
- mert az oktatás a gyermek megszokott
környezetében történik, utazás nélkül,
saját településén
- hazai és külföldi versenyeken való megmérettetés hazai és környező országok
iskoláival való együttműködés
- tehetségvizsgákra való felkészülés,
továbbtanulás céljából, közép és felsőoktatási intézményekben
- nyári táborokon való részvétel egyszeri
beiratkozási díj (36€) befizetését követően az oktatás kilenc évig teljes mértékben ingyenes!!!
Jelentkezni és érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0915990847
E mail: szusart@gmail.com
web: www.szusart.com
Kérem a tisztelt szülőket, vegyék fontolóra az itt
felsoroltakat és ismertessék gyermekeiket is a lehetőségekről. Most itt van a nagy lehetőség, csak meg
kell ragadni és kitartóan látogatni az órákat. Egyengetni és támogatni kell gyermekeinket a fejlődés útján. Az eredmény pedig higgyék el, felemelő érzéssel tölti majd el önöket, gyermekeik pedig egy más
fajta tevékenységben élhetik ki kreativitásukat. Aki
talán sokallja elsőre a 36 € egyszeri illetéket, annak
rögtön javasolnám a Bethlen Gábor Alapítvány támogatását felhasználni erre a célra. Higgyék el nem
sok ez az illeték 9 évre befektetve, a kamatokat később fogják élvezni
Az iskola szeretettel vár minden kedves érdeklődő
kis- és nagy diákot.
Androvics Adrianna
2013. augusztus 4.

Sport
MINDENNAPI SPORT AKÁR 70 ÉV FELETT IS!!!
A minap egy érdekes felhívásra lettem figyelmes. 2013.
szeptember 14-én szervezik meg az első csallóközi maratonfutást (félmaraton). Megpezsdült bennem vér. Ezért is
lehetett igy, mert az iskolai tanulmányaim végeztéig szinte
minden nap sportoltam. Ami még megmozgatta a lelkiismeretemet, hogy 74 éves apósom (László Árpád) szintén
készül lefutni a maratoni távot életében először. Jelenleg
napi 50 kört fut az alistáli futballpályán. Felmerült bennem
a kérdés, hogy: „Miért kezd el valaki futni 70 éves korban?” Árpi bácsi elmondta, hogy az egészsége megóvása
érdekében teszi mindezt. Készül a 2013. szeptember 1-én
Pozsonyban megrendezendő maratonfutásra, és a pár héttel később megrendezendő első Csallóközi Maratonra is.
.(Jelentkezés: Pro Regio o,z. ozproregio@gmail.com .

Vagy itt is be lehet nevezni:
http://beh.zoznam.sk/beh/2247/zitnoostrovskypolmaraton
Árpi bácsi lelkesítő támogatásával szintén nekiláttam
a futás mindennapi gyakorlásának, hogy felkészüljek a
maratoni távra. A cél érdekében igyekszem minden nap
futni, mozogni egy kicsit (minimum 45 percet). Észrevelleny magamon, hogy máris többet bírok pár nap mozgás
után a mindennapokban teljesíteni. Fittebb vagyok még

akkor is, mikor a hétköznapokon a munkám során gyakran
levezetek hetente 1200 km-t.
Az idei nyár nagy melegekkel ajándékozott meg
bennünket, majd jött egy viharos éjszaka. Megérkezett a
várva várt lehűlés. Ezt az állapotot is sokkal jobban viseltem, mint az elmúlt években, Nem beszélve a csodás tájról,
erről a ritka kincsről, ami körülvesz bennünket. Több országban jártam Európában és Ázsiában az elmúlt években.
Ehhez fogható szépségű tájjal sehol nem találkoztam, mint
ami Csicsót körbeöleli. Mikor naponta kimegyek futni
vagy sétálni, néha biciklizni, mindig megcsodálom. Eme
tájnak nincs párja a világon. Egyedi látnivalókkal, illatokkal, fényjátékokkal, melyek csak itt vannak Mikor távol
vagyok otthonról, egyfajta hiányérzetem támad. Ez még
külön ajándéka egy futóversenyre való felkészülésnek.
Nagy öröm volt találkozni egyik reggel egy futótárssal,
aki szintén a Duna-part felé kocogott. Úgy tűnik más is
észrevette ezt a kivételes tájat, mely körülvesz minket,
Bíztatok mindenkit, hogy tapasztalja meg ezt az érzést.
Fusson, sétáljon vagy gyalogoljon naponta a szabadban,
amikor csak tud! Nemcsak az egészsége lesz jobb, hanem
páratlan, a világban egyedülálló élményekkel lesz gazdagabb!
Ifi. Bödők Károly

Közösség
SZLOVÁK-MAGYAR EGYÜTTÉLÉS CSICSÓN

Közel 60 évvel ezelőtt, amikor az alapiskolából kiálltunk, ifjúsági csoportot alapítottunk. Úgy nevezték
CSM-Československý svaz mládeže-Csehszlovák ifjúsági szövetség. Tánccsoportot, színjátszó csoportot alakítottunk! Ifjúsági szervezetünk elnöke Győri István (Felső utcai) volt. Ő szervezte a műsorokat. Nagyon lelkes vezető, szervező volt. Tavasszal majálist rendeztünk, daloltunk, táncoltunk a kastélyparkban a Rózsadombon. Nyáron arató ünnepséget tartottunk. Az aratókoszorút végigvittük a falun, dalolva, táncolva. Este meg
aratóbál volt, az egész falu mulatott. Aztán télen színdarabokat tanultunk, amit Mátéffy Miklós tanító úr és
Sárközi Ilonka tanító néni tanított be. A próbák a moziteremben voltak. (Keserű bácsi mozija a zárda mellett
volt. Már nincs meg.) Bizony, volt olyan, hogy hazulról hoztuk a fát a kályhába, annyira hidegek voltak. A
falunak nem volt pénze szénre, de mi lelkesen tanultuk a színdarabokat a falu lakosainak örömére. Két-három
színdarabot játszottunk minden télen. A kellékeket a faluban szedtük Össze a régi ládafiából. A kulisszákat,
hátteret Mátéffy tanító úr festette. Nagyon szépek voltak! Minden alkalommal telt házzal játszottunk! A táncokat Sárközi tanító néni tanította be, és hozzá a dalokat is. Táncainkba, dalainkba mindig bekapcsolódtak a
háború után ideköltöztetett szlovák családok gyermekei is. Minden ünnepi eseményen részt vettek, dalollak,
táncoltak velünk. Vasárnaponként együtt táncoltunk a kocsmaudvaron, ahol összejöttünk, (nagykocsma, ma
Csente kocsma) Volt egy rozoga gramofonunk, tudtunk venni egy-két üveg piros vagy sárga krakedlit (málnaüdítőital) és végig daloltuk, táncoltuk a délutánt. Daloltunk magyarul, szlovákul. Bármilyen ünnepi fellépésünk volt, jöttek a szlovák lányok. Nem kellett hívnunk őket, Sajnáltuk, amikor elmentek Csicsóról.
Leírnám a lányok nevét, akiket azóta sem láttam, hogy visszamentek szülőföldjükre. Pedig nagyon szeretném megkérni Őket, hogy mondják el, így éltünk együtt 1954-55-ben Csicsón, magyarok, szlovákok! A kedves leányok nevei: Mydliár Irena, Mydliár Božena, Črep Irena és egy fiú Veselovský Lojzo. Üdvözöljük Őket
Csicsóról, szép emlékek voltak! Akik pedig itt maradtak szlovákok, azóta is megértésben élünk együtt!
Szalai Mária, Csicsó, 2011. december
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Közösség

A SZERETETRŐL, HITRŐL
Kedves olvasóim! A múltkori számban elmélkedtem
a szeretetről és jelentőségéről. Azóta is sokat gondolkodtam és mindig ugyanoda jutottam. A szeretet fontos, nélküle nem sokat lehet kezdeni. Ha bármilyen
munkát végzek, otthon a ház körül, munkahelyemen,
vagy csak beszélgetek valakivel, mindenütt a szeretet és a hit kísér. Nem vagyok gyakori templomba
járó, de a hit mégis nagyban befolyásolja mindennapi
életem. Erőt ad, egészséget, jó gondolkodást, nyugalmat. Ezáltal a napi tennivalókat is könnyebben el tudom végezni. Ezért hálával tartozom, és nap mint
nap meg is köszönöm az Úrnak.
A betegségeknél sincs másképp. Itt ugyanúgy szerepet játszik a hit és a pozitív gondolkodás. Jobban el
tudom dönteni, hogy az egészségemnek mi a helyes
és fontos. Persze, tenni is kell valamit: rendszeres
mozgás, helyes táplálkozás, a napi étrendre és folyadék bevitelére való odafigyelés. A napokban uralkodó időjárási viszonyok, a trópusi éghajlathoz hasonló meleg figyelmeztetett bennünket, hogy még

jobban odafigyeljünk szervezetünkre. Különösen vonatkozik ez a szív és érrendszeri betegségekkel küzdőkre. Még az egészséges embert is megviseli ez a
magas hőmérséklet. Több odafigyelés szükséges a
fekvő betegek számára, akik ágyhoz vannak kötve,
vagy keveset tudnak mozogni. Náluk elkerülhetetlen
a rendszeres itatás, kellő mennyiségű folyadék bevitele, mosdatás, mosakodás, zuhanyozás. A végtagok,
a hát, a nyak vérkeringésének javítása, pl. Alpa,
Lesana, esetleg hűsítő masszázskrémek használata.
Meleg esetén az egészséges szervezetre is jótékony
hatással van.
Garai Gábor: Jókedvet adj
Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
A többivel megbirkózom magam.
Akkor a többi nem is érdekel,
szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
nem kell más, csak ez az egy oltalom,
…
Szeretettel Nagyné L. Olga

Látókör

ISKOLÁNK ÉPÜLETE MEGÚJUL

Komoly érdeklődés övezi az iskolánk körüli munkálatokat. 2013. augusztus 15-én tartott képviselő-testületi
ülésen elhangzottak alapján a helyi alapiskola épülete részben megújul. 2013. december 31-ig kicserélik az
iskola főépületén a nyílászárókat, ablakpárkányokat. Külső szigetelést és új színt is kap az épület. Megújul
továbbá a linóleum az épületben azokon a helyeken, ahol az már szinte életveszélyes állapotban volt, A linóleumok felújítását egyes ellenőrző szervek is követelték. A felújítást a Tonex s.r.o. végzi. A felújítás összegét
kölcsönként beruházta a községbe. A kölcsön Összege 394 143 EUR, melyet a falunknak 5 év alatt kell majd
visszafizetnie. Polgármester úr tájékoztatott arról, hogy a néhol beázó tornaterem nem fog megújulni. Ennek
oka a tornaterem rendezetlen tulajdonviszonya és a pénzhiány. A Tonex s.r.o. főépítésze és egy épületstatikus
tájékoztatta a polgármester urat, hogy az iskola épületének egy része meg van süllyedve és az alap meg van
roppanva. Az iskolának ezt a részét nem használják. Testületi ülésen megkérdeztük polgármester urat, hogy
meg lesz-e az épületnek ez a része erősítve? Polgármester úr erre a kérdésre nem adott egyértelmű választ.
Amennyiben az iskola e része nem kerül felújításra, úgy továbbra is fennmarad az épület kritikus állapota. Az
épületstatikai hibák nagy része az új szigetelés alá kerül, így ezzel nem oldódnak meg. Az iskola épülete istállók és egy szép lovarda helyére épült, tulajdonosuk a Kálnoky család volt. Ezért is kerül majd komoly költségbe az épület teljes felújítása.
FAFARAGÓ MESTEREK CSICSÓN

A Csallóköz, Csilizköz és Csicsó Hagyományaiért és Kultúrájáért Közhasznú Társulás Nagy Géza vezetésével ismét megszervezte a fafaragó tábort. Méltán lehetünk büszkék erre az Európában egyedülálló, magyarságot erősítő hagyományőrző kezdeményezésre, mely Csicsón valósult meg magánkezdeményezésből baráti
összefogásból. Szeretnénk ezúton is köszönetet mondani Nagy Gézának, a magyar kultúra lovagjának-apródjának, Csicsó falu polgárának, a hagyományőrző társulás tagjainak, valamint minden szervezőnek és résztvevőnek, hogy újabb alkotásokkal ajándékoztak meg minket!!!
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Látókör

Szennyvízelvezetéssel kapcsolatos határozat lépett életbe falunkban
Falunkban egyre nagyobb problémát jelent a szennyvíz kérdése, Minden családi ház rendelkezik valamilyen szennyvízelvezetési megoldással. Legtöbb háznál a hagyományos szennyvízgödör van. Ezen gödrök legtöbbjének jelenlegi állapota megkérdőjelezhető, Mivel községünk nem rendelkezett a szennyvizet szabályozó
helyi törvénnyel, ezért az államigazgatási szervek felszólították a polgármester urat, pótolja ezt a hiányosságot.
A képviselő-testület 2013. március 13-ai rendkívüli ülésen vitatta meg a problémát és fogadott el egy határozatot (VZN 3/2013 ú). E szabály értelmében minden háztartásnak rendelkezni kell szennygödörrel vagy házi
víztisztítóval (COV Cistička odpadových vôd). Azokban a háztartásokban, ahol szennygödör van, kötelesek
erre meghatalmazott vállalkozóval a szennygödrét kiszívatni. A szippantásról a vállalkozó jegyzéket köteles
vezetni. Falunkban és környékén információink alapján az alábbi vállalkozóknak van jogosultságuk: Fehérvári
Pál, Laki szövetkezet, Spitznágel László. Szippantással kapcsolatosan bővebb tájékoztatást a községházán lehet kérni.

Falunk eladta vezetékes ivóvízhálózatát
Kérem, figyelmesen olvassa el az alábbi cikket, mivel az
unokáinkat is befolyásoló építkezésről van szó. A falu lakosainak véleményét el. ügyben senki sem kérte ki a jelenlegi
faluvezetés részéről, a lakosok nem kaptak semmilyen tájékoztatást!!!
Néhány utcában szinte teljesen ihatatlanná vált a
vezetékes ivóvíz, a vezetékek elöregedése miatt. Többen
észlelték, hogy a fehér fürdőkádba bizony sárgás víz folyik.
községünk jelen anyagi helyzetében nem tudja önerőből felújítani a vezetékeket. 2013. május 28-án tartott közgyűlésen
határozat született a vízvezeték-hálózat eladásáról a Komvak a.s.-nek. A vételár kiegyenlítette a falu felgyülemlett
tartozását a Komvak a.s. felé. A kiegyenlítés összege 39 100
EUR. A határozat alapján nem csak eladta a falu a vízvezeték-hálózatot, hanem polgármester úr felhatalmazást kért a
testülettől arra, hogy egy szerződést írhasson alá a Komvak
a.s.-szel, melyben szerepelne a falu szennyvízelvezető rendszerének kiépítése. A vízvezeték- hálózat eladásával a
Komvak a.s. használati jogot kapott azokra a falusi földterületekre, melyeken a majdani szennyvízhálózat üzemelne.
Tudni érdemes a következőket a szennyvízhálózattal
kapcsolatosan.
Több faluban, ahol kialakításra került, akár több éven
keresztül is fel volt túrva a falu. Falunkban az utcák két oldala már foglalt. A legtöbb helyen, az egyik oldalon a vízvezeték van a másik oldalon pedig gázvezeték. Így a csatornázásnak csakis az utca közepén lenne hely a legtöbb esetben. Amennyiben kivitelezésre kerül a vezetékrendszer,
úgy rnegjelennek a csatornafedelek, melyek sok esetben a
gyakorlatban akadályozzák a közlekedést. Nem beszélve
arról, hogy számos településen (Nagymegyer, Alistál stb.)
felvágták az utak közepét, melyek foltozottak lettek. A közlekedés elég nehézkessé, sok esetben veszélyessé vált.
Nagymegyeren járva tapasztalható: gyakran az utcákat lezárják, mert hatalmas lyukak keletkeznek az úttest alatt a
vezetékek hibájából. Nagymegyeren az ember autóval
utazva úgy érzi magát, mint egy hullámvasútban.
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Tudni 'érdemes, hogy a vezeték, amennyiben elkészül,
sokba fog kerülni a lakosoknak A Komvak számlázási
rendszere szerint a lakásba bejövő víz mennyiségét kétszer
kell megfizetni. Ezen kívül fizetni kell az esővíz elvezetéséért is, ami eddig díjtalan volt. A csővezetékre a lakosok
saját költségükön kötik majd rá a háztartásukat. Ennek a
költsége családi háztól függően 800-2000 EUR-ig terjed.
Az elkészült vezetékre nem köteles a falu polgára rákötni háztartását. Ez viszont azt eredményezheti, hogy a
szennyvízhálózat üzemeltetője plusz díjat szabhat ki azoknak, akik használják a szennyvízhálózatot.
Mi lehet a megoldás falunk esetében? Tény, hogy a jelenlegi szennyvíz-helyzet tarthatatlan. Ivóvízkutak szenynyeződtek el, és veszélybe került a falu ivóvízbázisa is!!!
Mai legmegfelelőbb megoldás lehet a házi víztisztítók fokozatos bevezetése minden háztartásba. Tény, hogy Szlovákia kormánya az Európai unió nyomására határozatokat
készít elő szennyvízhelyzet kezelésére, hogy óvják az
aranynál is értékesebb ivóvízbázisunkat. A házi víztisztítók
azon túl, hogy szagtalanul megtisztítják a vizet, még öntözővizet is biztosítanak. Beszerelésükhöz szükséges költség
nagyságrendileg 1000-1500 EUR környékén van. Egy villannyal működő kis levegőkompresszor szellőzteti a vizet,
Így táplálva a víztisztításnál közreműködő mikroflórát. Ennek üzemeltetési költsége elenyésző a szennyvízcsatorna
fizetnivalójához képest. Sokkal költséghatékonyabb a családok számára, Egyszeri invesztíció. A befektetéssel kapcsolatos megtérülése vízhasználattól függően 2 5 év, A
központi csatornarendszerhez való kapcsolódás esetén a
családok költségei egyszeri, nagyobb rákapcsolódási költség után is növekednek. (Havi vízdíj, csatornadíj)
Reméljük, hogy a falu jelenlegi vezetősége meg tagja
kérdezni a falu lakosságát ez és a falu lakosainak akarata
szerint fólytatja a további megbeszéléseket a Komvak a.s,
szel vagy más befektetővel.

Hirdetések
ISKOLAKEZDÉS

A helyi Gáspár Sámuel alapiskola és óvoda szeretettel várja a gyermekeket 2013. szeptember 2-tól az óvodába és az iskolába.
FELHÍVÁS

2013. szeptember 30-ig kötelező csipet tetetni a kutyákba, macskákba, vadászgörényekbe. Aki még nem tette
volna meg, kérem, hívja falunk állatorvosát Török doktort (0905 329 884). Reméljük a jövőben még kevesebb kóbor állat lesz az utcákon.

FALUNK KULTURÁLIS PROGRAMJAI

Szeptember 7.: Kirándulás az ausztriai Family Parkba
Szeptember 14.: Kirándulás Fertődre (Esterházy kastély, sétahajózás, szabad program)
Szeptember 27.: POLOSKA SZÍNHÁZ, Ivan Holub: Temetés c, komédiája. Helyszín: csicsói kultúrház,
19:00.
Október 5.: Október 6-ai megemlékezés a Magyarnak maradni emlékparkban
GONDOLAT
A kisfiú szíve majd meghasadt, amikor kedvenc teknősét a kerti tavacska mellett mozdulatlanul és élettelenül a hátán fekve találta.
Az édesapja elkövetett mindent, hogy megvigasztalja:
- Ne sírj, kisfiam, csodálatos temetést rendezünk majd Teknősnek. Készítünk neki egy kis, selyemmel
bélelt koporsót, megkérjük a temetkezési vállalkozót, hogy helyezzen a sírjára egy kis fejfát, amibe belevésik
majd Taknós nevét. És minden nap friss virágokat tehetünk a sírjára, sőt még egy cölöpkerítést is készíttetünk
köré.
A kisfiú szemében felszáradtak a könnyek, és fellelkesült a tervtől. Amikor már minden kész, és a gyászkíséret is összeállt - a papa, a mama, a dajka és a kisfiú, mint fősirató - , méltóságteljesen elindultak tavacskához, hogy elhozzák a tetemet. De az eltűnt.
Hirtelen meglátták azonban Teknőst, amikor az felbukkant a medence mélyéből, miközben boldogan úszkált körbe-körbe. Á kisfiú keserű csalódottsággal nézett barátjára, majd megszólalt: Öljük meg!
Igazából nem is Veled törődöm, hanem azzal a borzasztó érzéssel, ami abból származik,
hogy szeretlek Téged.
Csicsói Hírmondó - Csicsó kéthavonta megjelenő ingyenes lapja
Szerkesztők: Ifj. Bödők Károly, Nagy Amália, Androvics Adrianna, Komjáthy Lóránt
Minden kedves olvasónktól szeretettel várjuk véleményét, írását az info@csicso.eu e-mail címre!

Írja meg javaslatát honlapunkkal és lapunkkal kapcsolatban!
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