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Helyzetkép

Megérkezett az új
tűzoltóautó

Ez év januárjában nem
is gondoltuk volna, hogy milyen különleges év áll előttünk.
Azonban sejteni lehetett, hogy
nincs minden rendben. Utazások tömkelege, szinte minden
hétvégén. Szárnyalt a turizmus,
ömlött az áru a boltokba. Az
emberek szinte mindent megvettek.
Majd eljött 2020 márciusa, mikor közölték, lezárják a
határokat járványügyi elővigyázatosságból. Sokan nem tudták
mire vélni az intézkedéseket.
A nyitott határok lezárása után
hirtelen minden megváltozott.
Bezártak az üzletek. Nem lehetett menni a megszokott módon
vásárolgatni ezt, azt. Vége lett a
kényelmes, gondtalan életnek. A
gyermekek otthon maradtak. Az
első pár hétben még örültek a
diákok. Később már hiányolták
az iskolát.
A nyár nyugodtan telt.
A belföldi turizmus szárnyalt.
Megteltek az itthoni nyaralóhelyek. Nagyon kevesen vállalták,
hogy külföldre mennek pihenő
idejüket eltölteni. Majd eljött
szeptember 1-je. Néhány országban megint egyre nagyobb lett
a járványveszély. Az országok
egyelőre nem foganatosítottak
komolyabb járványügyi intézkedéseket. Ennek okai valószínűleg a tavaszi járványhelyzet kezeléséből levont tanulságok.
Csicsón ez ideig nem
találtak fertőzött lakost, bár nagyon sokan ingáznak. Az alapvető higiéniai előírásokat be kell
tartani: kézmosás, kézfertőtlenítés, szájmaszk viselése a közösségi találkozásokon. Így talán az
újabb, talán komolyabb járványhelyzetben nyugodtabb lesz környezetünk élete.
Legyünk óvatosak. Figyeljünk szomszédainkra, barátainkra!

Három évet kellett várni arra, hogy Csicsó is rendelkezhessen saját tűzoltóautóval.
Ehhez az önkéntes tűzoltó szervezet megalakulása mellett több
iskolázáson és szakvizsgán kellett részt venniük a lelkes, önkéntes tűzoltóinknak.
A csicsói tűzoltó szervezet az idén ünnepli 150 éves
fennállását. Méltó módon ünnepelhetjük az évfordulót. Amint
az egészségügyi helyzet engedi,
nagyobb ünneplést is terveznek.
Köszönet a sok háttértevékenységért, elsősorban az önkéntes tűzoltóinknak és az őket
támogatóknak, valamint településünk önkormányzati vezetőjének.

MINDENRE JUSSON
IDŐD...
NEVETNI...

MERT EZ A LÉLEK LEGSZEBB
ZENÉJE.

OLVASNI...

MERT EZ A BÖLCSESSÉG
ALAPKÖVE.

DOLGOZNI...

MERT EZ A SIKER ÁRA.

JÁTSZANI...

MERT EZ AZ ÜRÜK
IFJÚSÁG TITKA.

SZERETETET ADNI...

MERT GYÓGYÍTJA AZT IS AKI
ADJA ÉS AZT IS AKI KAPJA.

MOSOLYOGNI...

MERT EZ AZ ARC LEGSZEBB
ÉKSZERE.

ÉS NÉHÁNY KEDVES
SZÓRA...
MERT EZZEL EGYMÁS
SZÁMÁRA KÖNYEBBÉ

13 LÉLEKERŐSÍTŐ
MONDAT

“ NEM AZÉRT FELEJTÜNK
EL JÁTSZANI, MERT
MEGÖREGSZÜNK,
HANEM ATTÓL
ÖREGSZÜNK MEG, HOGY
ELFELEJTÜNK JÁTSZANI. ”
/GEORGE BERNARD SHAW /

NE HARAGUDJ!
ÖLELJ MEG!
BÚJJ IDE!
ADJ EGY PUSZIT!
SEGÍTEK.
NE ADD FEL!
KÖSZÖNÖM.
FONTOS VAGY.
SZÜKSÉGEM VAN RÁD.
ITT VAGYOK NEKED.
NEM FOGSZ ELVESZÍTENI.
BÍZZ BENNEM!
SZERETLEK.

Karanténhelyzet
az iskolában
2020 március közepén elérte
hazánkat is a koronavírus elleni védekezés hatása. Az iskola falai között
megszűnt a tanítás. Új fogalom férkőzött a mindennapjainkba – távoktatás. Mivel a személyes kapcsolódás
megszűnt az iskolai közösség tagjai
között, maradtak az online tér adta lehetőségek. A számítástechnikai szféra
hihetetlen gyorsasággal reagált a kialakult helyzetre, egyik napról a másikra zúdultak ránk az oktatást segítő
szoftverek és applikációk. Mindez új
kihívások elé állított tanárt és diákot
egyaránt, de úgy gondolom iskolánkban szinte mindenki ügyesen birkózott meg a feladattal. Lehetőség nyílt
számunkra, hogy élesben is kipróbáljuk az Edupage oktatási szoftvert, és
a lehető legnagyobb mértékben kiaknázzuk annak lehetőségeit. Ezt az idő
igazolta is, tanulóink szinte pillanatok
alatt jöttek bele a használatába. Igyekeztünk ésszerű rendszert kialakítva küldeni a tananyagot, ügyelve az
otthontanulás nehézségeire, a gyermekek és szüleik lelki állapotára.
Csökkentettük az óraszámot az ös�szes évfolyamban. A kialakult helyzet
sajátossága miatt a gyerekek sok időt
töltöttek a számítógép előtt, általában
kevesebbet mozogtak, emiatt fontos
szerepe volt a mindennapok hasznos
megszervezésének, a rutin kialakításának. A feladatok megoldásánál
igyekeztünk pozitív visszajelzést adni.
Beindult a gépezet, jöttek-mentek a
feladatok és megoldásaik az éterben.
Gyorsan természetessé vált ez a fajta
tanulás, sőt néhány meglepetést is hozott számunkra. Néhányan talán még
jobban is megtalálták önmagukat ebben a térben, mint a hagyományos
oktatás során. És ami a tanári fülnek
igazán meglepő volt, hogy elhangzott
a soha nem gondolt mondat: „Én már
úgy mennék iskolába!”
Júniusban ismét fogadhattuk
a gyerekeket önkéntes alapon. Az 1-5.
évfolyam tanulói előtt nyílhatott ki az
iskola kapuja, majd az utolsó hétre
beléphettek a felső évfolyamok tanulói is. Bízom benne, hogy a kényelmetlenségeket hamar elfelejtjük, de a
válsághelyzet hozadékait megőrizzük!

Ezúton szeretnénk megköszönni a szülőknek azt a közös
munkát, melyet elvégeztek velünk, a
gyermekeknek a kitartásukat és szorgalmukat, melyet a szokatlan időszakban tanúsítottak. Bizakodó vagyok
abban is, hogy a második hullámot
gond nélkül átvészeljük, és a megszokott módon folytathatjuk az oktatást.
Ezúton kívánok az oktatás valamen�nyi szereplőjének egészségben, kitartásban és sikerekben gazdag új tanévet!
Molnár Gábor, igazgató

2020. szeptember 2., tanévnyitó

Iskolaudvar a felújítás előtt

Iskolaudvar a felújítás után

Az iskolaudvar-felújítás
margójára
Nagy örömmel vette át a
gyermeksereg az iskola és óvoda előtti
területet a felújítása után. Az 1980-as
években átadott felületet bizony megette az idő vasfoga. Sok apró göröngy
keletkezett rajta. 2012-ben adtam át
a polgármester úrnak azt a kérvényt,
mely tartalmazta az iskolaudvar felújításának szükségességét. Utolsó
kérvényem az iskolaudvar felújításával kapcsolatosan 2019 tavaszán volt.
Ekkor javasoltam az autómegálló kialakítását is, látva azt, hogy a gyermekek reggelente a sárba szállnak ki esős
napokon. Minden kérésem süket fülekre talált. A képviselő-testület nem
foglalkozott vele. Télen a megfagyott
víz balesetveszélyes volt. Több baleset is történt rajta az évek múlásával.
Semmi sem történt. Mindezidáig.
Az iskola előtti autós megálló, mely
nagyon hasznos, 21 000 EUR. Kis
területet kellett kialakítani. Ezek a
költségek tartalmazzák a tervezés és
engedélyeztetés költségeit is. Az iskolaudvar felújításának költsége 56 000
EUR. Mindezt a község költségvetéséből, kölcsön nélkül fizették ki.
A megvalósítás margójára.
Teljesen ésszerűtlen, talán mondhatni
esztelenség a gyermekek közé autóparkolókat létesíteni. Az iskolaudvaron autónak parkolót alakítottak ki.
Használva lesz-e vagy sem, az rejtély.
Balesetveszélyes lehet. Főképp, mikor
a gyermekek érkeznek, a tanárok is
érkeznek. A tanárok mennek autóval
a gyermekek között? Délután pedig
egy elkóborolt labda okozhat kárt az
ott parkoló autókban. Ha nem lesz
használva, miért lett felfestve? Egy
szellemes megjegyzés szerint, hasznos lesz gyermekeket sorakoztatni.
Megújult az iskolaudvar.
ÖRÖM!
Ifj. Bödők Károly

Történelmi Európai
Harci Művészetek
A FALKA egyesület 2012ben jött létre, azzal a céllal, hogy a
középkori, reneszánsz és újkori fegyveres és pusztakezes harckultúrát
kutassák és aktívan gyakorolják. Falunkból egyedüliként Fábián Dániel
lett FALKA tag. Vele beszélgettem
az elmúlt hetekben és Dani sok fontos információt osztott meg velem a
HEMA tevékenységéről.
A HEMA mostanra már önálló sportággá nőtte ki magát, amely
a XIII–XVII. századi európai harci
technikák kéziratokból, kódexekből
és korabeli tankönyvekből történő
felélesztésére szolgál. Az egyesület elnöke Mgr. Kacz Gábor, aki 2006-tól
foglalkozik vívással, további oktatók
pedig Czedler József és Bc. Károly
Zsolt, aki MHS Tournament (Hungary) versenyén magyar bajnoki címet
ért el szablya kategóriában. Az edzésen és a versenyeken a vívás során
modern felszereléseket használnak,
amire szükség is van, mert a küzdelem full-kontakt. Azaz teljes erejű
technikákat alkalmaznak. Leggyakrabban használt fegyver a hosszúkard, amelynek sport, illetve gyakorló
változata a „fechtfeder”, vagy röviden
„feder”, azaz rugókard. Ez a gyakorló
eszköz történelmi hagyományokkal
bír, a XVI. század óta létezik. További fegyvereik még a szablya, valamint
a német kétkezes kard a zweihander,
ezt szintén formagyakorlatokra használják. A csoport továbbá igyekszik
feltárni és megőrizni az Európában

elterjedt közelharci fegyverek használatának valós módját. Napjainkban
már nem nagyon van olyan ország,
ahol ne működnének HEMA-val foglalkozó szervezetek, csapatok. Ezek
szoros nemzetközi együttműködésben végzik munkájukat, megosztva
egymással tudásukat. Az országokban sorra alapulnak meg a sportszövetségek, melyeket a nemzetközi IFHEMA (International Federation of
Historycal European Martial Arts)
fog össze. Szlovákiában is dolgoznak
a sportszövetségi státusz elérésén a
FEBUS (Federácia Európskych Bojových Umení Slovenska) részére.
A csapat az edzéseket az izsai tornateremben tartja hetente kétszer.
Alapvetően kezdő és haladó szintre
bontják az edzéseiket. Kezdő szinten
megismertetik az oktatottat a víváshoz tartozó fogalmakkal, valamint a
mozgáskultúra alapjaival. A kétéves
képzés során betekintést lehet nyerni a német és az olasz vívás alapjaiba,
mindezt Johannes Lichtenauer német
és Fiore dei Liberi olasz 14–15. századi vívómesterek munkássága alapján.
Elsődleges oktatott fegyver a hosszúkard. Szükséges a párnázott gyakorlókard beszerzése, javasolt a kesztyű
és a maszk megléte. Haladó edzéskor már szükség van fémeszközre is,
valamint védőfelszerelésre. Alkalmi
jelleggel speciális témával, fegyverekkel (birkózás, montante, bot, tőr) is
rendeznek edzéseket meghívott oktatókkal. A montante 160–180 cm
hosszúságú portugál eredetű kétkezes kard. Főként formagyakorlatok
elsajátításában használható. A védő-

felszerelés részei az 1600 N (Newton)
vívómaszk és bőrkesztyű. Ezeket már
a kezdőknek is használniuk kell. Haladó szinten pedig elengedhetetlen
egy egésztestes védőfelszerelés. Dani
fő profilja szintén a hosszúkard. Bár a
vírus miatt néha nehézségekbe ütköznek, főleg az edzéseket nem tudják
zárt térben megtartani, azért támogatásban is részesülnek, méghozzá a
Nyitra megyei önkormányzattól valamint a Bethlem Gábor alapítványtól.
A vívást bármely korosztálynak ajánlják, aki érdeklődik az európai történelemi harcművészetek iránt. 15 éves
kortól érdemes látogatni a felnőttoktatásokat, de a jövőben terveznek junior (10–14) csapat elindítását is. Bár
lányok nem nagyon vannak jelen a
szervezetben, azért őket is szeretettel
invitálják a csoportba.
Idén első alkalommal tartottak nyári sátortábort egy nagyon kellemes környezetben. Sőt, a csicsói iskolába is ellátogattak a táborba, ahol
megmutatták harci tudományukat a
jelenlévő gyermeksereg nagy örömére. A rendszeres oktatáson, a közösségépítésen túl a csapat tagjai kutatói
és fordítói munkát is végeznek. Ez a
munka oktatási tervek és egyéb szakmai anyagok formájában mutatkozik
meg. Ezek az anyagok a nyilvánosság
számára is elérhetők. Távlati terveik
közt szerepel – talán 2021-ben megvalósul – egy nemzetközi bajnokság
megszervezése Komáromban.
Középen Fábián Dániel.

Androvics Adrianna, 2020. augusztus 27.

Megújultak Csicsó közútjainak
rászoruló részei
Községünk közútjainak egy
része sikeresen lobbizott a saját megújulása érdekében. Kis irónia nem
véletlen, ha megnézzük, mi is történt
valójában.
Augusztusban észlelhettük,
hogy településünk több utcájában
elvégezték a kátyútalanítást. Néhány
helyen kijavították a letöredezett
útszéleket. Ennek költségvetése valamivel meghaladta a 30 000 EUR-t,
melyet a község saját költségvetéséből gazdálkodott ki.
Az alsó faluban, a múltban
sok utcarész aszfaltozása nem lett
teljesen befejezve. Most, az akkor
elmaradt egyik darabból 3-4 ház előtt
aszfaltoztak. A felső faluban csupán

Presbiter- és gondnokválasztás
a református egyháznál
Eltelt ismét 6 év. A Csicsói
Református Egyházközség újra gondnokot és presbitereket választott. Az
idei, 2020. augusztus 23-án tartott
gyülekezeti választásokon 1 gondnok
és 24 presbiter-jelöltből választott
a jelenlévő református közösség 1

az Árokhát utca és a Kertész utca
kereszteződésénél, a Lenti vendéglő
melletti buszmegállónál történt javítás. Megújult az útburkolat a községháza előtt is.
Legfőbb javított útfelület az
Augusztus 29. utca volt, annak is egy
kis, kb. 200 méteres zsákutcába torkolló szakasza, ahol 5 ház található,
melyből kettőben nem laknak.
Felújításra várnak a jövőben azok az utcaszakaszok, melyek
kátyúsok és forgalmasak. A Felső
utca teljes hosszában, több helyen. A
katolikus templom és a zárda előtt az
aszfalt is megsüllyedt. A Hami utca
és a Magyarnak maradni emlékpark
kereszteződése, ahol hosszú évek
alatt megsüllyedt az utca aszfaltburkolata és ott nagy felületen rendszeresen megáll a csapadék.

gondnokot és 14 presbiter-elöljárót a
2021–2026-os időszakra.
Gondnok: Vida Sándor
Presbiterek:
Barthalos Lajos
Beke Gyula
ifj. Bödők Károly
Buzgó Hermina
Csécs Ildikó
ifj. Fél Dénes

A
z olvasóban és szemlélődőben felmerülhet a kérdés, miért olyan
útszakaszok újulnak meg, melyek
kevésbé forgalmasak? Kinek az érdeke mindez? Esetleg felmerülhet az
önzőség és önös érdek kérdése is.
A képviselő-testület egyhangúlag
hagyta jóvá az utak felújítását. A
kérdés megvitatásakor nem volt érdemleges kérdés. Valószínűleg arról
sem volt tudomása a képviselő-testületnek, hogy ki nyerte a közbeszerzésen az utak rekonstrukciójának
munkáját. A képviselőtestületi ülésen
a válasz biztosan nem hangzott el.
Reméljük, hamarosan megújulnak
azon útszakaszok is, melyek most
nem kerültek felújításra.
Ifj. Bödők Károly

Győri Irén
ifj. Mező András
Nagy Árpád
Nagy Szerénke
Pásztor László
Sárik Terézia
Vörös László
Gratulálunk. Tartalmas,
kitartó munkát kívánunk, Isten áldása
legyen a megválasztottak munkáján!
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