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Megszületett 
 

Megszületett.  
Éjszaka volt és ragyogtak fenn a csil-

lagok.  
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 újsága.  Azóta sok víz lefolyt a Du-
nán. Mondhatnánk. Akkoriban Nagy Amália és jómagam találkoztunk együtt, épp családfa kuta-
tás kapcsán. Ki mást, mint Amikát kérdezhettem ez ügyben. Azóta termékeny volt a találkozó. 
Kis csapatunkhoz csatlakozott még  Androvics Adrianna, aki a maga pozitív lendületével vitte 
előre a dolgok menetét. Mindannyian a tudásunk legjavát adva, kiegészítve egymást, tettük a 
dolgunkat. Olykor, olykor nem értettünk egyet, vitatkoztunk. Viszont a végén, mindig megegyez-
tünk barátsággal. Ez az igazi csapatmunka.  Sokan csatlakoztak mondandójukkal, történetükkel, 
akiknek ezúttal is  megköszönjük, hogy megosztották velünk történetüket.  
 Tény, hogy a szerkesztő csapatunk magújulásra  vár.  Ez egy közösség  életében  elenged-
hetetlen. Mindenkit várunk, aki szeretne csatlakozni a Csicsói Hírmondó szerkesztő csapatához. 
Várjuk a javaslatokat: miről szóljon közösségünk lapja, mi kerüljön bele, miről írjunk többet?   
A fiatalok lendületesek, az idősebbek megfontoltak, tapasztaltak. Amennyiben a kettőt összead-
juk, úgy sok-sok új, előremutató dolog születhet.  

                 Az összefogás ereje 

Kezdeményezésemre Petíció formájában aláí-
rásgyűjtés indult Csicsó község vízvezeték há-
lózatának felújítására. Több mint 300 aláírás 
gyűlt össze. A KOMVaK  a.s. válaszában tájé-
koztatta a lakóságot, hogy - 2020 ig a tervek 
szerint ki kell cserélni 850 m vezetéket, mely 
még vasból készült és elkorhadt. Több éven 
keresztül a lakosok csak panaszkodtak. Kéré-
sük nem került meghallgatásra semmilyen 
szervnél.   
Köszönetet szeretnék mondani minden-
kinek, aki aláírásával, aktív közremőködésével, 
lelkes támogató egyetértésével hozzájárult az 
összefogáshoz. Célunk, hogy Csicsó község víz-
vezeték hálózata mielőbb megújuljon. Szeret-
nénk, hogy gyermekeink, unokáink büszkén 
mondhassák a Csicsói víznél nincs fino-
mabb !!!  (szerző: Bödők Károly)                                                                                           

Csicsói lánglovagok 
 

Vida Aranka vállalkozónak köszönhetően meg-
újult községünk tűzoltószertára, valamint meg-
alakult a csicsói önkéntes tűzoltószervezet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bővebbem a következő számunkban olvashat-
nak.  



 

 

Csicsói színjátszók... 
 A csicsói színjátszás eredete 
még a múlt század közepére nyúlik 
vissa. Mindig voltak a faluban olyan 
fiatalok, akik színpadra álltak vidám, 
drámai vagy történelmi alkotások-
ban. Emlékszem az 1970-es évek vé-
gére, amikor a kultúrházban először 
láttam esztrád műsort, melyet az ak-
kori SzISz-es fiatalok adtak elő. Volt 
benne tánc, zene, árnyjáték, paródia, 
bohózat. Nagyon nagy hatással volt 
rám. Amikor megkezdték a követke-
ző előadás próbáit, már én is a soraik 
között voltam. Sajnos a végső fellé-
pés elmaradt. Talán nem volt ben-
nünk annyi akarat, kitartás, idő a 
gyakorlásra.  Ezek után sokáig csak 
az iskolások, óvodások léptek fel 

színdarabokban nyugdíjasnapon, vagy más ünnepek alkalmával.  
 Aztán 1995-ben Nagy Szerénke vezetésével megalakult a Porta Színpad. Ők szerepeltek minden 
évben március 15-én és október 6-án az 1948-49-es szabadságharcra emlékezve. Minden előadásuk telt-
házas volt és emlékezetes. Fiaim talán a harmadik osztályba jártak, amikor elvittem őket egy próbára. 
Együtt végignéztük a műsort, majd megkértem Szerénkét, hogy ha alkalmasnak találja őket, akkor ad-
jon nekik kisebb szerepet. Például legyenek zászlótartók. És tartották a zászlót, lengették is lelkesen. Az-
tán kaptak egy két mondatos narrátori szerepet is. Ebben is helytálltak. Ötödik osztályba lépve az osz-
tályfőnökük Nagy Edit tanárnő, aki egyben a magyar irodalmat 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 utánnajárva, hogy mindenki a megfelelő hős bőrébe bújjon. Lassan de biztosan kialakult 
egy csapat, akik színre vitték Petőfi Sándor, Görgey Artúr, Szendrey Júlia történetét. 
  Legutóbb a mártír Battyányit, első felelős miniszterelnök utolsó napjait dolgozták fel, mely a si-
ralomházban játszódik. Csapattagként én is résztvettem az összes próbán. Már amikor az elején a tanár-
nő szétosztotta a forgatókönyveket, elkönyveltem, hogy ezt a drámát nehéz lesz létrehozni. Hiszen tize-
névesként nehezen lehet beleélni magukat a szabadsághősök bőrébe. Értem ezalatt azt, hogy nem na-
gyon érzékelték még a halál közelségét, 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 megkét-
szerezték. Inkább hazajöttek a kollégiumból és hetente többször gyakorolták  át a siralomházi jelenete-
ket. A csapat egyre jobban alakított. Már a tánc is ment. Igaz, ebben a lányoknak nagyobb volt az érde-
mük. De még sok volt a baki, a nevetgélés, a nem oda figyelés. Egyszer kétszer a tanárnőt is megviccel-
ték egy két nem odaillő, más darabból származó játékkal, betéttel.  Ilyenkor nagy volt a derültség. Köze-
ledve 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 akkoriban viselték az asz-
szonyok.  A fiúknak bocskai rojtos selyem nyakkendőt is kreálnunk. Összeállították a börtönablakot és 
sikerült egy régi cimbalmot is asztallá szerelni.  
 A megemlékezés napján mindenki izgatott volt. Én a nézőtérről néztem végig a darabot. Ugya-
núgy végig könnyeztem, mint az összes próbát. Nehéz volt elhinniük a fiataloknak, hogy én ennyi idősen 
már másképp élem át az ilyen színdarabot, főleg ha temetik benne a főszereplőt, akit épp a fiam játszik. 
Mégis úgy éreztem, hogy ez az előadás más volt, mint az eddigiek. Ezt a szereplők is tudták és a nézők-
nek is így jött le, mert olyan csendben nézték, hogy még tapssal sem zavartak bele. Bezzeg a végén állva 
tapsolt mindenki. Ezek után már csak a gratulációkat zsebelték be. A dvd készítője Krűger Viktor, aki 
már a Portásokat is videózta, na ő is elismerően szólt. Azt mondta, hogy úgy jött feljátszani a filmet, 
hogy ennyi idő után már nem fog újjat látni. Hát ezt most sikerült. Mármint nagyon meglepték őt a fia-
talok a precíz játékukkal. A film is profi munka. Amikor végignéztem, akkor láttam, hogy valóban 
átélléssel játszottak, mert a drámai pillanatokban könnyes volt a szemük.  
 Nem tudom, hogy lesz ezek után.  Nem tudom, hogy a csapatból ki lesz az, aki még szeretné foly-
tatni. Nem tudom, hogy lehet e ezt még turbózni. De én hiszem, hogy lehet. Kedves fiatalok, alap és kö-
zépiskolások, csak rajtatok áll, hogy hogyan tovább. Csak azt tudom ígérni, hogy én veletek leszek min-
denben és segítek. De ehhez Ti is kelletek. Tehát hajrá…  
( A csapat négy tagja ez év november 24-én Lakszakállason előadta a megemlékező műsor siralomházi 
epizódját. Óriási sikerrel. Szem nem maradt szárazon az estén, ahol szintén álló tapssal és elismerő sza-
vakkal jutalmazták a szereplőket. ) ( 2018. december 10. szerző Androvics Adrianna  
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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 megille-
tő pozíciót és tekintélyt is. De aki nincs tisztában kötelességével, soha-
sem fog igazi hatalomra szert tenni. Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott ve-
zetővé válj, szükséges , hogy szolgálatot végezz. A szolgálatvégzés elő-
nyös tulajdonsága, hogy megszabadítja az embert az egótól, valamint 
szeretetet és gyengédséget szül. Letérít a világi ragaszkodás útjáról, s 
az Isten felé vezető ösvényen terel. A szolgálattétel során az ember ké-
pessé válik az Isteni út jelentésének megismerésére. Az emberiség szá-
mára örömet és boldogságot hoz. A szolgálat az első lépés a spirituális 
úton. Manapság ezt a szent szolgálatot kevesen végzik, így az ember 
egymással kiszolgáltatott viszonyba kerülnek. Aki hajlandó szolgálatot 
végezni, az ország irányítójává válhat, aki azonban nem szolgálni csak 
irányítani akar, sohasem vallhat 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. Hasonló-
képpen, aki nem képes rombolni, alkotni sem tud. ( 2018 december ) 
Sai Baba 

Választások 2018 
 Választások és egyben remények szerint a változások éve volt 2018. November 10 -én szavazhat-
tunk a helyhatósági választásokon.  Ing. Földes Csaba  polgármester egyedül indult a polgármesteri  
tisztségért,  így ő folytathatja tovább az elkövetkező  4  évben falunk vezetését.   Képviselőnek  10 -en 
méretették meg magukat.  Ebből 7-en kerülhettek be a képviselőtestületbe:  Bödők Terézia, Katona Ist-
ván, Németh Anett, Mező András, Megály Dávid, Mgr.Győri Andrea, Egri Judit.  Az előző testülethez 
képest leszögeszhetjük, hogy a képviselő testület átlag életkora jelentősen fiatalodott. Gratulálunk a 
megválasztott képviselő testületnek! Tartalmas munkát kívánunk  ! 

Víz Víz Tiszta Víz 
Baktériumok jelentek meg községünk vízvezeték hálózatában. Két típusú baktériumot azonosítót a Köz-
egészségügyi hivatal munkatársai az ivóvízhálózat ellenőrzése során. Mintavétel után a helyi alapiskolát 
bezárták. Tanítás 2018 december 10 – én indulhatott újra. Lakosok elmondása szerint az eset már több-
ször megismétlődött viszont az alapiskolát csak most zárták be. Szennyezés forrása lehet a Dániából a 
Csallóközbe költözött vállalkozás, mely sertéseket tart Nagykeszin. Ennek hígtrágyáját hordták rendsze-
resen a Csicsó és Komáromfüss határában levő ivóvízkút mellé- Nagy valószínűséggel ez okozhatta a 
problémát. Egy másik szennyezőforrás a Csicsó és Komáromfüs kezeletlen szenyvize, melyet immár 
több éven keresztül, valószínű engedély nélkül hordtak szét a környéken. Probléma összetett. Vízvezeték 
hálózatunk a KOMVaK a.s. tulajdona. A problémát elsősorban nekik kell megoldani.  Részben az ivóvíz 
kút vizének tisztításával, részben a ivóvízvezeték cseréjével. Sajnos a vízvezetés hálózat falunkban elöre-
gedett. Összesen 9 kilométer 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 lakósok a szenyvizet ? 
Megérett a helyzet arra, hogy megvalósításra kerüljön az a szenyvíztisztító megépítése, melyet oly régen 
terveznek, viszont senki sem foglalkozott vele. Ennek költségei hatalmasak. Megépítését állami támoga-
tás nélkül nehéz lenne elképzelni.   

 
 
 

Köszönjük mindenkinek, aki az 
újságunk szerkesztésében részt 
vett. Szeretnénk mindenkit arra 

buzdítani, hogy írja le gondolata-
it és ossza meg másokkal. Ezzel 
is színesítve csicsói közösségünk 

életét. Köszönjük.  
Szerkesztőbizottság: Androvics 
Adrianna, Mgr. Bödők Károly, 

Nagy Amália  
Grafikai szerkesztő: Mgr. Bödők 
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Mikulás kommandó 
2018. december 6-án a Gáspár Sámuel Alapiskola és 
Óvoda Csicsó  néhány diákja részt vett a rendőrség ál-
tal szervezett Mikulás napi közúti ellenőrzésen. A gye-
rekek nagyon élvezték a közös akciót, érdem szerint 
szaloncukrot és szenet osztották a sofőröknek. Kö-
szönjük a lehetőséget és a segítséget Molnár Sándor 
Andrea és Kolocsics Roland rendőröknek. Reméljük 
jövőre ismét bekapcsolódhatunk meg több tanulóval. 

https://www.facebook.com/Gáspár-Sámuel-Alapiskola-és-Óvoda-Csicsó-413909555298332/?__tn__=kC-R&eid=ARDLMVclzMAMXsVqn_O0uoD-cngLeoYPeuqnOw1n-HSaQCYJ9UJ3M6DGRJcZr_GNvzjh0Jct6BblDHf4&hc_ref=ARSG-WmxxLoLzZIsb1YbR97EoXuWCjSaVZdeN3SbWnobv4cbV1SB_COmQE3DQzXF39w&__xt
https://www.facebook.com/Gáspár-Sámuel-Alapiskola-és-Óvoda-Csicsó-413909555298332/?__tn__=kC-R&eid=ARDLMVclzMAMXsVqn_O0uoD-cngLeoYPeuqnOw1n-HSaQCYJ9UJ3M6DGRJcZr_GNvzjh0Jct6BblDHf4&hc_ref=ARSG-WmxxLoLzZIsb1YbR97EoXuWCjSaVZdeN3SbWnobv4cbV1SB_COmQE3DQzXF39w&__xt
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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 Magyaror-
szágról 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 interjút készítettek egy-egy 
olyan emberrel, akire büszkék az adott 
településen; 13+1 kérdésből álló telepü-
lési értéktotót állítottak össze, valamint 
50 kérdésből álló tesztlap segítségével 
bővítették tudásukat a Kárpát-
medencében található értékekről. 
Csicsóka nevű csapatunk is jelentkezett 
erre a versenyre. Csapatunk tagjai: Ba-
lázs Zsófia, Győri Barbara, Németh An-
namária és Nagy Edit mint felkészítő 
tanár  Nagy Géza csicsói fafaragóval 
készítettünk  interjút, valamint egy kre-
atív totó is sikerült készítenünk Csicsó falunkról. Rövid videofilmet is bemutattunk a 7 
vezér szoborparkról is. (Köszönet érte Nagy Bencének és drónjának. J )  
Eredményeik alapján 24 magyarországi és 24 határon túli csapat mérkőzött meg az ápri-
lis végén zajló elődöntőben, onnan pedig a legjobb 23 csapat jutott tovább a döntőbe. 
Nagy örömünkre Csicsóka nevű csapatunk bejutott az elődöntőben, ahol az előkelő 4. 
helyen végeztünk, így jogot kaptunk arra, hogy a döntőben mi is részt vehessünk.  
Tehát május 10-én ismét Lakitelekre látogattunk, hogy Csicsóka nevű csapatunk tagjai 
másnap, május 11-én megmérettessék magukat  az országos döntőben. Összesítésben a 
23 csapatból a 17. helyen végeztünk, de a felvidéki csapatok között a legügyesebbek 
voltunk. 
S mit adott nekünk a verseny? Pedagógiai tevékenységem során többféle versenyre ké-
szítettem 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 hagyományos, „magolós” versenyfeladatok voltak mérvadóak, ha-
nem a kreativitás volt az, amit nagyra értékeltek a szervezők.  Már januártól különféle, a 
regionális értékekről szóló feladatokat kellett megoldanunk, 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 felesé-
ge által létrehozott kulturális fellegvár valóban a magyar történelmünk és irodalmunk 
nagyjait idézte nekünk. A Kölcsey Ház méltó helyszíne volt a versenynek. A vendégház-
ban öröm volt aludni, s a lányok 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 ver-
seny volt még fantasztikusabb magyar emberekkel a Kárpát - medence minden tájáról. 
Jó volt magyarnak lenni!  (Szerző:  Nagy Edit ) 


