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A Hínrap JELENTKEZIK...

Harnadik számmal jelentkezik a csicsói HíImondó, ezúttal is
B oldalon a Kedves Olvasók tájékoztatása érdekében. A szerkesztők
mur,kájának köszöDhetően számos közérdekú téma került újra a
figyelem középpontjába, s lehetőség szeIint Politikai súl)?ontozás
néikül. Adott értékek mentén haladva igyekszünk minden
alkalommal nagyobb és tisztább ablakot nyitni községúnk életére.

Az épületek, telkek és puszta számok álarca mö8ött csicsónak
történe]me, kultúrája és közösségi élete van, amelyet felgyorsult
világunk életvitele egyre inkább igyekszik háttérbe §zolítani.
Nem tisztünk eldönteni, hogy a Tisztelt Olvasó mit gondoljon, de

szeretnénk se8ítséget nyújtani abban, hogy eldönthesse, min érdemes
gondolkodni, melyek azok az értékek, amelyek mindannyiunk javát

szolgál.ják.
Ennek fényében legújabb számunkban fol}tatjuk Csicsó

tórténelmének bemutatását és több közérdekú közleménnyel is
szolgálunk.

Me8szúletett a www.csic§o.eu weboldal, azzal a céllal, hogy az

újságban helyszúke miatt me8 nem jelent cikkek, olvasói levelek,
véIemények is teret kapjanak, s élve a visszacsatolás ehetőségével,

várjuk olvasóink irásait, reakciót is az utolsó oldalon feltüntetett
e mailcimek bármelyikére.

A szerkesztóség nevében kivánok kellenres böngészést
hasábjainkon.

Komjathy Lóránt

RpronMÁtus rÁsoR CsIcsóN

A Csicsói Reformáfus gyülekezet immár hagyományosnak
nevezhető nyári tábort szervezett 2013. július 1,től 5 ig, idén

Pogányné Géczi KrisztiDa vezetésével a régi iskolában. Komoly
érdeklődés mellett több mint 80 gyermek vett részt rajta. Ezúton is
szeretnénk megköszönni tiszteletes asszonynak, hogy fáradhatatlan

munkával gazdagítja fa]unk ]elki világát, örömöt és boldogságot
hozva gyermekek és csaiádok mindennapjaiba, példát mutatva nem
csak a szószéken keresztül, köszónetet szeretnénk mondani minden
táboít szeNezónek áldozatos munkájáért, hisz nélkúlük nem jöhetett

volna létre ez a példaértéHí összefogás.
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Szűlóíalufll Csicsó (2. )
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,,Mint tuhmany yósóraba, úgy siess az isko
(Reíolmátus lallástafii kézikörrrv, 193])

(a csicsói felekezeti iskolák fövid tőtténete)

A he]yj temetóben nnrgszik. A kisebb 6úk a záídába
járbk aZ aPácákhoz, a Nepomuki szent Jáíos (páratlan

értékií kőszobra aZ utcai ker! disze) nevét vise]ő l(atoli

kus Leányisko]ába és óvodába, A zárda épúletét Kálnoky
Adél grófnő, gróf Waldstein János óZvegye, sabrán her

cegné, építtette 1lt89 ben. Páli szent Vince szeretetleán

yai r€nd iryalnras üővéreinek volt a zárdája, akikel jel

]egzetes l(alapjuk utárr íehér kalapos nővéreknek hi\tak,

Leányiskolít és óvodát Iniíkódtetlek, irái,Yították a ,,Mária
leán}.okat",,,ró7safűzéIes asszonyokal'- Felekezetre való

tekinte! 0élkűl ápolták a betegeket, fiatal leányokat laniiot_

tak kézimunkára, háztartástanra. vezetii nővérük l{innuf
Mária Tolranná a csicsói temetőlren lryugszik. AZ ]930-as

évek elején más rendi nővérek vették át helyüket, a Poz

sonyi irgalmas nővérek rendje. 1939 es adatok Igazgató

Diósy Mária Vencranda, tanitónő Kjíály E,qéhet Hé]ia,

óvóllő Zimmermaün Julianna, Az 1950 es évek elején a

nővérckn€k el kellcit ha8yniú Csicsót,

Mi üem katolikusok vagyunh de édesanyám 1927,

1928 ban ide jáft óvodába. Nlinket is mestanitott a da]oc

,Óvodában szír,esen vagyunk, vigarr éliink télen,

nyáron, egvre lnulatunk,
vígan tö]tjük mindig az időt, s7eret is a kedves nő\€r,

jaj, de mi is Ót!
Aki ezt nem hiszi, jöjjön €l idej Megtanítjuk dalra, tán

cra, eg,v.e, izibe,
Itt van a szer€tet, jókedv otthonn. KiáLtsr.rk hogy éljel1,

éljen ajó óvoda!
Eljerr az ór,odal"
A refonnáció elteljedésévcl falunk nagytóbbsége áttéIt

az úi hitre, Már 1650 előtt tenplonrot és iskolát építettek,

iskolájuka! megszüntették, A Türelmi Rendelet 31apján

Zichy Ist\ál 1784 bcn elgedél}t adott a leformátus tenrp

lom éPitéséíe. A temp]om mellett iskolát is építettek, Volt

iskola a mai l)una utcábaD (Gurdony), e8y rövid ideig
(1923 1929) az Álsó uica, a Felső [tca és Árokhát sarkán

álló épiiletben. (Ma kis ü7]et és kocsma,) t929 ben adták

,ll a/l J7 cPLllel(l, Jn" ,nJ i. meg\,,1, e, lno,, i, lcÍUí nJlu,
iskolának hiv]ák. Már más a flurkciója. A reformáfus gyüI

ekezet közösségi háZa, Kétosztál},os épülel Az egyikbe a

kisebbekjártak 1-5., a másikba 6-8. osztályig. Egy időbeü,

éppetl nikoí édesanyám volt iskolás, háron csoPortban
jártak felváltva délelótt és délután: l 3, 4 5, 6 8 osztá

Írhatnék nég a glerekek tudásszomjáról, akik esőben,

hólran, fa8yban kilolnétereket gyalogoltak pé]dáu] Kécsíől,
hog}, regge] 8 óíára beérjenel( aZ iskotába. Hátukaveteiiék
az óssZesziazott palatáblát a palavesszijve], d tankölryveket,

A rcndetlenebbje porban húZta nraga után, \'agy felsoro]

hatnám az cLhivatott tanítók ieveir (Csak páran köZűlük:

Hrclkó Sárdor, Cáspár József és fia sámuel, KaPitány Gy-
ula és fetesége. Tóth Mjhál},, aki l0 év csicsói m[nkásság
után haláláig, tőbb mint 30 évig, a ko]ozsnémai 8yerekekct
oktatta), Akiknek minden gyermekíe, sijt felnőtire gond
juk volt, Hisz ők tüdták "!gy ember íelneveléséhez egy

egész falu kelll
Vagy irhalnék alról, milyen szerencsés vagyok, hogy

az t950 es évektől olyan szép épületekben tanl hattunk,

lnint a zárda (ó\.oda, 1 2. os7tály), a ref'ornátus iskola (3

5, osztá]y) és a kastély (felstj tagoza| 6-9,oszlály).

A maj csicsói tandóknak tanitóiknak és a tóbbi all(a]-

mazottMk pedi8 kiváloln, hogy a2 előttúk álló tanévet lr

szépen feLiljitott iskolában kezdhessék, Mindenk örómére

és megelégedéséIel szí\.ből kívánonI
Képek aZ iskolák]ó], tinulókról, tanitóikról: http|//csic

so ncg!..u\{,,hu/fo o Csicso NACY A/o2 isko]a,htm
Nagf Amália, 20l 3. augusztus 1 1 .

1673 ban aZ üldöztetés során templomukai leroúbolták,

C.s,u,7iv

Környékúnk egyik legisnellebb növénye. Árnyékosabb területeken nagyra nő. Tavasszai Zsenge hajtásai

klváióan a]kalmasak testiinkben levó mérgek tisztítására, Az ősz közeledtével e8yre fásabb szára lesz. Ekkor

is találhatók rajta fogyasziásra alkalmas levelek. Anennyiben lekaszáIjuk a nyári fás szárát, páI nap elteltével

meglelennek zsenge tij hajtásai. Nag},fbkú vérnre8újítóI lpari]ag tiszta klorofilt nyernek belóie, melyet króni

kuJetegségek gyógykezelésénél (ráls cukorbetegség, allergiák, stb.) terápiásan alkalmaznak, Magas a nyome

lem tartim;. Iel;nijs nennyiségíí iermészetesen felszívódó vas forrása. A kloroíil és a vas körrnyen átalakul a

szervezetünkben hemoglobinná, n]e]y vérünk egyik alkotó eleme,

Csípős levele és száÁ van. puszta kézzel óvatosan megfogva nem tórnek bele bőrünkbe a csalánsejtek kis

horgocskái. Fájó, égető érzést okoz a nö\,ény kézbevétele. Használjunk kesztyíit,

ieuel"i 
"prjra,'ágru, 

almával vagy más gyümó]ccsel ke,erve kitúnő eledel, Napjainkbarr legelterjedtebb,

mint tasakos vagy sálas tea. Nagyszüleink kacsák, 1ibák etetésére basználták, tiszta gabonaslóttal keverve,

Áztatott ]"rr"lei Úvflóak kertjeink növérryeinek Permetezésére levéltetvek ellen. Elkészitése: 5ljter vizben Íél kg

nővényt 48 óráig áztatok. leszúrés után kapok 1 ]iter 10 yo,os koncentrátumot. Feltöl|öm 9 dl vízzel, és jöhet a

pelmetezés!
lfi. Börlok Katdy
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-Fu,gíuÁsl,szütőxnözl

a koncentráló képességet, az önszabályozást

A 2013/14 es tanévben alkalmunk nyilik ara,

hos\ c.emetéinket beiratha,,rrk C7alrangó \}l\ia

ttl.ipen Müue,reri Alapi,kolájaba, Negy laila lago7at

nyíík, mégpetlig, képzőművészeti tanszak, tánc,

színjátszás és Zene.

A l"oröÍnuu"r,"li trn5laLon glermekeinl

Löbbek között mesi,me rled helnek a ralz, ieste,,

o raíilQ. lextil, üveg[e,té,zet, pap;r, kerámia,

i"r"l.asloronson ualtr agyagedenyek ke,zite,e,

babozá., nep'müue.zeti l(Chnilák iortéllaival, \
.i,,,iti. nerele, ltll<;nö<en so|ar tehet az önallórag,

,l7 alkoló maqalarlas kjal;rkrra,a teren, qegili a/

öni\nlerel, JZ" önértékeles kialckulá<dl, íeile\/li

A7 osztálvozás és értékelés érdemje8yekkel történik,

minden évfolyam végén bizonyítványosztás,

Miéft |ólassza a szűlő ezt az ískolót?

mert az oktatás a gyermek megszokott

isneletszerZés, illetve ism€retfeldolgozás efóteljesen településén

;"';;;;;;;']; i,,"iási képességJket, : hazai és kúlfötdi velsenyeken vaió

'Az- óvodáskorú gyermekeknek a tánc eszkóz, megmérettetés

,-.l, a"*tonnr"'-a glerekek utial a /enéhe/, ha/ai e, köl,\e7ó or,/agok I-kolalvdL val(J

"rret"nny"- 
te,zr olet ,r /enei Ufeie7öe,Zlö/ök 

"B).utt.nüköd",
meBerle\ere, leheIó\e te\Zi a /enei élmenyel ' Lehet.eg,"rz,gi^ya valo lelke,/ülé,,

mozsással való kifejezesét, bgyuttat támogatjá a továbbtanulás céljából, kózép és lelsőoktatási

zenei mozgá"kész,eg fejlódeter i,, inlé7menyekben^1Jilf;;i"k"ko"k ,",np",tl és karakter n|ári táborokon való részvétei

táncok, divattánc, show tánc, n,usical részletek, egyszeri beiratkozási díj (36€) beíizetését

Í,)ü"Jrni", rr*'U"c, tánc előkészítő gimnasztjka, követően az oktatás kilenc évig teljes mértékben

iazz baletr. balcLt alaPo| ol.lalá,al i5l"inaljd az islrola, ingygng,'tt

§^."i']"rr"rl,"t, iáncbemutatókes rryári napközis 'J,le"tk"",,,i 
_ .és _érrlek]ődni 

a következő

,Í".i*".J.iúer-ajdagyerekeket, telefonszámonlehet:09159908,17

A.z iskola szinjátszó tagozaía szeletne E maíl: szusalt@gmail,com web; w!,1v,szusart,

hozzáiárulni a gyermekekszínművészet oktatásához, 696
.^:1^--r.l"á].é, Á t,név §orán iátékos, keatív Ké,eD a iiszielt szúlóket, vegyék fontolóra az

i:j;il:;"í ii""O." ", 

-^'"úOi 
terniltikákat itt felsoroitakat és ismertessék gyermekeik€t is a

:"''ji[""fi;} ";;;il; ","p"a',""ae', -*zkjáték 1ghg1656g6kről, Most itt van a nagy lehetőség, csak

és készités, beszédtechnika, szitüációs gyuko'lutok, ,eg k"li,"ga,]"i és kitartóan látogatni az ólál(at,

tánc. caDoeúa, 
-' pei"ngetni és támogatni kell gyermekeinket a

" o)"1" i"*,n" belül .rz al,óbb e\loly,rmokban r"iioa,, ul'"n, {z eredmeny pedig higgyél el,

^ *r","i"u' ,n"s,,.erkedhctnek o "j169, e. relemeló erre,,el lölIi maid el önöket, glermelei\

ílallamiátszó hangszelekkeL. n sot mozgással, p"á'g "gy 
más fala tevékenysegU"l,, élho'\, !

;i*iJfi;1u.i]'i; ,it,,'T sfeli,me,ess"1, ;aiakUt 
't."uilulj,"kat, Aki talán sokalija elsőre a 

_36 
€

,.aa.i Ági"rt.r... megkönnyili a 7enetanulisl, eg.,,uerr illeteket, Jnnak rogton iava,olnám a

l ,,.,."*"L r,,,]a.áról az eV veqen a ,zülö is g"l6r"n Cjbor Alaprnán1 l,imotsala,;l leIhas/nilni

;":Jililil'- ;' i"..u'"'o' íoglalkozá,on, erre a cel,a, Higglik el nem tok ez az illelék q ewe

;;:'""*;i ;;; r"r'",s,eg" kinaluik a közös befekte§,e, a k;atokat később fogják é1"",n_'" 
, " , "

fi;i;;"r;;ú..k orOáet es el,.,enlt n1,oithat 
-- 

A;iskoia szeletettel vár minden kedves érdeklődő

nu".^"t"inl "zámara. 
Tuda,ukat bemutalhaIiák l.j\ e, nagy diákot,

i"kolo hongr"r,"ny"ken lalamrnL nyári /en(i

ils"_r.u"" j.. A zene szakon választoti főtantáfgy Afld.oyics Adriafinct

]Át^o'thátó- 2013, clugusztus 4,

i" H":lii# ;il"r*; ,l".e,,, ,,r"guuío,oto környezetében történik. utazás nélkül, sajái

egyénileg, a tóbbi képzés csopoltosan látogatható,

4 oldal
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még akkor is, ikor a hétköznaPokon a munkiri soíán

MINDENNÁPI sPoRT AKÁR 70 Év FELETT Is!!!

A rninap egv érdekes felhír,ásra lettern lig,velnres.

2013, szeptenrber ],l én szervezik meg a2,I§ij csallókozi

maratonfutást (fé]maraton). M€gPe7sdiilt benncm a vér Ez

azért is lelretet! ig},, mert aZ iskolai tanulnányaim végeztéig

szjnte minden nap sportoItam, Anli mé8 negnrozgatta a

lelkiismeretemet. h0g! 7,1 éves npósom (LásZló ÁrPád)

szintén készü] ]eJunli a maratoni rá\ot életében €lőszór,

Jelenleg napi 50 kon 1ut az alistáli lutbalipályán, Felmcrült
beinem a kérdes, hogl-: ,,},liért kezd e] \,alaki futiri 70 é\,es

korban?" -irpibácsi elmondta, hog},az e8észsége me8ól,ása

érdekében ieszi jndezt, Készül a 20]], szePlen'ber 1 én

Po7sonrban megrendezendó aratonfutásra, és aPárhéttel
késóbb megrendezendó e]ső Csal]óközi Níaratonra is.

(]eteütkezés: Pro R€gio o.7. ozPloregio@gnai],com ,

\ia8y itt is be ]ehei n€l.ezni: http://belr,zoznan.sk/

beh/2247lzitnoostrovslq,-Polmníaton )

]irpi bácsi le]kesitő tá ogatásáVal szintén n€kiláttam

a futás mindennapi gyalorlásának, hogy felkészüljek

a maratoii távra, A cé] érdekéberr ig}€kszen minden

naP fllini, l1lozogni egy kicsit (minimuln 45 peícet),

Eszlevettem rrragamon, lrogy máris többet biíok pár nap

ozgás után a mi ]ennapokbin tclj€síteni. Fittebb vagyok

gvakan levezetek hetente l200 km,t,
Az idei nyáí nagy melegekke1 ajándékozott rneg

bennr:nrket, majd jöit egy viharos éjszaka. Nlegérkezett a

várl.a váít lehűlés, Ezt aZ állapotot is sokkal]'obban viseltem,

lnint az elm illt év€kben- Nem beszélve a csod ás tájról, errőL

a ritka kincsrő1. anri kőrüIvesz benn ünket. 'löL]b országban

jártam Eulópábal1 és ÁZsiában aZ e]fiúlt évekbcn. Ehhez

foglrató szépségií tájja1 seho] nem ta]álkoztanr, mini ami

Csicsót kölbeőle]i. \,íikor Daponta kime$,€k futni vagy

sétálni, néhabiciklizni, milldig megcsodálom. Eme tájnak

niDcs párja a l.ilágol1, E8yedi látnil,alókkal, iltatokkal,

féníátékoklQl. mel,vck csak itt vannak, Mikor távol

vagyok otthonról, egYüta hiányérzetem iánlad, Ez mé8

ldilólr Jjándékr egy íutóversenvre va]ó felkészülésnek,

Na8y óröin vo]t találkozni e8yik reggel c8y futótárssa],

aki szjnién a Duna-par! felé kocogott, Ugy iűnik nrás is

észrev€tle ezt a kivételes tájnt, mel,Y kőrúlvesz nlinket,

Biztatok mindenkit, hogy taPasztnlja meg e7t az érzést,

Fussol1, sétáljon vagy gyalogo]jon naPonta a szabadban,

anikor csak tud! Nenrcsak aZ e8észsége lesz jobb,

hallenl párat]nn, a világban egyedülálló élnényekke1 lesz

gazdagabb!

u_ Hödok KarolN

Szalai Mária, Csicsó, 20Il. december

s zlovÁK, MAGrAR EG]'ü r TÉLÉs C srcsóN

Közel60 él,vel ezelőtt, anrikor az alapiskolából kiáIltunk, ifíLsági csopoltot alapltottunk. úgy Devezték asM
óeskoslovensk! svaz mládeZe _ Csehszlovák ioúsági szövetség*.,lánccsoportot, szinjátszó csoportot ala].í

tottunk! I11úsági szervezetünk elnöke Győri István (F;lső utcai) volt. ő szervezle a músorokat, Nagyon lelkes

vezető, szervei volt. 
,l,avasszal rnajálist rendeztünk, daloltunk, táncoltunk a kastéi}?arkban a rózsadorr-rbon.

Nyárol] arató únnepségel tartottuni<, Az aratókoszorút yégigvittüka fa]un, dalolva, tánco]va, Este meg aratóbál

á, az egé., fu].,_ulitott, Aztán télen színdalabokat tanúitunk, amit Mátéffy Miklós tanitó úr és sárkózi Il

onka tanitó néni ranitott be, A próbák a moziteremben voltak. (Keserű bácsi mozija a zá.da mellett volt. Mál

nincs nreg,) Bizol]y, volt olyan,-hogy hazulról hoztuk a fát a kál)üába, ar.nyira hidegek voltak. A falunak nem

volt pénz! szénre,ie rr-ri leikesen tanultuk a színdarabokat a falu lakosainak örömére, Két,három színdarabot

ieüttunkminden telen. A kellékeket a faluban szedtük óssze a régi 1ádafiábó1. A kulisszákat, hátterei Mátéffy

ianitó úr festette, Nagyon szépek voltak! Minden alka]ornmal te]t háZzal játszottur kl A tán,oknt sáíkóZi taniió

Déni tanítottabe, és h;zzá a dalokat is, Táncainkba, dalainkba rnindig bekapcsolódtak a háború után idekö]töz

tetett szlovák családok gyertnekei is. Minden ünnepi eseményen részt veüek, daloltak táncoltakvelünk, VasáI

naponként együtt tárcÓlionk a ko..rnaud..o.on, trho1 összejöttünk, (nagykocsma, ma Csente kocsma) Volt egy

,oiogu g.un,'Ó,,,rnk, tudtunk venni egy két üveg pilos vagy sárga kJakedlit (málna üdítőital) és végig datol

tuk, ián;oltuk a délutánt, Daloltunk niagyarul, s;lováktl]. Bármjlyen ünnepi fellépésúlrk volt, jöttek a szloYák

lányok, Nen ke]lett 1rívnunk őket. Sajnálluk, amikor elnentek Csicsóról,

Leirnárn a lányok nevét, akiket azóta sem láttam, hogy visszanenLek sziilőíóldjükre, Pedig nagyon szeret-

ném megkérni Óiet, hogy rllondják el, ígyé]tünk együtt 1954-55 ben Csicsón, magyarok, szlovákok| A kedves

leányok"nevei: Mydliár irena, tnt}dller noiena, örep Irena és egy íiír Veselovs\i Lojzo, üdvózöIjük őket Csic_

sórói, szép emlékek voltak| Akik pedig itt maradtak szlovákok, azóta is m€8értésben élünk egyútt!

Csicsói }Iírmonció I/3, 5, oldal



Kedves olvasóim! A multkori számban elmélked

tem a szeretetlől és jelentőségérőL Azóta is sokat gon

dolkodtam és nindig ugyanoda jutottam, A szeretet

fontos, nélkiile nem sokatlehet kezdeni. Ha bármilyen

murrkát végzek, otthor, a ház körül, munkahelyemen,

vagy csak beszélgetek valakivel, mindenütt a szeretet

é" a hit kísé., Nerr rrugyok gyakori templomba járó, de

a hit mégis nagyban befo\ásolja mindennapi életem,

Erőt ad, egészsé8et, jó gondolkodást, nyugalmat, Ez-

által a napi tennivalókat is könnyebben el tudom vé

g(7ni, F7érl halával tarrozom. es náp m inl naP meB is

köszönöm az Úrnak,
A betegségeknél sincs rnásképp. Itt ugyanúgy sze

repet játszik a hit és a pozitív gondolkodás, |obban

el tudom dönteni, hogy az egészségemnek mi a he-

lyes és fontos, Peísze, tenni is kell valanlit: Iendszeres

mozgás, helyes táplálkozás, a napi étrendre és folya-

dék Úevitelére való odaíigyelés. A napokban uralko

dó időjárási viszonyok, a trópusi éghajlathoz hasonló

me]e8 figyelmeztetett bennúnket, hogy még jobban

-A 

sz,nnnrnrnől l, nlrnőt ,n^"r',ilnt .re|-*reluntre, Külölrö\en von.,rtknzil

ez a .'zrv e. errend.zeri bet(gtegeLkel küzdöke, Még

aZ egészséges embert is megviseli eZ a magas hőmér

séktet. Több odafigyelés szükséges a fekvő betegekszá

rnára, akik ágyhoz vannak kötve, vagy keveset tudnak

mozogni. Ná)uk elkeIii{hetetlen a reDdszeles itatás,

kellő mennyiségű folyadék bevitele, mosdatás, mosa

kodás, zuhanyozás. A végagok, a hát, a nyak vérkerin

gésénekjavítása, pl. Alpa, Lesana, esetleghúsítő masz,

izázskrémek használata, Me]eg esetén az egészséges

szervezetle is jótékony hatással vaü.

Gatai Gábor: lókehet ad.j

Jókedvet adj, és semmi mást, UIam!
A többive] megbirkózom magam.

Akkor a többi nem is érdekel,

szerelcse, balsors, kudarc vagy siker,

Hadd rr-rosolyogjak gondol és bajon,

nem kel] más, csak ez az egy oltalom,

Szeretettel Nagyné L. olga

ISK1LÁNK ÉPúLETE MEGúIUL

Komolyérdeklődésöveziaziskolánkkórii{imunkálatokat'2013'augusztus15'éntartottképviselő.testü-
letl tiléseri elhangzottak alapján a he\i alapiskola épülete reszbel megúju], 2013, dec€mber 31-ig kicserélik

"l 'J.i"ir*p"i"le" " 
r,yla."a.OUt, áttutparkányoiat, Külsó szigetelést.és új színt is kap az épület, Megújul

iouirrta u lirrot"u_ o" éptlletb"r, arokon 
" 

helyeÉn, ahol az már szinte életveszélyes állapotban volt. A linó

leumok felúiítását egyes ellenőrző szervek is kővetelték, A felújítást a Tonex s,r,o, végzi, A felújítás ó_sszegét

toi..O"te"i S*rrreiia a községbe. A kölcsön összege 394 143 ÉUR, melyet a falunknak 5 év alatt kell majd

visszaíizetnie. Polgármester úrl{ékoztatott arról, hágy a néhol beázó tornaterem nem fog megújulni, Ennek

oka a tornaterem i'endezetlen tulajdonviszonya és a pÁzhiány, A Tonex s.ro, főépítésze és egl éPÚletstatikus

iiiJt"ri^,i" 
" 

pag.-ester urat, hogy az iskola épületének egy része meg van súllyedve és az alap meg van

.ri|f"."^. .tr láe"ak ezt a részét iem használjjk, Tesületi ülésen megkérdeztiik polgármester urat, hogy

-ij i".r 
" 

u" epOOrrek ez a lésze erősítve? Polgármester úr elre a_ kérdésre,rrem adott egyéItelmú választ,

1-1"",rpS- -'l.t"r" e része nem kerül felújitásia, úgy továbbra is fennn-rarad az épúlet kritikus állapota, Az

épúletstatikai hibak nag} resze azúj szigetelé, ola t",t,i, igy ez,"l nem oldódnak meg, Az iskoia épü]ete istállók

;i;.;;;;i";;;;ű." "|iilt, 
tot"]áono..,ta Káhoscsaládvolt, Ezért is kerül majd komoly költségbe

az épii{et ieljes felújítása.

Far,rnecó,ursrunrr Csrcsó-r

A Csallóköz, Csilizkóz és Csicsó Hagyományaiéri és Kultúrájáért Közhasznú Társulás Na8y GezaYezete,

.e-r"ii.-e, -"g."",-,r"zte a fafaragó tábort, Méltán lehetúnk búszkék erre az Európában egyedúiál]ó, mag-

Y"r.ag.i..1,1i3 rr"sy"mányőrző Lzdeményezésre, mely Csicsón valósult meg magánkezdeményezésbő1,

iu.atiO..""roge.UOi. Szereinénk ezúton is köszönetet Áondani Nagy Gézának, a magyar kultura lovagjának

"pJ$arrot, 
Ö.i.rO r"ru polgárának, a hagyományőrző tfusulás tagjainak, valamint minden szerl,ezőnek és

réjvevőnek, hogy {abb alkotásokkal ajándékoztak meg minket!lI

Csicsói Hírmondó I/3.



Szennl,vizelvezetéssel kapcsolatos határozat lépett életbe falunkban

Falunkban egyre nagyobb problémátjelent a szennl,víz kérclése. Minden csalídi ház rerrdelkezikvalamilyen
szenn},víze]vezetési megoldássa]. legtöbb háznál a hagyon'ányos szenn).vízgödór van. Ezen gödröklegtóbbjé
nek jelenlegi állapota megkérdőjelezhető. Mivel községünk nem rendell(ezett a szennyl,izet szabályozó helyi
törvénnyel, ezért az államigazgatási szervek feiszólitották ll polgármestel urat, Póto]ja ezt a hián),osságot. A
kéPviselő testúlet 2O l3, rnáIcius 13 ai rendkívüli ülésen vitatta meg a ploblémát és fogadott el egy határozatot
(VZN 3/2O 13íí). E szabály értelmében minden háztartásnak rendelkezni kel1 szen nygö clörre1 vagy házi viztisz
tító\,al (ÖoV Ójstiöka odpado\.}jch vód). Azokban a háztartásokban, aho] szennygödör van, ióie]esek erre
nreghaitr]nr azott \.állalkozóval a szennygödrét kiszivatnj. A szippantásló] a vá]la]kozó jegyzéket köle]es vezetni,
Falunkban és könlvékélr infornrációink alapján az alábbi vállalkozóklak van jogosultságuk Fehérvári Pál, Laki
szövetkezet, spitznágel László, szippantással kapcsolatosan bővebb tájékoztatás| a községházán lehet kérni,

Faluflk elldta vezetékes fu ól,izhólózatát

Kércm, fig,velnesen olr.assa eI a2 alábbi cikket, mi.i.el a7
unokáinkat is bclblyásoló építkezésrőlvan szó. A fatu lako_
sainal. Vélenrén),-ét ez ü8yben senki sem kérte ki a jelen
]egi faluvezetés részéről, a takosok neln kaptak semmilyen
tájékoztalást!lI

Néhány utcában szinte teljesen ihatal]aüná vált
a vez€tékes ivóVíZ, a l.ez€tékck elöregedése nriatt, Töb
l,cr .,,,l(,li. hog1 , rcn, rül. ukldL," lli/. \ .Jr;d. \,,,
folyik- Kö7ségüik jeleD anF8i he]yzetében nen1 tudja
önerőbó] fetújitani a Ye7elékeket, 2o13, inájus 28 álr tar
tott kő7gviiléseü határozat s7iiletetl a víZl.ezeték-hálóZat
eladásártil a Komvak a.s, üek, Ál.ételár ].iegveü]itette a falLl
iclg,vr:ilenlett tartozását a Konvak a,s, f€lé, A kieg}.en]ités
ósszege 39 loo EUR. A határozat alaP]án nem csak eladta
a talu a ví7vezeték hálózatot. hi}nenl polgárnlester úr fel
hatalmazást kért a testü]ettaii arl.l, hos,eg,v szerzódést
írhassorr alá a Kornvak a,s, szel, mellben szelepelne a falrr
szenn}Yizelvezetij r€ndszerének kiéPitése, A ví7vezeték
hálózat eladásávat a Konrvak a,s, hasziálati jogot l(apolt
a7okra a falusi lóldterületeke, mel,íekcn a majdani szen,
n),ví7hálózat üzemclne,

Tudti érdemes a kö\-ctl.e7őkel a szenn§-izháló7irttal

Tóblr íaluban, aho] kalakitásía került, akár tőbb éven
k€reszlül is fel \-olt túí\.a a lillu, Falunkban az utcák két
o]dala máí fogld]t, A ]€gtóbb hchtn, az egvik oldalon a
vi7.r/ezeték van a másik oldalon pedig a gázvezeték, igy a
csatolnázásnak csakis az utca kő7epén lellne hely a legtöbb
esetben, Amennviben kivitelezésre k€rűI a vezetékrendsz_
€I, ils, ]ne8jel€nn€k a csato|nafedelek, nlelyek sok esetben
a gyakorlatban akadályozzált a közlekedést, Ncm beszélve
arróL, hog1' szátnos ielepűlésen ( _\agvtne$,er , Alistál ,

stb,,. ) fel!ágták aZ utak közepé1 , lnehek foltozotlak lettek,
A közlekedés elég nehézkessé, sok c§ctbeü veszéli.€ssé 1.ált,
Nagvmc8yeíen iár!,a tapasztalható: gyakran a7 utcákat
le7áíják, nlelt hatalmas lvukak kclctkeznek az ilttest alatt
a v€zctékek hibájából, Nagyne$€ren az errrber autóval
utazva úgri ér7i rnagát, mnlt egy hu]lámvasiüban,

Tudrri érdcmes, hogy a vezeték, anlennyibel elkészii],
sokba fos kelülni a lakosolroak, A Komvak szánr]ázási
rendszcrc s7etiüt a lakásba bejó\,ő viz meDnyisé8ét kéts7eí
ke]] ln€gllzetni, E7en kivii] fizeini kel] az esővíz elvezeté-
séért is, ani eddi8 dijialan vo]t, A csóvezctékre a lakosok
saiát költségűkön kőtik majd rá a háztnr!ásukat. ü1lrek a
kóltségc családi háZtól íii88ően 8(]o 2f)oo EUR-i8 ter
]ed,

ÁZ elkészült vezetékJe nem köieles a fa]u Pol8ára ráköt,
n i há7tarlását, EZ l.kzon t azt eledrnényezh cti, h ogy n szel1
n\.!-izhálózat r'lzenelt€tóje plus7 díjat szabhat ki azokn.tk,
akik használják a szcnnlr izhálózatot,

]VIi lehet a nre8o]dás falunk es€tében? Tény, hogy
a jelenlegi szentryvíz h€lyzet taíthatat]alr. Ivóvizkutak
szcnnl,ezódtek el, és vcszélybe keriilt a falu ivóvi7báZisa
is|]l

lvlai legmegfelelőbb megoldás ]ehet a háZi viztis7títók
f'okozdtos b€l.ezetése ]ninden háztartásba.'lény, lrogy
szlovákia koínánya az Európai unió n}tnrására hatáío7n
tokat készit elő a szennyt izhelyzet kezelésére, hogy ór.ják
az aranynális értékesebb ivóvizbáZisunkat , A há7i ví7tisz
titók azon túl, hogy szaglalanul megtisztitják a vizet, még
óttözóvizet is biztositanak, BcszerelésükhöZ sziikséges
költség nngvságrendil€g 1000 1500 EUR környekén van
l]gy villannval nríiködő kis levegókompresszor sze]]ózteti
a viz€t, igy táplá]ya a l.iztisztításnál kózreniíködő mikro
llolJl, f lr, L J 

^ 

,nc l. tc,, k.ll,P8P c'c'l!c.7d. . /(||n) , |/.
sator na n 7e urivd]ój á]roz képes|, sokkal kóltsé8hatékonyabb
a családok számára, ljgyszeri in\-csztíció, A befektetés§€l
kapcsolatos negtériilésc vízhaszná]attót fíiggően 2 5 éV
A kijzp o nti csatornalendszerhez v ó kapcsolódás esetén a
csdládok kóltsógej egysz€Ii, nagyobb rákapcso]ódási kólt,
ség után is Dövekednek. (Havi vizdij, csatornadíj)

RenréIjiik, hogy a falu jclenlegi Vezetősége meg l'o8ja
kéídeZii a falu lakosságá! eZ iig}üen, é§ a falu ]akosainak
akarata szcrint folytatja a tor.ábbi rnegbeszéléseket a Knlr
vak n.s, sze] va8y más befekt€tól,€l.

Csicsói Hírmondó I/3. 7. o]dai



Hirdetések
ISKOLAKDZDÉ§

A helyi Góspór sátfluel alapískola és óvoda szeretettel |óia a gyefinekeket 2013. szeptember 2_tól az
óvodába és az iskolóba.

FELHivÁs
2013. szeptember 30 ig kötelező csipet te|etni a kutyákba, macskákba, vadászgörényekbe, Al<i még nem tette

volna meg, kélem, hívja falunk állatorvosát Tórök doktort (0905 329 884). Reméljűk ajövőben még kevesebb

kóbor állat lesz az utcákon.

A kultúrház nyitvatartá§i ideiel
Hétfő: 10,00_12,30 13,00 l8,00
Kedd: 9,00 t2,30 13,00-16,00

szeída: 10,00 12,30 13,00 18,00

Csütőrtök 9,00 12,30 13,00 15,00

Péntek 10,00 12,30 13,00 19,00

szeptember 7.:

szeptember 14.:

szeptember 27.:

]9:00,

FALUNK KULTURÁLrs PRoGRAMIAr

Kjrándulás az ausztriai Family Parkba
Kirándulás Fertődre (Esterházy kastély, sétahajózás, szabad prograrn)

PoLoSKA SZÍNHÁZ,Ivan Holub: Temetés c. komédiája. Helyszín: csicsói kultúrház,

október 5.: októbef 6-ai me8emlékezés a Magyarnak maradni emlékparkban

GoNlor,er

A kisfiú szíve majd meghasadt, amikor kedvenc teknősét a kerti tavacska me]lett mozdulatlaaul és élette-

lenül a hátán fekve találta.
Az édesapja elkóvetett mindent, hogy me8vi8asztalja:
- Ne sírl,i<isfiarr-r, csodálatos temetéit rendezünk majd Teknősnek. Készíünk neki egy kis, selyemmel bélelt

koporsót, megkérjük a temetkezési vá]lalkozót, hogy helyezzen a síljára egy kis fejfát, amibe belevésik majd

TaLrős nevét, És minden nap ftiss virágokat tehetúnk a sírjára, sőt még e'y cölöpkerítést is készíttetünk köré.

A kisfrú szemében felszír;dtak a könnyek, és fellelkesűlt a te.'től. Amikor már minden kész, és a *yászkjsé_

ret is összeállt _ a Papa, a rnama, a dajka és a kisfiú, mint fősilató , mé}tóságteljesen elindultak a tavacskához,

ho8y elhozzák a tetemet. De az e]tűnt.

iirtelen megláttrik azonban Teknőst, amikor az felbukkant a medence mé)yéből, mikózben boldogan úsz

kált körbe,körbe, A kisfiú keserű csalódottsá88al nézett barátjára, majd megszólalt:

- öljük meg!

lgazábóI nem is Yeletl töfő.löm, hafiem azzal a borzasztó érzessel, aíní abból szóíamzik, hogy szetetlek Tégecl.

Csicsói Hírmondó csicsó kéthavoDta megjelenő ingyenes lapja

Szerkesztők lf. Bödők Károly, Nagy Amália, Androvics Adriana, Komját\ Lór;ánt

Minden keih,es olvasónktol szetetettel vitjuk;éternéflyét, ításót az itlío@csicso.eu e_rrrail címte! írja meg

al,aslatát nkkal
8. oldal Csicsói Hírmondó I/3


