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 A mindennapok forgata-
gában fel sem fogjuk, hogy mi 
mindenért kellene hálát ad-
nunk. Olyan sok a tennivaló, 
olyan sokfelé kell rohannunk, 
olyan sok a gond és teher, hogy 
elveszünk a részletekben, és a 
fontos dolgokra oda sem figye-
lünk. Az egyik legfontosabbról 
a mindennapi kenyérről is el-
felejtkezünk, és annak ünnepé-
ről, az új kenyérről. Történik 
ez azért, mert már minden 
egyformának tűnik, és a több-
ségnek nem kell megdolgoznia 
kemény fizikai munkával a ke-
nyérért, ezért azt hisszük, hogy 
a kenyér a „boltok polcain nő”. 
Az igazság viszont az, hogy 
egész évi kemény, megfeszített munkára van 
szükség annak érdekében, hogy augusztus havá-
ban az első kalászok learattassanak, és hogy 
majd utána hálát adjunk azért, hogy van min-
dennapi kenyerünk. 

 
 Ezelőtt hétezer évvel kezdték az összegyűj-
tött vadbúza magvait elvetni. Spontán mutációk és 
kereszteződések vezettek a kenyérbúza kiala-
kulásához, amely megjelenése óta központi sze-
repet tölt be az étkezésben. A termény betakarítá-
sához kapcsolódó vallásos ünnepségek a külön-

böző kultúrájú népeknél 
más-más keretben, de 
többnyire ugyanazt tartal-
mazta: hálaáldozat bemuta-
tását. A búza, mint mag a 
termékenység szimbóluma 
is. Hisz magában a zsidó és 
keresztyén vallásban is, de 
főleg a pogány vallásokban 
nagy szerepet játszik, mint 
termékenységi motívum és 
eszköz, mint a férfiasság és 
a szexualitás jelképe. 

Az új kenyér vallásos 
ünnepe a népi aratóün-

nephez kapcsolódik. 
A magyar egyház az Apos-
tolok oszlása középkori li-
turgikus ünnep (július 15., 
annak a pünkösd utáni nap-
nak az emlékezete, amikor az 

apostolok Jeruzsálemből elindultak a szélrózsa 
minden irányába, hogy hirdessék az evangéliu-
mot minden teremtménynek) bevezetésével 
hagyta jóvá, szentelte meg az archaikus hagyo-
mányt. Nem volt azonban általánosan kötelező 
érvényű az egyházban ez az ünnep, így a katoli-
kusok ma sem tartják meg egységesen. 

 
 Az egyénileg arató gazda nem rendezett 
ünnepséget, de a kalákás vagy részes aratásnál 
rendszerint kalákatánc (taposóbál) fejezte be az 

aratást, amelyet gyakran a tarlón 
tartottak meg. A tánccal egybekö-
tött aratószokás tehát főleg nagy-
birtokos vidékeken vált általános-
sá. A gazda ilyenkor megvendégel-
te a munkásokat. Az aratás befe-
jezése után a búzakalászból, me-
zei virágból aratókoszorút kötöt-

„Aranylik a napsugár, 

 piroslik a rózsa már, 

  a pipacs is, mint a láng. 

   a nyár jött el mihozzánk.” 

Szabó Julianna fényképezte 

Garai Gábor: Június 
 

Tudom, meghalnék idegenben; 

ott még a fák sem ilyenek; 

nem virít bodza a berekben, 

akácok könnye sem pereg; 

nem részegít a széna-illat, 

nem villámfénnyel jön a nyár, 

nem így táncol felhőn a csillag, 

nem szédül az égtől a táj…  

Meghalok itt is – : a gyönyörtől, 

hogy a repceföld színarany, 

hogy a lomb oly zöld szinte tombol, 

s a kőnek is illata van; 

hogy áll a búza nyers kalásza, 

mintha világot nemzene, 

s e tájon az lel csak magára, 

ki végleg egyesült vele. 

Közlemény: 
Dr. Bulajcsík Ferenc  
nyári szabadsága:  

júliusban nem tudjuk,  
augusztusban 14 – 29. 
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tek, és ünnepélyes menetben a földesúr, a tiszt-
tartó vagy a gazda elé vitték. 
Az aratókoszorú templomi szentelmény is volt, 
melyet a Tridentinum (tridenti zsinat, 16. szá-
zad) száműzött a népi szakralizmus világába, de 
a református templomokban még számos helyen 
díszeleg az Úr asztala fölött. Ennek ellenére vi-
szont tudjuk, hogy a református vallás elutasít 
bármilyen kiábrázolást és templomdíszítést a 
fehér falakon és barna padokon kívül. Azt is 
mondják, hogy míg a koszorú a híveket Isten gon-
doskodó szeretetére emlékezteti, addig a gabona-
szálak átkötései Jézus szenvedésekben és ke-
reszten megtört testét jelképezik. A mezőgazda-
ság gépesítése előtt jelentősebb közösségösszetar-
tó ereje is volt az aratókoszorú elkészítésének.  

 
 A református úrvacsoraosztás rendszere a 
18. században alakult ki, azóta az új kenyér vagy 
új zsenge ünnepe augusztus utolsó vasárnapja, 
úrvacsorás alkalom. „Amikor szimbolikusan a 
kenyérért, akkor tulajdonképpen az egész év 
terméséért adunk hálát, amelyet Isten megál-

dott” – magyarázza Kozma Zsolt nyugalmazott 
teológiai professzor.  

 
 Az államalapítás hivatalos ünnepéhez ma 
már hozzátartozik az új búzából sütött, nemzeti 
szalaggal átkötött kenyér megáldása, megszentelé-
se és megszegése is. Magyarországon ezt az ünne-
pi mozzanatot a történelmi emlékezet szerint 1949
-ben vezette be a politikai akarat: az új kenyér ün-
nepével próbálták ellensúlyozni a Szent István 
nap szakrális jellegét. Volt mire építkezni, hiszen 
Darányi Ignác földművelésügyi miniszter 1899-
ben rendeletbe foglalta a századvégi forrongó ag-
rármozgalmak lecsendesítése, illetve a földesúr és 
az aratók közötti jó viszony helyreállítása érdeké-
ben az aratóünnepek felújítását. Az államalapítás 
ünnepén a több felekezet képviselője és az ün-
neplők széles tömege előtti kenyérbemutatás 
azonban sokkal inkább nemzeti jellegű rituálé, 
mint vallásos ünnep. Az az új kenyér nem ez az új 
kenyér. 

Idős Bödők Dénes gyűjtése  
  
Az új bor ünnepéről, az újborokról és a csicsói bo-

rászokról a következő számban írunk. 

 péknek tanult, egy ideig dolgozott a csicsói 

pékségben. Innen kapta ragadványnevét. Fiatal 

korában vőfélyeskedett, vagy ahogy itt mondják, 

vőfény volt sok lakodalomban. Számos verset 

gyűjtött ebből a korból. Ezeket a verseket a fejé-

ben őrzi, kérésünkre elkezdte füzetbe írni. Az el-

sőket átírtam, utána azon-

ban már nem kaptam újab-

bakat.  

 Kettőt most leírok kö-

zülük, bár az írott versek 

nem hatnak úgy, mint mikor 

ő adja elő őket élvezetesen, 

teljes átéléssel, mindig más-

képp, hogy meg ne unjuk. 

 1.  Ahol vígan vannak 

legények leányok, én oda 

bejárok. Apám kántor volt, 

öregapám kefekötő, a jó bort 

a hordóból itta mind a kettő. 

Ha az én gégémnek is csak 

egy csepp melléfolyna, sírjában mindkettő rögtön 

megfordulna. Én Jó Istenem, ezt az embert ve-

gyed kegyeidbe, mert életében a csizmáján sem 

tűrte a vizet. Száz akós nagy hordó legyen borral 

telve, ha megunom életem, abba fúljak bele. Az-

tán ahogyan dukál, Szent Péter öcsém a kapuban 

szalutál. De most már elég ennyi az egészből, nem 

akarok hozni sokat a sütetből. Megszédült a fe-

jem, forog vélem az egész 

világ. Tisztelt vendégsereg, 

kívánok jó mulatást. 

 2.  A szomszédék Pis-

tája, mikor kiült a házunk 

elé az utcára pipázva, ahogy 

ült a kispadon, mit is vett a 

csalafinta fejébe! Hallja Pis-

ta, hogy még mit nem akar-

na, hogy én maga mellé ül-

jek a padra! Dehogy ülök, 

nem ülök én maga mellé a 

padra! Melléje? Ha akarja, 

beülök az ölébe. 

Nagy Amália 

Ifjú Szabó János („pék Jancsi”) 

http://www.csicso.eu
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Hajósok 
 

 A Duna, Európa második legnagyobb folyója 

minden időben éltette a partjain letelepedőket. 

Így volt ez nálunk is, és így van ez a mai napig. A 

vizében valamikor aranyat mostak, ereje malmo-

kat hajtott. Halásznak benne, ártéri erdeiben va-

dásznak, fát vágnak, a tisztásokon füvet kaszálnak, 

kavicsot kotornak medréből, és nem utolsósorban 

útként szolgálva, messzi tájakat köt össze. Voltak, 

akik révészként – ladikjukkal szállítva az utasokat 

a két partja között – keresték meg kenyerüket. Ko-

máromban, a partján épült a több mint százéves 

múltra visszatekintő hajógyár, amely jó néhány 

csicsóinak adott munkát. (Sajnos napjainkban le-

szűkült a tevékenysége és sokkal kevesebb embert 

foglalkoztat, mint régen.) 

 Bár a szomszédos Kolozsnémát hívták a ha-

jósok falujának, azért nálunk is sok férfi állt be 

hajóra szolgálni. Akik megszerették ezt az életmó-

dot, idővel kormányosok lettek, néhányan pedig 

kapitányi rangot is elértek. Elsősorban folyami 

teherszállító hajók közlekedtek a Dunán, hosszú 

és több uszályt-sleppet vontatva vagy újabban ma-

guk előtt tolva. „Hajóvonták találkozása ti-

los.” (Hallgattuk a Magyar Rádió megszűnt, talán 

legfurcsább műsorát, a minden délben elhangzó 

időjárás- és vízállásjelentést.) Kolozsnéma és Csi-

csó között kanyargós, zátonyokkal teli a folyó és itt 

is van hajóútszűkület, ahol tilos a hajók találkozá-

sa. Ezért hangos dudálással jeleztek a hajóvonták 

az esetleges szemben úszó hajónak e szakasz előtt. 

Mi gyerekek, mikor meghallottuk a hajókürt távoli 

hangját, még futva-sietve kiértünk a Hosszúklá-

bon át a partra és integethettünk, kiabálhattunk 

az árral szemben úszó hosszú vonták dolgozóinak. 

Mert bizony több mint fél óra kellett, hogy a falu 

elé érjenek. Miután a nagy monstrumok elhalad-

tak előttünk, még percekig tartott utána az erős 

hullámverés. Félelmetes és lenyűgöző volt egy-

szerre. A csicsói hajósok akkor is mindig 

„bedudáltak” a családjuknak, mikor elhaladtak a 

falu előtt. Szinte minden családban volt kire gon-

dolni a hajókürt hallatán. Mi keresztapánknak hit-

tük a „dudálót”. A személyszállító hajókon – Ko-

lozsnémán felszállva – Budapestre, Pozsonyba, 

Bécsbe vagy messzebbre, a „magyar időkben” a 

„kishajón” a Mosoni-Dunán pedig Győrbe lehetett 

eljutni. A hajósok falunk módos polgáraivá váltak, 

de a világlátásuk is tágult, hiszen a Fekete erdőtől 

egészen a Fekete tengerig-Vaskapuig ismerked-

hettek Európával. Mikor megnősültek, családjukat 

is sokszor magukkal vitték a hajóra, idővel aztán 

letelepedtek itthon. Vagy nagyvárosokban, Buda-

pesten, ritkábban Bécsben, Pozsonyban leltek új 

otthonra. Napjainkban nagy, luxus kirándulóhajó-

kat is láthatunk… (folytatjuk!) 

Nagy Amália, 
a képen kapitányi sapkában id. Horváth Árpád 

Májusfa 
 2017. április 30-án néhány „pérói srác” (ők 
nevezték magukat így) összebeszélt: Állítsunk má-
jusfát a lányoknak! Reggel nekiláttak a munkának. 
Délre helyére is került a fiatal sudár fácska, mely az 
eget veri. Ifjú Szabó János („pék Jancsi”) elmondta 
az új jövevény köszöntőjét, majd következett a közös 
gulyásfőzés remek hangulattal. Így történt, hogy Csi-
csónak 2017-ben is lett Májusfája, „Pérói Májusfa” 
néven.  Nem a falu főterén, hanem az Alsó falu vé-
gén a Tónál. Köszönet érte a lelkes csapatnak!   

Június 3-án pedig kivágták a fát, ahogy kell. 
Mgr. Bödők Kátoly A képen ifj. Klánik István, Farkas Rajmund, hátul Jassa 

Roland, id. Klánik István, Klánik Richárd, Farkas Gergely.  

http://www.csicso.eu


 Csicsói Hírmondó — 2017. június 30.  Örömmel adunk hírt // Olvassunk 

     4. oldal      www.csicso.eu 

 
  

 2017. április 22-én Nagy Géza Szüllő Géza-díjat kapott. A 

díjat a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség alapította 2014-

ben olyan személyek vagy közösségek munkájának elismerésére, 

akik önzetlenül fáradoztak a felvidéki magyarság jogainak védel-

mében vagy sokat tettek a magyar szellemi és kulturális értékek 

megőrzéséért, gyarapításáért. Szüllő Géza a két világháború kö-

zött volt a csehszlovákiai magyarság kiemelkedő politikusa. 

 Nt. Görözdi Miklóst (esperes, 1931–2012) mi is ismer-

hettük, hiszen Csicsón született, itt volt gyermek, itt éltek szülei, 

testvérei. Templomépítő lelkész volt. Dunaszerdahelyen a sem-

miből épített fel templomot, parókiát és vele együtt egy mára je-

lentős létszámú református gyülekezetet. Három fia közül kettő 

édesapjuk hivatását választotta, Miklós Nemesócsán szolgál, 

Zsolt pedig átvette a dunaszerdahelyi egyházközséget. Péter ag-

rármérnök lett. 

 A Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet 

közéleti díját, a Szent György-díjat posztumusz id. Görözdi Mik-

lósnak ítélte. A díjat özvegye vette át 2017. április 28-án. 

 Két csillagvizsgálót neveztek el Bödők Zsigmondról. 

Május 22-én lett volna 60 éves, ám csak 53 év adatott meg neki.  

 A Mohácstól 15 km-re nyugatra elterülő Bóly városában az 

amatőr csillagászat negyvenéves múltra tekint vissza. 1976 óta 

működik szakkör a településen. A bólyi bemutató csillagvizsgáló 

építését ez év áprilisában fejezték be. 2017. április 8-ától ez a lé-

tesítmény a Bödők Zsigmond Bemutató Csillagvizsgáló nevet vi-

seli. 

 Csallóköz első csillagvizsgálóját Bödők Zsigmond kezdemé-

nyezésére és irányításával 1986-ban Sárréten hozták létre a Kis-

Duna partján. Így május végén csillagász kollégái a meg nem élt 

60. születésnapja kapcsán róla nevezték el a helyi csillagvizsgálót. 

Örömmel adunk hírt Olvassunk 
 

 2017. március 18-án, a 

nagymegyeri művelődési köz-

pontban a Komárom Kollégium 

záró rendezvényén a kutatók 

(lakiteleki értékőrzők) bemutat-

ták a kollégium munkáját összeg-

ző kiadványt.  

 A könyv 25 felvidéki tele-

pülésen (Balony, Bogya, Bogya-

rét, Csallóközaranyos, Csicsó, 

Csiliznyárad, Csilizpatas, Csiliz-

radvány, Ekel, Füss, Gellér, 

Izsap, Keszegfalva, Kolozsnéma, 

Kulcsod, Lakszakállas, Medve, 

Megyercs, Nagykeszi, Nagyme-

gyer, Nemesócsa, Örsújfalu, 

Szap, Szilas, Tany) végzett érték-

feltáró munka eredményeit tar-

talmazza.  

 A Komárom Kollégium 

című kiadványt nem terjesztik, 

megvásárolni nem lehet. Az 

adatközlők kaptak belőle egy-egy 

példányt. Bár sok érdekességet 

megtudtam a felsorolt falukról, 

de a könyv inkább csak kedvcsi-

náló ahhoz, hogy a települések 

maguk végezzék el az értékeik 

feltárását és írják le, hogy emlé-

kük fennmaradjon az utókornak. 

 Tamás Gáspár Miklós filozófussal olvas-

tam egy beszélgetést, amely az Új Szó, 2017. május 

1-ei számában jelent meg. A címe: Még sokkal 

rosszabb lesz, mielőtt jobb lesz. 

 Tamás Gáspár Miklós „egyike a legvitatot-

tabb, ám nemzetközileg legismertebb magyar ér-

telmiségieknek. Úgy véli, a kapitalizmus fenntart-

hatatlan s megreformálhatatlan rendszer, s a való-

di kommunizmus sosem valósult meg.” Az egyik fő 

bajt ebben látja: „Több mint másfél évtizede na-

gyon sokan áhítoznak a hierarchia visszatérésére: 

jómódú, diplomás, fiatal, fehér férfiak nem akarják 

elhinni, hogy egyenlők a félig írástudatlan, hiányos 

fogazatú, öreg cigányasszonyokkal – pedig azok.  

Az egyenlő státusra törekvőket, akik ki akarnak 

törni az elnyomatásból, el kell pusztítani. Meg a 

védelmezőiket, az olyanokat, mint én.” Igen, 

egyenlőek vagyunk, és ezt tudatosítanunk kellene. 

Mindegyikünk ember és halandó, semmi más. Le-

gyünk bár hajléktalanok vagy lakjunk palotában, 

de az otthonunk mindannyiunknak a Földgolyó. 

Máshova nem mehetünk (legfeljebb ideig-óráig 

lakhat néhány űrhajós a Nemzetközi űrállomáson).  

Itt kell megférnünk egymással, ezt kell óvnunk, az 

egyetlen helyet a világmindenségben, ahol élni tu-

dunk. Ezek nehéz feladatok, de a mindennapokra 

lebontva mégis egyszerűek és megvalósíthatók. 

Nagy Amália 

http://www.csicso.eu


 Csicsói Hírmondó — 2017. június 30.    Virágok // Rejtvény // Nevessünk! 

     5. oldal      www.csicso.eu 

 A Facebookon olvastam azt a felhívást, hogy 

ne helyezzenek olcsó művirágokat a temetőbe, a 

sírokra, mert nagyon környezetkárosítók. Megle-

het. 

 A csicsói temető 

mindig nagyon szép volt, 

szinte botanikus kertre ha-

sonlított. Mára azonban 

számtalan sírt művirágok 

borítanak el és a temető 

egyre jobban a kirakodóvá-

sár benyomását kelti. Ne 

értsenek félre, hozzátarto-

zóim sírjára én is raktam 

egy-egy vázába művirágot. 

Amikor virágot akartunk 

behozni kertünkből a vázába, 

édesanyánk mindig tiltakozott: „Ne öljétek meg a 

virágot. Kint a kertben, a tövén még sokáig élhet, 

ott is gyönyörködhetünk benne.” De nem emiatt 

van művirág édesanyám sírján. Sajnos az élő virá-

gokat, növényeket nem tudom gondozni, a hervad-

takat eltávolítani. Azonban a sírokat mégsem mű-

virágokkal fedtem be. Sokféle örökzöld, futó- és 

évelő növényt ismerünk, amelyek szépek, még té-

len is és mégis igénytelenek, ápolásuk egyszerű. 

Szeretteim sírjait télizöld meténggel futtattam be, 

de vannak még rajtuk krizantémbokrok, amelyek 

ősszel, krókuszok és illatos hunyor, melyek tavasz-

szal, és fehér liliomok, melyek nyáron nyílnak. Itt-

hon pedig a kedvencemet – temetőbe is ajánlom – 

varjúhájat ültettünk. A varjúháj az egyik legigény-

telenebb növény, nyártól 

késő őszig virágzik. Több 

fajtája létezik, mindegyik 

szép. Pozsgásnövény, az 

aloéhoz hasonló gyógyító 

hatása van (a képen).  

Nagyon sokféle szép és 

igénytelen virágos nö-

vényből választhatunk. 

Sok sír kővel van lefedve. 

Ezekre is helyezhetünk 

cserépbe belőlük. Példá-

ul muskátlit. Az élő növé-

nyek közé nem kell művi-

rágokat szúrni, azok szépek akkor is, ha nem virá-

goznak éppen. Ha viszont mégis művirágot válasz-

tunk, gondoljunk az idényjellegére. A csokrokat 

cserélgethetjük. A krizantémokat és mikulásvirá-

gokat ne tegyük ki tavasszal, nyáron sem mutat jól 

a nárcisz, tulipán, aranyvessző (aranyesőnek 

mondjuk tévesen). Ami fő, minél kevesebb művi-

rággal díszítsük a temetőt, a mécsesekbe vegyünk 

gyertyát, nem kell mindig új mécses. Ne termel-

jünk hulladékot, védjük a természetet, a Földün-

ket! 

Nagy Amália 

 

Sikaku 

Ossza fel az ábrát téglalapok-
ra, négyzetekre! A beírt szá-
mok a téglalapot, négyzetet 
alkotó kis négyzetek számát 
jelölik. Minden kis négyzetet 
fel kell használni, de a tégla-
lapok, négyzetek nem fedhe-
tik egymást. 

      3   

4     2   

  3   2 3 

          

2 4     2 

Nevessünk!  
Fizika érettségi: 
- Tanár: Foglaljon helyet. Mondjuk, hogy maga utazik a vonaton, és nagyon 
melege van. Mit tesz? 
- Diák: Lehúzom az ablakot. 
- Tanár: Nagyon jó. A vonat 130 km/h sebességgel halad É-ÉK irányban. 
Odakint 25 km/h DK-i szél fúj. A lehúzott ablakon egy 250 mm * 900 mm-
es rés van, ezen áramlik be a levegő. A fülke térfogata 6,3 köbméter. Mennyi 
idő alatt cserélődik ki a fülkében teljesen a levegő? 
A diák hozzá sem tud szólni, úgyhogy kivágják. Odakint elmeséli a többiek-
nek, hogy mi történt bent. Bemegy a következő delikvens: 
- Tanár: Foglaljon helyet. Utazik a vonaton, és nagyon melege van. Mit tesz? 
- Diák: Leveszem a pulóverem. 
- Tanár: De nagyon meleg van. Mit tesz? 
- Diák: Leveszem az ingem is. 
- Tanár: Ne őrjítsen meg, 38 fok van és 85%-os a páratartalom! 
- Diák: Akkor leveszem a gatyámat is. 
- Tanár: De hát nem látja, hogy a fülke teljesen tele van homokosokkal? 
- Diák: Nem bánom, de ha megerőszakolnak, AKKOR SEM NYITOM KI AZ 
ABLAKOT!!! 
 
 Tegyük a kezünket a szívünkre! Mi ilyen körülmé-
nyek között lehúznánk az ablakot?  
 Nagy Amália 

Rejtvény 

http://www.csicso.eu
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 Nagyon nehezen álltam neki e cikk megírá-
sának. Alig találtam a megfelelő szavakat. Vissza-
menni az időben 30 valahány évet, az nem sem-
mi. Az akkori érzéseket, élményt nem lehet leírni, 
azt csak átélni lehetett.  
 A velem egyenkorúaknak nem kell a ZT-t 
bemutatnom. A mostani fiatalok meg nem isme-
rik őket, hisz egyik zenész sem csicsói lakos már. 
Bár képzett és tanult zenészként a mai napig aktí-
vak. Vajda Laci egy-két szülői bálban még játszott 
Csicsón vagy családi összejöveteleken a Lenti 
vendéglőben.  
 A ZT a 70-es évek végén pontosan 1977. 
november 26-án játszott első bálján Nagykeszin. 
Az akkori tagok a következők voltak: Szabó Zsiga 
(gitár, ének), Vida Sanyi (basszusgitár, ének), 
Vajda Laci (dob, ének). Az utolsó akció ezzel a 
formációval 1978. szeptember 23-án volt, gondo-
lom, egy regruta bálon. 1979. december 31-én, a 
szilveszteri bálban Csicsón már új tagokkal állt 
össze a zenekar: Szabó Zsiga (gitár, ének), Vajda 
Laci (dob, ének), Domonkos Dezső 
(villanyorgona), Kosár Dezső (basszusgitár). Egy 
évet élt meg ez a formáció, mivel 1980 végén Zsi-
ga távozott az AQVA zenekarba.  Őt 1981. június 
13-án Belucz Péter (gitár, ének), vagyis ahogy a 
mai napig mindenki ismeri „Pipec” váltotta. Így 
zenéltek egészen az utolsó bulijukig, mely 1983. 
október 1-én volt Balonyon.  
 Akkoriban a faluban több szervezet (SZISZ, 
Csemadok, Sport, Tűzoltó, EFSZ) tevékenykedett 
aktívan, így több alkalommal rendeztek, regruta, 
nőnapi, Katalin, búcsúi és szilveszteri bálokat. A 
szervezetek azzal támogatták a zenekart, hogy 
vásároltak nekik mikrofont, dobot stb., melyeket 
természetesen leadtak a kultúrházban az akkori 
Osvetának. A próbákat is a kultúrház pincéjében 
tarthatták meg. Évente két alkalommal is játszot-
tak ingyen bált azoknak a szervezeteknek, ame-

lyek ilyen módon támogatták őket.  
 Én épp annyi idős voltam, mint most a fia-
im, amikor először elmehettem egy búcsúi bálba, 
ahol a ZT zenélt.  Nekik köszönhetem, hogy meg-
szerettem a magyar rockzenét. Egészen addig a 
bálig a Szabad Európa rádió által leadott külföldi 
rock és disco dalokat hallgattam, Beatles, Elvis, 
Rolling Stones, Bee Gees, Smokie, ABBA, Boney 
M meg a többit (felsorolni is nehéz) és a táncdal-
fesztivál magyar slágereit bakelit lemezeken. A 
ZT Omegát, LGT-t, Metrót, Piramist játszott. Az 
akkori baráti körünk zömében Loksis (LGT) volt. 
Akkor kezdtünk el koncertekre is járni. A ZT bá-
lok teltházas bulik voltak, jó volt a hangulat és 
mindig magyar számokat játszottak. Az ő korsza-
kukat is kísérte a „Csikózenekar” Liska Karcsi, 
Balázs Sanyi, Barthalos Lajos, Domonkos Ede 
személyében. 

A képen a ZT - fenntről lefelé: Szabó Zsigmond, 
Kosár Dezső, Domonkos Dezső, Vajda László. 

  
 Köszönöm Vajda Lacinak a fotót és az adat-
közlést! 

Androvics Adrianna, 2017 áprilisa 

A „ ZT ” 

Köszönjük mindenkinek, aki az újságunk szerkeszté-
sében részt vett. Szeretnénk mindenkit arra buzdíta-
ni, hogy írja le gondolatait és ossza meg másokkal. 

Ezzel is színesítve csicsói közösségünk életét. 
Köszönjük. 

Szerkesztőbizottság: Androvics Adrianna,       
 Mgr. Bödők Károly, Nagy Amália 
Grafikai szerkesztő: Bödők Donát 
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Volt egy „Csikózenekar” is! 
 
 Ennek a zenekarnak sosem volt tisztes neve. 

Úgy emlegették őket, hogy a kis Lyon Boys vagy 

Csikózenekar. Domonkos Ede szólógitárral, Balázs 

Sándor ritmusgitárral, Liska Károly basszusgitár-

ral, Barthalos Lajos dobbal állt be a bandába. 

Olyan rövid életet éltek meg együtt, hogy arra már 

nem jutott idő, hogy eljussanak a névadóig. Tény, 

hogy a banda létezett és zenéltek. Méghozzá 

Shadows számokat játszottak zömében.  

 Balázs Sándorral és Barthalos Lajossal be-

szélgettem a régi szép időkről. Élmény volt őket 

hallgatni. Csillogtak szemeik, ahogy törtek elő be-

lőlük tinédzserkoruk emlékei. Sanyi elmesélte, 

hogy a kastélyparkban sétálgattak barátaival, ami-

kor hallották, hogy a Lyon Boys a kastélytoronyban 

gyakorolt. Nagyon tetszett nekik a zene, azonnal 

kedvet kaptak, hogy ők is összeálljanak zenélni. 

Németh Gyula gitáros kezdte őket istápolni. Olyan 

volt ez akkor, mint mikor a tanár és tanítvány 

együtt tanulnak. Megmutatta nekik az első akkor-

dokat spanyol gitáron és ellátta őket jó tanácsok-

kal. Sanyinak is nagy vágya volt egy ilyen gitár, 

melyet később meg is kapott a szüleitől. Még az 

alapiskola padjait koptatták, amikor már a masz-

kabálban ők szolgáltatták a zenét. Tizenegy csodá-

latos dallal járultak hozzá a jó hangulathoz. Lajos a 

nagydobot tulajdonképpen a lábával rugdosta, 

mert más eszközük nem volt. Mindig hordtak ma-

gukkal cinezőt, drótot, hogyha valami probléma 

adódott az erősítőkkel, akkor is játszani tudjanak a 

hangszerekkel. Volt, amikor ifj. Snoha Štefantól 

kérték kölcsön a gitárját. Ők is a kultúrház pincéjé-

ben gyakorolhattak, ahol a hangszigetelés miatt 

tojástartókkal volt kibélelve a fal. Edének volt a 

legjobb hangja, így ő énekelt is egy-két slágert. Ha 

valamilyen alkalomból a Lyon Boys fellépett a kul-

túrházban, a csikózenekar mindig utánuk követke-

zett. Legszebb közös élményük az volt, amikor el-

jutottak a helyi szövetkezettel az ő baráti települé-

sükre, Koroncóra (Magyarország). Ott is jót buliz-

tak az ottani fiatalok örömére.  

 Beszélgetőtársaim sajnos fotóval nem tudtak 

szolgálni, talán nem is készült róluk. Domonkos 

Ede a nyitrai sulizenekarban is kipróbálta magát. 

Az ő fotóját lánya, Ilonka adta a cikkhez.  

Androvics Adrianna, 2017 májusa 

 

Legközelebb a fiatal nemzedék zenekarairól ol-

vashatnak. És végül majd a kezdetekről is. 

A képviselő-testülethez 

beérkezett egy kérvény 

Bödők Buglos Teréziától, melyben kérvényezte az 

iskolaudvar felújítását, mivel 2017 áprilisában 

elesett az udvaron és orvosi kivizsgáláson kellett 

részt vennie emiatt. Kisebb sérüléseket szenve-

dett.  2014-ben történt hasonló baleset egy diák-

kal. Akkor a képviselő-testület nem foglalkozott 

az üggyel, és azóta sem. A 2017. június 8-án tar-

tott nyilvános képviselőtestületi ülésen ugyan 

döntés az iskolaudvar hivatalos felújításáról nem 

született, viszont elkezdő-

dött egy megoldáskeresés 

az ügy halaszthatatlansága miatt. A polgármester 

úr egyeztetést folytat már a témában több céggel. 

A leggazdaságosabb megoldásnak az tűnik, hogy a 

kiálló buckákat lecsiszolják, majd szurkos, szem-

csés burkolatot kapna az aszfaltos felület. A meg-

valósítás időpontját egyelőre nem lehet tudni 

pontosan. Bizakodunk, hogy a nyár folyamán 

megoldódhat a hosszú évek óta húzódó probléma.   

Mgr. Bödők Károly   

Megújul a buckás iskolaudvar! 

http://www.csicso.eu
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Cserkészek Csicsón 

Sztyahula László szolgálati ideje alatt 1999. júni-

us 19-én megalakult az 59. számú Gróf Kálnoky 

Sándor Cserkészcsapat, együttesen 22 csicsói és 

füssi taggal. A csapatparancsnok a füssi Bozsaky 

Tamás volt. Csicsón nem volt hagyománya a cser-

készetnek, bár a falu határában szoktak cserkész-

csapatok táborozni, például a nagymegyeri csa-

pat, de a futballról szóló írásban olvashatták, 

hogy a csicsói focista gyerekek sokat tanultak a 

falunkban évente táborozó budapesti cserkészek-

től. Cserkészrendezvényeiket átalában a balonyi, 

csallóközcsütörtöki, csenkei és nagymegyeri csa-

patokkal közösen szervezték. Sztyahula László 

plébános úr távozása után sajnos ez a szép moz-

galom elsorvadt. Bozsaky Tamás azonban to-

vábbra is tevékenykedik a Szlovákiai Magyar 

Cserkészszövetség ellenőrző bizottságában.  

A csicsói 59. számú Gróf Kálnoky 

Sándor Cserkészcsapat története 
 

 A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 59. 

számú Gróf Kálnoky Sándor Cserkészcsapata 1999 

júniusában alakult meg hivatalosan Csicsón. Ekkor 

20 feletti taglétszámmal rendelkezett, akik 2 őrs-

ben tevékenykedtek. A tagok között csicsói és füssi 

gyerekek és fiatal vezetők egyaránt megtalálhatóak 

voltak. A csapat parancsnoka Bozsaky Tamás volt. 

 A hivatalos csapatavatást megelőzően, már 

1994-től rendszeresen részt vettek a gyerekek, fia-

talok a cserkészmunkában. A balonyi csapat karolt 

fel bennünket és az ő segítségükkel jutottunk el az 

önálló csapat megalakulásáig. 

 A cserkészet fő feladata a gyerekek (főleg 10–

14 éves korosztály) valláserkölcsi alapokon nyugvó 

nevelése, felkészítése az életre. Ez a fajta nevelés 

folyt csapatunkban is. Heti rendszerességgel talál-

koztunk és játékos formában, de megtervezett 

munkarend alapján folytak a foglalkozások. Ezek a 

találkozások kezdetben a csicsói református egy-

házközség épületében zajlottak, majd később Csi-

csó község biztosított számunkra helyiségeket. 

 Cserkészeink aktívan bekapcsolódtak a köz-

ség életébe. A történelmi megemlékezéseken, falu-

napokon diszőrséget álltunk, illetve koszorúztunk. 

Több rövid hétvégi kirándulást is szerveztünk, 

amelyen más csapatokkal együtt vettünk részt. A 

csapat működése során nyaranta rendszeresen tá-

borozott. 2000-ben és 2005-ben pedig részt vet-

tünk a Szövetségi Nagytáborokban, Ipolynyéken.  

 A csapat tevékenysége 2005 után ért véget. A 

vezetői akkorra felnőtté váltak és részben elköltöz-

tek a községekből. Amennyiben lenne olyan fiatal, 

aki fel tudja vállalni egy csapat vezetését, a régi ta-

gok örömmel segítenek azt újraindítani. 

Bozsaky Tamás, Füss 

Cukkinis gyors sütemény 
(Szalai Mária receptje) 

 
 3 egész tojást 25 dkg kristálycukorral ha-
bosra verünk, 1 ½ dl olajat adunk hozzá és to-
vább keverjük. 40 dkg féldarás lisztbe 1 zacskó 
sütőport, 1 vaníliás cukrot keverünk, majd a 
masszához adjuk. 50 dkg cukkinit a tésztaresze-
lő nagyobbik felén lereszelünk, és ezt is a masz-
szába keverjük. Zsírozott, lisztezett tepsibe si-
mítjuk, előmelegített sütőben (200C°) megsüt-
jük. Amíg sül, egy edényben 5 dkg margarint 
felolvasztunk (nem forróig), 15 dkg porcukorba 
1 evőkanál kakaót szórunk és az olvasztott mar-
garinba keverjük. Forrásban levő vízből 2 evőka-
nálnyit hozzákeverünk és a süteményre kenjük.  M
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