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A nyári egyházi tábor margójára

Ezt az egyházi tábort már második alkalommal szervezték meg. Idén a tiszteletes Krisztina néni volt
a főszervező. Neki köszönhetjük, hogy minden nap színes program várt bennünket. Sokat szórakoztunk,
játszottunk, és tanultunk.

Legelőször is minden nap imádkoztunk, hogy jó időnk legyen, hogy semmi bajunk ne essen. Imádság
után mindig eljátszottunk egy bibliai történetet. Ebben én és a testvérem is részt vettünk, mint szereplők.
Sőt, egyszer az anyu is beállt játszani. A kicsik figyelmesen hallgatták a történetet, majd utána
megbeszéltük, hogy miről is szólt a mese. A mese után következett a tízórai. Az ott szorgoskodó asszonyok
mindig megleptek bennünket finom sütivel vagy kaláccsal. A szünet után még énekeltünk egyházi dalokat.
Nekem a „Jöjj Izrael“ című dal volt a kedvencem.

Az ebéd is kiváló volt, az iskolában étkeztünk. Sajnos néhány gyerek azt mondta az ebédre, hogy
fúúúúj. Érdekes, hogy a mai gyerekek, köztük én is, nem is sejtjük, hogy az afrikai gyerekek mennyire
éheznek. Mi meg nyafogunk, ha kicsit sótlan a leves.

Ebéd után visszamentünk a régi református iskolába és csoportokra szétosztódva gyártottuk
a szebbnél szebb kézműves dolgokat. Mindenki kedvére alkothatott, amit haza is vihettünk megmutatni
a szüleinknek. Ha vége volt a foglalkozásoknak, akkor kimentünk íjászkodni vagy focizni az udvarra. A lányok
röplabdáztak és beszélgettek. A nap végén kaptunk olyan finom uzsonnát, hogy a tíz ujjunkat is
megnyaltuk utána!

Kedden a táborba jött egy katona, na, az ő előadása igen jó volt. Megmutatta az egész katonai
felszerelést. Kipróbálhattuk, hogy milyen nehéz az összes cucc, amit viselniük kell. Beszélt a katonaéletről
is. Eddig csak az aputól hallottam ilyenekről, meg a tévében láttam. Most így élőben nagyon izgalmas volt.

Csütörtökön volt a kincskeresés Micimackóval és barátaival. Nekem az tetszett a legjobban, hogy
a Micimackóval, vagyis anyukámmal lehettem egy csoportban. Minden feladatot élveztünk. Az
állomásoknál szívesen fogadtak bennünket az ott várakozó falusi emberek. Még piskótával is megkínáltak
bennünket. Sikerült sok kincset összeszednünk. Mi lettünk a legszebben éneklő csapat. Szegény Nagy Teri
nénit is akkor láttuk utoljára, amikor megálltunk az egyik állomásnál babot válogatni. Azt is mondta, hogy
ha tudta volna, hogy ennyi gyerek jön hozzá, akkor sütött volna süteményt. Az üzletnél volt az egyik
állomás, ahol találtunk egy bukszát. Minden csapat visszavitte az üzletbe. Ez volt a becsületesség próbája.
A kincskeresés legvégén a templomban tudtuk meg, hogy mi is a legnagyobb kincs. Hát a szeretet!

Utolsó nap ebédre gulyáslevest főztek az asszonyok. Na, abból mindenki kétszer szedett magának,
mert nagyon finom volt. Délután lovagolni is voltunk a laki Gran farmon, ahol mindenki kedvére
lovagolhatott, vagy állatokat simogathatott. Ezután volt a záró istentisztelet, ahol emléklapot kaptunk arról,
hogy részt vettünk a táborban. Olyan jól éreztük magunkat, hogy nagyon haza sem akartunk menni!

Számomra igen tanulságos volt ez a tábor, mert otthon csak unatkoztam volna vagy a számítógép
előtt ültem volna. Itt meg jókat játszottunk és barátkoztunk. Jövőre is szeretnék menni, és ha nagy leszek,
én is szervezek ilyen tábort.

2013. augusztus 8. Androvics Zalán

MERT AHOL VAN A TI KINCSETEK,
OTT VAN A TI SZÍVETEK IS!

(Máté 6,21, Lukács 12,34)

"Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a
tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a

rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják"
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Máté 6:19-20

Csicsói Református Keresztyén Egyházközség
napközis tábora kincskeresőinek szeretettel:

Nagy Teri néni és Amália, Csicsó, Alsó utca 216, 2013. július 4.

Márika kincse

A zöldellő rét közepén, lapulevelekkel betakargatott, földbe ásott
odúban élt Márika, a szürke kis mezei egérke. A rét minden állatkája
ismerte és szerette, mert tudták, hogy szerénységénél csak
segítőkészsége nagyobb. Ha vakond bácsi odúja beázott, ő volt az első,
aki segített az alagút helyreállításában. Ha pocokmama ennivaló után
kutatott, a kispockokat ő dajkálgatta. Ha a kis fácánok elcsavarogtak,
elsőként csatlakozott a keresésükre induló fácánmamához. Mindenki
szerette és tisztelte, egyedül a szomszédságában lakó varangyos béka
gúnyolódott rajta:

- Ennek aztán, brekeke, nincs ki minden kereke! - mondogatta, és fűnek-fának azt bizonygatta,
milyen szamárság másokkal törődnie ahelyett, hogy a saját hasznát keresné. - Bezzeg én, nézzétek,
milyen gazdag vagyok! - pöffeszkedett. - Mindenem megvan, amit csak akarok! Csinos házikóm a
legmodernebb padlófűtéssel, ruháim a legújabb divat szerint készültek, az éléskamrám pedig úgy
meg van tömve, hogy majd szétpukkad! Nincs nekem szükségem senkire! Neked meg - fordult oda
Márikához - nincs semmid! Én a te helyedben mindenért kemény fizetséget követelnék! Már rég

gazdag lehetnél te is!

- Hiszen én gazdag is vagyok - mosolyodott el Márika -, csak én
másfajta kincseket gyűjtök!

Ettől kezdve varangy szomszéd még gyanakvóbban leste Márikát.
Úgy sejtette, valami nagyon különleges és értékes kincset gyűjthet
szomszédja, ha úgy elrejtette, hogy még az ő vizslató tekintete sem volt
képes eddig felfedezni. De akármennyire figyelt, nem vett észre semmi
szokatlant.

Egyszer azonban hatalmas vihar tépázta meg a mezőt. A bokrok leveleit megtépdeste a hatalmas
szél, az eső pedig, mint egy zúgó áradat beömlött a földalatti kis házikókba. Márika reszketve,
csurom vizesen menekült ki odújából, amikor meghallotta szomszédja kétségbeesett brekegését:

- Jaj nekem, segítség! Elveszik mindenem, ki kell mentenem a kincseimet, az aranyos
légygyűjteményemet, a drágaköveimet, az értékeimet!

Márika, bár nagyon félt a víztől, gyorsan beszaladt a varangyos házába.
- Kedves szomszéd! Menekülj, amíg teheted! Hagyj itt mindent, különben elmos a víz, betemet a

sár! - és már cibálta is a békát kifelé az omladozó házból.
- Nem tehetem, a kincseim... - kiabálta a béka, miközben kifelé hátrált.
Éppen az utolsó pillanatban sikerült kimenekülniük. A béka háza összedőlt, maga alá temetve

mindent.
- Jaj, jaj, mindenünk odavan! Mindenünk elveszett! Szegények vagyunk! - jajveszékelt a béka

Márikához fordulva.
- Az én kincseim nem vesztek el!- mosolyodott el Márika, miközben köréje sereglett barátaira

tekintett. - Az én kincsem az, ha másoknak jót tehetek, és ezt nem veheti el tőlem senki! - szólt
halkan, miközben elővett a zsebéből egy könyvecskét és olvasni kezdte: "Készítsetek magatoknak
ki nem merülő erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj hozzá nem fér és a
moly meg nem rágja. Ahol a kincsed, ott a szíved is."
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A varangyos béka döbbenten hallgatta a kisegér csendes, nyugodt szavait. Ekkor jött rá, milyen
nagyot tévedett. Szívét elöntötte a szomorúság. Igyekezetében, hogy jóvátegye mindazt, amit
elrontott, odanyújtotta a kezében szorongatott aranyló kövecskét Márikának, és így szólt:

- Ezt az egyet sikerült kimentenem. Talán elég lesz, hogy az árából újra felépítsd a házadat. Én
pedig majd segítek neked, mert elhatároztam, hogy többé csak olyan kincseket fogok gyűjteni,
amilyeneket te is.

Azóta sokszor kiáradt a patak vize, de sosem okozott többé akkora riadalmat, mert a szeretetben
élő mezei állatkák megértették, hogy kincseiket nem moshatja el semmilyen árvíz, és életüket nem
döntheti össze többé semmilyen vihar.

Szlovák magyar együttélés Csicsón

1954

Fent: Győri Pityu (Felső utcai) és Veselovsky Lojzo, balról jobbra: Gulyás Edit-Komjáthiné, Németh Ida-
Öllősné, Szalai Manci-Belákné, Magyarics Vali-Tarcsiné, Črep Irena, Mydliar Irena, Ádám Margit-Nagyné,
Kovács Mariska-Ottné-Szalainé, Ádám Terus-Molnárné, Borsicky Bözsike-Liskáné
Décsi Éva-Félné, Décsi Ilonka-Mezőné

Az írás része a Magyarországi Emberi Erőforrás Minisztérium Életút pályázatára beadott
pályaműnek: Szalai Mária: Hontalanok karácsonya. Itt olvasható:
http://csicso-nagy.uw.hu/fo-o-Csicso-NAGY-A/csicso-bodok/ELETUT-Kovacs-Mariska.pdf
A másik csicsói különdíjban részesült pályamű: Nagy Terézia, Kovács Hajnalka: Nagymamám faluja

Pedig itt található: http://csicso-nagy.uw.hu/fo-o-Csicso-NAGY-A/csicso-bodok/ELETUT-Bodok-
Teri.pdf

A 2013/2014 –es labdarúgó idény bajnokságainak őszi menetrendje

Tisztelt sportkedvelő csicsóiak! Az alábbiakban ismertetjük Önökkel a futball öszi menetrendjét,
mégpedig a felnőtt, ifjúsági és a diák csapatok mérkőzéseinek időpontjait.

Területi bajnokság II.osztály – felnőttek
1. forduló, 2013. augusztus 11. – 17.00 óra Csicsó – Nagysziget
2. forduló, 2013. augusztus 18. – 17.00 óra Csicsó – Őrsújfalu
3. forduló, 2013. augusztus 25. – 17.00 óra Ifjúságfalva – Csicsó
4. forduló, 2013. szeptember 1. – 16.00 óra Csicsó – Bogya/Gellér
5. forduló, 2013. szeptember 8. – 16.00 óra Tany – Csicsó
6. forduló, 2013. szeptember 15. – 16.00 óra Csicsó – Vágfüzes/Kava
7. forduló, 2013. szeptember 22. – 15,30 óra Pat – Csicsó
8. forduló, 2013. szeptember 29. – 15,30 óra Csicsó – Dunaradvány
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9. forduló, 2013. október 6. – 14,30 óra Bogyarét – Csicsó
10. forduló, 2013. október 13. – 14,30 óra Csicsó – Nagykeszi
11. forduló, 2013. október 20. – 14.00 óra Megyercs – Csicsó
12. forduló, 2013. október 27. Csicsó szabadnapos
13. forduló, 2013. november 3. – 13,30 óra Martos - Csicsó

Területi bajnokság – ifjúságiak
1. forduló, 2013. augusztus 31. Madar – Csicsó
2. forduló, 2013. szeptember 7. Csicsó – Perbete
3. forduló, 2013. szeptember 14. Dulovce – Csicsó
4. forduló, 2013. szeptember 21. Ímely – Csicsó
5. forduló, 2013. szeptember 28. Csicsó – FK Actív
6. forduló, 2013. október 5. Csicsó – Madar
7. forduló, 2013. október 12. Perbete – Csicsó
8. forduló, 2013. október 19. Csicsó – Dulovce
9. forduló, 2013. október 26. Csicsó – Ímely
10. forduló, 2013. november 2. FK Actív – Csicsó

Mivel ebben az idényben sajnálatos módon nincs megfelelő létszámú diák csapatunk, a maradék kis
focistáink a tanyi csapatot erősítik majd. Így a tabellán a Tany csoport alatt fognak a zöld gyepre lépni.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki azon szülőknek, akik ily módon is vállalták, hogy csemetéiket továbbra
is a futball szeretetére ösztönzik, tovább játszatják őket Tany csapatában, viszik őket az edzésekre és
mérkőzésekre.

Területi bajnokság – diákok
1. forduló, 2013. augusztus 31. Hetény – Tany
2. forduló, 2013. szeptember 7. Tany – Keszegfalva
3. forduló, 2013. szeptember 14. Ógyalla – Tany
4. forduló, 2013. szeptember 21. Tany – Ímely
5. forduló, 2013. szeptember 28. Őrsújfalu – Tany
6. forduló, 2013. október 5. Bátorkeszi – Tany
7. forduló, 2013. október 12. Tany – Dunamocs
8. forduló. 2013. október 19. Lakszakállas – Tany
9. forduló, 2013. október 26. Tany - Madar

2013. augusztus 6. Androvics Adrianna
Ártézi kút vize

Sokan isszák, és nemcsak falunk lakosai, hanem a környékbeliek is. Valamikor kivizsgálták a minőségét.
Megfelelőnek találták. Csakhogy, azóta sok víz lefolyt a Dunán! Újra kellene vizsgáltatni! Itt lehet
érdeklődni, bárkinek:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Mederčská ul.č.39, 945 75 Komárno (kórház területe) Kérem
a polgármesteri hivatalt, tegye meg lakosai egészségének érdekében, vizsgáltassa ki a kút vizét! Sok helyen
már megtették. Köszönöm. Nagy Amália


