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2021. április – a község időszakosan megjelenő 

lapja 

… hogy mindig megtaláljuk e 

felvidéki kis falut…



Rovatajánló
Épített örökségeink Természeti értékeink Gasztronómia

Mindennapi hőseink

KulTúra Hagyományőrző 

közösségek



Épített örökségeink
A 7 vezér szoborpark

A millenniumi emlékmű



Atilla szobra az Atilla parkban

Szent István szobra a 7 vezér szoborparkban



Magyarok Nagyasszonya, Szűz Mária 

Szélharang

(A rajzok tanulóink munkái.)



Természeti értékeink
❖ A falu határában található a Duna holtága, melynek helyi elnevezése Lioni-tó.

❖ A holtág védett természeti terület gazdag állat és növényvilággal, a 72 hektáros 

terület a legszigorúbb védelem alatt áll. 

❖ A holtág a Csallóköz legérintetlenebb része.



„Kisgyermekkorom óta nagyon sok időt

töltök a természetben, hiszen édesapám vadász és

vadőr. Az évek során megtanította nekem többek között azt 

is, hogy milyen fontos óvni a természetet, és törődni az ott 

élő állatvilággal. Sokat járok ki vele az erdőbe etetni a 

vadakat, tisztítani az erdei utakat.” (Győri Réka, a 

Csicsói tündék csapat tagja)



A méhészet Szabó Evelin – a 

Csicsói tündék

csapatunk tagja 
méhészkedik

Forrás: Delta hetilap



Mindennapi hőseink
RNDr. Nagy Amália
Nagy Amália falunk „krónikása”: kis falunk lakosainak történeteit csokorba szedője. 

Saját honlapja is van községünkről. – http://csicso-nagy.uw.hu/

RNDr. Nagy Amália újságot is szerkeszt Csicsói Hírmondó címen.

Könyvajánló (Ami néni szerkesztette könyvek falunkról): 

Csicsói történetek 1. Így emlékezünk az 1965-ös árvízre

Csicsói történetek 2. Csicsó öröksége - tárgyi és szellemi 

örökségünk

Csicsói történetek  3. Csicsó öröksége - A mindennapok hősei

Csicsói történetek  4. Lakodalom van a mi falunkban



KúlTúra
Gratulálunk! 

❖A Csemadok Országos Elnöksége döntése alapján, a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából Nagy Géza csicsói faszobrász Csemadok Közművelődési Díjban 

részesült 2021 januárjában. 

❖Munkái: emlékművek, szobrok, kopjafák– 5 ország alkotásai.

http://drive.google.com/file/d/1tsbuC_22QxwnsK5HokonaPW1ez0AA3QL/view


Z. Németh István
❖ 1988-tól folyamatosan jelennek meg publikációi hazai 

(Kalligram, Irodalmi Szemle, Szőrös Kő, Opus, Vasárnap, 

A Hét, Nő, Ifi, Új Szó, Cserkész, Tücsök, Kabóca, 

Tábortűz, Dunatáj, stb.), valamint magyarországi (Új 

Forrás, Palócföld, Somogy stb.) lapokban, folyóiratokban. 

❖ A verseken, gyermekverseken, novellákon és a regényen 

kívül még számos műfajban (pl. humoreszk, publicisztika, 

irodalmi paródia, hangjáték, kabaréjelenetek) talált pozitív 

olvasói és kritikai visszhangra. 

❖ A Feküdj végig a csillagokon című regénye 1998-ban

részesült a Szlovák Irodalmi Alap Madách-nívódíjában. 

❖ 2013-ban Zengőrét meséi című meseregényéért Simkó 

Tibor-díjat kapott.

❖ 2020-ban pedig Forbáth-díjjal jutalmazták a Csipetnyi 

fény (2019) című kötetéért.

http://drive.google.com/file/d/1dBGn197bmauUqKNeGDPqBKNuw0ILi-Hz/view


Egy kis gasztronómia

Recept: Csicsói kulcsos kalács

❖keményebb kelt tésztát gyúrunk, (hogy jól lehessen 

sodorni) féldarás lisztből.

❖Az élesztőt cukros tejben futtatjuk fel hozzá. 

❖A csicsói lényege, hogy külön cukrot nem teszünk bele, 

tojás nélkül, kacsazsírral (ha nincs, jó a vaj, de a kacsazsír

lényeges lenne), borssal, sóval átgyúrjuk. 

❖Formája inkább egyszerűbb, úgy, mint a képen.



Hagyományőrző
közösségeink 

A Nofene színjátszó társulat

Grandioso zenekar 

Önkéntes Tűzoltó Szervezet
Caritas éneklőcsoport



„Anyukám, Németh Anett, tíz éve foglalkozik 

sújtásékszer- és hímzett ajándéktárgyak készítésével. 

Munkáiban szívesen használ fel népi motívumokat. 

Engem is folyamatosan tanít a kézművesség titkaira, 

amiket örömmel fogadok be, és nagyon hálás vagyok 

neki ezért." - Németh Noémi, a Csicsói tündék

csapatunk  tagja



Felelős szerkesztők:  
Főszerkesztő: Nagy Edit tanárnő

Szerkesztők: Győri Réka, Németh Noémi, Szabó Evelin

„Számomra ez a falu minden, ami a gyerekkoromat jelenti! S bárhova is vezet 

majd a sorsom életem folyamán, én mindig érezni fogom a friss Duna-parti illatot, 

a búzamezők illatát, hallani fogom a macskáim dorombolását, édesanyám 

kacagását.”( Németh Noémi) 

„Az én családi hátterem, baráti köröm érezteti velem, tanítja nekem, hogy igenis 

fontos magyarságom! Ha szomorú vagyok, magyar szavakkal hívom 

édesanyámat. Szüleim magyar iskolába írattak be. Magyar középiskolában 

folytatom tanulmányaimat.” (Szabó Evelin)

„Nagyon hálás vagyok, hogy ide születtem, ilyen csodálatos és értékes környezetbe, és 

hogy ennyire szerves része az életemnek a természetbe járás.”(Győri Réka)

S a témánk miért éppen Csicsó falu? 


